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Jezus heeft het al gezegd en voorspeld: “De liefde zal verkillen”
Wat er ooit in het oude land langs de boorden van de Middellandse Zee
gebeurde in het land Israël, is ook vandaag duidelijk werkelijkheid.
Als je beste mensen geen liefde en begrip voor elkaar hebt dan vallen
vele dromen in duigen.
Je kan het zien bij de hoogmogende dames en heren die een nieuw kabinet proberen samen te stellen, je kan het ervaren bij de overheid
waarin vele burgers tegenwoordig ernstig teleurgesteld zijn, je maakt
het mee als het gaat om het behoud van de natuur en milieu, je constateert het als je bedenkt dat de prijs voor een kuub gas de pan uitstijgt
en de dames en heren in Den Haag verschrikt om zich heen kijken, hoe
kan dat maar zo?
De ogen van deze dames en heren in het Haagse zijn gericht op hoe
behoud ik mijn kiezers, maar denken er niet over na dat, nu schrijf ik
iets wat men liever niet leest, maar dat de heer Poetin in Moskou in
zijn vuistje lacht en droombeelden heeft van hoe krijg ik Europa in
mijn macht. Ik heb gas en Europa, ook Nederland, heeft het nodig.
Zou deze man van liefde en begrip vervuld zijn? Wat denkt u?
Liefde kan verkillen en dat hebben we vaak niet direct door.
Wie God noch gebod wil kennen, maakt alles ondergeschikt aan het
eigen “ik”
Mens, milieu en natuur worden niet alleen uitgebuit, ook in uw portemonnee ontbreekt de liefde van de mensen waarvan u het vanuit regeringskringen kan en mag verwachten.
Kijk naar de apostel Paulus, hij tekent de situatie helder: wij weten als
christenmens dat de hele schepping nog altijd als in “barensweeën”
zucht en lijdt.
Maar dezelfde Paulus heeft het ook over de hoop die in ons is en die
we mogen hebben als kinderen van God.
Door Hem is er nog steeds toekomst voor de wereld om ons heen. Laat
hierbij de liefde en veel begrip ons vergezellen.
B.F.Bronsema

Programma 2e helft 2021 PCOB
Woensdag 10 november 2021
Spreker: Jan Visser
Onderwerp: Martinikerk
Woensdag 22 december 2021
Kerstviering
Alle lezingen vinden plaats in de Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente
aan de Oude Boteringestraat 33, Groningen
Aanvang: steeds 14:30 uur
Entree € 2,00 (2x koffie en/of thee)
Voor info Mw. Sylvia Oosterhuis 050-3643620

Programma 2e helft 2021 KBO
Woensdag 17 november 2021
een middag met Regina Ederveen, harpiste. Zij speelt verschillende soorten
muziek, van klassiek tot Keltisch en ze vertelt ook iets over de harp en
misschien Rosa Spier.

Woensdag 15 december 2021
Kerstviering
Het Gruno’s mannenkoor treedt op met kerstliederen en andere stukken die
in deze sfeer passen. Chris van Wissen en Johan Kuiper spelen op klarinet
en piano.
Clary Kortmann vertelt een zelfgeschreven kerstverhaal.
Alle lezingen en andere onderwerpen vinden plaats In de Emmauskerk
Ra 4 ,Lewenborg Groningen.
Aanvang: steeds 14:00 uur
Entree € 2,00 voor koffie, thee en fris.
Voor info Johan Kuiper 050-5712784
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Ledenmiddagbijeenkomst op woensdagmiddag 10 november
Nadat we in de maand oktober eindelijk voor het eerst na lange tijd
bijeen mochten komen, zijn we blij dat we ook voor de maand november weer een ledenmiddag kunnen organiseren. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur en tegen half vijf is de bijeenkomst afgelopen.
Entree is zoals altijd € 2,00 per persoon en daarvoor krijgt u ook een
heerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, tenslotte is het bijna
St. Maarten!
In de nieuwsbrieven van juli/augustus en september kon u interessante
informatie over de Martinikerk lezen. Nu leek het ons passend om in
het kader van St. Maarten de heer Jan Visser uit te nodigen. De heer
Visser, een gepensioneerde medewerker van de RUG, heeft een passie
voor o.a. de Martinikerk (hij heeft nog meer passies, maar daarover
een andere keer meer). Hij was een aantal jaren bestuurslid van de
Vereniging Vrienden Martinikerk en hij verzorgt rondleidingen in de
kerk. Het belooft een gezellige en zeer informatieve middag te worden
in de sfeer van St. Maarten. We hopen op een grote opkomst!
Namens het bestuur, Sylvia Oosterhuis

Van de ledenadministratie

Nieuwe leden:
Dhr. H. Steegstra

P.J. Noël Bakerstraat 15

Wij heten U van harte welkom bij onze afdeling en hopen dat u zich
spoedig thuis zult voelen.
Overleden:
Dhr. J. Enderle
Mw. J. Meijer

Vechtstraat 382
Van Ketwich Verschuurlaan 25 -302

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren
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Ledenmiddagbijeenkomst op 13 oktober
Nadat op 12 februari 2020 onze laatste bijeenkomst was geweest
(weet u nog, daar vertelde mijn oud-collega Bert Werkman over zijn
glas-in-lood atelier), mochten we op woensdag-middag 13 oktober
voor het eerst sinds twintig (20)! maanden weer op een ledenmiddag
bij elkaar komen. Wat was dat fijn! Als vanouds troffen we elkaar
weer op de tweede woensdagmiddag van de maand in de Mennozaal
van de Doopsgezinde kerk. Het was een heerlijk weerzien, vol dankbaarheid ook dat we gezond en wel elkaar weer mochten begroeten,
weliswaar nog geen handen schudden, maar we hoefden geen anderhalve meter afstand meer te houden en we mochten bij elkaar aan tafel
zitten.
Ook de kosteres, Nynke Dijkstra, en de organist Eeuwe Zijlstra, waren
verheugd ons weer te zien. Ter viering van onze blijdschap werd er in
de pauze getrakteerd en iedereen smulde van het gebak met advocaat.
Onze gast van deze middag was Henk Zieleman, voorzitter van de
landelijke Ledenraad PCOB. Hij was vanuit Hasselt gekomen om ons
te vertellen over de nieuwe structuur van de PCOB en de KBO. Oorspronkelijk was het de bedoeling om te komen tot een fusie tussen
beide ouderenbonden, maar dat was met name voor een aantal provinciale KBO-groeperingen een brug te ver. Uiteindelijk is, mede op initiatief van de PCOB, gekozen voor een federatieve vorm: KBO-PCOB
nieuwe stijl. In één van de vorige nieuwsbrieven heeft u hierover kunnen lezen en ook in het Magazine is hier ruime aandacht aan besteed.
Inmiddels is het nieuwe Statuut door de respectieve Ledenraden aangenomen. Nu is het vooral tijd voor aandacht voor ledenwerving.
Door middel van de Inspiratietour die op verschillende plaatsen in ons
land wordt georganiseerd, wil het landelijk bestuur de leden en het
kader na de gedwongen stilte van de corona epidemie weer enthousiast maken. In Groningen is de Inspiratietour op 28 oktober, ’s ochtends in Martini Plaza. Als u niet in de gelegenheid was hierheen te
gaan, is dat jammer maar ongetwijfeld zal er verslag van worden gedaan in uw nieuwsbrief en in het Magazine.
Omstreeks half vijf konden we terugkijken op een geslaagde en gezellige bijeenkomst en sloten we de middag af met het zingen van gezang
440: Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig
hecht.
Sylvia Oosterhuis

Zie ook verslag Anneke op pagina 16 en 17
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Naam
Datum
Mw. E.N. Felten-Tan
1-november
Dhr. A.K. Haan
2-november
Mw. K. Rasker - Smit
3-november
Dhr. J. Meijer
3-november
Mw. J.A. van Wilgen- Offereins 4-november
Mw. G. v.d. Velde
4-november
Mw. J.K. Kroeze
4-november
Mw. J. Hukema-Alta
5-november
Dhr. W.R. Bussemaker
7-november
Mw. A. Post-de Vries
7-november
Dhr. J. van der Molen
9-november
Dhr. W.J. Nauta
13-november
Mw. B. Boonstra - Arnold
13-november
Mw. K.J. Sijbolts-de Poel
13-november
Naam
Dhr. M. Postema
Mw. K. Klazinga
Mw. C.C. Winters
Mw. G. Flikkema
Mw. J. Nauta
Dhr. K. Staal
Dhr. H.H. Wiekens
Mw. J.G. Smit
Mw. J.G. Jonker-Eleveld
Mw. G. van der Meulen
Dhr. R. Feenstra
Mw. S.D. Oosterhuis
Mw. L. van de Meulen-Alkema
Mw. M.A.M. Verdam - Rietema

Datum
14-november
14-november
15-november
15-november
15-november
16-november
16-november
17-november
17-november
21-november
23-november
24-november
24-november
27-november
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Column november.
Genietend van de zonnestralen, het is al
wel herfst dat merk je aan de inhoud van
de regenmeter, toch ontstaat deze column
er wel om.
De maand november is aan bod en het is
te hopen dat de politieke arena in Nederland een beetje tot rust gekomen is.
En dat is zeker nodig nu grote problemen
aandacht van onze regeerders behoorlijk nodig hebben.
Mijn “werkterrein” bestaat volgens afspraak met het PCOB- bestuur
uit het aandacht hebben voor oudere leden en dat ben je tegenwoordig
al als je in de buurt van de 60 jaren komt. U bent lid van het PCOB/
KBO en dus zeker oudere.
Gelet op de vlotte ontwikkeling van de samenstelling van een nieuwe
regering, tegen de kerst is de zaak wel gepiept, heb ik tegen mijn
vrouw gezegd, geeft mijn “werkterrein” een somber
beeld om naar te kijken. De oudere burger met niet al te veel inkomen
en geen vermogen kan wel eens last van maagkrampen krijgen. Lees
de virtuele krant er maar op na.
Gewone kranten worden duur en veel oudere mensen, als ze met de
IPhone goed kunnen omgaan, kiezen uit besparing voor een krant tegen een tientje per maand. Het “nieuws” is hetzelfde.
Deden ze tot voor kort de gordijnen s ’avonds niet dicht, nu om de
warmte in de woonkamer vast te houden, gaan ze dicht. De prijs van
het gas vliegt anders met de warmte de woonkamer uit.
Het is ook wat als je op je laptop of via de TV moet lezen dat de gasprijs en annex de prijs voor de elektriciteit met sprongen, gedwongen
door de macht van de wereld om ons heen, de lucht in schiet.
Het demissionair kabinet kan dan wel een half miljard uittrekken om
de minst bedeelden te helpen om de CV brandend te houden, maar
voor dat u als burger hiervan een paar eurocentjes hebt ontvangen, mag
u wel eerst bij de kast met winterkleren op zoek naar de dikke trui.
Blijf je ten minste een beetje warm. Kom Bronsema niet zo somber.
We hebben de verwarming nu op 19 graden gezet en dat voelt ook
warm aan!!! Oh ja?
Hoorde net iemand zeggen, wij hebben de vloerverwarming uitgezet
en onze pellet kachel moet het nu maar doen, dat we het warm genoeg
hebben als we naar de “Slimste Mens” willen kijken met het jurylid
meester “brombeer”.
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Dit programma houd je nog wel een beetje warm, maar niet snel daarna
kun je om 21.30 naar het programma “Nieuwsuur” kijken. Hier word je
soms niet goed van, het is meer ellendig dan leuk nieuws dat op je afkomt. Vaak gaat bij velen de TV dan al rap uit.
Maar en dat wordt vaak vergeten ook bij de mensen van de TV, ouderenzorg, als je het goed wilt doen, is een kwestie van beschaving. Het
gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, veelal op kleine schaal te organiseren. Voor ouderen moet er voldoende aandacht zijn. En is dat er?
Om eerlijk te zijn schort het er vaak wel aan.
Mag ik een paar onderwerpen noemen?
..Ouderen mogen rekenen en vertrouwen op goede zorg thuis, voor henzelf en voor mensen die voor hen zorgen!
..Ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen moeten kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis waar elke dag veel zorgverleners met hart en ziel werken.
..Wordt er voldoende gezorgd voor verplegend personeel in de inrichtingen en ziekenhuizen?
..Is er sprake van kwaliteitsverbetering voor het verplegend personeel
en een andere manier van werken: kleinschalig, vraaggericht en met
meer vertrouwen en minder regels voor deze zorgprofessionals?
..Kunnen ouderen met een (te) groot huis op een fatsoenlijke manier
verhuizen naar passende woonruimte?
Tot zover een paar onderwerpen er zijn er nog veel meer te noemen.
Eenzaamheid is ook een onderwerp die naast voldoende inkomen steeds
meer de aandacht vraagt.
Voor al de genoemde onderwerpen is naar mijn bescheiden mening er
de PCOB/KBO met een groot aantal leden en dus kan er plaatselijk en
vooral landelijk veel invloed van uitgaan.
Doen ze dat voldoende? Moet u in de komende maanden op de bijeenkomsten van uw verenging eens naar vragen. Als het antwoord een
beetje tegenvalt is het aan u als oudere ervoor te zorgen dat uw bestuur
richting de landelijke organisatie van het PCOB/KBO van zich afbijt.
Hadden ze maar geen bestuurslid moeten worden hoor ik geregeld.
Hier komt nog bij dat angst en racisme tegenwoordig vele ook oudere
burgers wordt aangepraat, terwijl er wel iets beters mag worden verwacht in de krant en op uw TV.
Mag ik u een goede novembermaand toewensen, want Sinterklaas komt
er op 5 december aan en daar moet u zich natuurlijk wel goed op voorbereiden, anders wacht u er wat!
U hebt hiervoor de hele maand november.
B.F.Bronsema
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Een makkelijk recept
Nu we weer richting winter gaan, de dagen korter worden en we de gordijnen al vroeg dicht trekken, is het ook weer tijd om een paar heerlijke
muffins te bakken voor ’s middags bij de thee. Deze advocaatmuffins
zijn heerlijk en snel gebakken. Ze smaken natuurlijk ook met een toefje
slagroom!
Veel bakplezier,
Sylvia Oosterhuis

Advocaatmuffins (12 stuks)
2 eieren
125 g zachte boter
100 g (basterd)suiker
125 g zelfrijzend bakmeel
1 theel bakpoeder
1 zakje vanillesuiker
125 ml advocaat
(2 eetl pure chocolade hagelslag)
Voorbereiden:
De oven voorverwarmen op 180 graden. Het muffinbakblik bekleden
met papieren muffinvormpjes. Het zelfrijzend bakmeel zeven met het
bakpoeder en de vanillesuiker erdoor roeren; apart zetten.
Het deeg bereiden:
De boter en de suiker met een handmixer schuimig roeren totdat de
massa licht van kleur is en er zich kleine belletjes hebben gevormd. De
eieren één voor één toevoegen, het tweede pas als het eerste helemaal is
opgenomen. Vervolgens de advocaat er snel doorroeren en daarna lepel
voor lepel het meel toevoegen, zorgen dat steeds alles goed wordt opgenomen. Als u het lekker vindt, kunt u nu nog de chocoladehagelslag toevoegen.
Bakken:
De vormpjes voor 2/3 vullen. In een heteluchtoven de muffins gedurende 15-20 minuten bakken bij 180 graden.
De afgekoelde muffins kunnen nog worden geglazuurd met een glazuur
van poedersuiker waarin wat advocaat is losgeroerd.
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Het Genesis Dieet (104)

(nov. 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.

Vervolg van vorige maand waar in Deuteronomium 28:58, 59, 61
wordt vertelt over de vloeken die komen over al degenen, die de wijsheid van de wereld verkiezen boven Gods Wijsheid!
‘Hij zal u treffen met ongehoorde plagen, waar geen einde aan komt,
en met vreselijk, ongeneeslijke ziekten. Maar ook de ziekten en plagen
waarover dit wetboek zwijgt zal Hij op u afsturen, tot er niemand meer
over is!”
Dr Tessler schrijft: ‘Zou het kunnen dat wij in onze tijd de vervulling
zien van deze profetie die 3.500 jaar geleden is uitgesproken?’ Onderzoekers vermelden dat de helft van ons sterft aan een hartaanval en één
op de drie mensen sterft aan kanker zijn inderdaad “felle, aanhoudende
slagen en boze aanhoudende ziekten – die in het boek niet beschreven
zijn…”
Wij zijn in staat, door de Geest van God die in ons is, onze gedachten
te vernieuwen en het gezonde leven te kiezen dat God heeft weggelegd
voor degenen die Hem liefhebben.
In Romeinen 12:2 lezen wij: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te
ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.
Dr Tessler schrijft n.a.v. deze tekst o.a.: ‘Mijn lichaam is een tempel
van de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed
van Jezus. De leden van mijn lichaam, zijn wapenen der gerechtigheid,
aan God overgegeven voor zijn dienst en tot zijn verheerlijking. De
duivel heeft geen plaats in mij, geen macht over mij, geen enkel recht
op mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus!
Ik overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van
mijn getuigenis Mijn lichaam is voor de Here en de Here voor mijn
lichaam. Het zij zo!
Graag tot een volgende keer!
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,
bewerkt en samengesteld door: Arend Schoenmaker
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Boektip

Om het hart terug te brengen is
een boek over een land en over
een leven, een boek over een
vriend en over een moord, een

boek over veel moorden – sommige
snel begaan en van een gruwelijke aard,
andere langzaam en in stilte uitgevoerd,
over vele generaties heen. Een boek
over een vader. Een boek over wat
mensen elkaar aandoen, over schuld en
onschuld. Over leren en afleren. Over
boete en vergeving. Een boek over genade en ongenade.
Het boek begint met een bericht dat Annemarié van Niekerk in augustus 2015
krijgt. In het Zuid-Afrikaanse gehucht
Ida in de Oostelijke Kaapprovincie zijn
haar vriend Ruben Gouws en zijn moeder Hermien vermoord. De moordenaars zijn net twintig en bekenden van
Ruben. Daarna volgt de beschrijving
van een autotocht in 1986, De reis
wordt gemaakt door de hoofdpersoon
en haar vader als zij naar haar nieuwe
baan, ver van het ouderlijk huis, vertrekt. Ongeveer dezelfde reis maakt ze
opnieuw in 2015 om de begrafenis van
haar vrienden bij te wonen.

Om het hart terug te brengen is een ‘memoir’, zoals de omslag vermeldt.
Van Niekerk heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in ZuidAfrika. Ze heeft haar eigen ervaringen in het boek verwerkt, maar het zijn
geen ‘memoires’. De lange, gewelddadige weg naar de vrijheid voor de
zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking paart Van Niekerk aan haar eigen bewustwording van haar plek als witte wetenschapper, dochter, en geliefde
van een zwarte man. Voor haar verhuizing naar Nederland in 2004 was de
schrijfster universitair docent en criticus in Zuid-Afrika. Nu recenseert ze
voor Trouw. Ze publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen, en drie
bloemlezingen uit de vrouwenliteratuur van Zuid-Afrika en het continent
Afrika.
Bron: Redactie Neerlandistiek d.d. 10 oktober 2021 en Vrouwen van nu,
afdeling Leeuwarden
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Bij het verschijnen van de NBV21
.

‘Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God.
Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.’
Dat zei directeur Rieuwerd Buitenwerf van
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG) bij de overhandiging van de NBV21
aan Koning Willem-Alexander.

Nederlands-Vlaamse samenwerking rond de Bijbel: een geschiedenis
De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van de
Bijbel kent een lange geschiedenis. We delen onze taal én onze bijbelvertalingen. Al geruime tijd werken het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap nauw samen.
Maar de Vlaams-Nederlandse samenwerking rond de Bijbel gaat nog verder terug dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. Hoe is die
samenwerking verlopen? Een korte geschiedenis.
1800-1835: oprichting en eerste activiteiten in Nederland en Vlaanderen
Het verhaal gaat dat rond 1800 een zestienjarige boerendochter urenlang
door de bergen van Wales liep. Ze had lang gespaard om een bijbel te
kunnen kopen bij haar predikant. Het meisje, Mary Jones, werd het boegbeeld van de beweging van bijbelgenootschappen. Haar predikant was
een van de oprichters van de British and Foreign Bible Society (BFBS).
De naam zegt het al: de ambitie was om in én buiten Groot-Brittannië
bijbels te verspreiden onder mensen als Mary Jones, mensen die zichzelf
niet of nauwelijks een eigen bijbel konden permitteren.
Zo werd in 1814, vlak na het einde van de Franse tijd in Nederland, het
Nederlands Bijbelgenootschap opgericht op initiatief van BFBS. Het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap voelde zich vanaf 1815 ook
verantwoordelijk voor het bijbelwerk in wat toen de ‘Zuidelijke Nederlanden’ werd genoemd. Vlaanderen en een deel van Wallonië waren bij
de Noordelijke Nederlanden gevoegd in de conferentie waarin de grenzen
binnen Europa na de Franse tijd werden vastgesteld. Het net opgerichte
Nederlands Bijbelgenootschap moest op zoek naar manieren om het bijbelwerk ook in Vlaanderen te gaan opzetten. In die tijd was de verhouding tussen protestanten en rooms-katholieken zowel in de Noordelijke
als de Zuidelijke Nederlanden ingewikkeld. Het Bijbelgenootschap werkte in het zuiden in eerste instantie welbewust onder de radar.
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Albert Goedkoop, toenmalig predikant in de Vlaamse Olijfberg, speelde
een centrale rol in het verspreiden van Nederlandse bijbels, bijvoorbeeld
in de gevangenis van Gent. Het bestuur sprak overigens al in die tijd
over een Bijbelgenootschap voor België.
1836-1945: het Belgische en Buitenlandse Bijbelgenootschap
In 1830 werd België onafhankelijk van Nederland. Uiteraard had die politieke ontwikkeling ook gevolgen voor het Bijbelgenootschap. Vanuit
BFBS werden verschillende bijbelafdelingen opgezet in België, die in
1836 werden samengevoegd tot het ‘Belgische en Buitenlandse Bijbelgenootschap’.
Het Nederlands Bijbelgenootschap bleef ook in die tijd verantwoordelijkheid voelen voor de bijbelmissie in Vlaanderen, in eerste instantie via
dominee Goedkoop. Uit de jaarverslagen van het Belgische en Buitenlandse Bijbelgenootschap wordt duidelijk dat de relatie prima is; er
wordt samengewerkt, het Nederlands Bijbelgenootschap helpt mee met
de distributie van Nederlandstalige bijbels in Vlaanderen. Nog tot de
Tweede Wereldoorlog had het Nederlands Bijbelgenootschap bijbeldepots van waaruit Nederlandstalige bijbels in Vlaanderen verspreid werden.
De eerste wereldoorlog had begrijpelijkerwijze grote gevolgen voor het
bijbelwerk in België. Uit de verslagen van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1921 en 1922 is op te maken dat de bijbelverspreiding uit de
depots maar moeilijk weer op gang kwam, maar ook dat het besluit om
de depots op te laten gaan in het Belgisch en Buitenlands Bijbelgenootschap mislukten. Het lukte niet meer om het Vlaamse en Waalse werk te
combineren, en het lijkt erop dat in deze periode het Belgisch en Buitenlands Bijbelgenootschap van de kaart is verdwenen.
In het interbellum is er net als in de negentiende eeuw ‘concurrentie’
vanuit eigen kring: het Brits, Amerikaans en Schots Bijbelgenootschap
mengen zich in de bijbeldistributie in Vlaanderen. Omdat deze bijbelgenootschappen de bijbels heel goedkoop aanbieden in Vlaanderen, wordt
het als onwenselijke concurrentie ervaren. Het Nederlands Bijbelgenootschap oppert in 1939 aan het Amerikaans, Schots en Brits Bijbelgenootschap om de krachten te bundelen in Vlaanderen in een nieuw Belgisch
Bijbelgenootschap. Pas na de Tweede Wereldoorlog wordt dat plan werkelijkheid.
1946-1995: een nieuw Belgisch Bijbelgenootschap
In 1946 wordt de koepelorganisatie United Bible Societies (UBS) opgericht, een wereldwijde vereniging van bijbelgenootschappen die moet
zorgen voor afstemming tussen bijbelgenootschappen en die de onderlinge samenwerking van bijbelgenootschappen moet bevorderen.
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De oprichters zagen als een van de taken om daar waar nog geen bijbelgenootschap was, of er geen meer was, te helpen het bijbelwerk op te
zetten. Zo werd in 1946 ook het Belgisch Bijbelgenootschap (her)
opgericht (BBG).
Vanaf het begin werd veel samengewerkt met het Nederlands Bijbelgenootschap. Het BBG kon bijvoorbeeld gebruikmaken van het Nederlandse zetwerk van de NBG51-vertaling en zelf edities laten drukken
voor verkoop in België. Het BBG werd financieel ondersteund door de
United Bible Societies en een aantal nationale bijbelgenootschappen
(Nederland, Amerika, Engeland en Schotland). De bedoeling was dat
het BBG financieel zelfstandig zou worden door verkoop en fondsenwerving. Vanaf de jaren zeventig werd duidelijk dat dat doel moeilijk
bereikt zou kunnen worden met de organisatievorm zoals die vanuit
UBS was opgezet; er werd gewerkt aan een nieuwe vorm.
1995-2020: Het Vlaams Bijbelgenootschap
In 1995 werd het Belgisch Bijbelgenootschap gereorganiseerd en in
twee regionale bijbelgenootschappen opgesplitst: een Franstalig en een
Nederlandstalig bijbelgenootschap. Het Belgisch Bijbelgenootschap
bleef als vereniging bestaan als nationale connectie met de United Bible
Societies. Het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG) had, volgens de oprichtingsakte, tot doel ‘de bijbelverspreiding in meest ruime zin, en alles
wat daartoe bevorderlijk kan zijn, onder Nederlandstaligen in België’ (artikel 3 oprichtingsakte).
Het Vlaams Bijbelgenootschap had een kantoor in Brugge. Het personeel bestond uit een algemeen secretaris met een medewerker voor administratieve ondersteuning. Ook in deze periode was steun vanuit de
United Bible Societies (UBS) belangrijk voor het continueren van de
bijbelmissie in Vlaanderen, evenals een goede verhouding met het Nederlands Bijbelgenootschap inzake de uitgeefactiviteiten. De verspreiding van NBG51, Groot Nieuws Bijbel en kinderboeken die het Nederlands Bijbelgenootschap uitgaf, werd in Vlaanderen door het Vlaams
Bijbelgenootschap (VBG) georganiseerd.
Vanaf de eeuwwisseling werd het financieel lastiger voor het VBG, om
twee redenen. Het Nederlands Bijbelgenootschap bracht zijn uitgeefactiviteiten onder bij een externe uitgever, en dat had gevolgen voor de
positie van VBG in de bijbeldistributie in Vlaanderen. Daarnaast werd
UBS gereorganiseerd, en kwam er veel minder geld beschikbaar om
(kleine) bijbelgenootschappen overeind te houden. Met Nederland werden afspraken gemaakt om het bijbelwerk in Vlaanderen tóch te kunnen
voortzetten, bijvoorbeeld door promotie van de Nieuwe Bijbelvertaling,een bijbeltentoonstelling, een Vlaamse serie Lectio divina-uitgaven
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en de lancering van de Bijbel in Gewone Taal.
Nederlands-Vlaamse samenwerking rond vertalingen
Samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen was er ook rond de bijbelvertalingen die in de afgelopen decennia zijn gemaakt. Bij de vertaling en herziening van de Groot Nieuws Bijbel waren Nederlandse en
Vlaamse vertalers, meelezers en supervisoren betrokken. De Nieuwe
Bijbelvertaling uit 2004 kende daarnaast een Vlaams lezerspanel dat
was aangesteld om ‘hollandismen’ in de tekst aan te wijzen en verbetervoorstellen te doen. In kleiner opgezette vorm is dat herhaald bij de Bijbel in Gewone Taal uit 2014, en de NBV21 (de vernieuwde NBV) waarvan op 13 oktober het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Koning Willem-Alexander. Nederland en Vlaanderen delen hun bijbelvertalingen,
en hebben samen opgetrokken om ze te maken.
2021: Samen verder
In alle jaren van het bestaan van een bijbelgenootschap in het Nederlandse taalgebied, is duidelijk geweest dat Vlaanderen en Nederland
veel gemeen hebben. Voor het welslagen van samenwerking mogen de
verschillen in taal, cultuur en gewoonten nooit onderschat worden. Maar
in de afgelopen tien jaar is zowel in Vlaanderen als in Nederland het besef gegroeid dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen.
Vijf jaar geleden hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten
om als één bijbelgenootschap verder te werken, onder twee namen. We
hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid
is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteiten leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds
konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland
beter konden uitvoeren. Over en weer zijn we van toegevoegde waarde.
De conclusie om samen door te gaan in Vlaanderen en Nederland, voelt
dus logisch aan. Samen gaan we eraan werken dat de Bijbel meer open
gaat en dat meer kinderen kennismaken met de verhalen uit de Bijbel.
Daarom is ervoor gekozen om in 2021 naar buiten te komen met onze
nieuwe naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, en zijn we vanaf
nu als Bible Society for the Netherlands and Flanders lid van de United
Bible Societies. De naam symboliseert in Vlaanderen, in Nederland en
internationaal dat we samen verder gaan.
Er blijft een kantoor in Antwerpen, en de Vlaamse staf werd inmiddels
uitgebreid naar vier personen. Om de bijbelmissie in Vlaanderen te kunnen blijven uitvoeren is specifiek Vlaamse aandacht en presentie cruciaal. Maar centraal staat dat we samen sterker zijn en meer kunnen doen
voor de Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de wereld.
Overgenomen van de website het NBG
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Verslag van de PCOB- Ledenmiddag van 13 oktober 2021
We waren allemaal blij dat bijeenkomsten weer mogelijk zijn, na zo lange
tijd. Wat hebben we elkaar gemist! Als verrassing kregen we een heerlijk
taartje bij de thee en de koffie.
Deze middag werden we welkom geheten door onze voorzitter, Sylvia
Oosterhuis. We begonnen met het zingen van Lied 293, alle verzen: “Wat
de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand”. Na een korte
inleiding gaf zij het woord aan de nieuwe voorzitter van de landelijke Ledenraad PCOB, Henk Zieleman.
Bij de landelijke PCOB en KBO is er veel veranderd; in 2016 zaten de
landelijke besturen van KBO (Den Bosch) en de PCOB (Zwolle) bij elkaar om te praten over een samengaan van beide landelijke bonden. De
belangrijkste opdracht van de bonden is belangenbehartiging, vooral landelijk, maar ook provinciaal. De plaatselijke bonden zijn ook belangenbehartigers, maar dan bij hun eigen gemeentebesturen in hun omgeving. Natuurlijk is het organiseren van ledenmiddagen ook heel belangrijk.

Landelijke samenwerking
Al enige jaren geleden werd de noodzaak gevoeld door de landelijke besturen van KBO en PCOB om hechter te gaan samenwerken. Besloten
werd om er één landelijke Bond van te maken. De kantoren van de KBO
in Den Bosch en van de PCOB in Zwolle werden daarom enige jaren geleden gesloten en er kwam een nieuw gezamenlijk landelijk kantoor in
Utrecht. De samenwerking kwam steeds beter van de grond, met als directeur Manon van der Ka (KBO), maar bij de KBO ging dat allemaal
veel te snel. De oorzaak was voornamelijk dat de afdelingen van de KBO
in het land juridisch allemaal een zelfstandig rechtspersoon zijn, met eigen statuten en eigen regels. Het is zelfs zo dat voornamelijk in Noord- en
Zuid Holland er veel afdelingen zijn die eigen kantoren hebben, met eigen
personeel. Dat ligt bij de PCOB heel anders. De afdelingen van de PCOB
worden juridisch allemaal beheerd door het hoofdkantoor, destijds in
Zwolle, later in Utrecht en nu in Nieuwegein.
Sommige afdelingen van de KBO werden van de voorgenomen samenwerking heel onrustig. Wat zou er met hun kantoren gaan gebeuren en
met hun beroepskrachten? Moesten ze hun identiteit en zelfstandigheid
gaan opgeven? Vooral de financiën waren een probleem. De KBO zou
veel meer moeten gaan afdragen aan de landelijke organisatie. Daar
moesten ze niet aan denken.
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De KBO- bonden in het Noorden van het land hadden niet veel moeite
met de samenwerking, maar er waren vier provincies bij de KBO met
heel veel leden die de samenwerking niet zagen zitten.
Dat zijn Overijssel, Noord- en Zuid Holland en Brabant. Dit hele proces heeft ongeveer drie jaar geduurd.
De landelijke organisatie heeft door die ingewikkelde problemen twee
voorzitters verloren. Die zagen het niet meer zitten. Bij de KBO moest
er teveel worden ingeleverd.
De conclusie is nu wel: laten we toch gaan samenwerken. In december
2020 is het een federatie geworden van deze twee bonden. De tijd zal
de hierboven geschetste problemen moeten gaan oplossen. Iedereen
beseft dat samenwerken ten behoeve van de belangenbehartiging,
vooral als het gaat om de beïnvloeding van de regering, noodzakelijk
is. Het kunnen geen twee aparte organisaties blijven.
Er gaat nu een inspiratietour door het land. Op 28 oktober is er een
bijeenkomst in Groningen. We moeten met elkaar laten zien dat we
geen ingezakte club zijn geworden.

De gemiddelde leeftijd van de leden bij PCOB en KBO ligt hoog. De
huidige directeur Marcel Sturkeboom moet stoppen met zijn werk
vanwege privéomstandigheden.
De landelijke Ledenraad is het hoogste orgaan. Onze voorzitter, mevrouw Oosterhuis, maakt daar deel van uit en de heer Zieleman is
voorzitter. Ze gaan samen het proces in om een nieuwe directeur te
zoeken.

Aan het einde van de middag werden de kosteres, Nynke Dijkstra, en
Eeuwe Zijlstra, die ons vaak op de piano begeleidt, in het zonnetje
gezet. Ze kregen allebei als dank een kleine attentie, in de vorm van
een boekje voor het werk dat ze voor ons hebben gedaan in het jaar,
voorafgaand aan de pandemie. We zijn gewoon om hen te bedanken
op de Jaarvergadering, maar dat was toen niet mogelijk.
Tot slot droeg mevrouw Oosterhuis nog een gedicht voor van Jacqueline van der Waals uit 1909, dat als titel heeft: “De gouden najaarslaan”. Daarna zongen we nog Lied 440, waarna de voorzitter met ons
dankte. Zij wenste ons “wel thuis”. Het was een mooie middag.
Anneke Bos
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Suikerbieten geven Groningen kenmerkende geur
Het najaar breekt aan en brengt de herfst met zich mee. Ritjes op de
fiets worden misschien iets jachtiger, kragen gaan omhoog en lampjes weer aan de fiets. Ongemerkt passen we ons aan het nieuwe seizoen aan. Voor velen al net zo ongemerkt, accepteren we de waaiende herfstwind en de kenmerkende geur die ze jaarlijks mee
brengt. De grijze herfstluchten nemen de geur mee van één van Europa’s grootste suikerproducenten; de Suikerfabriek van Vierverlaten, Hoogkerk. De periode van de bietencampagne breekt weer aan,
de tijd waarin de suikerbiet verwerkt wordt tot suiker.
De kenmerkende geur
van de bietencampagne
van de Suikerfabriek,
waait als sinds 1896 over
Hoogkerk en de Stad. In
de negentiende eeuw
werden talloze fabrieken
opgericht in de provincie
Groningen. Steenfabrieken, strokartonfabrieken,
aardappelzetmeelfabrieken en melkfabrieken verrezen in de Stad en
dorpen. Ook met het idee van de oprichting van een suikerfabriek werd
gespeeld. Al twintig jaar voor de oprichting van de Suikerfabriek, was
een groepje boeren van plan een coöperatieve fabriek op te richten.
Beetwortelsuikerfabriek
Omdat een coöperatieve
vorm niet van de grond
kwam, zamelde fabrikant Jan Evert genoeg
startkapitaal in voor een
speculatieve fabriek. Jan
Evert was de zoon van
Willem Albert Scholten,
een man die grote naam
had gemaakt als fabrikant. In de negentiende eeuw had hij meer dan 24 fabrieken opgericht,
voornamelijk in de aardappelzetmeelindustrie. Zijn opvolger, Jan Evert
Scholten, was wel geïnteresseerd in een investering in een suikerfa18
briek.

Een geschikte plek voor de fabriek werd gevonden in Vierverlaten,
Hoogkerk. De aansluiting op het waterwegennetwerk van Groningen
en het zuivere water van het Hoendiep en het Peizerdiep gaven daarbij
de doorslag. Op 20 juli 1896 werd de NV Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek geopend.
Beginjaren
In het eerste jaar dat de fabriek draaide, werden zestig
mensen vast in dienst genomen, en moesten 900 mensen geworven worden voor
de bietencampagne. Schippers, opzichters, kantoormedewerkers, pulpwegers
en modderlossers; het zijn
maar enkele voorbeelden van een groot scala aan functies die voor de
fabriek vervuld konden worden. Het was aan de commissionair, ook
wel de bietenagent genoemd, de taak om contracten met de boeren af
te sluiten. Ieder nieuw jaar werden nieuwe contracten opgesteld over
de levering van bieten aan de fabriek.
Hoogkerk
In Hoogkerk bracht de campagne drukte en gezelligheid met zich mee.
In het dorp beleefden de winkeliers een topdrukte, bakkers deden zo
veel mogelijk schepen aan om hun brood te verkopen, overal op straat
liepen schippers rond en vroeg in de ochtend was al het getrappel van
paarden te horen die ladingen pulp ophaalden bij de fabriek. De diepen
rondom de fabriek lagen vol met schepen, soms wel vier rijen dik. De
schepen, volgeladen met bieten, lagen van de fabriek in Hoogkerk tot
aan de Emmasingel in de stad in de rij om te lossen . Soms moesten de
schepen zolang wachten voor ze gelost konden worden, dat het de fabriek veel liggeld kostte.
De winter van 1902
Toch was het niet altijd een gezellige drukte. Eind november 1902
deed Koning Winter Groningen aan. Zo’n driehonderd schepen lagen
in de vaart rondom Vierverlaten om bieten te lossen. De fabriek nam
een aantal sleepboten in dienst om deze schepen naar de fabriek te
kunnen vervoeren. Maar ook de sleepboten kregen de ingevroren schepen niet van hun plaats.
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Er zat niet veel anders op dan de dooi af te wachten. De fabriek nam de
bevroren bieten evenwel toch in ontvangst. Maar de bieten die bij ontdooiing begonnen te rotten, waren voor de verwerking onbruikbaar.
SuikerUnie
Ondanks tegenslagen en spannende tijden, draait de fabriek van de SuikerUnie nog steeds en kan Groningen zich weer opmaken voor de geur
van de bietencampagne. De Suiker Unie maakt deel uit van Royal Cosun. Door de recente overnames van CSM Suiker BV (2007) en Danisco Sugar GmbH (2008) behoort het tot de top vijf van de Europese
bietsuikerproducenten.
Bron: https://www.deverhalenvangroningen.nl

De opl os si ng van d e sept em ber -puz z el was:

„of tw er altied w el w eer licht “
Dit is de 2e regel van het ontroerende Ede Staal-lied:
“ ‘t Het nog nooi t , nog nooi t zo donker w est ”
„ of t w er al t i ed w el w eer l i cht . “
Ie der een h art el i j k dank voor de v el e opl ossi ngen!
P ri j sj es z ij n er dez e keer voor:
Mevr. J.E .d e B oer - Dal l i n ga

Mevr. W. Gr e mmer

Mevr. J. G. Jon k er -E l evel d

V a n h a r t e g e f e l i c i t e e r d!
1 e coupl et van het E de S t aal - l i ed (t ot aal 7 coupl et t en):
Ze woonden soam en i n 'n hoesk e
Zai w as wat st i ef v a n reum et i ek
Toch konden de z ok hai l nuver redd en
In 't l ut j e hoesk e ac ht er di ek
Ref rei n:
't Het no g nooi t , no g nooi t z o donker w est
Of 't wer al t i ed wel weer l i cht .
www. yout ube.com / wat ch? v=Hq5a6roX gi g
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Tussenstand meldpunt financiële leeftijdsdiscriminatie:
veel onbegrip
Veel boosheid, onbegrip, teleurstelling en
het gevoel gediscrimineerd te zijn. Bij het
meldpunt “Te Grijs Voor Rood” van seniorenorganisatie KBO-PCOB komen de
reacties binnen. Inmiddels zijn er zo’n
250 meldingen gedaan over financiële
leeftijdsdiscriminatie. Met name minder
rood mogen staan en een kredietloze creditcard bezitten, zit hoog bij de senioren. Gusta Willems van KBOPCOB: “Wat banken en creditcardverstrekkers zich kennelijk niet
realiseren, is dat heel veel van hun diensten zijn verweven in het dagelijkse leven van hun klanten. Als een bank dan zomaar iets stopzet
of terugdraait, heeft dat voor deze mensen meteen gevolgen.”
Zo maken veel senioren gebruik van een creditcard voor bepaalde
abonnementen die ze anders niet kunnen afsluiten: “Mijn antivirusbescherming op de computer wordt automatisch met VISA betaald
en kan uitsluitend met een creditcard betaald worden.” En zelfs voor
het onderhoud van je huis, kan je met leeftijdsdiscriminatie te maken
krijgen: “Het dak van ons eigen huis is lek en de kosten zijn €5000,00
hoger, dan mijn bankrekening toelaat. Mijn man is te oud (70) voor
een lening. We hebben geen schulden en staan niet rood.”
Zorgplicht
De meeste van deze kredietverstrekkers zullen zich beroepen op hun
zorgplicht, om mensen ervoor te behoeden dat ze in de schulden komen en deze bij overlijden niet terug kunnen betalen. Willems: “Maar
financiële zorgplicht mag nooit leeftijdsdiscriminatie betekenen, het
moet een echte weging van de financiële positie van de senior en diens
financiële weerbaarheid zijn. Dit moet veranderen. Afhankelijk van
wat er bij het meldpunt binnenkomt gaan we steun zoeken in politiek
Den Haag. We willen dat ook financiële leeftijdsdiscriminatie bij het
College voor de rechten van de Mens aangekaart kan worden, dat is nu
nog niet mogelijk.”
Meldpunt
Met het meldpunt “Te Grijs Voor Rood” wil KBO-PCOB inventariseren waar de problemen liggen, maar ook wat de gevolgen van deze financiële leeftijdsdiscriminatie zijn. Meldingen kunnen gedaan worden
via kbo-pcob.nl/meldpunt, of bel naar 030-340 06 90 (ma t/m do 10.00
-13.00 uur).
Bron: kbo-pcob.nl
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De Sint-Elisabethsvloed
Zeshonderd jaar geleden, in de nacht van 18 op 19 november 1421,
brak een dijk in de omgeving van Dordrecht. De overstroming die toen
plaatsvond werd later de Sint-Elisabethsvloed genoemd. Er zouden
duizenden mensen zijn verdronken en vele dorpen verdwenen voorgoed in de golven. Het leek een overstroming van Bijbelse proporties
te zijn en talloze schilders, schrijvers, prenten- en kaartenmakers hebben in de loop der eeuwen verhalen over de ramp vereeuwigd.
Oorzaak
Vermoedelijk werd de ramp veroorzaakt door een bijzonder zware noordwesterstorm, gevolgd
door een zeer hoge stormvloed.
Van springvloed (zoals bij de
watersnood van 1953) was toen
geen sprake, maar het natte weer
was er de oorzaak van dat het
opperwater afkomstig van de rivieren nog zeer hoog stond. Er
waren twee doorbraken, één in
het zuidwesten in november
1421. Het lijkt er op dat deze
doorbraak tot een vrij brede bres
leidde, die langzaam de Grote
Waard onder water zette. Waarschijnlijk was de vloed zelf niet
eens zo hoog, veel mensen konden zichzelf en hun vee in veiligheid
stellen, zie ook het schilderij van Arnold Houbraken hiernaast.

Maar in december van dat jaar was er ook een grote afvoer van Rijn en
Maas, die tot een extreem hoge waterstand bij Werkendam leidde. Als
gevolg hiervan brak ook de dijk daar door, en ontstond een doorgaande geul door de Grote Waard. Met name omdat het brede gat in het
zuidwesten niet onmiddellijk gedicht kon worden, heeft dit gat zich
door de getijdewerking verder vergroot. Uiteindelijk werd dat gat zo
groot dat het met de technische middelen van rond 1500 niet meer te
sluiten was. Doordat er een constante doorstroming van het gebied
was en er aan de westzijde een getijde effect was, ontstond er een nat
gebied met opgeslibde zandplaten met daartussen kreken en bredere
wateren.
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In de "Tieler Kroniek" uit 1450 wordt gemeld dat: “Daags na St. Elisabeth woedde er ‘s nachts zo’n hevige storm dat de wind met orkaankracht in Tiel verschillende huizen omver blies en in Holland door
dijkdoorbraken veel schade aanrichtte. Tweeduizend mensen zijn,
naar men zegt, verdronken. Bijna heel Holland is, evenals Vlaanderen
en Zeeland, ondergelopen. Hierdoor kwam ook de Grote Zuid Hollandse Waard onder te staan en ging verloren.”
Op grond hiervan noemen sommige bronnen het aantal van 2000
slachtoffers van de overstroming van de Groote Waard. Echter, de
tekst van de Kroniek heeft het over het totaal aantal slachtoffers door
de storm in Holland en Vlaanderen. Op grond van moderne kennis van
overstromingen is het onwaarschijnlijk dat de overstroming van de
Groote Waard meer dan een tiental slachtoffers heeft gegeven. Het is
waarschijnlijk dat in het kustgebied van Holland, Zeeland en Vlaanderen een bij de storm een groter aantal slachtoffers is gevallen door
stormschade, en doordat slachtoffers bevangen zijn door de koude.
Verder zijn naar schatting zo'n dertig dorpen door de vloed verwoest
waarvan er een paar gedeeltelijk zijn teruggevonden, zoals Houweningen. Sliedrecht, destijds gelegen aan de zuidelijke oever van de Merwede, viel eveneens geheel ten prooi aan de vloed, maar is nadien herbouwd aan de noordelijke kant. Ook de Grote Waard, een gebied dat
iets meer dan een eeuw eerder was ingepolderd, werd geheel verzwolgen.
Door deze vloed werden tevens de destijds elkaar bestrijdende steden
Geertruidenberg en Dordrecht gescheiden (Hoekse en Kabeljauwse
twisten). Een vervelend gevolg voor Dordrecht was dat er uiteindelijk
vaarwegen rondom die stad ontstonden, waardoor het zogenaamde
stapelrecht van Dordrecht, dat bepaalde dat handelswaar eerst moest
worden uitgeladen eer men het mocht doorvoeren, omzeild kon worden. Ook werd Dordrecht afgesneden van het zuiden, wat ongunstig
was voor de handel. Om herhaling van een dergelijke rampzalige dijkdoorbraak te voorkomen werd het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard opgericht. Dit duurde echter ten gevolge van de Hoekse
en Kabeljauwse twisten negen jaar.
Een hardnekkig misverstand is dat de Biesbosch door deze stormvloed
in één nacht is ontstaan. Bij de Sint-Elisabethsvloed braken weliswaar
de dijken van de toenmalige Grote Waard, maar het duurde tientallen
jaren voor het gehele gebied onder water stond en de Biesbosch met
zijn kreken en riet gevormd werd. Hierbij had ook het rivierwater een
belangrijke invloed.
Bron: wikipedia
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Computer Vragende Wijs (200) (nov. 2021)
Beste computeraars, ik wil proberen een aantal muziekstukken zo voor
te bereiden dat u ze zelf op uw pc kunt horen en bekijken.
U gaat ze ook vast bewaren om ze later nog eens weer te zien.
Dit bewaren gaat via een tekstverwerker bv. Word of Writer, maar er
zijn nog wel meer. Het eenvoudigste gaat dit via een tabel maar het
gaat ook prima door de codes met de naam van het muziekstuk gewoon op een A4 onder elkaar te zetten, misschien met de cijfers 1,2,3
enz. ervoor.
Ik heb het plan zowel christelijke, als wel wereldmelodieën te noteren.
De codes staan boven het muziekstuk en worden als volgt geactiveerd:
Druk de Ctrl-toets en houdt deze vast, ga met het muispijltje op de code staan, (het pijltje wordt een handje) en druk even de linker toets van
de muis.
Laat de Ctrl-toets los. Klik op ► voor afspelen van de video.
Het gewenste beeld verschijnt op uw scherm. Vaak verschijnt er eerst
een boodschap van You Tube in het Engels of Nederlands. Klik rechts
onderaan dan op I Agree of Akkoord, op een blauwe achtergrond.
Zoek met het wieltje van de muis waar het muziekstuk zich bevindt,
vaak is dat wat hoger op het scherm, laat het plaatje dan een beetje
zakken, zodat het goed op het scherm staat. Soms komt er nog een mededeling op het scherm; klik dan op NO THANKS
Ik hoor graag wat u nog meer tegenkomt bv. reclame, hoewel deze na
enige seconden vanzelf verdwijnt.
Als g’ nood gezeten, nergens uitkomst ziet, samenzang Dordrecht
www.youtube.com/watch?v=TVwGgwog0mY

^ is een nul

Highland Cathedral (Prachtige Schotse melodie met doedelzakken).
www.youtube.com/watch?v=tAsdo0zMUyA
^ is een nul

Graag tot een volgende keer.

(Een 0 is een nul, géén hoofdletter O)

© Arend Schoenmaker, Amb.Senior Web
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Als je een zwaar ongeluk hebt gehad, wie belt dan je familie?
Hopelijk maak je het nooit mee. Maar duizenden Nederlanders
hebben het helaas weleens ervaren: je telefoon gaat, je neemt op en
hoort een stem die meldt dat een van je dierbaren een ongeluk
heeft gehad. Maar wie belt er dan, en hoe weten zij welk nummer
ze moeten draaien?
De persoon aan de lijn in dit soort droevige scenario's is zelden een van de ambulancemedewerkers,
vertelt Fleur van de Velde van ambulanceorganisatie
Het Witte Kruis: ‘Ambulanceverpleegkundigen zijn
maar met één ding bezig: het verzorgen en stabiliseren van de patiënt. Bij een zwaar ongeluk wordt
daarom ook altijd de politie ingeschakeld. Het is aan
hen om de toedracht van het ongeluk te onderzoeken, getuigen te spreken en ook om familieleden
in te lichten.’
Politie zoekt aanwijzingen voor de identiteit
Zodra politieagenten op de plek van het ongeluk aankomen, zoeken zij
naar clues om de identiteit van het (afgevoerde, bewusteloze of overleden) slachtoffer vast te stellen. ‘Wanneer mogelijk, beginnen we altijd
met het checken van het kenteken’, onthult Patrick Sluiter, docent aan
de Politieacademie. ‘Onze politietelefoon bevat de app MEOS (Mobiel
Effectiever Op Straat). Daarmee kunnen we op basis van het kenteken
allerlei relevante persoonsinformatie vinden.’
Een tweede optie is speuren naar identiteitsdocumenten. Een rijbewijs
bijvoorbeeld. ‘Maar een bankpas of sportschoolpas kan ook voldoende
zijn. Zolang de naam van het slachtoffer erop staat, kunnen wij in onze
app vinden waar de desbetreffende persoon woont en wie diens familieleden zijn’, aldus Sluiter.
Politie gaat liever langs
Ook de telefoon van het slachtoffer komt vaak van pas. Zelfs in gelockte
toestand bieden telefoons vaak toegang tot ingestelde noodnummers van
familieleden. ‘Al gaan we bij zeer zware of fatale ongelukken bij voorkeur persoonlijk langs bij familie. Op de Politieacademie krijgen onze
studenten les in het zorgvuldig voeren van dit soort slechtnieuwsgesprekken’, vertelt Sluiter. ‘Al went zoiets ook voor een politieagent echt
nooit.’
Bron: https://www.quest.nl
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Windows 11: vragen en antwoorden
Onlangs verscheen er een nieuwe versie van Windows: Windows
11. Het is de eerste grote nieuwe Windows-versie in zes jaar. Wij
hebben alvast een aantal vragen voor u op een rijtje gezet, en beantwoord.
Wanneer is Windows 11 beschikbaar?
Windows 11 is sinds maandagavond 4 oktober 2021 beschikbaar. Via
het update-venster zal Windows 11 automatisch aangeboden worden,
mits uw laptop of computer geschikt is voor het programma. Wilt u
Windows 11 handmatig downloaden? Dat kan vanaf de Windows site.
Is mijn computer geschikt voor Windows 11?
Een terechte vraag. Bij de nieuwe Windows-versie heeft Microsoft de
systeemeisen verhoogd. Computers jonger dan vier jaar kunnen Windows 11 makkelijk aan. Computers ouder dan vier jaar vaak ook, alleen zouden deze vaker kunnen vastlopen volgens Microsoft. Deze
computers of laptops krijgen de update naar alle waarschijnlijkheid
niet automatisch aangeboden. Mocht je de nieuwe Windows versie
toch willen, dan moet deze handmatig geïnstalleerd worden.
Is Windows 11 gratis?
Windows 11 is gratis voor gebruikers van Windows 10. Mocht je nog
een oudere Windows versie hebben, Windows 7 of Windows 8, geen
paniek. Via een kleine omweg kan ook Windows 11 voor jou gratis te
downloaden zijn. Windows heeft deze groep mensen onlangs een gratis update naar Windows 10 aangeboden. Als deze geïnstalleerd wordt
kan daarna direct Windows 11 geïnstalleerd worden. Op dit moment
kan er alleen Windows 11 geïnstalleerd worden vanuit Windows 10.
Kan ik zomaar de upgrade naar Windows 11 uitvoeren?
Voordat u de update gaat downloaden, is het verstandig om een backup te maken. Zeker als je veel foto’s of filmpjes op je computer hebt
staan, of de computer nodig hebt om bepaalde werkzaamheden uit te
voeren. Neem het zekere voor het onzekere en exporteer de bestanden
naar een externe schijf.
Het updaten naar Windows 11 kost daarnaast aardig wat tijd. Dus bekijk goed wat een geschikt moment is om dit te doen en kies een moment dat u de computer een tijdje niet nodig heeft.
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Wat zijn de grootste vernieuwingen?
Wat direct opvalt is het complete nieuwe uiterlijk wat Windows 11 gekregen heeft: veel semi-transparante panelen, afgeronde hoeken en
nieuwe animaties en animaties. Ook is er een nieuw Start-menu. Doel
van deze aanpassingen is om de gebruiker sneller van A naar B te krijgen.
Er is een nieuwe functie bijgekomen: Desktops. Via deze functie kunnen gebruikers meerdere bureaubladen tegelijk gebruiken. Er kan horizontaal tussen bureaubladen gewisseld worden, om bijvoorbeeld werk
en privé te onderscheiden. Ook wordt er gewerkt om meerdere apps
tegelijk schermvullend te gebruiken: zowel naast elkaar als boven elkaar.
Aan de linkerkant van het scherm kunnen nu informatie venstertjes inschuiven, genaamd Widgets. Dit kan bestaan uit een weerbericht, de
kalender of bijvoorbeeld recente bestanden. Op dit moment zijn dit alleen eigen Microsoft apps, op ten duur komen er ook Widgets van derden.
Moet ik het nieuwe startmenu gebruiken?
Dit hoeft niet. In het menu personalisatie van de instellingen kunnen
gebruikers kiezen waar het Start-menu getoond wordt in beeld. Standaard zal Windows 11 het Start-menu in het midden van het scherm
tonen. Dit kan dus gewijzigd worden, naar bijvoorbeeld links in beeld.
Kan ik ook Windows 10 blijven gebruiken?
U kunt de update weigeren, het blijft immers een vrijwillige keuze.
Voor sommige is dat misschien nog verstandig ook: gebruikt u voor
bepaalde werkzaamheden geavanceerde software, dan is het verstandig
om even de kat uit de boom te kijken. Wellicht brengt deze update
complicaties met zich mee.
Tot oktober 2025 is de keuze geheel aan jou. Daarna stopt Microsoft
met het ondersteunen van Windows 10. De zakelijke versie van Windows 10 krijgt nog wat langer de tijd om de update af te houden.
Kan ik weer terug naar Windows 10, mocht Windows 11 tegenvallen?
U heeft tot tien dagen na de update op deze terug te draaien met het
behoud van je bestanden en instellingen. Het kan dus, maar wacht hier
niet te lang mee. Als u terug wilt naar Windows 10 en die tien dagen
zijn verstreken, zult u handmatig een backup moeten maken en een
nieuwe Windows 10 installatie uitvoeren. Het terugdraaien van Windows 11 naar 10 kan via Instellingen > Update & Veiligheid > Herstellen.
Bron(nen): https://www.plusonline.nl/ RTL Nieuws
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Zaligsprekingen van ouderen
Zalig zij, die begrip tonen
als mijn stap onzeker is en mijn hand beeft.
Zalig zij, die beseffen
dat mijn oren niet alles meer kunnen horen.
Zalig zij, die accepteren
dat ik niet meer zo goed zie en hen niet meer zo vlug kan volgen.
Zalig zij, die niets laten merken
als ik mors met mijn eten.
Zalig zij, die even blijven staan
om een praatje met me te maken.
Zalig zij, die nooit zeggen:
‘dat heb ik al eens van je gehoord’.
Zalig zij, die me rustig laten vertellen van vroeger.
Zalig zij, die me laten voelen
dat ze van me houden en dat ik niet alleen sta.
Zalig zij, die me respecteren
en me in mijn waarde laten.
Zalig zij, die met me meeleven
als ik moeite heb met het dragen van mij kruis.
Zalig zij, die me door hun goedheid helpen
de weg te vinden naar mijn hemelse Vader,
door Jezus Christus onze Heer,
Amen.
Ingezonden door: mw. S. Witterholt-Wierstra

Wist je dat...
het langste woord dat je kunt typen op de linkerhelft van je toetsenbord
Verbeteraarsters is ?
Naast het woord Verbeteraarsters wat uit
16 letters bestaat, kun je ook nog de volgende woorden met je linkerhand op de
linkerhelft van je toetsenbord typen:
Stewardess, Waarzegster,
Zeveraarster, Secretaresses,
Aardgasreservers
Bron: https://www.knups.nl/wistjedat/
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Belastingdienst digitaliseert alle formulieren
vrijdag 8 oktober 2021
De Belastingdienst vertaalt de komende
jaren alle papieren formulieren naar een
digitale variant. Wie gehecht is aan papier hoeft niet te vrezen, want de papieren formulieren blijven bestaan.
De belastingaangifte of aanvraag voor een
toeslag zijn al jarenlang gedigitaliseerd. Maar de Belastingdienst werkt nog met vijfhonderd papieren formulieren en wil
ook hiervan een digitale variant. Te beginnen met de formulieren die het vaakst gebruikt worden. Denk aan ‘Aanvraag
beschikking ANBI’, ‘Verzoek middeling Inkomstenbelasting’,
maar ook het klachtenformulier.
Papier blijft
Het zal voor menigeen een geruststelling zijn: alle papieren
formulieren blijven bestaan voor hen die liever met de pen invullen en met tante Pos verzenden.
Bron: https://www.seniorweb.nl
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Goedkoper stoken en tanken
Gas, elektra, benzine, diesel... alles is schrikbarend duur. En goedkoper
zal het niet worden. Geen nood: met onze bespaartips houdt u deze winter de schade binnen de perken.

Bespaar op gas en elektra
Zoek een goedkope leverancier
Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd: u kunt zelf kiezen
van welke leverancier u gas en elektra betrekt. Maar hoe scheid je het
kaf van het koren? De Energiekamer is een initiatief van onder meer de
Consumentenbond en de Autoriteit Consument en Markt en geeft een
goed en volledig beeld van de aanbieders en de energietarieven: Energiekamer.nl
Het is belangrijk om ieder jaar over te stappen omdat juist de aanvangstarieven vaak lager zijn. Blijf je lang bij dezelfde leverancier, dan
ben je vaak alsnog duurder uit. Om deze jaarlijkse overstap zo eenvoudig mogelijk te maken is er de Plus Kostenservice: die regelt de jaarlijkse overstap gratis!
Isoleer uw huis goedkoop
Om de stookkosten te drukken, kunt u allerlei maatregelen nemen.
Sommige daarvan zijn ingrijpend en vragen om een behoorlijke investering; denk aan dakisolatie of zonnecollectoren. Maar het kan ook
simpel. Tochtwering, radiatorfolie en cv-leidingisolatie verdienen zichzelf binnen een jaar terug. Spouwmuurisolatie wordt na twee jaar lonend, een HR-ketel na drie jaar en vloerisolatie na vijf jaar. Alle ramen
en deuren potdicht houden lijkt dé manier om er binnen warm bij te
zitten. Het tegengestelde is waar. Ventileer daarom continu een beetje.
Want wordt het in huis te vochtig, dan moet u juist harder stoken om
het warm te krijgen.
Stook zuiniger
De thermostaat één graadje lager scheelt snel meer dan €50 per jaar.
Ook een idee: koop voor dit bedrag een extra warme trui, zodat de temperatuur nóg een graad naar beneden kan.
Om te besparen op de stookkosten kunt u natuurlijk ook het voorbeeld
volgen van de Belgen: zij hebben het afgelopen jaar massaal houtkachels ingeslagen om zo de flink gestegen prijzen voor brandolie en gas
te omzeilen.
Schakel stroomvreters uit
Een gemiddeld huishouden verliest jaarlijks tientallen euro's aan sluipstroom.
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Dat is stroom die ongemerkt verdwijnt via apparaten met opladers,
adapters, displays, lampjes en klokjes. U hebt er vast heel wat van in
huis: een magnetron, videorecorder, dvd-speler, elektrische tandenborstel, computer, kruimelzuiger of mobieltje. Gebruik de stand by-stand
van apparaten zo min mogelijk. Zet ze uit als u ze langere tijd niet gebruikt, desnoods door de stekker uit het stopcontact te trekken. Vergeet
ook niet opladers na gebruik uit het stopcontact te halen.
Vaak staat u er waarschijnlijk niet eens bij stil hoeveel stroom een apparaat verbruikt. Wist u bijvoorbeeld dat een wasdroger een enorme
energieverslinder is? Elke droogbeurt kost €0,60. Koopt u nieuwe apparaten, let dan op het energielabel. Binnenkort is voor u al de eerste
schifting gemaakt: het Europarlement heeft besloten dat apparaten die
veel energie slurpen, straks niet meer verkocht mogen worden in de
Europese Unie. En dan zijn er nog de spaarlampen. Een spaarlamp verdient zichzelf binnen een jaar terug. Daarna gaat hij nog ongeveer vijf
jaar mee en levert dan jaarlijks een besparing van zeker €5 op. Spaarlampen zijn verkrijgbaar in allerlei maten, vormen en sfeertinten.
Persoonlijk energie-advies
Wilt u weten hoe u het energieverbruik in uw huis omlaag kunt brengen? Als u een Energie Prestatie Advies (EPA) laat maken, komt een
deskundige bij u langs om een Energie-Index (EI) van uw woning op
te stellen. Daarmee kunt u de ‘energieprestatie’ van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Daarna stelt hij maatregelen voor
om de energieprestatie te verbeteren. U ontvangt een rapport waarin
beschreven staat wat elke maatregel kost, wat de besparing is, en in
hoeveel tijd u de investering terugverdient. Een EPA-advies snel een
paar honderd euro. Ga alleen in zee met een gecertificeerde adviseur.
Dat kan een energiebureau, aannemer, installatiebedrijf of energieleverancier zijn. Adressen vindt u op www.epa.nl. Of bel Milieu Centraal:
0900-1719 (€0,15 pm).
Bespaar op benzine, diesel en LPG
Ga goedkoper tanken
De echte voordeeljager heeft, als het om tanken gaat, een zwaar leven.
De prijs van autogas, benzine en diesel wisselt per dag en per tankstation. Hebt u eindelijk een pomp gevonden die lekker goedkoop is,
blijkt u twee weken later juist ergens anders toch weer voordeliger uit
te zijn. Geen wonder dat driekwart van de automobilisten de moeite
niet doet om geld te besparen en gewoon blijft tanken bij een duur
tankstation. Toch is dat onverstandig, want aan de pomp valt veel
voordeel te behalen; dat kan tot wel een tientje per 50 liter schelen.
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Zoek de prijsvechters
Om de goedkoopste pomp te vinden, kunt u eigenlijk niet zonder internet. Daar vindt u actuele informatie over brandstofprijzen. Handig
zijn sites waar u per regio of woonplaats kunt zoeken naar het goedkoopste tankstation,
zoals www.brandstofprijzen.nl en www.goedkooptanken.nu.
De gegevens zijn veelal verzameld door andere automobilisten.
Tank met clubkorting
Sommige organisaties (zoals de ANWB en UnitedConsumers) bedingen korting voor hun leden, bijvoorbeeld 5 of 6 eurocent per liter
benzine, diesel of LPG. U krijgt het uitgespaarde geld niet direct bij
de kassa, maar u bouwt een tegoed op dat u later kunt laten overschrijven naar uw bankrekening. De korting geldt op de landelijke
adviesprijs, niet op de prijs bij de pomp. Bij een goedkoop tankstation is uw voordeel dus minder. Daarnaast heeft de ANWB eigen,
onbemande tankstations door het hele land. Een liter diesel is er 5
eurocent goedkoper dan de landelijke adviesprijs, een liter benzine 6
eurocent. Kijk op www.anwb.nl en www.unitedconsumers.nl.
Zuinige rijstijl scheelt euro’s
Bespaar ongeveer 10 procent op uw brandstof met Het Nieuwe Rijden:
•
Houd elke maand de bandenspanning op peil.
•
Rijd met een zo laag mogelijk toerental; schakel daarom op tijd
door. Rijd niet onnodig met airco, open ramen, open dak, imperiaal of ski-box.
•
Vermijd hoge snelheden.
•
Rijd op een constante snelheid; niet steeds optrekken en afremmen.
•
Rem zo weinig mogelijk; laat gaspedaal en koppeling los en
laat de auto uitrollen.
•
Koop een zuinige auto.
•
Onderhoud uw auto.
Elektrisch rijden?
In aanschaf waren elektrische auto's lang prijzig, maar die prijzen
dalen hard. Misschien toch maar eens naar een elektrische auto kijken?
Bron: https://www.plusonline.nl

32

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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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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