
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

februari 2022 
 De Hemel 

Ik krijg vaak vragen van leden over bepaalde Bijbelse onderwerpen, 

waarbij er de laatste tijd opvallend veel vragen zijn over de ‘Hemel’. 

Vrijwel iedereen heeft wel een soort voorstelling van het hiernamaals. 

De Bijbel spreekt met regelmaat over  de ‘Hemel’; dat klinkt ons ver-

trouwd in de oren, maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over de Hemel?  De 

Bijbel heeft het niet over het blauwe hemelgewelf, maar spreekt in de 

eerste plaats over de plek waar God woont. Deze plaats is niet op een 

kaart aan te wijzen, want de Hemel is om ons heen. God is immers al-

omtegenwoordig, en dat wij zowel God als de Hemel niet kunnen zien, 

komt omdat onze ogen slechts beperkt kunnen waarnemen. Daarnaast is 

de Hemel ook de plaats waar Jezus heengegaan is, en waar we, na dit 

leven, door het geloof in Hem, mogen zijn. De Bijbel spreekt in heel 

verschillende beelden over de Hemel. Zo  heeft Jezus het over het 

‘Vaderhuis’ , waar Hij heengaat om een plaats gereed te maken voor 

zijn leerlingen (Joh.14:30), of over het ‘Paradijs’ waar de moordenaar 

aan het kruis ‘vandaag’ zal zijn (Luc. 23:43). Paulus spreekt van een niet 

door mensenhanden gemaakte ‘Woning’, die wij zullen krijgen (2 Kor. 

5:11). 

Petrus schrijft over een ‘Erfenis’ die onvergankelijk is (1 Petr. 1:4-5).     

Bij de wederkomst van Jezus zullen onze lichamen opstaan en wordt het 

laatste oordeel uitgesproken. Dan zal er een nieuwe Hemel en een nieu-

we Aarde zijn; denk aan het visioen in Openbaring 21. 

Wat we allemaal ook over de Hemel en de Eeuwigheid zeggen, we ra-

ken slechts aan een geheim, dat pas later geheel onthuld zal worden. 
 

De Hemel van hier is niet de Hemel van ooit, 

wanneer Hemel en aarde voorbijgaan. 
Vervolg pagina 2 
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De Hemel van ooit, dat is de Heer als Hij komt, 

als de heersers der aarde gegaan zijn. 
 

De Hemel van ooit, dat is: de tranen gedroogd, 

en geweld en ellende bedwongen. 
 

De Hemel van ooit, dat is de vrolijke stad, 

waar God zelf bij de mensen zal wonen. 
 

De Hemel van ooit, begroet de aarde van hier 

wanneer liefde het leven verandert. 
 

Ontwerp Ds. Garbrich Baalbergen   

Bewerking Arend Schoenmaker   

 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
Hoewel we allemaal de hoop hadden dat in het nieuwe jaar corona 
minder nadrukkelijk aanwezig zou zijn, moeten we toch constate-
ren dat dat niet het geval is. Voor ons als bestuur betekent het dat 
we opnieuw hebben moeten nadenken of het verantwoord zou zijn 
de geplande ledenmiddag in februari door te laten gaan. Nadat we 
de persconferentie van de regering op 14 januari hadden gezien, 
zijn we tot het moeizame besluit gekomen om ook de ledenmiddag 
van 9 februari NIET door te laten gaan.  
We richten ons nu op 9 maart in de hoopvolle verwachting dat het 
voorjaar ervoor zorgt dat het virus minder vaak voorkomt en dat 
de besmettingen fors zijn afgenomen. Maar daarover kunnen we u 
pas in de volgende uitgave van de nieuwsbrief berichten. 
Tot dan wens ik u namens het bestuur dat u gezond blijft en dat we 
op Gods zegen mogen blijven vertrouwen. 
Sylvia Oosterhuis 
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Van de ledenadministratie 

 
 

 
 
Nieuwe leden: 
Mw. J. Haakma-Koendervink      Van Ketwich Verschuurlaan 25 -410  
 
Wij heten U van harte welkom bij onze afdeling en hopen dat u zich 
spoedig thuis zult voelen. 
 

Overleden: 
 

Mw. A. van Eerden - Bouwers   Friesestraatweg 24 -7  
Mw. J. Hukema-Alta    Schaaksport 100-102 
 

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

 

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 maart 2022 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 
17 februari 2022 groningen@pcob50plus.nl of Uranusstraat 20 
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Column maand februari. 
 

Op het moment dat ik aan de-
ze column begin is de maand 
januari alweer een heel end 
voorbij. Wat gaat de tijd toch 
snel!  
Gelukkig nog goed gezond 
begin ik vol goede moed voor 
het nieuwe jaar 2022 aan de 
verzorging van mijn maande-
lijkse column. 

De dagen worden alweer een beetje langer en telkens moet ik daar-
om de klokken voor mijn tuinverlichting geregeld bijstellen.  
Af en toe zie ik langslopende buurtgenoten in het schemerig don-
ker dat ze even op het trottoir stil blijven staan om naar de redelijk 
verlichte siertuin te kijken. Dat kan heel goed als het grote tuin-
raam niet beslagen of bevroren is.  
Verder na de voorbije winter zie ik deze Zilvermerianen ook wel 
en verwennen mijn vrouw met haar te vragen wat een mooie bloe-
men heb je daar, hoe kom je daar toch aan.  
Mijn vrouw heeft een grote liefhebberij en dat zijn orchideeën.  
In de huiskamer staan prachtige exemplaren en daar praat ze zeker 
elke morgen een ogenblik tegen. 
Ondanks de gevolgen van de pandemie die ons voortdurend, in on-
ze handelingen binnen en buitenshuis, beperkingen oplegt gaan we 
naar het voorjaar en de zomer toe beste lezers. 
We zijn, om ons hierop te verheugen, afhankelijk van de grillen 
van het nieuwe kabinet Rutte 4 en de nieuwe ploeg van 20 minis-
ters en meerdere staatssecretarissen. Eén er van heet Hans Vijl-
brief, speciaal namens het nieuwe kabinet belast met oplossingen 
voor de ellende in het Groninger land. Hij is niet binnen een 
maand van politieke partij veranderd (!!)  
Hoe u ook tegen de nieuwe ploeg regeerders aankijkt ze beknotten 
u zeker op de hoogte van uw uitgavenpatroon, dus zuiniger aan 
geachte lezer, vast wel 7 tot 8%. 
Ouderen die vrijwel uitsluitend in de komende tijd van de AOW 
moeten leven zullen vanwege de ontkoppeling van het minimum-
loon aan de AOW zeker niet die bloemen kunnen kopen die ze 
graag op het kastje in de woonkamer zien staan.   
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Het kan straks nog wel eens zo worden dat je aan je aan het gebit 
van de mensen kunt zien of ze arm zijn of armer zijn geworden.  
De tendens van het regeerakkoord van dit nieuwe kabinet is de rij-
ken worden steeds rijker en de armen steeds armer.  
Tot dat het schip van de Staat op onverklaarbare wijze tegen de 
klippen loopt. De bolle zeilen van het vrachtschip geladen met geld 
voor het klimaat en de woningmarkt en verdere kabinetsplannen 
zullen dan door de opgelopen klap tegen de harde stenen van de 
rots van rechtse zelfvoldaanheid volledig van de mast afgescheurd 
in de zee van de liberale gedachtenspinsels ten onder gaan. 
Als je bij hevige tegenwind met papieren euro’s in de kabinets-
emmer onder de arm langs het strand van de in het regeerakkoord 
beschreven verwachtingen loopt, is de kans groot dat een harde 
wind over deze volle emmer gaat waaien en je bijna geheel blut 
thuiskomt om je laatste borrel, nog in je kelder aanwezig, kunt op-
drinken met de groeten aan het op vele punten onevenwichtige sa-
mengestelde regeerakkoord. 
 
Laten we het er op houden dat er binnenkort een zon van politieke 
gerechtigheid ons zal gaan verwarmen en we tegen elkaar gaan zeg-
gen dat de eenmalige subsidie in verband met de gestegen energie-
prijzen toch wel welkom is.  
 
Dat we ons verder erop voorbereiden dat de verantwoorde mond-
kapjes ons toch wel steeds gevrijwaard hebben van de gevolgen van 
het virus Delta of Omikron. 
 
Mag ik u, vanuit mijn luie stoel, een goede overgang naar de echte 
warmte van de echte zon toewensen en tot de volgende maand. 
 

B F Bronsema. 

Als Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille 
van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is 
dan haat.  

(Oscar Wilde Iers schrijver 1854-1900) 
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Naam Datum 

Mw. T. Lunshof-Luring 1-februari 

Dhr. E.E. Helder 1-februari 

Dhr. J.A. van der Til 1-februari 

Mw. M. Talsma - Seiverling 3-februari 

Mw. R.I.D. Tilstra - Mosselaar 3-februari 

Dhr. J. Westerhoff 6-februari 

Mw. A.W. Mooibroek-Duit 6-februari 

Dhr. J.G. Veninga 7-februari 

Naam Datum 

Mw. T.A. Raven-Hekstra 14-februari 

Dhr. J.K. Boonstra 15-februari 

Mw. J.E. de Boer-Dallinga 16-februari 

Dhr. C.A. Verdam 16-februari 

Dhr. K. Keijzer 16-februari 

Dhr. G. Dambrink 17-februari 

Mw. J. de Vries-Schat 21-februari 

Mw. J. Kijff-Ippen 24-februari 

Mw. H.A. Bronsema - Jilderda 29-februari 
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Het Genesis Dieet (106)  (febr. 2022) 
 

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. 
 

Goddelijke gezondheid is het geboorterecht van allen die het Woord 
van God geloven en gehoorzamen! 
Wij kunnen de gezondheid en de vitaliteit, die onze Vader in de He-
mel voor ons bedoeld heeft, terugkrijgen als wij kiezen voor het Le-
ven. 
Één manier waarop wij dat kunnen doen, is door het voedsel te eten 
wat God ons heeft gegeven. Deze uitstekende voeding, zoals beschre-
ven in de meer dan honderd afleveringen van ”Het Genesis Dieet” in 
de PCOB-Nieuwsbrief, zal u helpen uw kracht te vernieuwen!  
In een eerdere uitgave van de Bijbel stond het in Psalm 103:5 aldus: 
“Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt 
  als die van een arend!” 
 

Nawoord van Dr. Gordon Tessler, die het boek over het ‘Het Genesis 
Dieet’ heeft geschreven:  
 

‘Het doet er niet toe of uw gewicht te veel is, hoe ziek en vermoeid u 
zich voelt of welke andere ellende u maar getroffen heeft.  
De volgende getuigenissen zijn van mensen zoals u.  
Deze mensen zijn, met behulp van de Gods Woord, begonnen met het 
Genesis Dieet en hebben daar in korte tijd al veel profijt van onder-
vonden’ . 
 

Dr. Tessler heeft een aantal brieven van lezers, als afsluiting aan zijn 
boek, toegevoegd. Ik zal er een paar van overnemen, waarbij wij 
moeten bedenken dat ze geschreven zijn in ‘Amerikaanse stijl’. 
 

‘Beste Dr. Tessler, Ik wil u graag laten weten dat ik Genesis 1:29 uit 
Gods Woord heb genomen als geheugensteuntje voor wat Hij wilde 
dat ik zou eten. Elke keer dat ik mij zwak voelde, ging ik weer naar 
dat Woord. God heeft op een wonderbaarlijke manier mijn verlan-
gens naar verkeerd voedsel weggenomen en gaf mij trek naar meer 
groenten en fruit. 
Ik ben zestien kilo afgevallen en wil nog vier en een halve kilo kwijt! 
Ik vertel aan alle mensen, die het me vragen, hoe ik ben afgevallen’. 
    Vriendelijke groeten, ……..             Graag tot de volgende keer. 
 

>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,  
         bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker  
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Waren er vroeger ook vaccinatiebewijzen? 
'Nieuwe dingen' zijn soms minder nieuw dan ze lijken.  

Dat geldt ook voor vaccinatiebewijzen. 
door Roeliene Bos en Geertje Dekkers  26/11/2021 
 

Eeuwenlang zaaiden de pokken dood en verderf, vooral onder kin-
deren. Maar eind achttiende eeuw was er goed nieuws: wie de ziekte 
wilde ontlopen, kon zich expres laten besmetten met wat pus van koei-
en of paarden die aan pokken leden. Door de dierlijke variant van het 
virus in te brengen, werd je veel minder vatbaar voor de menselijke 
versie. 
 

De eerste vaccinaties waren tegen pokken 
Dat contact met de dierlijke variant van de pokken je minder vatbaar 
maakt voor de menselijke versie, concludeerde de Britse arts Edward 
Jenner al eind achttiende eeuw. Hij infecteerde op 14 mei 1796 een 8-
jarige jongen met koepokken. Die kreeg lichte ziekteverschijnselen, 
maar genas binnen twee dagen. Toen Jenner hem zo'n twee maanden 
later infecteerde met de menselijke pokken, bleef de jongen onge-
deerd. De eerste vaccinaties waren geboren. 
In Engeland werd in 1853 de zogeheten Vaccination Act van kracht. 
Die hield in dat alle kinderen die geboren werden na 1 augustus 1853 
verplicht binnen drie maanden gevaccineerd moesten worden tegen de 
pokken. Ouders die de wet niet opvolgden, kregen een boete. 
 

Het eerste Nederlandse vaccinatiebewijs was een pokkenbriefje 
In Nederland kreeg het vaccin ook 
voet aan de grond. Nederlanders met 
enig vertrouwen in de wetenschap lie-
ten zichzelf en hun kroost snel inenten. 
Maar er was ook wantrouwen: was de 
behandeling wel veilig? En mocht het 
wel volgens de Bijbel? Zei Jezus niet: 
‘Zij die gezond zijn, hebben geen dok-
ter nodig’? 
Er kwamen voorlichtingscampagnes 
en vroeg in de negentiende eeuw werden armen, die geld kregen van 
de staat, verplicht gevaccineerd. Maar nog steeds waren er weigeraars, 
daarom kwam er in 1823 een nieuwe regel. Voortaan mochten kin-
deren alleen naar school als ze een ‘pokkenbriefje’ hadden: een soort 
oervaccinatiebewijs. Inmiddels zijn zo veel mensen ingeënt, dat de 
pokken zijn verdwenen. 
Bron: quest.nl 

https://www.quest.nl/author/222908/roeliene-bos/
https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a25653428/vaccinaties-pokken-edward-jenner/
https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a25653428/vaccinaties-pokken-edward-jenner/
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De 11 meest gestelde vragen over elektrisch rijden 
Gepubliceerd: 3 december 2021 
 
Zal ik een elektrische auto kopen? Veel automobilis-
ten vragen zich dat af als ze aan een nieuwe auto toe 
zijn. Een elektrische auto is beter voor het milieu, 
maar wat zijn de financiële gevolgen? Het antwoord 
vindt u bij deze 11 meest gestelde vragen over elek-
trisch rijden. 
 
1. Is elektrisch rijden duurder of voordeliger? 

Een nieuwe elektrische auto kost al snel 10 duizend euro meer in aan-
schaf dan een benzineauto. Het gebruik en onderhoud van een elektri-
sche auto is voordeliger. 

Een automobilist die vier jaar lang 15 duizend kilometer per jaar rijdt in 
een elektrische auto, is gemiddeld 57 cent per kilometer kwijt. Dit is 
inclusief koop, onderhoud, belasting en afschrijving. Een gemiddelde 
benzineauto kost iets minder, bijna 56,4 cent per kilometer. Het exacte 
verschil tussen de twee hangt sterk af van het merk en model van de au-
to, hoeveel kilometer u per jaar rijdt en of u de elektrische auto oplaadt 
met uw eigen zonnepanelen. 

 

2. Kan ik subsidie krijgen voor een elektrische auto? 

In 2022 is er subsidie beschikbaar voor middenklasse auto's met een 
nieuwprijs tussen de 12 duizend en 45 duizend euro. Voor een nieuwe 
elektrische personenauto is de subsidie 3350 euro, voor een gebruikte is 
dat 2 duizend euro. U kunt de subsidie vanaf 3 januari 2022 aanvragen. 
U kunt alleen subsidie krijgen als u de koop- of leaseovereenkomst in 
2022 afsluit. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u de overeenkomst 
heeft gesloten. De auto hoeft nog niet geleverd te zijn. 

Maar pas op. Vorig jaar was het budget voor nieuwe auto's al na één dag 
op. Voor tweedehands auto's was het budget op 28 augustus op. Wilt u 
subsidie voor een nieuwe auto, dan moet u dus snel zijn. Voor 2022 is er 
zo'n 90 miljoen euro subsidie beschikbaar. Wilt u alleen een elektrische 
auto kopen als u zeker weet dat u subsidie krijgt? Spreek dan met de 
leverancier af dat u nog onder de overeenkomst uit kunt als u geen sub-
sidie krijgt. 

Meer informatie over de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulie-
ren vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land. 

 

 



11 

 

3. Zijn er andere financiële voordelen? 

Ja. Tot en met 2024 is de Belasting van Personenwagens en Motorrij-
wielen (BPM) nul euro. BPM is een extra belasting die u betaalt bij het 
kopen van een auto. De hoogte hangt af van de hoeveelheid CO2 die 
vrijkomt bij het rijden. 

U betaalt voorlopig ook geen Motorrijtuigenbelasting (MRB), ook wel 
wegenbelasting genoemd. Volgens het belastingplan 2020 blijft die 
vrijstelling voor elektrische auto's tot en met 2024. 

Zakelijke rijders en ondernemers hebben ook andere fiscale voordelen. 

 

4. Hoeveel kost het opladen? 

Het is het voordeligst om uw auto thuis op te laden. Wilt u uw auto 
opladen bij een openbare laadpaal dan verschillen de prijzen per plaats 
en per aanbieder. Een actueel overzicht staat op Laadpastop10.nl. 

 

5. Ik wil een eigen laadpunt. Hoe duur 
is dat? 

Als u thuis een eigen oplaadpunt wilt la-
ten installeren, dan bent u ongeveer 2000 
tot 2500 euro kwijt. Daarbij zijn alle kos-
ten inbegrepen. De kosten zijn hoger als 
de meterkast niet geschikt is of als de aan-
sluiting op het elektriciteitsnet moet wor-
den uitgebreid. 

 

6. Kan ik de gemeente vragen om een laadpaal in de straat? 

Ja. U kunt bij de gemeente een laadpaal aanvragen. De voorwaarden 
verschillen per gemeente. Omdat het dan om een openbare laadpaal 
gaat, kost u dit geen geld. U betaalt wel voor de elektriciteit waarmee u 
de auto oplaadt. U kunt een laadpaal aanvragen via de website Laad-
paalnodig.nl. 

 

7. Hoe ver kan ik rijden met een elektrische auto? 

De nieuwste elektrische auto's kunnen met een volle batterij 400 tot 
500 kilometer rijden. Er zijn ook elektrische auto's met een kleinere 
batterij. Deze auto's zijn goedkoper in de aanschaf en ze verbruiken 
minder stroom omdat ze lichter zijn. Ze kunnen zo'n 250 kilometer rij-
den op een volle batterij. 

 
 



12 

 

8. Kan een elektrische auto een caravan trekken? En kan er een 
fietsendrager op? 

Ja. Niet alle elektrische auto's zijn geschikt, maar er komen steeds 
meer elektrische auto's op de markt die een caravan kunnen trekken of 
het extra gewicht van een fietsendrager aankunnen. Met een elektri-
sche auto die een zware caravan trekt, kunt u wel minder ver rijden op 
een volle batterij. 

 

9. Hoeveel kilometer kan een elektrische auto rijden in de totale 
levensduur? 

Een elektrische auto met een kleine hoeveelheid batterijen gaat naar 
schatting 350 duizend kilometer mee. Auto's met een grote hoeveel-
heid batterijen kunnen 450 duizend tot 500 duizend halen. 

 

10. Wat maakt een elektrische auto beter voor het milieu? 

Een elektrische auto stoot minder CO2 uit dan een brandstofauto, ook 
als u de CO2-uitstoot van de fabriek en van de elektriciteitscentrale 
meerekent. Een elektrische auto heeft geen uitlaat die stikstof en fijn-
stof uitstoot. De productie van stroom in een elektriciteitscentrale 
zorgt wel voor stikstof en fijnstof, maar minder dan bij het verbranden 
van benzine of diesel, omgerekend per kilometer. Er komt ook fijnstof 
in de lucht door slijtage van banden en remmen. Bij een elektrische 
auto slijten de banden sneller, maar de remmen minder snel. Telt u alle 
plussen en minnen bij elkaar op, dan komt er bij een elektrische auto 
minder fijnstof vrij. 

 

11. Waar moet ik aan denken bij het verzekeren van een elektri-
sche auto? 

Bij een elektrische auto is het extra belangrijk om goed na te denken 
over de juiste dekking van de autoverzekering. Let erop welke waarde 
u terugkrijgt als uw auto in de eerste drie jaar wordt gestolen of total 
loss raakt. Kijk ook wat u vergoed krijgt bij schade aan de accu. Dit is 
het duurste onderdeel van de auto. En kijk of de laadkabel is meever-
zekerd. Ten slotte kunt u ook met een elektrische auto pech krijgen. 
Met een verzekering kunt u ervoor zorgen dat u altijd hulp onderweg 
kunt krijgen, bijvoorbeeld als u met een lege accu staat of als er een 
elektrisch probleem is met de auto. 
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/ 
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Voor tijd en eeuwigheid 

 

De dagen vallen uit je hand 

als druppels water, korrels zand, 

je bent ze zo vergeten. 

Wat je vandaag tot vreugde was, 

wat gisteren je pijn genas, 

hoe lang zul je dat weten? 

Maar wat je liet of wat je deed, 

je weet, dat God dat niet vergeet, 

Hij blijft je leven lezen. 

als een voor Hem geschreven boek; 

geen letter raakt er bij Hem zoek. 

Wie zou die God niet vrezen? 

Maar jij , die Hem als Vader kent, 

die in Zijn Naam gekozen bent 

om dicht bij Hem te horen, 

jij weet dat Hij je schuld vergeeft, 

een streep erdoor getrokken heeft; 

geen dag ging er verloren. 

Want Christus blijft je blij begin, 

Hij geeft je leven glans en zin, 

leef maar gelukkig verder! 

Niet zorgeloos maar wel bevrijd, 

je weet voor tijd en eeuwigheid: 

Hij is mijn Heer, mijn Herder. 

 

Co ’t Hart 

Ingezonden door: mw. S. Witterholt-Wierstra 
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  Beste puzzelaarsters en puzze- 
  laars. Deze Filippine heeft een  
  oplossingsregel die begint  
  bovenaan, achter de 1, in 
  de eerste grijze kolom.  
  Het vervolg van deze regel  
  begint bovenaan in de 2e grijze  
  kolom, uiterst rechts. 
  Enkele grijze lettervakjes, staan  
  niet precies in de 2e grijze kolom  
  maar daarnaast; ze staan wel in  
  de juiste volgorde. 
  Zelfde cijfers, in de puzzel, zijn 
  de zelfde letters. 
 
De oplossingsregel kunt u insturen 
tot 1 maart 2022 naar: 
Arend Schoenmaker, Kremersheerd 
204   9737PH Groningen, of via e-
mail: 
  33.trein@gmail.com 
 
Er zijn weer een drietal leuke prijs-
jes beschikbaar! Vermeld wel graag 
uw  naam met mevrouw/meneer, 
adres met postcode en plaatsnaam. 

 
 

Plezierige puzzelti jd  
gewenst!   

Even nadenken! 
         Filippine-februari-puzzel 2022 
 

      ↓ 

1   18       18   
  

2   18 18   18 19   
  

3               
  

4   18       19   
  

5           18   
  

6       19       
  

7   19           
  

8   18       18   
  

9               
  

10     18         
  

11           19   
  

12         19 19   
  

13           18   
  

14     18         
  

15         18     
  

16           18   
  

17     18         
  

Oplossingsregel (bovenste regel van links naar rechts, daarna onderste regel): 
 

 

                                          

                                        

mailto:33.trein@gmail.com
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1. 13. 7. Spuit een schrijfvloei-
stof. 

13. Pistoolfoedraal. 

2. Zaterdag en zondag. 8. En getogen. 14. Over de kleding ge-
dragen. 

3. Vrouw die in film 
speelt. 

9. Één keer een rol spelen. 15. Het land verlaten. 

4. Overblijfsel. 10. Schaal om een ei. 16. Bordspel + 100 vak-
ken. 

5. Hoort bij een blik. 11. Korte felle wind. 17. Neon. 

6. Komt om zijn boon-
tje. 

12. Vlak landschap.   
  

Omschrijvingen: 

Wat u moet weten over wilsbekwaamheid 
Drie vragen over Erven & Wilsbekwaamheid beantwoord 

 

 
Wanneer is iemand wilsonbe-
kwaam? En hoe wordt iemands 
wilsbekwaamheid eigenlijk ge-
toetst? Wat moet u doen als u 
twijfelt of iemand wilsbekwaam 
is? U vindt hier het antwoord. 
Wat is wilsonbekwaamheid? 
 

Bij iedere rechtshandeling, zoals het kopen van een huis en het laten 
opstellen van een testament, dient de persoon in kwestie in staat te zijn 
zelf beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien. Dat 
heet wilsbekwaamheid. Wie dat niet meer kan, is wilsonbekwaam. Het 
uitgangspunt is dat iemand wilsbekwaam is totdat het tegendeel is be-
wezen. Daar is geen scherpe grens tussen, omdat in de praktijk mensen 
vaak geleidelijk minder bekwaam worden. Sommige beslissingen kun-
nen ze nog wel overzien, andere niet meer.  
 
Bij het opstellen van het testament toetst de notaris de wilsbe-
kwaamheid, maar hoe? 
De notaris moet volgens de wet altijd vaststellen of de cliënt wilsbe-
kwaam is. Zodra een notaris vermoedt dat de cliënt iets niet helemaal 

begrijpt of vergeetachtig is, kan hij bijvoorbeeld vragen of de cliënt in  
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eigen woorden kan uitleggen wat hij wil regelen. Bij twijfel over de 
wilsbekwaamheid kan de notaris een tweede gesprek plannen met een 
andere notaris. Daarna kan hij, met toestemming van de cliënt, een 
gespecialiseerde arts om een oordeel vragen. De huisarts of een be-
handelend arts kan dit niet doen. De arts doet een onderzoek en stuurt 
een medische verklaring naar de notaris. In dit rapport staat of de cli-
ënt wilsbekwaam is en in staat een akte af te sluiten. Een wilsonbe-
kwame cliënt kan geen testament laten opmaken of wijzigen.  
 
Wat te doen als je twijfelt aan de wilsbekwaamheid? 
Bij beginnende dementie groeit bij partner en kinderen de twijfel over 
wilsbekwaamheid. Toch kan iemand in dat stadium de gevolgen van 
de beslissingen vaak nog overzien. Het is ook een goed moment om 
via een volmacht of levenstestament te regelen dat ook in de toekomst 
de belangen en wensen goed vertegenwoordigd zullen worden. In de 
volmacht of het levenstestament kan de voorwaarde staan dat het pas 
gebruikt mag worden bij wilsonbekwaamheid.  
Als iemand niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen (en er geen 
volmacht is afgegeven en geen levenstestament is), zijn er drie moge-
lijkheden: bewind, curatele of mentorschap. De kantonrechter zal een 
bewindvoerder, curator of mentor benoemen die de beslissingen 
neemt. De persoon zelf heeft hier geen invloed op. Alleen al daarom 
is het zaak op tijd voorzorgsmaatregelen. 
Bron: https://www.plusonline.nl/testament-en-erfenis/ 



17 

 

Computer Vragende Wijs (202)  (febr. 2022) 
 
Beste muziekliefhebbers, buiten de positieve reacties over het ophalen 
van de muziekstukken, kreeg ik ook enige vragen over het niet kunnen 
inschakelen van het volledige (grote) video-scherm. 
Oplossing van dit probleem, dat nu en dan weer de kop opsteekt, is het 
volgende: klik op het blauwe woord “Inloggen”, rechts bovenin uw 
scherm. 
U vult hier uw E-mailadres in en vervolgens uw Wachtwoord,  
daarna drukt u op de toets Enter en u kunt het volledige scherm weer 
inschakelen d.m.v. van de 4 driehoekjes, rechts onderaan het video-
beeld, en de ‘schade’ is hersteld. 
 

De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder: 
 

Ga met God en Hij zal met jou zijn!  Uit het Liedboek nr: 416. 
 

www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc 
 

Welk een Vriend is onze Jezus.    Uit de Bundel van Johannes de 
Heer. 
 

www.youtube.com/watch?v=cjTVz8CFWUg 
 

Stay with me till the morning   (Blijf bij mij tot de ochtend)   
 

www.youtube.com/watch?v=i_mPhsuRxQM   

Deze ontroerende melodie wordt gezongen door : 
Jenna Lee-James van “The New London Chorale”  
in de Max Proms. Duurt ruim 4 minuten. 
 
You ‘ll never walk alone. (Je zult nooit alleen lopen!) 
 

André Rieu & His Johann Strauss Orchestra,  
live in Maastricht. Ontroerende weergave van ruim 5 minuten. 
 

www.youtube.com/watch?v=x3aGlKYlEiY 
 

Bij de reclame kunt u ook (met de muis) rechts klikken op “overslaan” 
 

Graag tot een volgende keer.      
                                                             © Arend Schoenmaker, Ambas. Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc
http://www.youtube.com/watch?v=cjTVz8CFWUg
https://www.youtube.com/watch?v=i_mPhsuRxQM
https://www.youtube.com/watch?v=x3aGlKYlEiY
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Goed nieuws over kanker 
'DNA-test wijst beste behandeling aan' 

 
De zorg staat onder grote druk 
tijdens de coronacrisis. Maar ge-
lukkig zijn er ook hoopvolle ont-
wikkelingen voor allerlei patiën-
ten. Naar welke nieuwe behande-
lingen kijken medisch specialis-
ten uit in 2022? 
 
Emile Voest is internist-oncoloog 
en hoogleraar medische oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek, het 
ziekenhuis en onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in kanker. 
Waar kijkt hij naar uit in 2022? 
 
Internist-oncoloog Emile Voest zegt het heel voorzichtig tegen patiën-
ten met uitgezaaide kanker voor wie er geen behandelingen meer zijn: 
“Er is misschien toch nog een medicijn dat u kan helpen. Het geneest 
niet, maar u leeft er mogelijk langer door.” Om te kijken of iemand in 
aanmerking komt voor zo’n middel, is een uitgebreide DNA-test no-
dig. Dit onderzoek heet whole genome sequencing (WGS) en wordt op 
dit moment al uitgevoerd bij een deel van de patiënten van het Antoni 
van Leeuwenhoek. 
 
Het geneest niet, maar je leeft mogelijk langer 
Binnenkort is het onderzoek veel breder beschikbaar: patiënten met 
uitgezaaide kanker bij wie onduidelijk is waar in het lichaam de ziekte 
is ontstaan, krijgen de test vergoed via de zorgverzekering. “Het is dan 
wel van belang dat ze in een lichamelijk goede conditie zijn én in staat 
zijn een behandeling te ondergaan”, zegt Voest. Een brede DNA-test 
kan volgens hem ook helpen bij het bepalen van standaardbehandelin-
gen en experimentele behandelingen. “Want er zijn nu mensen die een 
behandeling mogelijk mislopen, terwijl er wél een medicijn voor hen 
is.” 
Voest heeft het over nieuwe, zogeheten doelgerichte middelen, die op 

heel specifieke eigenschappen van een tumor werken. “Je kunt ze zien 
als een ‘behandeling op maat’, want elk middel is voor maar een heel 
klein deel van de patiënten geschikt”, legt Voest uit. Het gaat om men-

sen die dezelfde fout hebben in het tumor-DNA. Op dit moment wor-
den die patiënten niet allemaal gevonden.  
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De manier om daarin verandering te brengen, is door bij veel meer 
mensen met uitgezaaide kanker een beetje tumorweefsel – een biopt – 
te onderzoeken op het DNA. 
De arts weet zeker dat het onderzoek voor steeds meer patiënten be-
schikbaar komt. De vraag is alleen wanneer. “Op dit moment is ons 
zorgsysteem er nog niet op ingericht. Ik ga ervan uit dat het over een 
paar jaar onderdeel is van de standaardzorg, maar voor patiënten duurt 
dat nog te lang.” Hij hoopt dat de test dan in een eerder stadium bij 
patiënten wordt gedaan dan nu, bijvoorbeeld als er vastgesteld wordt 
dat iemand uitgezaaide kanker heeft. “De arts en patiënt kunnen dan 
meteen alle mogelijke behandelopties bespreken en er worden geen 
kansen gemist.” 
Bron: https://www.plusonline.nl/kanker/ 

Dit kunt u allemaal met DigiD doen 
 
Met DigiD kunt u meer dan uw belastingaangifte 
indienen. Bekijk met het identificatiemiddel ook 
uw pensioen, regel zorgzaken of doe aangifte bij de 
politie. 
 
DigiD aanvragen en gebruiken 
Voordat u DigiD kunt gebruiken moet u het identi-
ficatiemiddel eerst aanvragen. 
 
Toeslagen regelen 
Op Toeslagen.nl kunt u een overzicht raadplegen van uw toeslagen. 
Hier staat welke toeslagen u gebruikt en welke gegevens van u bekend 
zijn. U kunt er ook toeslagen wijzigen of aanvragen. 
 
Belastingaangifte doen 
Bij de Belastingdienst doet u met uw DigiD aangifte inkomstenbelas-
ting. 
 
Aangifte doen bij de politie 
Bij internetoplichting, vernieling zonder bekende dader en andere on-
frisse praktijken is het goed om aangifte te doen bij de politie. Dat kan 
tegenwoordig ook online. Naderhand kunt u online uw aangifte wijzi-
gen of aanvullen en u kunt volgen wat ermee gebeurt. 
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Pensioen bekijken en aanvragen 
Wanneer uw pensioen nog niet is ingegaan, kunt u op Mijnpensioen-
overzicht.nl nagaan hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Iedere Ne-
derlander kan inloggen met zijn of haar DigiD. Vervolgens ziet u wel-
ke bedragen op u liggen te wachten, zowel bij de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) die de AOW uitkeert, als bij pensioenfondsen en 
verzekeraars waar u pensioen hebt opgebouwd. Ook ziet u wat uw na-
bestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen dat u al ont-
vangt, wordt niet getoond. Ook laat deze website niet zien wat u zelf 
voor uw oude dag hebt geregeld. 
Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioen-
register. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. 
 
MijnOverheid 
Zoals u in de alinea's hierboven leest, zijn veel overheidszaken digi-
taal te regelen en in te zien. Een centraal punt hierin is 'MijnOverheid'. 
Op de website Mijn.overheid.nl ziet u hoe u geregistreerd bent bij de 
overheid en kunt u uw lopende zaken bij (steeds meer) overheidsin-
stanties inzien. Volg daar bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met de 
vergunning voor een dakkapel of een aanvraag van een uitkering. Ook 
krijgt u via MijnOverheid berichten van overheidsinstanties, zoals de 
Belastingdienst. Deze komen binnen in de zogenaamde Berichtenbox. 
 
Zorgdeclaraties indienen 
Grote zorgverzekeraars maken het mogelijk om via hun website zorg-
nota's te declareren. Het is heel gebruikelijk dat hierbij uw DigiD als 
inlog geldt. Groot voordeel van het online declareren is de snellere 
verwerking. Bovendien houdt u zo online overzicht van uw declaraties 
en houdt u het geld voor de postzegel in uw zak. Om papieren nota's te 
kunnen indienen, hebt u wel een scanner of fototoestel nodig, waar-
mee u een goed leesbare, digitale kopie van de nota kunt maken. 
 
Aanmelden als donor 
In het donorregister kunt u met uw DigiD uw keuze wat betreft or-
gaandonatie vastleggen. Dit kan via een online formulier op 
www.donorregister.nl. Daarnaast kunt u uw registratie inzien en even-
tueel wijzigen. 
 
Zaken regelen met de gemeente 
Een afspraak maken voor de aanvraag van een nieuw paspoort, een  
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parkeervergunning aanvragen of een uittreksel uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) aanvragen. Het zijn allemaal regelzaakjes 
met de gemeente, waarvoor identificatie met DigiD mogelijk is. Niet 
alle gemeenten bieden dezelfde mogelijkheden aan. Andere zaken die 
u online, met DigiD, kunt regelen zijn een verhuizing doorgeven, be-
lastingzaken of een taxatierapport raadplegen. 
 
Medische gegevens koppelen 
Als u voor een spoedgeval bij een onbekende arts of apotheker terecht-
komt, is het belangrijk dat die uw medische gegevens kan inzien. Huis-
artsen, apotheken en ziekenhuizen maken daarvoor gebruik van het 
Landelijk Schakelpunt (LSP), een netwerk waar uw eigen huisarts en 
apotheek uw medische gegevens aan doorgeven en waar andere zorg-
verleners medische gegevens kunnen opvragen. Om uw medische ge-
gevens te koppelen aan het LSP en zo beschikbaar te maken voor zorg-
verleners, moet u eerst toestemming geven. Dat kan met DigiD via de 
website Ikgeeftoestemming. 
 
Uw medisch dossier inzien 
In steeds meer ziekenhuizen maakt u met DigiD online afspraken. 
Sommige ziekenhuizen gaan nog een stap verder en bieden bijvoor-
beeld ook vragenlijsten en folders aan ter voorbereiding op een zieken-
huisbezoek. Soms kunnen patiënten via internet zelfs hun medisch dos-
sier inzien. Vraag uw eigen ziekenhuis naar de mogelijkheden of kijk 
op de website Hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. Hier vindt u welk zie-
kenhuis over welke online diensten beschikt. 
 
En nog veel meer 
Talloze overheidsorganisaties zijn inmiddels aangesloten op DigiD. 
Naast de instellingen die in dit artikel aan de orde komen, zijn dat bij-
voorbeeld het CBR en het UWV. Een volledige lijst van alle aangeslo-
ten organisaties vindt u op DigiD.nl 
Bron: seniorweb.nl 

Wist je dat….. 

De honingbij doet een speciaal achtvormig kwis-
peldansje om collega-bijen te laten weten waar 
voedsel is. 
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Corona en criminaliteit, trap er niet in 

 Gepubliceerd:  9 april 2020       Gewijzigd op:  19 december 2021 
 

Oplichters maken op slimme manieren 
misbruik van de coronacrisis. Zorg dat u 
erop bent voorbereid, zodat u niet het vol-
gende slachtoffer wordt, want nu worden 
ook de nieuwe Omikron variant en de 
boostervaccinatie gebruikt in geniepige 
phishing mails. 

 

Mail van het RIVM 
Krijgt u opeens een mail van het RIVM of van de WHO 
(Wereldgezondheidsorganisatie)? Waarschijnlijk is het een nepmail. 
Computercriminelen versturen onder deze vertrouwde namen mails 
met bijlagen, waarin meer informatie over het coronavirus zou staan. 
Maar als u de bijlage opent, komt er automatisch een schadelijk pro-
gramma op uw computer. Open daarom niet zomaar een bijlage. Ga 
voor nieuws over het coronavirus via uw eigen navigatie naar de web-
site van het RIVM. Aan dit rijtje voegde Seniorweb onlangs de waar-
schuwing toe voor vals afspraken voor sneltesten.  
 

App waarmee u Corona live kunt volgen 
Buiten de Play Store worden soms schadelijke apps aangeboden, zoals 
een app waarmee u de verspreiding van het Coronavirus live zou kun-
nen volgen. In werkelijkheid is dit een app waarmee uw telefoon on-
bruikbaar wordt. Pas tegen betaling van veel geld kunt u de telefoon 
dan weer ontgrendelen. Probeer daarom nooit apps te downloaden bui-
ten de Play Store. Nieuwe Android-telefoons zijn hiertegen beveiligd. 
 

Antibacteriële betaalpas 
Krijgt u een e-mail of sms’je waarin u een antibacteriële betaalpas 
krijgt aangeboden? Dat is onzin. Banken hebben geen antibacteriële 
betaalpassen. Klik niet op de link en vul geen bankgegevens in, maar 
gooi de mail meteen weg. 
 

Nepwebshops 
Wilt u mondkapjes of desinfecterende handgel kopen? Pas dan goed op 
dat u dat doet bij een betrouwbare webwinkel.  
 

Coronahelpers aan de deur 

Komt iemand van het ziekenhuis bij u langs die aanbiedt u te controle-
ren op corona? Of belt een onbekende aan die boodschappen voor u 
wil halen? Ga er niet op in en bel de politie. Dit is een brutale oplichter 
die op deze manier probeert ouderen te bestelen. 
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Coronacollecte 
Krijgt u de vraag of u geld wilt geven voor de bestrijding van corona? 
Geef niets. Er wordt op dit moment niet gecollecteerd voor corona, 
ook niet door Het Rode Kruis. 
 

Informatie over thuiswerken 
Criminelen maken ook misbruik van mensen die thuiswerken. Ze stu-
ren bijvoorbeeld een mail over thuiswerken, die afkomstig lijkt van 
een groot bedrijf. Als u werkt voor dat bedrijf, denkt u misschien dat 
de mail echt van dit bedrijf afkomstig is. In werkelijkheid bevatten 
ook deze mails schadelijke software. Controleer dus altijd de echtheid 
van de mail bij het bedrijf waarvoor u werkt. 
 

Mail over extra geld voor gedupeerden 
Het klinkt aantrekkelijk, een mail die u financiële compensatie belooft 
vanwege de Coronacrisis. Ook dit is een nepmail, die alleen maar be-
doeld is om uw bankgegevens te stelen. 
 

Zo bent u veilig online 
U kunt er zelf veel aan doen om veilig gebruik te maken van een com-
puter, tablet of smartphone. Zo is het belangrijk om ervoor te zorgen 
dat uw programma’s altijd de laatste versies hebben. Ook moet u een 
veilig wachtwoord kiezen en weten hoe u veilig online kunt betalen. 
Meer hierover leest u op de website van Slimthuis. 
Bron:https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/ 

Er is maar één klok op de hele wereld die echt goed loopt?! 
 

De strontium klok is de enige échte klok met de 

enige échte tijd. De komende 15 miljard jaar in elk 
geval (gelukkig recentelijk verbeterd; eerst was 
het de komende 5 miljard jaar – pfieuw). Hij heet 

zo omdat er een paar duizend strontium-atomen 
bij elkaar worden gehouden en omringd door la-
sers. De trillingen van de atomen worden gemeten 

door de lasers, die zo de exacte tijd bepalen (430 
biljoen trillingen = 1 seconde). 

Je horloge gelijk zetten met deze klok heeft weinig zin. Na een tijdje 
loopt-ie vanzelf weer voor. Ja, vóór. Heeft te maken met een steeds 

langzamer draaiende aarde, waar de strontium klok dus wel rekening 
mee houdt en ons horloge niet.  

Bron: https://timemanagement.nl/tijd-weetjes/ 

http://www.slimthuis.app/
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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 invul-
len 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. 

http://www.pcob.nl
http://www.pcob.nl
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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 wel-
zijn) 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, Ruischer-
waard, 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, Hor-
tusbuurt, 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 , Cortingh-
borg, 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 


