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Als opening van deze nieuwsbrief wil ik met u stilstaan bij de datum
van 11 september 2001. Op deze dag werd de VS, maar eigenlijk de hele westerse wereld, getroffen door de grootste aanslag uit zijn geschiedenis. De aanslag, of beter gezegd aanslagen, werden door middel van
vier gekaapte passagiersvliegtuigen uitgevoerd. We herinneren ons allemaal de vreselijke beelden die toen over de wereld gingen: twee toestellen die zich in het World Trade Center boorden, een toestel in het Pentagon nabij Washington en het vierde toestel stortte neer in Pennsylvania.
In totaal kwamen bijna 3000 mensen, afkomstig uit 90 landen, hierbij
om het leven en 24 mensen worden tot op vandaag nog steeds gemist.
Waarom vertel ik u dit, we weten het immers allemaal. Er is echter iets
opmerkelijks gebleken achteraf. Het lijkt er namelijk op dat God in die
enorme puinmassa toch zoiets als een boodschap heeft achtergelaten:
tussen de puinresten van de Twin Towers werd het overblijfsel gevonden van een Bijbel, vast geschroeid aan een stuk staal. De teksten die
nog leesbaar zijn, zijn opvallend te noemen.
Het grootst leesbare stuk uit de Bijbel, waarvan nog geen 400 woorden
intact zijn gebleven, is een passage uit Mattheüs
5, uit de Bergrede. Daarin waarschuwt Jezus mensen om niet kwaad met kwaad te vergelden, maar
spoort Hij hen aan de andere wang toe te keren.
Met alles in het achterhoofd dat zich nadien heeft
afgespeeld en tot op de huidige dag afspeelt, is dat
een opvallende tekst.
Verder viel het een onderzoeker op dat achter het
afgescheurde gedeelte uit Mattheüs 'and it fell' te
lezen valt, - 'en het stortte in' -. Dat is de tekst uit
Mattheüs 7, het laatste stuk van de Bergrede,
waarin het gaat over het verhaal dat Jezus vertelde
over twee type huizen:

het ene huis is gefundeerd op een rots en het andere huis op zand. Het
huis dat gebouwd is op het zand 'stortte in' nadat er een storm langs
trok.
Of de stukken tekst uit de gevonden Bijbel een diepere betekenis hebben en God er echt een boodschap mee zou willen doorgeven, moet
ieder voor zich uitmaken. Maar opvallend zijn de teksten wel. Die Bijbel werd door een brandweerman gevonden tijdens de bergingswerkzaamheden. Nu worden de overblijfselen van die Bijbel tentoongesteld
in het museum bij het 9/11 Memorial.
Deze tekst is een onderdeel van een inleiding die ik twee jaar geleden
hield tijdens een ledenmiddag. Nog altijd geldt dat we ons vertrouwen
op God moeten bouwen als op een rots. Dat rotsvaste vertrouwen in
God wens ik ons allen toe.
Sylvia Oosterhuis

Een prachtig herfstboeket als bloemengroet voor de jarigen in oktober!
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Ledenmiddag woensdag 13 oktober gaat door!
aanvang 14.30 uur
einde 16.30 uur
Mennozaal / Doopsgezinde Kerk

Eindelijk gaat het licht op groen en mogen we weer op onze
oude vertrouwde manier bij elkaar komen in de Mennozaal.
We hebben er lang op moeten wachten, wie had op 12 februari 2020 kunnen bedenken dat we twintig (20!) lange maanden zouden moeten wachten voordat we elkaar weer lijfelijk
zouden ontmoeten.
Maar nu mag het weer, we hoeven geen anderhalve meter
afstand meer te houden en we mogen zingen. En dat zullen
we doen, uit volle borst met de geweldige begeleiding op de
piano van Eeuwe Zijlstra. We mogen met elkaar praten (en
roddelen, want dat doen we soms ook) en elkaar vertellen
hoe we deze maanden zijn doorgekomen. Er zal geen lezing
worden gehouden, maar ik zal iets vertellen over alle veranderingen die er momenteel aan de gang zijn bij de PCOB.
Over een aantal zaken heeft in de afgelopen maanden al eens
iets in onze nieuwsbrief gestaan, maar waarschijnlijk is het
goed dat we daar samen over praten. Als u suggesties heeft
voor de KBO-PCOB Nieuwe Stijl, dan hoor ik dat graag van
u.
Daarom ook hoop ik dat u in groten getale komt, er zal gezorgd worden voor iets lekkers bij de thee of koffie (per slot
heb ik u de laatste maanden voorzien van allerlei lekkere recepten voor baksels, dus daar moeten toch zeker één of twee
voorbeelden van aan u worden gepresenteerd) en samen met
u zullen we een gezellige middag hebben waarin we ook onze dank aan God kunnen uitspreken dat Hij ons behouden
heeft.
Tot ziens op 13 oktober!
Sylvia Oosterhuis,
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Van de ledenadministratie

Overleden:
Mw. K. Krikke – Smit
Dhr. I. Wissmann

Veldspaatstraat 346
Siersteenlaan 510

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren

OPROEP OM BLADEN TE BEZORGEN
Beste leden. Doordat onze leden steeds ouder worden, zijn er steeds
vaker bezorgers die helaas niet meer kunnen bezorgen. Daardoor is het
aantal bezorgers de laatste tijd drastisch gedaald en wordt het voor ons
steeds moeilijker de bladen te bezorgen. Wij zouden het op prijs stellen als mensen enkele bladen in hun buurt zouden willen bezorgen.
Indien dit het geval is wilt u zich dat bij mij, Andries Verdam of bij
André Horenberg willen melden?
Alvast hartelijk dank Andries Verdam
Voor ledenadministratie: secretariaat PCOB afd. Groningen.
groningen@pcob50plus.nl
Voor vragen m.b.t. Magazine/Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met:

Bezorging

C.A. Verdam, Multatulistraat 3, 9721 NE Groningen
Tel. 050-5271493 email: mattyandries.verdam@gmail.com

Samenstelling

A.F. Horenberg, Uranusstraat 20, 9742 JW Groningen
Tel. 050-5717800 email: groningen@pcob50plus.nl

Het volgende nummer verschijnt begin november 2021
Graag kopij inleveren uiterlijk:
18 oktober 2021 groningen@pcob50plus.nl of Uranusstraat 20
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Naam
Datum
Mw. B.H.G. Knol - Groeneveld 1-oktober
Dhr. J. Enderle
2-oktober
Dhr. P. Nauta
2-oktober
Mw. A. de Groot
6-oktober
Mw. J.J.W. Bolwijn-Meijer
9-oktober
Dhr. E.E. Broers
9-oktober
Mw. J.J. Wiekens-Westerhof
9-oktober
Dhr. G. Knol
9-oktober
Mw. F. Ley-Poelman
10-oktober
Mw. N. van Halsema - Sijtsma
11-oktober
Mw. H.J. Baas-Wilschut
11-oktober
Dhr. W.R. van Wilgen
12-oktober
Mw. G. Niemeijer
12-oktober
Mw. J. van Marum
12-oktober
Naam
Mw. E. Meijer-van der Ham
Dhr. P. Vrieling
Dhr. A. Roosjen
Mw. J. Jacobs - Hogendorf
Mw. M.A. Stalman - Tuitman
Mw. W. Pronk-Mansens
Mw. E. Heidema-van Hof
Mw. M. Veenhoff - Joosten
Dhr. G.R. van Eerden
Mw. T. Poorta
Mw. A.A.F. Bel-Moorlag
Dhr. S.W. Bijl
Dhr. A. Bierling
Mw. J.W. Homan
Dhr. J. Apotheker
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Datum
14-oktober
16-oktober
19-oktober
19-oktober
20-oktober
21-oktober
22-oktober
23-oktober
23-oktober
23-oktober
25-oktober
25-oktober
29-oktober
30-oktober
30-oktober

COLUMN
Annulering ledenmiddag in september stond op bladzijde 2 van de
PCOB Nieuwsbrief van de maand
september.
Jammer is dit want de onderlinge
gesprekken, na maanden van het
elkaar niet kunnen ontmoeten als
PCOB mensen, gaan weer niet
door.
Wachten tot november en december
zegt uw voorzitter Sylvia Oosterhuis en geeft u als de wachtende PCOB
-er weer moed door in elk geval aan te geven dat voor de maand december, op de 22e, de kerkzaal in de Doopsgezinde Kerk al voor de kerstviering is gereserveerd. Het zou wel eens een echt feest kunnen worden:
KERSTFEEST.
Ja de gevolgen van de COVID 19 pandemie geeft in de gehele wereld
de nodige ellende, zo ook in ons land.
Als je geregeld naar de televisie kijkt, ouderen doen dat nog wel eens en
dan al die mensenmassa’s ziet in voetbalstadions en op de racebaan in
Zandvoort voor het volgen van overwinnaar coureur Marx Verstappen
en verder met een zekere verbazing kijkt naar de universiteiten en scholen gaande studenten en jongeren, dan is dat wel iets om over na te denken voor de gevolgen van de voorgenomen verhindering van de covidbesmettingen.
Er zijn alweer hele klassen, vanwege in de klas geconstateerde aanwezige positieve leerlingen, naar huis gestuurd en een behoorlijk aantal vaders en moeders zijn weer een tijdlang tot “leerkracht zonder diploma”
gepromoveerd. Een vaste uitdrukking “dansen met Jansen” zal nog wel
jarenlang bekend blijven, net als de naam van de huidige tegenwoordig
van veel haar in zijn gezicht voorziene COVID-Minister Hugo de Jong.
Helaas beste mensen het is voorlopig niet anders.
Maar dan toch maar wat anders gaan doen om je niet te vervelen. Op
bladzijde 3 van de Nieuwsbrief staan de verjaardagen van vele leden en
de verleiding is groot om de secretaris te bellen of je van de bekende
personen het adres mag weten om een kaartje te kunnen sturen of het
telefoonnummer om Harry of Birgit te kunnen bellen. Maar toch maar
niet doen, André Horenberg, jullie secretaris, heeft het druk genoeg. Het
is al een mooie bladzijde in de Nieuwsbrief met al die namen van verjarende mensen.
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Ik heb eens goed gekeken en geteld, van de 24 namen kende ik er 10.
Mevrouw Bierling, Boekema, Fiks, van Dongen, Blok, Puite en de
heren Bolwijn, de Poel, Dijkema en Boiten allemaal van harte gefeliciteerd. Ook overigens de anderen van de 24 PCOB genoemden. Hiep,
hiep hoera staat erboven en waarom zal ik dat dan ook jullie niet toewensen.
Hebt u in het september nummer van de Nieuwsbrief de publicatie gelezen: Terugkoppeling ledenraadsvergaderingen 11 juni 2021 waarin
u door uw vertegenwoordiger in de ledenraad het één en ander wordt
verteld over de transitie KBO-PCOB en de belangrijke personele wisselingen in besturen van Unie KBO en de Ledenraad PCOB.
Een paar dagen later was in Dagblad Trouw ook te lezen dat het een
gelukkige omstandigheid was dat de ouderenbonden, de onderlinge
federatieve samenwerking zo goed voor elkaar gekregen hadden.
Beste mensen u bent wel lid van een grote ouderenbond met als uitgangspunt een daadwerkelijke onderlinge band tot goed samenwerken
in de wereld van de ouderen vandaag aan de dag.
PCOB-UNIE KBO, het is prima zo.

B.F.Bronsema

E-mailadressen

In deze tijd van automatisering willen we, als dat mogelijk is, gebruik
kunnen maken van de verzending per e-mail. Als er belangrijke stukken zijn van zowel het hoofdkantoor als van de afdeling willen we die
zo snel mogelijk met u kunnen delen. Daarvoor hebben we wel uw emailadres nodig. Mocht u in het bezit zijn van een e-mailadres wilt u
deze dan met ons delen. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor
mededelingen die van belang zijn voor onze leden en worden niet verstrekt aan derden.
Een e-mail naar onze secretaris, met als onderwerp e-mail, is al voldoende.
Het e-mailadres is : groningen@pcob50plus.nl
De leden die omstreeks 3 september 2021 van mij de uitnodiging van
de online inspiratie evenement hebben ontvangen hoeven uiteraard
hun e-mailadres niet meer door te sturen.
Met vriendelijke groet,
André Horenberg
Secretaris PCOB afdeling Groningen
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Hoe blij is de asielhond?
Asiels vrezen dat ze heel wat nieuwe bewoners zullen krijgen
zodra we weer als vanouds naar werk en naar school gaan.
Wat vinden honden er eigenlijk van om in het asiel te belanden? door Paul Serail 23/08/2021
Anderhalf tot 1,7 miljoen honden waren er
naar schatting in Nederland in 2019. En
toen kwam corona. We gingen in lockdown, verveelden ons en mochten ‘s
avonds alleen nog naar buiten als we een
hond hadden. Gevolg: zo’n 1,9 miljoen
honden in het Nederland van nu. Vinden
mensen hun nieuwe huisgenoot nog steeds
zo leuk wanneer werk en school weer op
volle toeren draaien? Of komen de coronapuppy’s massaal in het asiel terecht?

Asielhonden slapen slecht
Wat vindt een hond er eigenlijk van als het dier wordt achtergelaten in
het asiel? Dat zou Janneke van der Laan van de Universiteit Utrecht wel
willen weten. Zij gaf 29 asielhonden een halsband met bewegingsmeter,
‘vergelijkbaar met de accelerometer in je smartwatch’, legt ze uit. De
sensor houdt bij hoeveel de dieren bewegen. Voor haar studie is ze
vooral geïnteresseerd in de nachtrust van de honden. Liggen ze er wakker van als ze achterblijven in de opvang?
Ja. Behalve met de bewegingssensor hield Van der Laan de honden ook
in de gaten met camera’s met nachtzicht. ‘Want het komt voor dat gestreste dieren juist heel stil staan en wakker en alert zijn.’ Dat zou de
bewegingsmonitor niet melden. De onderzoeker keek tijdens nacht een,
twee en twaalf in het asiel hoe rustig of onrustig de dieren waren.
Dat moet je dan natuurlijk wel kunnen vergelijken met hoe honden normaal gesproken de nacht doorbrengen. Daarom deed ze hetzelfde onderzoek bij 29 vergelijkbare honden die gewoon bij hun baasje thuis in
de mand lagen. Een behoorlijke uitdaging. ‘We zijn anderhalf jaar bezig
geweest om geschikte honden te vinden die vergelijkbaar waren als je
kijkt naar bijvoorbeeld ras, geslacht en leeftijd.’
Normaal gesproken slapen honden twaalf tot veertien uur per dag, vertelt Van der Laan.
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Ze hebben een kortere slaapcyclus dan mensen, legt de onderzoeker uit,
van zestien tot twintig minuten tegen negentig minuten bij mensen. En
waar mensen ’s nachts vaak in een ruk door slapen, staan honden tussen
de dutjes door af en toe op, ze lopen even, drinken wat. Asielhonden
beleven rusteloze nachten, laat de studie zien, vooral tijdens de eerste
nachten. Maar ook de twaalfde nacht zijn ze nog onrustiger dan de dieren thuis.
Ook hormoonlevels raken van slag
Bij huishonden en asielhonden keek Van der Laan ook naar de hoeveelheid cortisol in de urine. ‘Dat wordt wel een stresshormoon genoemd,
maar het is meer een opwindingshormoon. Alleen zien we ’s nachts niet
zo veel positieve opwinding bij de dieren in het asiel.’ Het cortisolgehalte is goed naast het rustpatroon te leggen. Op dag een en twee plassen
asieldieren flink wat cortisol, na twaalf dagen is het cortisolgehalte nog
altijd verhoogd.
Zijn honden in het asiel ongelukkig? We
weten het niet. Ze kunnen het ons niet vertellen. Maar we weten wel dat ze onrustige
nachten doormaken. Ze laten gedrag zien
dat past bij stress, zoals heen en weer lopen, en hebben verhoogde cortisolgehaltes.
Ook verloren de asieldieren gemiddeld vijf
procent van hun lichaamsgewicht. Omdat
ze gezonder aten? ‘Het klopt dat veel honden te dik zijn’, zegt Van der Laan, ‘maar
we vermoeden dat het gewichtsverlies samenhangt met stress.’
Waarom zijn honden in het asiel onrustig?
‘We denken dat het echt even wennen is
voor een hond om in een andere omgeving en in een andere routine te
komen’, zegt Van der Laan. ‘Gescheiden van de mensen en dieren die
de hond kent. En met onbekende mensen en andere honden.’ Wel valt
op dat het erg verschilt per hond. ‘Bij sommige honden gaat het prima,
voor andere is het heftig.’
Kleine honden zijn vaak minder goed opgevoed
Opvallend is dat kleine honden onrustiger zijn dan grote. Van der Laan:
‘Misschien omdat kleine honden vaak minder goed gesocialiseerd zijn
en minder vaak naar hondenscholen gaan. Ze leren minder goed omgaan
met mensen, kinderen, honden, rare geluiden en vreemde situaties.’
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Het zou ook kunnen dat het voor kleine honden spannender is in het
asiel, tussen de grote soortgenoten. Maar dat kunnen we ze niet vragen.
Ik zou graag willen weten of honden kunnen wennen aan het asiel’, vertelt Van der Laan. De dieren zitten namelijk langer dan twaalf dagen in
de opvang. Om te beginnen is er de quarantaineperiode van veertien dagen. En daarna is het afwachten of iemand ze mee naar huis neemt.
‘Kleine honden die geen medische problemen of gedragsproblemen hebben, worden vaak snel geadopteerd’, zegt de onderzoeker. Hoewel dat
een beetje locatie-afhankelijk is: het onderzoek vond plaats in Amsterdam, en stadse mensen houden meer van handzame hondjes. Grotere
dieren, zoals de Amerikaanse staffordshireterriër, en honden met problemen moeten vaak maanden wachten op een match.
Bowie mag toch blijven
Doen mensen hun coronapups massaal de deur uit? Het kan meevallen,
wijst Van der Laan. ‘Vaak denken mensen al langer aan het nemen van
een hond. De lockdown was een mooi moment.’ Lang niet al het lockdowngezelschap zal in het asiel belanden. En als hybride werken aanslaat, zou het ook kunnen dat honden die anders naar het asiel waren
gekomen toch thuis blijven wonen. Omdat eigenaren voortaan vaker
thuis zijn.
Gewoonlijk komen naar schatting tienduizend tot twintigduizend honden per jaar naar de asiels. ‘We krijgen gemengde berichten’, vertelt de
onderzoeker. Sommige asielen zien een toename, andere niet. Mogelijk
moet de golf nog op gang komen, vreest Van der Laan. ‘Het thuiswerken is nu nog niet zo sterk veranderd. De vraag is wat er gebeurt wanneer iedereen weer naar het werk en naar school gaat. De dagopvang
voor honden zit al redelijk vol.’
‘We verwachten zeker een toename’, vertelt Van der Laan. En een probleem. ‘Pups konden minder goed kennismaken met drukte op straat,
bezoek in huis en met alleen thuisblijven. Hondenscholen waren ook
gesloten. Daardoor was het lastiger om honden te socialiseren.’ Dat kan
voor gedragsproblemen zorgen bij onze lockdownlieverds. En voor slapeloze nachten in de kennel.
Wel wil Van der Laan nog benadrukken dat de gang naar het asiel op
lange termijn beter kan zijn voor de dieren. Asielen zorgen voor medische hulp en werken aan het gedrag van de tijdelijke bewoners. ‘En ze
regelen een goede match met een nieuwe eigenaar. Zo komt een hond
van een situatie die niet zo goed was in een beter passende omgeving.’
Bron: quest.nl
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Een makkelijk recept
Van de zomer gaf ik u al eens het recept van een aardbeienrol. Ook dit
recept is voor biscuitgebak, maar er worden minder eieren in gebruikt.
Het is gauw klaar en deze biscuitrol is niet seizoensgebonden. Ik maak
hem zelf vaker klaar als ik nog gauw iets lekkers voor bij de thee moet
hebben. Mocht u geen citroen in huis hebben maar wel zo’n geel plastic flesje citroensap, dan kunt u dat ook gebruiken. In het deeg kunt u
in plaats van citroenrasp ook een paar druppels citroenaroma doen. Ik
hoop dat deze citroenbiscuitrol bij u net zo in de smaak valt als bij
mijn gezin.
Sylvia Oosterhuis
Citroen biscuitrol
4 eieren
4 eetl water
80 g fijne suiker
1 zakje vanillesuiker
75 g meel
75 g maizena

1 theel bakpoeder
1 biologische citroen
200 ml slagroom
200 ml zure room
2 zakje klopvast
50 g suiker
2 eetl citroensap

Bovendien:
poedersuiker om te bestrooien
een beetje suiker om de theedoek mee te bestrooien
Voorbereiden:
1.
De oven voorverwarmen op 200 graden (conventioneel) of 180
graden (hetelucht).
2.
Een rechthoekig bakblik bekleden met bakpapier.
3.
Meel, maizena en bakpoeder mengen en boven een kom zeven.
4.
De citroen goed afspoelen de schil raspen in een kommetje. De
citroen uitpersen.
De eieren splitsen, de dooiers apart opvangen en het eiwit met 4 eetlepels water in een kom met de handmixer stijf kloppen. Als het eiwit al
enigszins stijf begint te worden de suiker en de vanillesuiker langzaam
toevoegen. Vervolgens de dooiers één voor één erdoor roeren. Tot slot
het gezeefde meel voorzichtig door het eimengsel spatelen, samen met
de geraspte citroenschil.
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Het deeg op het bakblik uitstrijken (een spatel of deegschraper gebruiken) en in het midden van de oven in ongeveer 12 minuten goudbruin
bakken.
Intussen een schone theedoek vochtig maken en lichtjes bestrooien
met suiker. Aan het einde van de baktijd het biscuitdeeg op de theedoek storten, het bakpapier er voorzichtig aftrekken en de deegplak
meteen in de doek oprollen en laten afkoelen.
De slagroom stijf kloppen met de klopvast. De zure room, de suiker en
het citroensap er voorzichtig door roeren. De biscuitrol terug rollen en
het roommengsel erover uitstrijken. Daarna de rol weer terugrollen,
waarbij nu de theedoek voorzichtig wordt teruggetrokken tijdens het
rollen. De biscuitrol met de naad naar beneden op een bord plaatsen en
met poedersuiker bestrooien.

Medicijnverpakkingen: een bittere pil

16-09-2021
Uit onderzoek (2020) van ReumaNederland blijkt dat veel mensen met
reuma moeite hebben zelfstandig hun medicijn uit de verpakking te
krijgen: voor bijna tweederde van de mensen is dit een probleem.
Mensen hebben niet genoeg kracht in de handen of vingers, het doet
pijn en/of het materiaal is te hard of stug. De gevolgen zijn groot: bijna een derde van de mensen is afhankelijk van iemand anders om de
medicijnverpakking te openen. En 1 op de 10 mensen gebruikt het medicijn verkeerd: ze slaan een dosis over, nemen het niet tijdig in, of het
medicijn is beschadigd doordat de verpakking niet goed open ging.
Het niet goed zelf kunnen openen van een medicijnverpakking heeft
kortom gevolgen voor de therapietrouw en de zelfredzaamheid van
onze achterban.
Wij ondersteunen de oproep van ReumaNederland om medicijnverpakkingen toegankelijker te maken. Wilt u ook de petitie ondertekenen? Dat kan via :
reumanederland.nl/formulieren/petitie-medicijnverpakkingen/
Bron:kbo-pcob.nl
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Het Genesis Dieet (103)

(okt. 2021)

Dr. Gordon Tessler heeft veel onderzoek gedaan naar Gods instructies over onze
voeding, en beschrijft de resultaten hiervan in zijn boek: “Het Genesis Dieet”.

Het is de rode draad van deze artikelenserie, beginnende bij Genesis 1:29.

De geschiedenis over het binnentrekken van het Beloofde Land vervolgen wij met de man die één van de verspieders was, genaamd Kaleb. Hij was vijfentachtig en even sterk en fit als toen hij veertig was.
Kaleb had een erfenis gekregen, de Berg Hebron, die beschermd
werd door de Enakieten, machtige, reusachtige strijders.
“Geef mij dus dit bergland dat de Heer me indertijd heeft beloofd.
U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden? Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester
worden, zoals Hij heeft beloofd”. We lezen dat in Jozua 14:12.
Ook vandaag zijn er nog overal ter wereld gezonde culturen, die hetzelfde ontwerp voor gezondheid volgen, zoals Mozes en Kaleb, namelijk de voedingsrichtlijnen die God in Genesis 1:29 heeft ingevoerd.
Ze volgen een dieet dat voornamelijk bestaat uit granen, bonen, noten, zaden, vruchten, groenten en aardappelen, daarbij eten zij slechts
kleine hoeveelheden van de reine vleessoorten, gevogelte en vis, die
worden genoemd in Leviticus 11.
De waarschuwing in Leviticus 3:16-17, om dierlijk vet te laten
staan, klinkt als een echo door in recente wetenschappelijke onderzoeken! Deze onderzoeken zijn een gevolg van de resultaten over het
eten van zinloze ‘genotsmiddelen’ waardoor we nu alle welvaartsziekten zoals hartkwalen, beroertes, kanker, artritis, suikerziekte en
zwaarlijvigheid krijgen.
De Bijbel vertelt ons over de vloeken die komen over al degenen, die
de wijsheid van de wereld verkiezen boven Gods Wijsheid!
In Deuteronomium 28:58, 59, 61 lezen wij: “Als u niet zorgvuldig de

wetten naleeft waarin Ik u onderwezen heb, die in dit Boek zijn opgetekend,
en de glorierijke en ontzagwekkende naam van de Heer uw God, de eerbied
onthoudt die Hem toekomt, zal Hij u, en uw nageslacht, zeer zwaar straffen.
Hij zal u treffen met ongehoorde plagen, waar geen einde aan komt, en met
vreselijk, ongeneeslijke ziekten.

Graag tot een volgende keer!

>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,
bewerkt en samengesteld door: Arend Schoenmaker
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Het verhaal van de Helperkerk aan de Coendersweg in Groningen

In de tweede helft van de vorige
eeuw werd in Helpman onder verantwoordelijkheid van de Groningse kerkenraad catechisatie gegeven, in eerste instantie door de
schoolmeester. Toen Helpman een
nieuw schoolgebouw kreeg, waarin geen kerkelijke bijeenkomsten
meer konden worden gehouden,
werd er in 1875 een nieuw pand
geopend. Het heeft dienst gedaan
tot 1900. Dit gebouw bestaat nog
steeds (Helper Kerkstraat nr 4).

Tegen het einde van de 19e eeuw ontstonden er initiatieven om te komen tot de bouw van een echte kerk in Helpman. De Helperkerk, die
aan de Coendersweg in de zuidelijke wijk Helpman staat, werd in
1900 gebouwd in opdracht van de toenmalige Nederduitsch Hervormde Gemeente.
Het gebouw diende
als vervanging van
het in 1875 gestichte
kerkje aan de Helperkerkstraat, waarvan de stichtingssteen in de Helperkerk is ingemetseld.
De inwijding vond
plaats vlak voor de
Kerst in 1900. Nu is
het een gemeentelijk
monument en vinden er evangelisatie bijeenkomsten plaats.
Bron: Wikipedia en Helper Bel

15

Heeft u moeite met pinnen? Zo wordt het makkelijker
Gepubliceerd: 12 juli 2021
Contant geld halen kan meestal dichtbij huis bij een geldautomaat.
Vindt u het lastig om zelf geld te pinnen? Er zijn hulpmiddelen die het
pinnen makkelijker maken. Zo kunt u zelf geld blijven halen.
Heeft u contant geld nodig voor het afrekenen van uw boodschappen
of om andere betalingen mee te doen? Dan is het fijn als u dat geld zelf
kunt pinnen. Deze hulpmiddelen kunt u daarbij gebruiken.
Hulpmiddel voor het pakken van uw pas
Vindt u het moeilijk om het pasje uit de automaat te trekken, bijvoorbeeld omdat u reuma heeft en daardoor minder goed kunt knijpen met uw vingers? Dan kunt u bij uw bank
een hulpmiddel aanvragen, waarmee u altijd
grip heeft op uw pas. Dit hulpmiddel heet een Card Puller of een Paspakker. Daarmee kunt u het pasje zonder moeite uit de automaat trekken. U kunt dit hulpmiddel gratis aanvragen bij uw bank.
Thuis oefenen
Weet u niet precies hoe de geldautomaat werkt of bent u bang dat u
iets fout doet? Als u thuis een computer, tablet of smartphone heeft,
kunt u op internet leren hoe de Geldmaat werkt. De Geldmaat is de gele pinautomaat van de samenwerkende banken. Iedere Geldmaat werkt
op dezelfde manier. Het maakt niet uit bij welke bank u klant bent. U
kunt thuis een video bekijken over het opnemen van een vast bedrag of
over het zelf kiezen van biljetten. U kunt ook een handleiding downloaden en afdrukken, zodat u die kunt meenemen naar de geldautomaat.
Hulp van een medewerker
Bij sommige winkels van Primera, Bruna en The Readshop kunt u hulp
krijgen van een medewerker bij het bedienen van de Geldmaat. U kunt
aan de medewerker vragen stellen. Hij of zij kan u bijvoorbeeld vertellen op welke knop u moet drukken om de juiste biljetten te krijgen of
om een bon af te drukken. Ook kunt u hulp krijgen als u biljetten wilt
storten.
De winkels waar u hulp kunt krijgen, hebben een sticker op de winkeldeur of de etalage. Op de sticker staat ‘geldmaat plus assistentie’. U
kunt de winkels ook online zoeken met de Locatiewijzer.
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Geldmaat met spraakondersteuning
Kunt u niet goed zien wat er op het scherm
staat, bijvoorbeeld omdat u slechtziend bent?
Dan kunt u kiezen voor een Geldmaat met
spraakondersteuning. Hiervoor heeft u een
koptelefoon nodig die u in de geldautomaat
kunt steken. U kunt hiervoor uw eigen koptelefoon gebruiken. Met de koptelefoon kunt u instructies beluisteren
voor de bediening van de geldautomaat.
Pinnen met zijn tweeën
Als u onzeker bent tijdens het pinnen, kan het fijn zijn om een vertrouwd persoon mee te nemen. Hij of zij kan u helpen bij het aanwijzen van de juiste knoppen. Het geeft ook een veilig gevoel om met zijn
tweeën te zijn als u het geld wegstopt in uw portemonnee. Zorg er wel
voor dat de persoon die met u meegaat niet uw pincode ziet. Laat
uw betaalpas nooit door iemand anders gebruiken.
Betalen met uw bankpas of telefoon
Gebruikt u contant geld om te betalen in winkels? U kunt tegenwoordig ook bijna altijd betalen met uw bankpas of met uw telefoon. Dat is
veilig en ook heel makkelijk. U hoeft uw pincode vaak niet eens in te
toetsen. Dat heet contactloos betalen. Zo heeft u minder vaak contant
geld nodig.
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien

Computer vragende Wijs, het Genesis Dieet en de puzzel
in de nieuwsbrief.
I.v.m. ziekte zal de heer Arend Schoenmaker het voorlopig rustig aan
moeten doen.
In deze nieuwsbrief mist u het artikel “Computer vragende wijs”.
In de volgende nieuwsbrieven zullen tot onbepaalde tijd niet verschijnen : het Genesis dieet, computer vragende wijs en de 2 maandelijkse puzzel.
Wij wensen vanaf deze plaats de heer Arend Schoenmaker veel sterkte
en Gods zegen toe bij zijn herstel.
Namens alle medewerkers en bezorgers van de nieuwsbrief
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Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert in Museum aan de
A, een historisch museum voor heel Groningen. Dit nieuwe museum
opent naar verwachting zijn deuren in 2024. De tentoonstelling ODE 90 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum is niet alleen een eerbetoon
aan het scheepvaartmuseum, maar neemt de bezoeker ook alvast mee
in het proces op weg naar Museum aan de A. De tentoonstelling is te
zien van zaterdag 4 september 2021 tot en met 6 maart 2022.
Eerbetoon
Ruim 90 jaar geleden richtten drie notabele
Groningers met slechts 708 gulden in kas de
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
op. Het museum begon in het Goudkantoor
op de Grote Markt, verhuisde in 1962 naar
de Sint Walburgstraat en vestigde zich uiteindelijk in twee markante middeleeuwse
panden aan de Brugstraat - nu de twee topstukken uit de collectie. In de tentoonstelling ODE - 90 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt aan de hand van verhalen,
foto’s, schilderijen, scheepsmodellen, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen de
geschiedenis van een kleine honderd jaar verzamelen, registreren en
presenteren verteld. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag: wat is
een museum nou precies?
In de tentoonstelling wordt niet alleen teruggeblikt, er wordt ook
vooruit gekeken naar het Museum aan de A. Voor de invulling van dit
nieuwe museum hebben we ieders hulp nodig en bezoekers worden
daarom gevraagd om mee te denken. Welke objecten wil je sowieso
graag terugzien in het Museum aan de A? Welke thema's uit de Groninger geschiedenis moeten aan bod komen in het Museum aan de A?
Bezoekers kunnen bij de tentoonstelling hun input leveren via speciale
touchscreens. De voorkeuren van het publiek worden meegenomen in
de inrichting van het nieuwe museum. En dat niet alleen: bezoekers
kunnen ook een eigen tentoonstelling maken, aan de slag gaan in een
‘mini-museum’ of een privé verzameling tentoonstellen.
Op ontdekkingstocht door de provincie
In het toekomstige Museum aan de A gaan bezoekers kennismaken
met de Groninger geschiedenis.
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Verdiepende verhalen zijn vervolgens te vinden bij musea in de provincie, die meer kunnen vertellen over thee, rijtuigen of de strokartonindustrie – om maar wat te noemen. Samen vertellen zij het verhaal
van Groningen. Daarom is het belangrijk dat al die provinciale musea
zichtbaar worden in het Museum aan de A. Voor de tentoonstelling
ODE hebben we musea uit de hele provincie gevraagd om zichzelf alvast voor te stellen middels een object uit de eigen collectie. Bezoekers
krijgen dus een voorproefje van de verrassende schatkamers die de
provincie rijk is.
Overgenomen uit: Noordelijk Scheepvaartmuseum Nieuwsbrief augustus 2021

Leestip
Met het oog op de gemeenteraads-verkiezingen
in maart 2022 is het misschien interessant om
de novelle Strijd binnenshuis van Betsy Perk
(1833-1906) onder uw aandacht te brengen.
Ruzie komt in de beste families voor en in dit
boek gaat het over de twist tussen broer Jules
en zijn veel jongere zus Constance. Onderwerp? Vrouwenkiesrecht! In 1905, toen het
verhaal uitkwam, was de strijd daarover in Nederland nog niet gestreden. Het verhaal, waarvan de ondertitel Vrouwen kiesrecht-novelle
luidt, laat zien welke zinnige en onzinnige argumenten in het debat gebruikt werden. De
heruitgave van het verhaal wil recht doen aan
het belang van de gevoerde strijd en aan de grote betekenis van Betsy
Perk. Strijd binnenshuis is een levendig verhaal met een bijzondere
wending. De tekstbezorger Peter Altena besteedt in zijn nawoord aandacht aan Perks feministisch engagement en haar Nijmeegs netwerk.
De prijs van Strijd binnenshuis: Vrouwen-kiesrecht novelle (paperback
met illustraties, omslag met flappen, 15 x 23 cm en 58 pagina’s) bedraagt EUR 21. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR
21 op bankrekening NL85 INGB 0680 2522 15 ten name van W.S.
Huberts te Nijmegen (NL), onder vermelding van ‘Betsy’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe
te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder
verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht.
6 september 2021 door Redactie Neerlandistiek Reageer
Verschenen: Betsy Perk, Strijd binnenshuis: Vrouwen-kiesrechtnovelle
6 september 2021 door Redactie Neerlandistiek Reageer
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Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen
vanaf 25 september

Coronatoegangsbewijs komt eraan
Na anderhalf jaar afstand houden komt de 1,5 meter regel binnenkort te vervallen, maar daar zit wel een belangrijke voorwaarde
aan verbonden.
Een overzicht van de belangrijkste coronamaatregelen die minister president Mark Rutte aankondigde tijdens de persconferentie van 14 september. De meeste maatregelen gelden vanaf 25 september
De volgende algemene regels blijven van kracht
•
Geef elkaar ruimte. 1,5 meter hoeft niet, maar blijft een veilige
afstand.
•
Was handen
•
Ventileer
•
Schud geen handen
•
Blijf thuis bij klachten
•
Werk thuis als het kan op kantoor als het nodig is
1,5 meter verdwijnt vanaf 25 september
De belangrijkste versoepeling lijkt het loslaten van de 1,5 meter regel
en dat zet de deuren open voor onder meer concerten, theater en andere
evenementen, maar daar zit wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden.
Invoering toegangsbewijs voor horeca en 'drukke plekken'
Iedereen die ouder is dan 13 jaar moet in de horeca, de culturele sector
en bij evenementen en sportwedstrijden namelijk een coronatoegangsbewijs of coronapas kunnen laten zien. In de regel gaat dat via de Corona-Check app en heb je daarvoor een vaccinatiebewijs of een recente
negatieve testuitslag nodig. Waarschijnlijk kunnen deze evenementen
weer iets kleinschaliger georganiseerd worden met een capaciteit van
75 procent. Die beperking geldt niet voor voetbalwedstrijden: de stadions mogen weer vol.
Op dit voornemen is inmiddels al veel kritiek, onder meer van Koninklijke Horeca Nederland. Die stelt dat horeca-ondernemers nu moeten
controleren of iemand wel in het bezit is van een geldige coronapas of
ander bewijs. Daardoor voelt dit eerder als een verzwaring van de
maatregelen dan een versoepeling. Anderen zien in deze maatregel een
verkapte vaccinatieplicht, want wie niet gevaccineerd is, kan straks op
meerdere plaatsen niet meer zo makkelijk naar binnen.
De gemeenten krijgen meer geld om extra personeel aan te nemen om
onder meer horeca-ondernemers te controleren op de naleving van deze
regels.
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De hoogte van de boete bij overtreding is nog niet duidelijk, maar
tijdens de persconferentie liet Rutte weten dat een zaak in het uiterste
geval ook gesloten kan worden.
Ouderenbonden hebben ook veel kritiek op deze regel en vreest dat een
grote groep die niet of niet goed overweg kan met de smartphones op
deze manier wordt belemmerd.
Het is de bedoeling dat dit coronatoegangsbewijs tijdelijk wordt ingevoerd. Op 1 november wordt er opnieuw gekeken of deze maatregel
nog nodig is.
Alle horeca open, maar dicht na middernacht
Bovendien moet horeca nog steeds de deuren om middernacht sluiten.
Dat betekent dat discotheken en clubs wél open mogen.
Mondkapje blijft in het OV
Naar alle waarschijnlijkheid blijft de mondkapjesplicht in het Openbaar Vervoer van kracht om er zeker van te zijn dat iedereen ook gewoon nog met de trein, bus, tram en metro durft. De plicht geldt alleen
in de voertuigen, niet op de stations en perrons.
Onderwijs
Laatste restricties in het onderwijs worden losgelaten. In het hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrootte, dus er kunnen weer hoorcolleges gegeven worden. De mondkapjesplicht op (middelbare) scholen in gang vervalt. Advies is om wel regelmatig, denk aan twee keer
per week, te testen.
Bron: plusonline.nl
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Hoe verliep de allereerste treinreis in Nederland?
Tot 20 september 1839 had niemand in Nederland ooit een trein
zien rijden. Die dag werd de spoorlijn Amsterdam-Haarlem in gebruik genomen. Het was feest, en o ja, er was ook vertraging.
door Mark Traa 24/08/2021

Station d’Eenhonderd Roe, daar
was het te doen. Aan de noordoever van de Haarlemmertrekvaart, even buiten de Amsterdamse stadsgrenzen in de gemeente Sloten, stond een houten
gebouw dat opzichtig in feeststemming was gebracht. Overal
wapperden vaandels, de nationale driekleur was langs de gevel gedrapeerd en binnen waren prachtige
bloemstukken geplaatst. De Amsterdamse schutterij, in slagorde opgesteld, blies opgewekte muziekstukken.
Voor het gebouw stond een bord met ‘Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij’ erop en de datum van vandaag: 20 september 1839. Samen met Haarlem was d’Eenhonderd Roe Nederlands eerste treinstation.
De naam was ontleend aan het populaire café dat aan de overzijde van de
trekvaart stond, op honderd roeden (zo’n vierhonderd meter) van de in
aanbouw zijnde Willemspoort – de tegenwoordige Haarlemmerpoort.
Niet iedereen zat te wachten op de komst van de trein
Vandaag was de dag dat station d’Eenhonderd Roe in gebruik zou worden genomen. Het gebouw stond vlak langs de Haarlemmertrekvaart, die
werd gebruikt voor het vervoer per trekschuit van mensen en goederen
richting het westen, naar Haarlem. Zo ging het al sinds halverwege de
zeventiende eeuw. Maar nu werd een nieuw tijdperk ingeluid: dat van de
trein.
Niet dat Nederland van meet af aan zo happig was op eigen spoorwegverbindingen. Het netwerk van waterwegen en (modder)paden, voor de
trekschuit en de koets, voldeed volgens velen nog prima. Maar toen treinen in de bakermat Engeland een grote opmars beleefden, in 1835 een
spoorlijn tussen Brussel en Mechelen werd geopend en ook Duitsland en
Frankrijk aan de trein gingen, kon Nederland niet meer achterblijven.

De machinist kwam uit Engeland
Een plan voor een spoorverbinding tussen Amsterdam en Keulen haalde
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het niet, maar een veel bescheidener opzet kreeg wel de goedkeuring
van koning Willem I: de spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem. De in
1837 opgerichte Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij bestelde
in Engeland vier locomotieven. Een firma uit Maarssen bouwde de rijtuigen, ook naar buitenlands voorbeeld. Uit Engeland werd een ervaren
machinist aangetrokken, die een mooi huis aan de trekvaart mocht bewonen.
Op de rijtuigen stonden rood-wit-blauwe vlaggen
En zo was het gekomen tot de historische dag van de ingebruikname van
de spoorlijn. Er stond een feestelijk verpakte trein klaar. Op elk van de
acht rijtuigen stonden zes rood-wit-blauwe vlaggen. Maar het draaide
natuurlijk allemaal om de brute trekkracht van de twee Engelse locomotieven, de ‘stoomslepers’, die voor de rijtuigen waren geplaatst. De
‘Arend’ en de ‘Snelheid’ heetten ze. De voorbije weken waren ze uitgebreid getest.
De hotemetoten zaten in de gesloten coupés
Vandaag zou de echte krachtproef komen. Driehonderd gasten waren uitgenodigd, die ’s middags rond
één uur over de wagons werden verdeeld. De hoogste hoogwaardigheidsbekleders in een gesloten coupé, de mindere goden in open rijtuigen. In het
voorste rijtuig namen de hoornblazers van de schutterij plaats, die tijdens de rit voor de muzikale omlijsting zouden zorgen. Langs de spoorbaan was
alles in gereedheid gebracht: binnen zichtbereik van
elkaar stonden 21 wachters opgesteld die de trein
met rode en witte vlaggen konden seinen als er wat loos was.
Het was rond half twee toen de stoomfluiten van de Arend en de Snelheid alles en iedereen overstemden. Het eerste echte treinritje in Nederland was begonnen. Voor de passagiers moet het een ware belevenis zijn
geweest. Met zo’n veertig kilometer per uur reden ze over het nagenoeg
rechte spoor. Dat was sneller dan iemand zich ooit eerder mechanisch
had voortbewogen over Nederlandse bodem, uitgezonderd de machinisten tijdens proefritjes. Twee dagen voor de officiële doop van de trein
hadden ze met een losse locomotief negentig kilometer per uur gehaald,
een werkelijk ongekende snelheid. Zelfs de eerste auto’s, die zich pas
zo’n zestig jaar later zouden laten zien, haalden dat bij lange na niet.
Zouden koeien zure melk gaan geven?
Door zijn duizelingwekkende snelheid was de trein dus een regelrechte
sensatie. En daarmee een gevaar? Er23waren medici die vreesden dat je

niet in een open rijtuig van een trein zou kunnen zitten zonder dat je
adem werd afgesneden door de wind. En de koeien langs de route zouden van schrik zure melk gaan geven. Maar dat bleek in werkelijkheid
erg mee te vallen. De eerste treinreizigers hadden nergens last van en
niemand merkte iets aan de koeien in de weilanden tussen Amsterdam
en Haarlem.
De toeschouwers keken hun ogen uit
De stoomtrein was een attractie van jewelste langs het spoortraject. Daar
was het ‘opgepropt van aanschouwers, zoo in rijtuigen als te paard en te
voet’, schreef de Leydsche Courant later. Ook die ‘aanschouwers’ keken
hun ogen uit. ‘Het gezigt […] op den ontzaggelijken trein van rijtuigen,
die meer personen bevatte dan men in menig kleine stad aantreft, was
ook inderdaad zo schoon als nieuw’, schreef de Avondbode. ‘De sierlijke
locomotiven, met hun drietal kolossale wimpels van rook en stoom, tusschen welke even zoo vele nationale vlaggen uitwapperden, leverden
een indrukwekkend majestueus gezigt op.’
De inzittenden zullen zich niet erg majestueus hebben gevoeld. De trein
had geen toilet, geen verlichting en geen verwarming, maar ook geen
gelijkmatige snelheid, waardoor de wagons voortdurend met elkaar
botsten. Het kwam zelfs zo ver dat de voorste locomotief op zeker moment losschoot en de trein helemaal tot stilstand kwam. Gelukkig kon
alles weer worden aangehaakt, waarna de reis werd vervolgd. Met een
lichte vertraging arriveerde de trein na een reis van 35 minuten in Haarlem.
Een muziekkorps stond de treinreizigers op te wachten
Natuurlijk werd het hooggeplaatste gezelschap
ook daar, in een voorlopig station even buiten
de eeuwenoude Amsterdamsche Poort, met alle
egards ontvangen. Ook hier stond een muziekkorps de treinreizigers op te wachten. Die
moesten even verpozen tot de trein in gereedheid was gebracht voor de terugreis.
Rond drie uur was het zo ver. Ook nu ging het
niet helemaal vlekkeloos: volgens de Leydsche
Courant was er ‘iets in den weg liggend’. Wat het was, is nooit duidelijk
geworden. Na 33 minuten (andere kranten spraken van 28 minuten en
repten niet over een obstakel) liep de trein weer binnen in Amsterdam.
Daar werden de gasten getrakteerd op een maaltijd en op onvermijdelijke redevoeringen van hoogwaardigheidsbekleders.
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In de winter was het stervenskoud in de trein
Toen was het voorbij. De eerste treinreis in Nederland zat erop. Een dag
later was het de beurt aan 670 aandeelhouders van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, die in een trein van maar liefst achttien wagons heen en weer werden gereden. Later die week kwam er een dienstregeling voor gewone burgers en reden er viermaal daags treinen tussen
Amsterdam en Haarlem. In het eerste jaar werden ruim 300.000 mensen
vervoerd. Alleen in de winter liep de klandizie terug, omdat het in de
onverwarmde en tochtige treinen stervenskoud was. Later kon je in de
eerste klasse een koperen fles met warm water krijgen om je op te warmen.
Het had even geduurd, maar ‘we’ hadden een trein. Ondanks de aarzelingen bij het project was er nu toch ook ruimte voor nationale trots.
‘Zoo bezit dan ook nu Nederland’, schreef de Avondbode in 1839, ‘door
de moedige en volhardende pogingen van eenige ondernemende mannen, [-] eenen spoorweg; wel is waar van geringe uitgestrektheid, maar
aan moeilijkheden ontscheurd [-] en die aan Europa het bewijs levert dat
de Nederlander, vreemd van kortzigtige en bekrompen denkbeelden,
zelfs meer dan eigenlijke behoeften dit noodig maken [-] hare vorderingen waardeert en aan andere volken niet toegeeft in ijver, om de voortgaande beschaving op hare schreden te volgen.’
Met de trein boekte je enorme tijdwinst
Veel direct economisch voordeel werd er trouwens niet van de nieuwe
verbinding verwacht. Zo heel veel handel was er niet tussen Amsterdam
en Haarlem. Pas als de lijn zou worden doorgetrokken naar Rotterdam
(dat gebeurde tussen 1842 en 1847), zou het commercieel interessant
kunnen worden. De trein bracht vooral tijdwinst voor wie in de vrije tijd
tussen beide plaatsen wilde reizen, bijvoorbeeld voor Amsterdammers
die wilden wandelen rond Haarlem.
Die tijdwinst was fors, becijferde
de Avondbode. Tegenover het halfuurtje
in de trein stond 75 minuten in de koets
en 150 minuten per trekschuit. De trein
maakte het kleine Nederland nog kleiner.
‘Men kan nu ten 12 ure des middags van
Haarlem vertrekken, en ten 3 ure aldaar
terug zijn, na te Amsterdam een geheel
uur op het museum te hebben doorgebragt.’
Bron: quest.nl
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Dingen uit onze jeugd die nu écht niet meer kunnen
Langs de snelweg picknicken. Roken in huis en een draai om je oren op
school. Het zijn allemaal zaken die we ons nu nauwelijks meer kunnen
voorstellen, maar die in onze jeugd de normaalste zaak van de wereld
waren. Wie weet het nog?

Bermtoerisme

Bermtoerisme was vanaf de jaren ’50 razend populair. Picknicken met het hele gezin, in de berm langs de snelweg. Klapstoeltje en thermoskan erbij. Het langsrazende verkeer deerde de bermtoeristen niet,
ze vonden het juist gezellig. En trouwens,
zo hard gingen de auto’s toen nog niet.

Zonder gordel in de auto

Op de achterbank zat je met je broers en zusjes, zonder gordel. Het
liefst in het midden, want dan kon je nog lekker tussen je ouders door,
de radio aanzetten. Als de auto te klein was voor alle kinderen, moest
er één op de grond zitten, op de ‘drempel’ tussen de twee stoelen. Wat
er zou gebeuren bij een botsing, daarover dachten we niet na.

Straf op school

Kwetsbare kinderzieltjes, daar deden ze vroeger niet aan.
De meeste onderwijzers waren best streng, als je er nu op
terugkijkt. Wie ondeugend was kreeg een draai om zijn
oren, moest in de hoek staan, werd op de gang gezet of
moest nablijven. Of strafregels schrijven. Vijftig keer ‘Ik
mag niet praten onder de les’. Op de meeste scholen van
nu worden dit soort straffen niet meer gegeven. Er wordt
meer gepraat met de leerlingen: “Wat is er met je aan de
hand? Gaat het wel goed met je?”

Jasschort

Moeders droegen vroeger een jasschort. Dat was een schort die hun
kleren bijna helemaal bedekte, zodat die niet vies werden. Je moeder
droeg het jasschort bijna de hele dag. Pas als ze naar buiten ging, ging
het jasschort uit. Maar bij een kletspraatje op straat met de buurvrouwen, hield ze het aan. Want die droegen immers óók allemaal een jasschort.

Echte kaarsen in de kerstboom

Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om échte kaarsen te
branden in de kerstboom. Een beetje eng was het wel, maar ook heel
sfeervol en mooi met die flakkerende lichtjes.
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Natuurlijk stond er een emmer water pal náást de boom, of op z’n
minst een natte spons op een stok of een emmer zand. Meestal ging het
goed, maar het was wel altijd opletten geblazen. Wie weet het nog?

Sigarenbandjes sparen

Er was altijd wel een oude oom of een buurman
die sigaren rookte. En dat leverde de mooiste sigarenbandjes op die je zelfs in een speciaal album
kon inplakken. Veel rood en bladgoud en portretten uit de geschiedenis van Amerika. De geur van
sigaren bleef nog jarenlang in je album hangen. Herinnert u het zich
nog? Wat was uw favoriete merk?

Roken in huis

Dat roken niet goed voor je was, is pas langzaam doorgedrongen. Vroeger stonden op verjaardagen de sigaretten pontificaal klaar op tafel, net als de chips en de
taart. Maar ook buiten de verjaardagen werd er in huis
flink doorgepaft. Kinderen of geen kinderen. Je wist
niet beter en voor velen is de geur van sigaretten of
sigaren nog altijd een vertrouwde, veilige geur uit je
jeugd.

Je moeder wist niet waar je was

In onze jeugd waren er geen mobieltjes. Dus als je de straat op ging,
wist niemand waar je was en was je bovendien onbereikbaar. Dat was
de normaalste zaak van de wereld. Je speelde met de buurkinderen en
je ging ravotten in het park of het bos. Je was bezig en druk. En als het
etenstijd was, kuierde je richting huis. Handen wassen en aan tafel. En
’s avonds wéér de straat op, tot het te donker werd.
Bron: https://www.plusonline.nl/nostalgie/

Wist je dat...
olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen ?
Olifanten lopen niet echt snel. Ze lopen 6 km
per uur. Maar als ze boos of bang zijn kunnen
ze wel 40 km per uur lopen, alleen over korte
afstanden. Ook kunnen olifanten zwemmen en
klimmen, maar springen kan niet. Bij het neerkomen zouden ze hun poten kunnen breken.
Als een olifant om moet draaien lopen ze liever achteruit. Dat vinden ze makkelijker.
Bron: https://www.knups.nl/wistjedat/
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6 tips om soepel uit bed te komen
Gepubliceerd: 16 oktober 2019 Gewijzigd op: 11 augustus 2021
Minder soepele spieren en gewrichten horen bij het ouder worden. Ze
kunnen ’s ochtends als u wakker wordt stijf aanvoelen. Ook opstaan
gaat daardoor soms wat minder makkelijk. Gelukkig kunt u er zelf veel
aan doen om soepel te blijven.
Met het ouder worden, worden gewrichten minder soepel. De hoeveelheid kraakbeen neemt af en het bindweefsel wordt minder elastisch.
Tijdens de slaap vertraagt bovendien de bloedsomloop. Daardoor zijn
bij het opstaan de spieren en gewrichten nog wat stijver. Ochtendstijfheid dus. Met de volgende tips voorkomt u dit.
Tip 1: Beweeg (nog) meer
Beweeg meer dan de norm voor gezond bewegen voorschrijft. Dat betekent meer dan een halfuur per dag. Niet om het uithoudingsvermogen
te verbeteren, maar vooral om de spieren te
versterken of sterk te houden. Die zijn belangrijk voor soepel werkende gewrichten.
Sporten die uw gewrichten belasten zijn het
beste, zoals lopen, hardlopen en roeien. Begin eens om bij te houden hoelang u per dag
beweegt. Denk erover na hoe u meer zou
kunnen bewegen. Dagelijks een korte wandeling maken bijvoorbeeld. Of de trap nemen in plaats van de lift. Of
meedoen met het televisieprogramma Nederland in Beweging. Ook
huishoudelijke klussen of onderhoudsklusjes in de tuin helpen om
meer te bewegen.
Tip 2: Beweeg alvast in bed
Maak uw lichaam en dus ook uw gewrichten wakker door ze rustig in
actie te laten komen. Blijf liggen en doe deze oefeningen.
•
Trek één been op en strek het dan weer. Bij het strekken kunt u
het been weer laten rusten, maar u kunt ook uw buikspieren trainen door het been net boven het matras te houden. Herhaal deze
oefening tien keer aan beide kanten.
•
Maak het ene been een beetje korter door het andere been uit te
rekken en wissel dit af, tien keer aan beide kanten.
•
Trek een knie zo ver mogelijk op en houd hem even vast met uw
handen. Doe dit vijf keer met beide knieën.
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•
•

Trek de knieën op en beweeg ze achtereenvolgens naar rechts en
naar links. Herhaal dit vijf keer.
Zit rechtop en buig een paar keer zo diep mogelijk voorover,
naar links en naar rechts.

Heeft u ook last van stijve vingers, polsen, ellebogen en/of schouders?
Ook daarmee kunt u alvast wat oefeningen doen.
•
Maak een vuist en strek daarna uw vingers uit. Wissel dit een
paar keer af.
•
Draai rondjes met uw polsen, eerst naar uw lichaam toe, daarna
van uw lichaam af.
•
Ga op uw rug liggen. Houd de bovenarmen tegen het bovenlichaam en buig de onderarmen, zodat uw vingers uw schouders
raken. Strek daarna de armen weer. Herhaal deze oefening een
paar keer.
•
Ga op uw rug liggen. Probeer uw schouders naar voren en naar
achteren te laten rollen.

Tip 3: Houd uw lichaam warm
Tijdens de slaap staat de interne verwarming op een lagere stand.
Daardoor koelen de gewrichten af, waardoor ze stijf aanvoelen bij het
wakker worden. Het is dus belangrijk uw lichaam warm te houden met
een extra deken en/of een pyjama. Laat ook uw voeten niet te veel afkoelen doordat u een dekbed of deken loswoelt. Trek eventueel sokken
aan.
Tip 4: Beweeg tijdens het slapen
Mensen die zich ’s nachts regelmatig omdraaien, worden minder stijf wakker. Daarom is het goed om even te
bewegen op een moment dat u half wakker wordt. Trek
bijvoorbeeld de benen in of rek ze juist uit. Leg de armen anders neer. Of draai om. Liever niet op buik, want
dat is belastend voor de onderrug.
Tip 5: Houd de kamer koel en droog
Vocht is slecht voor de gewrichten. Wanneer u slaapt in een vochtige
kamer, is het verstandig daar iets aan te (laten) doen. Ventileren helpt,
maar het mag niet te koud worden op de kamer. Daardoor kan de lucht
ook vochtiger worden. Zorg daarom dat de temperatuur zomer en winter niet onder de 15 graden zakt.
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Tip 6: Begin met een warme douche
Een warme douche meteen na het opstaan is fijn om
lekker warm te worden. Daarna kunt u wat oefeningen
doen om de gewrichten los te maken. Maak kniebuigingen zo ver als prettig voelt, zwaai met uw armen,
draai rondjes met enkels en polsen en schud met uw
schouders. Doe dit liever niet in de badkamer, waar de
vloer nat en glibberig kan zijn. Op een stroeve vloer in
de slaapkamer bijvoorbeeld staat u steviger.
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/6-tips-om-soepel-uit-bed-te-komen

Hoge leeftijd mag toegang tot krediet niet blokkeren
Discriminatie Banken passen eenzijdig de kredietvoorwaarden voor ouderen aan. Dat is je
reinste leeftijdsdiscriminatie, vindt Marcel Sturkenboom.
16 augustus 2021 om 14:52
Contant betalen komt steeds minder voor. De coronacrisis heeft deze
ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht. Andere vormen van betalen, zoals via een betaalrekening of een creditcard, worden onmisbaar.
Dit vereist een soepele, gebruikersvriendelijke beschikbaarheid van dergelijke betaalmogelijkheden. Dit geldt zeker voor ouderen, van wie een
deel toch al moeite heeft met de overschakeling op nieuwe, digitale betaalvormen.

De meeste ouderen zijn vertrouwd met digitaal betalen, met winkelen
met een pinpas of vakantie-uitgaven doen met een creditcard. De meeste
Nederlanders beschikken over een voorbeeldige ﬁnanciële moraal en dat
geldt zeker voor senioren. Het is niet aannemelijk dat senioren boven een
bepaalde leeftijd zich ineens collectief in schulden steken die ze nooit
meer kunnen terugbetalen.
Helaas hebben veel banken minder vertrouwen in de solvabiliteit en de
moraal van de ouder wordende klanten die hen groot gemaakt hebben. Er
bestaan verschillen tussen ﬁnanciële dienstverleners, maar boven een
bepaalde leeftijd wordt het steeds moeilijker om nog consumptief te kunnen lenen.
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ABN Amro bijvoorbeeld verlaagt voor cliënten vanaf hun 70ste maandelijks het bedrag dat zij rood kunnen staan. International Card Services
(ICS), een belangrijke uitgever van creditcards, blokkeert de Gespreid
Betalen Faciliteit vanaf 1 september 2021 voor mensen die 75 worden.
Dat is niet zo handig als je een paar weken in het buitenland zit en daar
een wat groter bedrag ineens moet betalen

Overlijdensrisico
Er bestaan diverse redenen waarom ﬁnanciële dienstverleners kredietmogelijkheden afbouwen naarmate mensen ouder worden. Voor een deel is
het logisch dat de leencapaciteit afneemt wanneer senioren na hun AOW
-gerechtigde leeftijd een lager inkomen hebben. Een andere reden is het
hogere overlijdensrisico van ouderen. Financiële instellingen zijn bang
dat hun schulden na overlijden niet volledig meer afgelost worden.
Maar de manier waarop veel ﬁnanciële dienstverleners in dit verband
met hun klanten omgaan getuigt van weinig respect. Leveringsvoorwaarden worden eenzijdig aangepast. De toegang tot ﬁnanciële diensten
wordt categorisch afgebouwd of zelfs afgesneden op grond van de leeftijd. Van een redelijke inschatting of het terugbetalingsrisico (mede gelet
op het inkomen, vermogen en de betalingsgeschiedenis van een bepaalde
cliënt) werkelijk zo groot is, is geen sprake. Dat is je reinste leeftijdsdiscriminatie. De klant heeft op deze manier niets meer te vertellen, terwijl
banken hun producten eerst willens en wetens aan de mensen hebben
verkocht en ze er vervolgens afhankelijk van hebben gemaakt.
Het is te gek voor woorden dat de banken hun
oudere klanten niet serieus nemen. Het aangaan
van een dialoog en kredietverstrekking op basis
van een redelijke inschatting van persoonlijke
omstandigheden is het minste wat nodig is. Als
stok achter de deur om verbetering af te dwingen
doet de wetgever er verstandig aan het verbod
op leeftijdsdiscriminatie aan te scherpen. Gezien de economische ontwikkelingen in coronatijd is het immers meer dan ooit van belang de toegankelijkheid van ﬁnanciële diensten en betaalmogelijkheden voor senioren te waarborgen.
Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC in de ochtend van 17 augustus 2021
Bron: kbo-pcob.nl
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Rijbewijskeuring, belastingservice en kwijtschelding
KBO+PCOB KANTOOR
Siersteenlaan 420-2,
9743 ES Groningen,
telefoon 050-5790466
Voor alle senioren in de stad Groningen.
Bereikbaar op dinsdag van 10.00-12.00 uur voor belastingservice invullen aanvragen en bezwaarschriften., kwijtschelding en aanvragen en
wijzigen Toeslagen
Kosten hiervan € 12,00.
Ook informatie verkrijgbaar over rijbewijskeuringen.
Kosten keuringen €40,00

Kijk ook eens op onze afdelingssite.
Open internet en typ het adres: www.pcob.nl
Je komt nu op de site van de PCOB.
Typ je postcode of woonplaats en klik daarna op
zoeken.
Selecteer nu de afdeling in ons geval dus Groningen.
Je bent nu op de site van de afdeling Groningen. Klik op activeren
Als je de volgende keer inlogt op www.pcob.nl kun je door op de

knop naar uw afdeling te klikken rechtstreeks naar de site van onze
afdeling.
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Naam: …………………………………………..
Adres: …………………………………………..
Postcode: ………………
Woonplaats: ………………….…………………

Lidnummer: …………………….………………
Bij verhuizing
Nieuw adres: …………………………………...
Postcode: ………………
Woonplaats: ……………………………………
(bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u automatisch
overgeschreven naar die afdeling)
Opzeggen lidmaatschap
Reden van opzegging:
……………………………………………………………………

Opzeggen i.v.m. overlijden is per direct.
Datum overlijden: ……………………..
De opzegging dient vóór 1 december bij de ledenadministratie
binnen te zijn.
Sturen naar:
PCOB, Uranusstraat 20, 9742 JW Groningen
E-mailen kan ook: groningen@pcob50plus.nl
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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn) i.v.m. Coronapandemie uitsluitend op afspraak.
WIJ Beijum
(Beijum, Noorderhoogebrug en De Hunze / Van Starkenborgh en Witte Lam)
Melsemaheerd 2 9736 EN Groningen
T: 050 549 71 31
E: wijbeijum@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Corpus den Hoorn
(Corpus den Hoorn, Hoornsewijken en Piccardthof.)
Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
T: 050 367 9120
E: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Hoogkerk
( Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg en De Buitenhof.)
De Verbetering 3 9744 DZ Groningen
T: 050 367 45 66
E: wijhoogkerk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00 – 17:00 uur
WIJ Rivierenbuurt
( Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt,
Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen)
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
Talmahuis alleen op afspraak
Merwedestraat 54 9725 KE Groningen
T: 050 367 9120
E: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur
Tel. alle werkdagen 09:00 – 17:00 uur
WIJ Lewenborg
( Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Harkstede , Klein
Harkstede, Lageland , Meerstad, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Euvelgunne, Roodehaan, Middelbert en Engelbert.)
Kajuit 4 9733 CA Groningen
T: 050 367 4002
E: wijlewenborg@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
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WIJ Oosterparkwijk
(Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven)
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen
T 050 367 89 60
E wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
Wij Schilderswijk/Centrum.
Contactgegevens
( Schildersbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Kostverloren, Hortusbuurt, A-Kwartier, Ebbingekwartier ,Binnenstad en Binnenstad-Oost.)
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen
T 050 367 72 02
E: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Selwerd
(Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd)
Vensterschool, Eikenlaan 288-6 (begane grond) 9741 EW Groningen
T: 050 367 42 20
E: wijselwerd@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur

WIJ Vinkhuizen
(Vinkhuizen, De Held, Reitdiepwijk en Dorkwerd.)
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys) 9743 VP Groningen
T: 050 367 6303
E: wijvinkhuizen@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ Korrewegwijk
(De Korrewegwijk, Tuindorp de Hoogte, Professorenbuurt , Cortinghborg, Selwerderwijken , Indische buurten en De Hoogte )
Floresplein 19 9715 HH Groningen
T 050 367 40 06
E wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
WIJ De Wijert
(Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie / Europapark en De Wijert.
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen
MFC De Wijert alleen op afspraak
P.C. Hooftlaan 1 9721 JM Groningen
T: 050 367 91 20
E: wijdewijert@wij.groningen.nl
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur
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Bestuur afdeling Groningen van de
Protestants Christelijke Ouderen Bond
Voorzitter:

Mw. S.D. Oosterhuis
Emmastraat 34
9722 EZ Groningen
 3643620

1e Secretaris: Dhr. A.F. Horenberg
Uranusstraat 20
9742 JW Groningen
 571 78 00
Groningen@pcob50plus.nl
2e Secretaris: Mw. A. Bos-Pietersen
Bentismaheerd 156
9736 EJ Groningen
 364 32 10
Penningm.
Dhr. P. Nauta
Magnesiumlaan 20
9743 TC Groningen
 573 05 82
Leden:
Dhr. A. Schoenmaker
Kremersheerd 204
9737 PH Groningen
 541 78 17
Dhr. C.A. Verdam
Multatulistraat 3
9721 NE Groningen
 527 14 93

Contributie:
Voor alleenstaanden:
€ 34,00 per jaar
Voor echtparen:
€ 59,50 per jaar
Girorekening:
NL14 INGB 000531 0421
t.n.v. PCOB afd. Groningen
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