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maart 2022 

Eind februari lengen de dagen alweer behoorlijk, de donkerte van de 
midwinter verdwijnt langzamerhand. Nog even, dan is het voorjaar en 
komt de natuur weer volop tot bloei. Nu al zie je de kopjes van de 
sneeuwklokjes voorzichtig boven de grond uitsteken, net als van de 
krokussen. Het is ieder jaar weer een prachtig gezicht: hoe de natuur 
tot leven wordt gewekt. Dan kun je toch alleen maar vol ontzag naar 
Gods werk kijken. Zo prachtig als Hij de aarde heeft geschapen, en wij 
mensen mogen daarvan genieten.  
Maar helaas hebben we er in de afgelopen 75 jaar een rommeltje van 
gemaakt. Wat eerder een zegen leek, plastic en alle andere producten 
die van aardolie konden worden gemaakt, blijkt nu wereldwijd een 
heel groot probleem te veroorzaken, niet in het minst omdat we alles 
zo rücksichtslos in het water gooien, of in de parken en bossen achter-
laten. Ook in de stad zie je overal vuilnis 
rondslingeren, je afval netjes weggooien 
in de daarvoor bestemde bakken is voor 
veel mensen geen gewoonte meer. Want 
waarom zou je, “de anderen” doen het 
toch ook?  
Het vele gebruik van plastic verpakkings-
materiaal zou gemakkelijk gereduceerd 
kunnen worden en daar kunnen we zelf 
alvast een steentje aan bijdragen door bij 
de bakker om een papieren zak te vragen 
en groente en fruit in een zelf meegebracht 
netje te stoppen in plaats van in de plastic 
zakjes die bij de afdeling hangen.  
Ook kleding blijkt voor enorm veel mili-
euvervuiling te zorgen. Veel mensen zijn 
zich dat helemaal niet bewust. In de eerste 
decennia na de oorlog hadden kledingza-
ken nog een zomer- en een wintercollectie, je kocht niet zo vaak  
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nieuwe kleding. Nu wisselen de collecties elke zes weken en er zijn 
veel mensen die daarin meegaan. 
Over milieubewustzijn werd vaak lacherig gedaan, net als over de op-
warming van de aarde. Zo langzamerhand wordt echter duidelijk dat 
deze problematiek samenhangt en echt vraagt om een oplossing. Wij 
als ouderen kunnen daar ook aan meewerken en als Christenen hebben 
we in mijn ogen de dure plicht om te doen wat we nog kunnen doen. 
God heeft ons een prachtige aarde cadeau gedaan en dat cadeau mogen 
we niet verkwanselen door er onzorgvuldig mee om te gaan. 
Een goed Nederlands spreekwoord zegt: Beter ten halve gekeerd dan 
ten hele gedwaald. Het is nog niet te laat als we er maar met z’n allen 
de schouders onder zetten en bijdragen aan het behoud van deze mooie 
planeet. Dat zijn we niet alleen aan onszelf, onze kinderen en kleinkin-
deren verschuldigd, maar bovenal aan God!  
Sylvia Oosterhuis 

Ledenmiddag op 9 maart! 
 

We zouden het haast niet kunnen geloven, maar inderdaad is het zover: 
op woensdag 9 maart mogen we weer bij elkaar komen. Wat een feest! 
Weer onze vertrouwde bijeenkomst te mogen houden en wij als bestuur 
hopen dat u er net zo naar uitziet als wij het doen. 
De middag begint met de Algemene vergadering. Vorig jaar en het jaar 
daarvoor konden we deze vergadering niet laten plaatsvinden, maar nu 
kunnen we de draad weer oppakken. 
Na de pauze, vanaf 15.30 uur, zal Herman Huiskens 
ons iets vertellen over de geschiedenis van het kerkje 
in Garmerwolde en het vele vrijwilligerswerk dat hij 
daarvoor verricht. Ik weet uit ervaring dat hij daar 
boeiend over kan vertellen, dus het belooft een inte-
ressante middag te worden. We begrijpen heel goed 
dat sommige ouderen mogelijk nog wat aarzelend 
zullen zijn, maar we zullen ons aan de regels houden 
die dan door het kabinet gesteld zijn. We zitten deze 
keer in de kerkzaal, dus er is ruimte genoeg om af-
stand te houden. 
We hopen echt een groot aantal van u weer te kunnen begroeten, we 
verheugen u op uw komst! 
 

Namens het bestuur, 
Sylvia Oosterhuis 
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Van de ledenadministratie 

 
 

 
 

 
Overleden: 
Mw. A. Hermse-Bierling   Dilgtweg 3 – 411  
Mw. J.G. Staal     Thorbeckelaan 130  
Dhr. J. Veenhoff     H.W. Mesdagstraat 35 A  
Dhr. H. Koning    Rembrandt van Rijnstraat 214  

 
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 april 2022 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 
14 maart 2022 groningen@pcob50plus.nl of Uranusstraat 20 
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COLUMN  maart. 
 

Mijn lijfblad Trouw schrijft van-
morgen:    “Met rapporten over de 
zorg kan de Hofvijver inmiddels 
gedempt worden”      op een ¾ 
bladzijde en onder het kleine kop-
je staat: Zorginfarct. 
In kapitaalletters staat er boven 
het artikel geschreven “Plannen 
voor de zorg liggen al jaren te 
verstoffen” U begrijpt het natuur-

lijk direkt. 
Ik snel zoeken naar een stofdoek, ligt in de garage zegt mijn vrouw.  
Maar eens even kijken of het stof er een beetje af wil. Ik ben geen inte-
rieurspecialist dat mag u wel weten, maar bepaalde stof zie ik meestal 
wel.  
Lofliederen wil ik wel eens meezingen, echter niet nu over de zorg, 
wel als ik zondagsmorgens op mijn televisie, verbonden via een HDMI
-kabel met mijn computer, naar de virtuele kerkdienst luister. 
Vaak hoor ik daar de woorden gerechtigheid en dankbaarheid uit de 
mond van de dienstdoende predikant of ouderling. 
Een kleine sprong naar de wereld van de zorg is hiermee dan snel ge-
maakt. Hierover niet veel lofliederen, beste PCOB ’ers. Ja aan het be-
gin van de pandemie, maar verder niet zo veel meer. 
Met u als lezer van deze column, ga ik naar de coronapandemie.  
Al twee jaar wordt ons land hiermee behoorlijk geplaagd.  
Verpleegkundigen hebben al die lange tijd een weergaloze inzet ge-
toond.  
Vanaf het barre begin van de intrede van de covid overrompeling in 
ons land stonden de eerste hulp, de artsen, de verpleegsters en de 
ambulances zonder de benodigde beschermingsmogelijkheden klaar 
om ziekenhuizen te vullen met soms doodzieke covidpatiënten.  
Toen ook raakten vele helpers besmet en daarvan zitten, zoals bekend 
veronderstelt, zeker 2000 langdurig nu ziek thuis (long covid noemen 
ze dat).  
Er zijn er bij die hun baan dreigen te verliezen, omdat ze meer dan 
twee jaar ziek zijn. Ze stromen dan de Wia in met een daling van 30 tot 
50% in het netto-inkomen!! Moet dat zo?  
Waarom moeten deze helpers in volle overgave het slachtoffer worden 
van plannen die bedacht zijn door mensen die (te) ver van de  
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dagelijkse zorgpraktijk afstaan.  
Veel te laat komt er nu een “Taskforce Ondersteuning optimale inzet 
zorgverleners” gevuld door vele personen en instanties, ook zelfs  
zorgverleners. Taskforce Ondersteuning een hele mond vol.  
Hopelijk heeft Minister Kaag (Financiën) ook een zak vol geld om het 
fysieke en inkomensleed van de covidpatiënten op ordentelijke wijze te 
verzachten. Het “landelijk applaus” van bijna 2 jaar geleden voor de 
werkers in de ziekenhuizen mag niet ontaarden in hulpgeroep. 
Het nalatig gedrag van de mensen die in het verleden politiek verant-
woordelijk mogen worden geacht voor dat langdurig het in de zorg aan 
van alles en nog wat ontbrak. Ze mogen hun hebzuchtige gedachten-
spinsels betreuren.  
 

Deze gang van zaken deed mij denken aan het ontbreken van het aller 
nodigste  wat nodig was toen de 2e wereldoorlog uitbrak. (Het gebro-
ken geweertje) 
Hou vol beste zorghulptroepen, de pandemie is nog niet voorbij.  
We willen dat met elkaar wel graag.  
Maar zoals blijkt hebben we jullie nog steeds nodig.  
En Den Haag moet beter voor jullie zorgen! Richtlijnen, diploma’s en 
protocollen zijn er voldoende, maar hoe is het met het testen van de 
flexibiliteit van de competenties voor jullie als zorgverleners? 
 

Op meer terreinen komt dit helaas veel voor. Lees de krant maar, maar 
kijk er niet te treurig bij als u uw dagblad weer in de krantenbak gooit. 
Soms staat er ook nog veel leuks in dagblad Trouw. 
De rubriek van Koos Dijksterhuis is soms om van te smullen en hij is 
ook nog een Groninger uit Lewenborg. 
En Peter Geenen, alias Anton Dingeman, hoe vaak wordt door hem in 
zijn getekende bijdragen met een grimas en een glimlach veelal spij-
kers met koppen geslagen? 
Hoe komt die man altijd aan z’n ideeën? Er wordt door hem soms diep 
uit de politieke wanordelijkheden een onderwerp treffend voor het 
voetlicht gehaald. 
De rubriek: Lezersreacties is veelal lezenswaardig, ook wel eens niet, 
dan is het meer een klaagrubriek. 
 

Deze column is bestemd voor het maart nummer van de Nieuwsbrief 
en het is te hopen dat maart niet te veel roert met zijn staart, dit is wel 
tweeledig op te vatten. Het eerste kan zijn dat het in maart rotweer 
wordt en dat Poetin en zijn trawanten van alles kan uitspoken in en 
rond Oekraïne en de Verenigde Staten en Europa, het toeslagenschan-
daal kan nog erger worden dan we tot dusver weten.  
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Hoeveel mannen hebben zo langzamerhand Mee Too gedachten?  
Het spaartaks probleem (Box 3) kan tussen de vingers van Staatssecre-
taris van Rij doorglippen en niet opgelost worden.  
De ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon kan Rutte en zijn 
mederegeerders achtervolgen tot de in de Eerste Kamer aanwezige 
meerderheid voor de uitvoering van de wet.  
 

En anders heeft maart een dikke staart zullen we maar denken. Maar 
ga beste mensen toch ondanks dat een beetje opgewekt door de 31 da-
gen die deze maand telt. Mijn vrouw is dit schrikkeljaar ook al niet 
echt jarig en dat bespaart mij als echtgenoot het geld voor cadeaus die 
dan in maart aan nieuwe zonnebrillen kan worden uitgegeven, want 
misschien schijnt de zon toch wel overvloedig. 

                                            B.F. Bronsema 

Leestip 
 

De ontgroening van een eerstejaars gepensioneerde 
Wanneer geschiedenisleraar Maarten met pensioen gaat, begint dat he-
laas niet al te goed: zijn afscheid valt volledig in duigen en op de eerste 
dag verliest hij ook nog zijn bril. En na de eerste paar weken in een 
gelukzalige vakantiestemming te hebben verkeerd, doemen steeds va-
ker de zogenoemde “eindfasegevoelens” op. In een verwoede poging 
dit te bezweren, plant hij zijn dagen vol met activiteiten, zoals vrijwil-
ligerswerk en cursussen. Naarmate het jaar vordert, beginnen zich de 
contouren af te tekenen van een nieuwe structuur als pensionado, en 
dat is lang zo slecht nog niet: “Ook op internet begeef ik me op terrei-
nen die ik voorheen altijd angstvallig heb ge-
meden, sites met als doelgroep ouderen en 
gepensioneerden. Ja, ik ben de ontkennings-
fase voorbij en sta open voor alles.” 
Maarten beschrijft zijn eerste jaar als pensi-
onado aan zijn inmiddels overleden vader. De 
ontgroening van een eerstejaars gepensio-
neerde is een herkenbaar, humoristisch en 
ontroerend relaas over het gevreesde eerste 
jaar van het pensioen, waarin de band tussen 
vader en zoon als rode draad dient. Het is een 
perfect cadeauboek voor mensen die met pen-
sioen gaan of met pensioen zijn. 
Jaap Kranenborg (1951) is oud-docent. 
Sylvia Oosterhuis 
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Naam Datum 
Dhr. J. van Loo 2-maart 

Mw. M.F.J. Jellema-Jong 2-maart 

Mw. K.B. Kuiper-Roman 2-maart 

Dhr. C. Groeneveld 4-maart 

Mw. J. Brinkman-van Petersen 5-maart 

Mw. E. Beikes-van Prooijen 5-maart 

Dhr. E.E. Spijk 6-maart 

Mw. H.J. Groenwold-Uildriks 7-maart 

Mw. C. Heijink 8-maart 

Mw. J. Oldenkamp - Smit 9-maart 

Mw. S.M. Middel - Pesman 10-maart 

Mw. S.D. Meinen 12-maart 

Mw. G. Nicolai 12-maart 

Mw. F. Dijkema - van der Heide 13-maart 

Naam Datum 
Mw. T. de Jong-van Hoek 14-maart 

Mw. M.H. Staal 14-maart 

Mw. T.E. Albronda 15-maart 

Mw. Y. de Wit 16-maart 

Mw. G.S. de Vries-Kamminga 17-maart 

Dhr. P.H. Sulman 22-maart 

Mw. G. Wiegman-Oudekerk 23-maart 

Mw. H.J. Elzinga 24-maart 

Mw. S. Nauta - Sander 25-maart 

Dhr. J.H. Andriessen 26-maart 

Mw. R. Kremer-Roeters 26-maart 

Mw. T.M. van der Molen - Folkerts 31-maart 

Mw. Z.M. Meijer - Hazenberg 31-maart 

Dhr. G.J. Talsma 31-maart 
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Het Genesis Dieet (107)  (mrt. 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. 
 

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

Geachte Dr. Tessler, 
Ik wil u bedanken voor dit prachtige, levensreddende gezondheidsplan. 
Ik noem het bewust geen dieetplan, het heeft me geleerd hoe ik op de 
juiste manier kan eten. Ik heb in het verleden ernstige problemen met 
mijn gezondheid gehad, met mijn galblaas, maag en dikke darm. Mo-
menteel heb ik geen medicijnen meer nodig voor mijn maag en dat niet 
alleen: ik ben 31 pond afgevallen in drie maanden! 
Mijn maag is niet meer opgezwollen en doet geen pijn meer. 
Ik prijs God elke dag voor mijn gezondheid! 
Met de meeste hoogachting, …… 
 

Beste Dr. Tessler, 
Het Genesisdieet heeft mij aangesproken vanaf het moment dat ik uw 
boek begon te lezen. Het dieet is gebaseerd op goddelijke principes. 
Ik heb genoten van het voedsel dat u aanraadt en ik voel me niet alleen 
verzadigd en voldaan, maar ook vol energie. Ik voel me werkelijk of ik 
weer nieuwe grip heb gekregen op mijn leven. Ik voel me zo goed dat 
ik niet meer wil blijven zitten. Ik ben 14 kilo afgevallen en mijn man is 
meer dan 20 kilo kwijt. Ook onze twee dochters, van 12 en 7, eten op 
deze wijze. We voelen ons allemaal veel gezonder op Gods manier. 
Met vriendelijke groeten, …… 
 

Beste Dr. Tessler, 
Mijn man en ik volgen het Genesis Dieet en het leerproces gaat goed. 
Tot mijn grote blijdschap en verrassing ben ik van mijn slaappro-
bleem, dat al zes jaar duurde, verlost. Ik word nu verfrist wakker en ik 
presteer meer thuis, en op mijn werk. WOW! De welkome rust heeft 
mijn levenshouding verbeterd. De leiding van de school, waar ik werk, 
is onder de indruk van mijn succes.    Hartelijke groeten, …… 

 
Tot zover de brieven aan Dr. Tessler, geschreven, n.a.v. zijn boek. 
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
         bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker 
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Zo kwam de hulp op gang na de Watersnoodramp 
 

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 ging 
het in grote delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en 
West-Brabant helemaal mis. Een hevige storm sleurde mensen, die
ren, huizen, stallen en inboedel met zich mee. 1836 mensen lieten 
het leven. 
 
Na de Watersnoodramp in februari 1953 had het zuidwesten van Neder-
land hulp nodig. Veel hulp. Hoe werden mensen gered en opgevangen? 
Wat gebeurde er met de doden? En hoe kwam het leven in het rampge-
bied weer op gang? Zo zag de hulp tijdens de Watersnoodramp eruit. 
 
De eerste hulp kwam van mensen uit de buurt 

Jaap Schoof vluchtte als 
negenjarig jongetje met zijn 
ouders en jongere broertje 
en zusje naar de bovenver-
dieping van hun boerderij. 
Het water beneden had vrij 
spel en kwam steeds hoger. 
Schoof is oud--directeur 
van het Watersnoodmuse-
um en werkt daar nu als 

vrijwilliger. ‘We hadden geluk dat onze boerderij een beetje op een 
hoogte stond. Het water kwam tot boven de deuren.’ Ze konden daar op 
zolder weinig anders doen dan afwachten. Schoof: ‘Toen het maandag 
licht werd, zagen we door het dakraam alleen maar water. Overal. Het 
huis van de knecht dat iets dichter bij de dijk stond was weggespoeld.’ 
De eerste hulp in het rampgebied kwam van mensen in de buurt. Wie 
kon, hielp die zondag al anderen naar een veiliger of droge plek te ko-
men. Dorpsgenoten deelden hun warme droge kleren, die ze uit hun ei-
gen kledingkasten haalden. Vissers die in de buurt waren, pikten men-
sen op waar ze maar konden, vaak met gevaar voor eigen leven omdat 
het nog stormde. Schoof en zijn familie moesten tot maandag wachten 
op hulp. Een buurman redde hen met een bootje van de zolder. De man 
nam hen mee naar zijn eigen huis dat tegen een dijk lag die nog over-
eind stond. 
 
Hulpgoederen uit het buitenland waren niet echt bruikbaar 
Na de watersnoodramp en een oproep van het Rode Kruis stond niet al- 
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leen de rest van Nederland, 
maar ook de hele wereld te 

springen om de mensen in de 
getroffen gebieden te helpen.  
Van alle kanten werden spul-
len ingezameld en naar Neder-
land overgebracht. En dat was 
nogal wat. Op 4 februari, drie 
dagen na de ramp, riep het Ro-
de Kruis Nederlanders op de 
inzameling van onder andere 
kleding en meubilair stop te 
zetten. Dat lukte niet echt. 
Het was niet alleen te veel, de ‘hulpgoederen’ waren ook niet altijd 
even bruikbaar. Weken na de ramp kwamen er nog steeds uit de hele 
wereld pakketten gebruikte kleding binnen. Er kwamen bergen losse 
schoenen binnen. Uit Griekenland kwam een partij linker laarzen: wat 
er met de rechter exemplaren is gebeurd is onbekend. Oostenrijk stuur-
de skischoenen. Uit Zuid-Europese landen kwamen kisten wijn, port 
en cognac. 
 
Een nacht wachten op hulp 
Nederland had in die tijd maar één helikopter, die bovendien door de 
zware storm niet kon opstijgen. Veel mensen moesten dus nog een 

nacht in hun penibele situatie zien 
te overleven. De ministerraad 
kwam pas op maandag om vijf 
uur ’s ochtends bij elkaar. Ook 
toen was de totale omvang van de 
ramp nog helemaal niet duidelijk. 
Ooggetuige Jaap Schoof: ‘Die 
maandag en dinsdag werden de 
meeste mensen gered en opge-

vangen. De storm was inmiddels gaan liggen.’ 
De eerste hulptroepen werden tegen die tijd bijgestaan door steeds 
meer schepen, vliegtuigen en helikopters uit binnen- en buitenland. 
Schoof: ‘Verkenningsvliegtuigen gaven aan de helikopters en schip-
pers door waar ze nog mensen in nood zagen. Die redden mensen waar 
ze konden.’ Vliegtuigen dropten dagenlang onder meer rubberboten, 
zakken met drinkwater, voedsel, rubberen laarzen en zandzakken bo-
ven het rampgebied. 
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De dodelijke slachtoffers van de Watersnoodramp werden gebor
gen 
De levenden trokken weg uit het gebied. De doden bleven achter. Al 
die lijken van verdronken mensen moesten worden geborgen. Ook de 
kadavers van verdronken vee moesten worden opgeruimd. Voor deze 
gruwelijke klussen werden ruimploegen geformeerd die onder leiding 
stonden van de Rijkspolitie en het leger. 
Schoof: ‘In de eerste week vond je de lichamen gewoon. Het water 
zakte en de mensen bleven achter, vaak tussen het wrakhout. Met prik-
stokken gingen ze alle sloten na.’ De lijken werden naar centrale plaat-
sen gebracht. Soms konden bekenden ze identificeren. Maar opge-
zwollen door het water, waren de lichamen niet altijd meer te herken-
nen. Alles waaraan iemand geïdentificeerd kon worden, zoals sieraden 
en kleren werd daarom bewaard. 
Er werden foto’s geschoten, persoonsbeschrijvingen gemaakt en vin-
gerafdrukken genomen. Die konden worden vergeleken met de afdruk-
ken uit persoonsbewijzen uit de oorlog. Ook weken en zelfs maanden 
na de ramp spoelden nog lichamen aan, en ook in het veld werden ze 
nog gevonden. Meer dan honderd slachtoffers zijn nooit geïdentifi-
ceerd. En 106 slachtoffers zijn zelfs nooit teruggevonden, onder wie de 
oma en een nichtje van Schoof. Ze zijn waarschijnlijk door de sterke 
stroming naar zee gezogen. 
Bron: quest.nl 
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Wijs ouderen niet voor alles aan als schuldige 
 

Als een van de oorzaken van de wooncrisis werd onlangs 
genoemd dat ouderen te lang in een te groot huis blijven wonen. 
Een nieuw, slecht hoofdstuk in het boek 'Ouderen zijn de schuldi
ge', zegt Gusta Willems. 
 

Dat de wooncrisis de schuld is van ouderen, kon er nog wel bij. De 
afgelopen twee jaar waren voor menige senior rotjaren. 65-plussers 
werden als kwetsbaar weggezet, oudjes konden maar beter binnenblij-
ven. Als klap op de vuurpijl moesten de opa's en oma's aan het einde 
van het jaar vooral niet de kleinkinderen of andere mensen zien. 
 

Want corona - en de ziekenhuizen liggen al zo vol. Al is het advies 
begrijpelijk, het is de toon die de muziek maakt. Zeker als je daarvoor 
al als dor hout wordt bestempeld. Inmiddels is het normaal om naar se-
nioren te wijzen. Zo zijn veel meningen op sociale media en talkshows 
niet mals als het over ouderen en corona gaat: 'Door senioren gaat het 
land op slot, zij moeten beschermd worden en daar hebben wij last van. 
Schande!' De meeste senioren hebben een behoorlijk dikke huid gekre-
gen. Want niet alleen de wooncrisis en lockdowns worden ouderen in 
de schoenen geschoven. 
 

Nog even en de ouderen zijn verantwoordelijk voor de klimaatcri
sis, de asielproblemen en de lange files 
Het boek 'Ouderen zijn de schuldige' kent meer hoofdstukken: Zorgkos-
ten lopen uit de hand, want senioren worden te oud. De kosten bij ban-
ken zijn hoog, een paar ouderen willen nog een bankfiliaal, acceptgiro's 
gebruiken en pinnen. En waarom willen oude dames een kletspraatje 
met de caissière maken? 
 

Bij de publieke omroep stoppen diverse programma's, want kijkers zijn 
te oud. Nog even en ze zijn verantwoordelijk voor de klimaatcrisis (wie 
heeft al die jaren kunnen vervuilen), de asielproblematiek (zij lieten ie-
dereen binnen), de onbeschoftheid in het debat (zij hebben hun kin-
deren niet opgevoed), de files (waarom rijden die ouwelui zo langzaam) 
en dat Queen weer op één stond in de Top 2000. 
 

Was het maar zo simpel. Je wijst iemand aan die ergens de schuld van 
heeft, doet daar wat aan en klaar is kees. Daar doen we een groep 
senioren veel pijn mee. Inmiddels zijn er 3,4 miljoen. Volgens het CBS 
is in 2040 een kwart van de bevolking 65-plus. Sterker, het aantal men-
sen van 0 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van 800.000 nu  
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naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. 
 

Kortom, wijs je naar iemand, dan wijs je naar jezelf. Ik wil een reiken-
de hand bieden. Aan alle generaties. Hoe wij nu met elkaar omgaan, 
bepaalt ook de toekomst. Voor 2022 en daarna wens ik dat Nederland 
een fijn land is om oud te worden. 
 

Waar je geen woonschaamte hoeft te hebben omdat je volgens anderen 
te groot woont. Dat je geen excuses hoeft te maken omdat je niet meer 
de snelste bent. Dat juist mensen naar je omzien en je naar waarde we-
ten te schatten, omdat je mens bent, net als iedere Nederlander. Als we 
zover zijn, krijgt het boek een waardig laatste hoofdstuk. Het nieuwe 
kabinet heeft hopelijk niet voor niets als motto 'Omzien naar elkaar' 
gekozen. 
 

Wij gaan graag samen met de andere seniorenorganisaties Anbo, Koe-
pel Gepensioneerden, Noom en KBO Brabant het gesprek met het ka-
binet aan, zodat dit motto meer wordt dan een papieren tijger. 
Gusta Willems, Seniorenorganisatie KBO-PCOB 
Bron: AD.nl/opinie 

Tweestapsverificatie halveert aantal hacks bij Google 
 
Extra gedoe, dat tweestapsverificatie? Uit 
onderzoek blijkt dat het toch helpt tegen hac
kers: de laatste tijd is er voor de helft minder 
aan accounts gehackt. "Door een mobiel ap
paraat te gebruiken bij het inloggen, krijgen 
mensen een veiligere ervaring dan met alleen 
een wachtwoord", zei de Mark Risher, hoofd 
productmanagement bij Google. 
 

Sinds Google tweestapsverificatie heeft aangezet voor 150 miljoen ac-
counts, is het aantal gehackte accounts gehalveerd. Het gaat alleen om 
gebruikers die al een telefoonnummer hadden toegevoegd, maar de 
functie nog niet hadden ingeschakeld. Behalve de 150 miljoen ac-
counts gaat het ook om 2 miljoen YouTube-accounts. 
 

Meestal gaat bij tweestapsverificatie het om een extra code die via 
SMS wordt verstuurd. De gebruiker moet deze code invoeren op de 
telefoon. Hackers kunnen daar meestal niet omheen, omdat ze eerst de 
fysieke telefoon zouden moeten stelen. 
Bron: https://www.plusonline.nl/veilig-online/ 
 

https://www.plusonline.nl/veilig-online/alles-wat-je-moet-weten-over-tweestapsverificatie
https://www.plusonline.nl/veilig-online/
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OPINIE Em. prof. dr. Tinie Kardol 

’Wie biedt ouderen dan een verhuisprikkel?’ 
 

Ouderen die na het uitvliegen van de kinderen achterblijven in een 
(te) groot huis, zouden de woningnood verhogen. Tinie Kardol hoort 
die kritiek op senioren ook en schudt het hoofd. „Ons landelijk be-
leid is erop gericht oudere mensen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. 
’Als de verhuisbereidheid van ouderen toeneemt, draagt dat in be-
langrijke mate bij aan de aanpak van de woningcrisis in Nederland’. 
Een groot aantal gemeenten in Nederland is die mening toegedaan, 
kwam onlangs in het nieuws. Zeer opmerkelijk. ’Als ieder huishou-
den met een perceelgrootte van 600 m2 of meer een tiny house in de 
achtertuin zou plaatsen, zou het woningprobleem worden aangepakt. 
’ ’Als elk echtpaar, van wie de kinderen de deur uit zijn, hun ouders 
in huis neemt, komt er veel woonruimte vrij.’ Zo kunnen er nog 
meer beweringen de ether in worden geslingerd die niet tot bewegin-
gen op de woningmarkt zullen leiden. 
 
Pensions 
Of honkvaste ouderen het probleem van het woningtekort kan wor-
den aangerekend, is zeer de vraag. Ook in de jaren zestig van de vo-
rige eeuw zat Nederland met een woningtekort voor jongeren. Pensi-
ons voor ouderen, de voorloper van de bejaardenoorden, werden ge-
bouwd en ouderen werden uitgenodigd te verkassen. 
Met een gemiddelde levensverwachting van 73 jaar bood het pensi-
on een alternatief voor de laatste levensjaren. En het wachten op een 
definitief vertrek van de thuisblijvers was te overzien. 
Ouderen van toen zijn niet de ouderen van nu. De levensverwach-
ting is intussen met meer dan tien jaar gestegen en een overgrote 
meerderheid van de 65+’ers maakt nog een lange tijd van hun leven 

in goede gezondheid door. Daarbij is het woningbezit de afgelopen 
zestig jaar enorm toegenomen en zijn woonvoorkeuren van ouderen 
sterk gaan variëren. 60- tot 69-jarigen, van wie meer dan 70 procent 

de woning in eigendom heeft, kijken uit naar een kleiner huur- of 
koophuis, waarbij de afstand tot voorzieningen minder belangrijk is 
en de nieuwe woning niet als eindstation wordt gezien; 70-79-

jarigen, en binnen deze categorie voornamelijk ouderen van 75-79 
jaar, zijn sterk gericht op het comfort van de woning.  
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Ongeveer 65 procent van deze leeftijdscategorie heeft de woning nog 
in eigendom. Bij slechts een gering percentage worden daadwerkelijk 
noodzakelijke aanpassingen aangebracht. Verhuizen is geen gewilde 
optie, bij de kinderen gaan wonen ook niet, maar een serviceflat of de 
huur van een seniorenwoning dicht bij voorzieningen, wordt als moge-
lijk alternatief gezien. 
 

Onbetaalbaar 
Niets doen wreekt zich naarmate de leeftijd verder toeneemt. Iets meer 
dan 50 procent van de 80+’er heeft de woning nog in eigendom. Ob-
stakels als trappen in de woning zetten aan tot verhuizing. Doorgaans 
naar een appartement, of, bij een hoger inkomen, een serviceflat vlak 
bij belangrijke voorzieningen. Veel 80+’ers, die al lang in een huur-
huis wonen en kwetsbaar zijn geworden, kunnen wel bereid zijn om te 
verhuizen, vooral naar een woonsituatie waar meer sociale contacten 
mogelijk zijn, maar hebben niet de mogelijkheid daartoe. Ondanks een 
afnemend sociaal netwerk van deze groep, en daarmee een hoog risico 
op eenzaamheid, is ons landelijk beleid erop gericht deze mensen zo 
lang mogelijk thuis te laten wonen. 
Institutionele alternatieven zijn schaars geworden: verzorgingsapparte-
menten van woonzorgcentra worden omgebouwd tot verpleegapparte-
menten en de huur van aanleunwoningen, in samenhang met het ser-
vicepakket, is onbetaalbaar voor de groeiende groep ouderen met een 
heel laag inkomen. 
 

Voordat opnieuw vliegers worden opgelaten over de invloed van ou-
deren op de woningnood, is het niet onverstandig eerst met ouderen in 
gesprek te gaan.” 
 

Em. prof. dr. Tinie Kardol doet onderzoek naar (woon) behoeften van 
senioren in Nederlandse gemeenten. 
Bron: de telegraaf/13 januari 2022 

Wist je dat... een worm maar liefst 10 harten heeft ? 
 
Een mens heeft 1 hart, kwallen en octopussen 

hebben er 3. Een slijmprik heeft 5 harten 

(slijmprik is een soort paling) en een worm 

heeft maar liefst 5 paren van 2 harten. 10 hart-

jes dus! 

Bron: https://www.knups.nl/wistjedat/ 

https://www.knups.nl/wistjedat/
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Jaarvergadering PCOB afdeling Groningen op 9 maart 2022 
(14.30-15.15 uur) 

 
 Plaats: Doopsgezinde Gemeente aan de Oude Boteringestraat 33 
te Groningen 

 
Agenda: 

 

1. Opening  

2. Jaarverslag 2021 afdeling 

3. Financieel verslag 2021 penningmeester 

4. Verslag kascommissie 

5. Verlening decharge bestuur 

6. Begroting 2022  

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursmutaties 

9. Mededelingen bestuur 

10. Rondvraag en sluiting 

 

Pauze (15.15-15.30 uur) 

 

15.30-16.30 uur: 

Herman Huiskens zal een lezing houden over het kerkje van  

Garmerwolde 

  
Iedereen van harte welkom 
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Jaarverslag 2021 

Het jaar 2021 werd opnieuw vooral gekenmerkt door de onmogelijk-

heden die door de pandemie werden veroorzaakt. De gezellige leden-

middagen met informatieve lezingen en samenzang, zoals we ge-

wend zijn, konden niet doorgaan. De rol die de PCOB voor haar le-

den vervult werd daardoor helaas beperkt tot een minimum. Zinge-

ving, omzien naar elkaar, van betekenis zijn voor elkaar, dat alles 

was alleen in beperkte mate mogelijk. Als we terugkijken, kunnen we 

constateren dat we, het bestuur en de leden, dit allemaal hebben ge-

mist. In oktober dachten we dat het einde van de beperkingen in zicht 

was en we waren erg blij dat we weer mochten samenkomen. Helaas 

was die blijdschap slechts van korte duur: in december, vlak voor de 

Kerst, werd opnieuw een lockdown afgekondigd door de regering. 

Toch laten we de moed niet zakken, we vertrouwen erop dat God ons 

door de moeilijke tijden heen helpt en dat het in het nieuwe jaar an-

ders wordt, dat we dan wel weer regelmatig bij elkaar kunnen ko-

men. We bidden voor de mensen die getroffen zijn door ziekte en 

misschien zelfs verlies van dierbaren. We vragen God om zegen voor 

ons werk dat we ook in het jaar 2021 als bestuur hebben verricht ten 

bate van de PCOB. 

Sylvia Oosterhuis 
 

Bestuur 

In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Sylvia Oosterhuis  Voorzitter 
André Horenberg  1e Secretaris 
Anneke Bos-Pietersen  2e Secretaris 
Piet Nauta  Penningmeester 
Arend Schoenmaker  Bestuurslid/Webmaster 
Andries Verdam  Bestuurslid 
 

Bestuursvergaderingen. 

In een normaal verslagjaar vergadert het bestuur acht à negen keer, 

maar in 2021 hebben we het noodgedwongen moeten beperken tot 

vijf keer. De vergaderdata waren: 
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1e halfjaar 2021   2e halfjaar 2021 

3 maart     14 juli 

2 juni      6 oktober 

      3 november 
 

De vergaderingen werden gehouden in de Fonteinkerk Eikenlaan 255, 

9741 EZ Groningen. Er passeerden op deze vergaderingen in totaal 

222 ingekomen stukken en er waren 263 uitgegane stukken.  

 

Het bestuur werd door de KBO afdeling Groningen uitgenodigd om de 

afscheidsbijeenkomst van Renier Halsema bij te wonen. Tevens was 

dit de eerste keer dat de KBO in 2021 een ledenmiddag had kunnen 

organiseren. De bestuursleden Anneke Bos, Piet Nauta, Andries Ver-

dam en Sylvia Oosterhuis waren namens de PCOB aanwezig. Renier 

Halsema werd door diverse mensen toegesproken. Als dank voor zijn 

inzet ten behoeve van de overleggen tussen de besturen van de KBO 

en de PCOB overhandigde onze voorzitter hem een boek. 

 

Commissie “Lief en Leed”  

Het bestuur heeft de taak van de vroegere commissie overgenomen. 

André Horenberg coördineerde dit werk. Alle leden die daarvoor in 

aanmerking komen, de leden van 85 jaar en ouder, krijgen een verjaar-

dag groet van het bestuur. De 90-, 95- en 100-jarigen werden, als het 

op prijs werd gesteld, bezocht door één van onze bestuursleden die een 

bloemetje met een felicitatie overhandigde. Als het bestuur informatie 

ontving over ziekte van een van de leden, werd daar eveneens een blijk 

van belangstelling naartoe gestuurd. 

 

Belastinghulp 

Degenen die in aanmerking komen voor het laten invullen van de be-

lastingen, hebben een inkomen van ten hoogste € 35.000 (voor alleen-

staanden) of € 50.000 (voor echtparen). Ondanks corona hebben de 

belastinginvullers diverse leden kunnen bijstaan bij het invullen van 

hun belastingformulier. 
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Vertegenwoordigingen 

Provinciaal Platform en de regio 

De bestuursoverleggen van het Provinciaal Platform hebben in 2021 

deels fysiek en deels online plaatsgevonden. Namens onze afdeling 

werden die bijgewoond door hetzij Anneke Bos, hetzij Sylvia Ooster-

huis.  

In een normaal jaar worden er twee bijeenkomsten voor de leden van 

de diverse afdelingen in de provincie belegd, maar ook die konden in 

het verslagjaar geen doorgang vinden. 

 

Landelijk 

In 2021 kreeg de vorming van de federatie KBO-PCOB zijn beslag. In 

het najaar werden de statuten daartoe aangepast. Eind 2021 werd het 

landelijk bestuur gevormd door de Ledenraad PCOB, de Ledenraad 

KBO en de Ledenraad KBO-PCOB.  

De Ledenraad van de PCOB vergaderde vier keer in 2021; de geza-

menlijke Ledenraad KBO-PCOB kwam in het voorjaar en het najaar 

bijeen. Op 11 juni werd onze voorzitter, Sylvia Oosterhuis, geïnstal-

leerd als lid van de Landelijke Ledenraad PCOB en is daardoor tevens 

lid van de Ledenraad KBO-PCOB. Zij vertegenwoordigt hierin de 

PCOB afdelingen uit de provincie Groningen. 

 

Leden 

De daling van het ledental in voorgaande jaren heeft zich ook in dit 

verslagjaar helaas voortgezet: aan het begin van 2021 telde de afdeling 

339 leden, maar op 31 december was het aantal leden gedaald tot 300, 

in percentages een daling van 11,5% (22 leden zijn overleden, 24 leden 

hebben hun lidmaatschap beëindigd of zijn verhuisd en er hebben zich 

zeven nieuwe leden aangemeld).  

Natuurlijk verloop was één van de redenen. We hadden (en hebben) 

relatief veel ouderen in ons ledenbestand, en overlijden veroorzaakte 

voor een substantieel deel de daling van het ledenaantal. Daarnaast wa-

ren de opzeggingen van het lidmaatschap een belangrijke factor. Een 

eenduidige oorzaak voor beëindiging was jammer genoeg niet te  
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achterhalen, maar wel hebben sommige mensen aangegeven dat ze hun 

lidmaatschap opzeiden omdat ze de nieuwsbrief niet meer konden le-

zen en ook geen gebruik meer (konden) maken van de voordelen die 

het lidmaatschap biedt. Helaas geldt voor een deel van de opzeggingen 

ook dat dementie een rol is gaan spelen. 
 

Het ledental is vanaf 1 januari 2018 in een neergaande spiraal terecht-

gekomen. Had de afdeling op die datum nog 450 leden, op 31 decem-

ber 2021 had de afdeling 300 leden. Dit is een daling van 33,3% (- 150 

leden) in vijf jaar tijd.   
 

Uit bovenstaande blijkt dat het ledenbestand verder zal afkalven als er 

niet aan ledenwerving zal worden gedaan en daarvan was het bestuur 

zich terdege bewust in het verslagjaar. Helaas konden vanwege de pan-

demie vrijwel geen wervingsactiviteiten worden ontplooid. Wel is er 

een poging gedaan naar aanleiding van de landelijke Inspiratietour die 

op 28 oktober in de Hanze Plaza plaatsvond. Dit was een event dat 

openstond voor leden en niet-leden. Vanuit het hoofdkantoor in Nieu-

wegein is hiervoor aandacht gezocht in de pers. Onze afdeling had er 

een informatiestand en we hebben voor die bijeenkomst extra nieuws-

brieven laten drukken die gratis werden uitgedeeld. 
 

Leeftijdsopbouw van onze leden per 1 januari 2022 

Het merendeel van onze leden, te weten 98,1 %, ouder is dan 70 jaar. 

79,4% is zelfs ouder dan 80 jaar. In de leeftijdsgroep 60 t/m 69 is de 

PCOB schrikbarend slecht vertegenwoordigd. Helaas is dat niet alleen 

een probleem in onze afdeling, maar het blijkt een landelijke trend te 

zijn. Het landelijk bureau heeft daarom in het najaar een marketingplan 

laten maken. Tot nu toe was het vanwege de pandemie nog niet moge-

lijk dit ten uitvoer te brengen. 
 

Ledenbijeenkomsten 

Normaal gesproken vinden er acht ledenbijeenkomsten in een jaar 

plaats, maar ook in 2021 konden die in de eerste drie kwartalen niet 

doorgaan. Woensdag 13 oktober was het dan eindelijk zover, onze eer-

ste ledenmiddag van 2021! We hadden die middag Henk Zieleman,  
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voorzitter van de landelijke ledenraad van de PCOB, uitgenodigd om 

ons bij te praten over alle structuurveranderingen die er in onze vereni-

ging zouden gaan plaatsvinden. Veel leden waren blij dat ze elkaar 

eindelijk weer eens zagen, al met al een goede bijeenkomst. Op 

woensdag 10 november kon de ledenmiddag eveneens doorgaan. Jan 

Visser, oud-bestuurslid van de Vereniging Vrienden Martinikerk, gaf 

een bijzondere lezing over de Martinikerk en er werden door de aan-

wezigen vele vragen gesteld. Die middag werd ook aandacht gevraagd 

voor de bijzondere kerstviering die op 22 december in de Kerkzaal zou 

zijn. We hadden ds. Oosterhuis daarvoor uitgenodigd, en een koor. 

Muzikale ondersteuning werd en zou belangeloos verleend worden 

door de organist Eeuwe Zijlstra. Maar helaas gingen we op 19 decem-

ber opnieuw in een lockdown en moest onze kerstviering worden ge-

annuleerd.  

 

De Algemene Leden Vergadering van onze afdeling vindt traditiege-

trouw in maart plaats. Maar helaas moesten we net als in 2020 dit ver-

slagjaar opnieuw van een fysieke vergadering voor de leden afzien. 

Aangezien maar ongeveer 30% van onze leden een emailadres heeft, 

tenminste voor zover het bestuur weet, was het geen optie om een digi-

tale vergadering te beleggen. Daarom zijn de vergaderstukken in het 

maartnummer van de Nieuwsbrief opgenomen met het verzoek aan de 

leden om telefonisch of schriftelijk te reageren als men vragen had, of 

ergens niet mee kon instemmen. Niemand van de leden heeft van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarop heeft het bestuur in haar verga-

dering van 2 juni de besluiten definitief vastgesteld. 

 

Wel is er een lichte stijging t.o.v. 2020 van het bij ons bekende aantal 

emailadressen van onze leden. Momenteel is van 98 leden het email-

adres bekend en daardoor is nu 32,7% van onze leden bereikbaar per 

email. Steeds opnieuw worden de leden gevraagd om hun emailadres 

bij ons bekend maken, als ze er één hebben. Het is jammer dat wij dit 

medium niet volop konden gebruiken om onze leden op een snelle en 

adequate manier te benaderen.  
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Ledenadministratie/ financiële administratie 

Dankbaar mogen we constateren dat onze afdeling ook in het jaar 2021 

geen financiële problemen heeft gehad. Aan alle verplichtingen kon 

tijdig worden voldaan. Daling van het ledenaantal en minder adverten-

tie- opbrengsten zorgden ervoor dat het jaar 2021 moet worden afge-

sloten met een negatief saldo van €. 920,11  
 

Zowel de ledenadministratie als de financiële administratie zijn via 

internet in 2021 naar wens verlopen. Beide administraties zijn een on-

derdeel van het “afdelingsportaal” dat door het hoofdkantoor KBO-

PCOB gebruikt wordt. Piet Nauta was verantwoordelijk voor de finan-

ciële administratie en André Horenberg was verantwoordelijk voor de 

ledenadministratie. Regelmatig vond er overleg plaats tussen de diver-

se administrateurs en de ICT-afdeling in Nieuwegein. Hier werden de 

nieuwe ontwikkelingen doorgesproken en er werden door de admini-

strateurs voorstellen tot verbeteringen aangedragen. In het verslagjaar 

zijn de nodige aanpassingen uitgevoerd en het blijft nog steeds in ont-

wikkeling. Ook konden wij gebruikmaken van hun expertise, mochten 

we er zelf niet kunnen uitkomen. Een aantal ledenadministrateurs heeft 

zich bereid verklaard om de andere ledenadministrateurs, op afstand, te 

helpen. 
 

Nieuwsbrief.  

De secretaris, André Horenberg, was ook in dit verslagjaar verant-

woordelijk voor de samenstelling van de Nieuwsbrief. Omdat er zo 

weinig bijeenkomsten in 2021 waren, heeft het bestuur extra inspan-

ningen geleverd om de Nieuwsbrief nog lezenswaardiger te maken 

door het opnemen van diverse artikelen en rubrieken waarvan gedacht 

werd dat die voor de leden van interesse konden zijn. Ook is er een 

maandelijkse rubriek verjaardagen in opgenomen zodat leden elkaar 

een kaartje konden sturen als ze dat wilden. Diverse leden hebben aan-

gegeven dat de Nieuwsbrief aan meerwaarde had gewonnen.  

Om portokosten te besparen werd de Nieuwsbrief samen met het   

KBO-PCOB magazine ook nu weer bij de leden bezorgd door vrijwil-

ligers.  
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De coördinatie van de bezorging was in handen van Andries Verdam. 

Mede dankzij hem en de vele vrijwillig(st)ers verliep ook in 2021 de 

bezorging zonder veel problemen.  

Omdat de kerstviering niet kon doorgaan, heeft het bestuur besloten 

om alle leden een cadeaukaart van € 5,00 te geven, die werd meege-

stuurd met een kerstkaart. Dit gebaar werd door veel leden op prijs ge-

steld. 

 

Website 

Voor de verspreiding van informatie heeft ook de website zijn waarde 

bewezen. De afdelingswebsite is onderdeel van de landelijke PCOB-

website, maar heeft daarbinnen een zelfstandige plaats. De inhoud 

werd door de afdeling zelf verzorgd in de persoon van Arend Schoen-

maker als webmaster met ondersteuning van André Horenberg.  

 

Groningen, maart 2022   

Beste leden. 
 
Het financieel jaarverslag kunt u telefonisch of per e-mail aanvragen 
bij de penningmeester Piet Nauta of secretaris André Horenberg. 
Met vragen over het financieel jaarverslag kunt u terecht bij de pen-
ningmeester Piet Nauta 
 

 
 

Het bestuur. 

Telnr : Penningmeester : 050 5730582 

Secretaris : 050 5717800 
  

E-mail: Penningmeester : pensnauta@gmail.com 

Secretaris : groningen@pcob50plus.nl 

  onder vermelding van Financieel jaarverslag 2021 

mailto:pensnauta@gmail.com
mailto:groningen@pcob50plus.nl
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Computer Vragende Wijs (203)  (mrt. 2022) 
 

Zoals besproken in voorgaande afleveringen, gaat u de code gebruiken, 
rechtstreeks uit uw tekstverwerker! 
Druk de Ctrl-toets en houdt deze vast, ga met het muispijltje op de co-
de staan, (het pijltje wordt handje) en druk de linker toets van de muis. 
Laat de Ctrl-toets los. Klik op ► voor het afspelen van de video.  
De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder: 
Advertenties overslaan! 
 
Hoe groot zijt Gij? 
 

‘Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God.’ 
Winnend toplied van “Songs of Praise” bij de Engelse BBC:  
‘How great Thou art’ 
 

www.youtube.com/watch?v=wirDzGjVKVU 
 

U ziet, en hoort, massale koor- en samenzang vanuit de Martinikerk  
te Bolsward.  Solist: Lucas Kramer. 
 

Mijn Jezus, ik houd van U 

www.youtube.com/watch?v=ojy50pQCfQQ 
 

Nederland Zingt vanuit de Martinikerk te Bolsward (3 minuten.)  
Soliste: Rosalinde van Dijkhorst 
 
The Second Waltz. (Prachtige wals, gecomponeerd door André Rieu).    
 

www.youtube.com/watch?v=fd16sNr9T2Q 
 
Met zijn Johann Strauss Orkest op het Vrijthof In Maastricht  
met 150 dansers! (Ruim 4 minuten)  
 
O Mio Babbino Caro (Een klein meisje, die ongelooflijk, ontroerend,  
prachtig kan zingen!!!)  (± 5½ minuut) 
Ze heet Amira Willighagen en is geboren op 27 maart 2004 in Nijme-
gen. 
 

www.youtube.com/watch?v=s9PQ7qPkluM 
 
Graag tot een volgende keer.  
                                         © Arend Schoenmaker, Ambas. Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=wirDzGjVKVU
http://www.youtube.com/watch?v=ojy50pQCfQQ
http://www.youtube.com/watch?v=fd16sNr9T2Q
http://www.youtube.com/watch?v=s9PQ7qPkluM
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Aan mijn mede PCOB en KBO leden, 

 
-Wie van u heeft maandag en dinsdag (18 en 19 januari) naar de televi-
sie gekeken naar de uitzending over het regeerakkoord van het nieuwe 
kabinet?  
 
-Wie van u heeft er die zaterdag daarvoor meegedaan aan de demon-
stratie over de 3,7 miljard extra gaswinning in de provincie Gronin-
gen? Dan was u in elk geval één van de meer dan 10.000 Groninger 
burgers. 
 

-Wie van u heeft op 10 januari 2022 als aanvrager van de Subsidiere-
geling Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van maxi-
maal € 10.000. staan te “blauwbekken” bij één van de inleverpunten 
van de SNN? 
 

In de afgelopen paar weken zijn de Groninger burgers behoorlijk actief 
geweest. En terecht mag gezegd worden. 
 

Beste PCOB/KBO leden, er komt zo langzamerhand wat over u heen.  
En dan heb ik het niet eens gehad over de stijgende prijzen van gas en 
licht en de meerkosten van uw eten en drinken en de huurverhogingen. 
 

Terug naar het onderwerp waar ik mee begon. De uitzending over het 
regeerakkoord. Nee ik ga het niet hebben over wat de heer Wilders al-
lemaal met woorden op 19 januari de zaal van de Tweede Kamer in 
slingerde, behalve dan dat de fractieleider van de politieke partij D66 
als eerste begon met Wilders uit de tent te lokken en de pers dit niet 
noemde. Zoiets moet je bij Wilders zeker niet doen, want dan krijg je 
de volle politieke lading over je heen, beste Kamerleden.  
 

Nee, vooral wil ik hebben over de houding van de 4 politieke partijen 
VVD, D66, CDA en CU die samen de Tweede Kamer een regeerak-
koord hebben voorgelegd.   
In dit regeerakkoord is in elk geval vastgelegd dat men de bij motie in 
oktober 2021 aangenomen koppeling van 7,5% tussen het minimum-
loon en de AOW (en of bijstand),  behalve dan de beperkte gewoonlij-
ke verhogingen per 1 januari en 1 juli, in strijd met de wet loslaat. Laat 
dit even tot u doordringen a.u.b.  
In de maand oktober van 2021 is, zoals gezegd, hierover in de 2e Ka-
mer gestemd en alle, ja dat leest u goed, alle partijen in de Tweede Ka-
mer waren toen voor deze koppeling, dus ook de regeringspartijen 
waaronder het CDA en de Christen Unie! 
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De minister heeft in 1e termijn toen gezegd dat het handhaven van de 
koppeling veel geld kost (ruim 2,4 miljard), maar dat ze wil kijken 
naar een verdere verhoging van de ouderenkorting als een pleister op 
de financiële wonde. 
Iemand die alleen AOW heeft zal aan dit voorstel niets hebben want 
zo’n iemand betaald geen inkomstenbelasting en de ouderenkorting is 
hiervan een onderdeel. 
 
De hogere koppeling van de AOW aan het minimumloon (en of bij-
stand) gaat voorlopig niet door en de ouderenbonden moeten namens u 
nu wel aan de slag, als ze dat al niet doen. Als het wel doorgaat dan 
merken we dat pas in de jaren 2024 en 2025! 
Het kabinet, bij monde van de heer Rutte, moet duidelijk te verstaan 
worden gegeven dat een alleenstaande oudere een bedrag van plusmi-
nus 7,5% minus  de normale aanpassingen per halfjaar van ruim 1.3% 
van €. 15.485. of te wel  
€ 1.162. minder in de portemonnee krijgt, als de koppeling niet door-
gaat. 
Een kleine rekensom geeft vervolgens  aan dat u dan een bedrag van 
ongeveer €. 1.500 in het jaar 2024/2025 minder hebt om van te leven 
en huur te betalen, berekend als volgt: 

Minder AOW bij niet koppeling               €.1.162. 
Stijgende prijzen gas en licht geschat op jaarbasis -     350.  
Stijgende prijzen eten en drinken geschat 6% enz.          -     300 
Aanpassing huur plm 2% of     -       88  
Subsidie gas als dit in 2024/2025 zo blijft   -     400 ./. 

          --------- 
 U bent zeker meer kwijt       €1.500 
                     ====== 
Voor de stijging van de gas en lichtprijzen krijgt u waarschijnlijk bij 
aanvraag bij de gemeente eenmalig een kleine subsidie uit de schatka-
mer van Groningen, ongeveer €. 200. 
Hopelijk zal het kabinet door de 2e Kamer tot bezinning worden ge-
bracht want anders is het vermoedelijk zo dat u ongeveer €. 125. per 
maand kwijt bent, beter gezegd niet krijgt, met dank aan uw politieke 
vertegenwoordigers, die wel zeggen dat er een evenwichtige lastenver-
deling zal moeten plaats vinden.  
Dit evenwicht moet u verstaan als gewogen op een kapotte weeg-
schaal. Deze weegschaal moet eerst maar naar de reparateur van de 
wetshersteller! De 2e Kamer. 
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Daar komt beste PCOB érs en KBO’ers  nog bij dat de grond onder uw 
voeten nog wel eens jarenlang kan gaan beven en schudden vanwege 
de meerdere gasleveranties aan de buren.  
Uw lekkere stoel is dan niet meer de vertrouwde stoel in de woonka-
mer. 
 
Wat mag ik van u horen van dit alles? U mag hierin niet berusten!!  
 
Bel of schrijf hierover naar uw PCOB en of KBO, het gaat om uw ei-
gen portemonnee. 
 
B F Bronsema.                                E mail: bebronsema@ hotmail.nl     

De Nederlandse taal kan soms lastig zijn. 

U zult zich ook wel eens afvragen moet dit nu met een D of een T.  
Nou dat maakt wel een groot verschil. 
 
B.v. pat of pad  Pat is een schaakterm en een pad is een amfibie. 
 
Om er meer te noemen: 
Bad  bat   -   Bod  bot   Wad   wat en nog veel meer. 
 
Weet u ook wat namen te bedenken die met v of f moet worden ge-
schreven? 
Voorbeeld Vis ( in het water levend dier)  en Fis ( muziekterm) 
 
Wie van de lezers kan mij de meeste woorden geven die zowel met een 
v en een f beginnen 
 
Mijn broer Johan stelt twee boeken ter beschikking :  
 

DE ILLUSTRATOR GESCHETST 
 

Uw inzending verwacht ik voor 20 maart a.s. 
 
K.J. de Poel Beukenlaan 118 Groningen 9741HM 
of kjdepoel@hetnet.nl 
 
Veel succes gewenst 

mailto:kjdepoel@hetnet.nl
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Mogelijke overlast voor het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer 
 

Het toenemend aantal coronabesmettingen heeft gevolgen voor het 

Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. 
 

Met de versoepeling van de Covid-maatregelen zien we ook het aantal 

vervoersbewegingen in het Wmo-vervoer weer toenemen. Door ziekte 

en quarantaine is helaas het aantal beschikbare chauffeurs beperkter. 

Hierdoor kunt u als reiziger enige hinder ondervinden bij het boeken 

van uw taxirit. Ook kan het zijn dat uw reis wat langer duurt dan nor-

maal omdat de chauffeur meer mensen tijdens uw reis moet ophalen en 

verkeershinder ondervindt van de werkzaamheden aan het Julianaplein 

in Groningen. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast.  

Het helpt de vervoerder als u uw reis tijdig reserveert en zoveel moge-

lijk buiten de ochtend- en middagspits reist.  
 

Voor leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, geldt dat 

het kan zijn dat er soms tijdelijk andere routes worden samengesteld 

zoals vanaf de zomervakantie ook al plaatsvindt. Dit omdat, naast 

chauffeurs, ook veel kinderen en leerkrachten ziek zijn.  
 

Vanaf 11 februari tot de meivakantie wordt het Julianaplein in Gronin-

gen afgesloten. Er wordt in die 3 maanden een tijdelijk nieuw kruispunt 

aangelegd. Dit zal ook gevolgen kunnen hebben voor de reistijden van 

de ritten van en naar Groningen, maar ook in de stad zelf. 

Ook hier is het advies om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen en 

rekening te houden met een langere reistijd. Wel kan/kunnen de taxi

(busjes) gebruik maken van enkele busbanen. 
 

De scholen in en om de stad Groningen zijn op de hoogte van het feit 

dat er vertragingen kunnen optreden. Kinderen kunnen daardoor later 

op school aankomen, maar dus ook later thuis. 

 

 

 

persbericht 

  

                
datum 9 februari 2022 
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Doe mee aan de Academie van KBO-PCOB! 

 
 

Handleiding 
bij registreren en profiel aanmaken op Academie van  

KBO-PCOB 
 
De Academie is het platform van en voor vrijwilligers van KBO en 
PCOB.  
Wanneer je jezelf registreert en een profiel aanmaakt, kun je opti-
maal gebruik maken van deze website https://academie.kbo-pcob.nl/  
Je kunt namelijk het volgende doen: 

 Documenten op de Academie openen en downloaden 
 Films bekijken op de Academie 
 Deelnemen aan digitale cursussen 
 Mensen zoeken, en anderen kunnen jou vinden 
 Profielen van andere mensen inzien 
 Agenda-items plaatsen, waarbij automatisch je profiel 

wordt weergegeven 
 
 
 

 

 

https://academie.kbo-pcob.nl/
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Hoe ga je te werk? 
 
1. Registreren 
Op de website https://academie.kbo-pcob.nl/ klik je rechts bovenaan 
op ‘Registreren’.  

 
Vervolgens krijg je automatisch enkele vragen te zien over lidmaat-
schap en over je vrijwilligerswerk. Vul deze vragen in. Heb je de vra-
gen beantwoord, dan krijg je automatisch een invulformulier voor de 
volgende gegevens: 

 Voornaam 
 Achternaam 
 E-mailadres 
 Postcode 

 
Wanneer je deze gegevens hebt ingevoerd, dan krijg je de mededeling 
dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op de blauwe knop ‘naar 
inlogpagina’.  

 

Daar moet je je e-mailadres intypen en klikken op blauwe knop 
‘login’. Daarna krijg je dit te zien op je scherm:  

https://academie.kbo-pcob.nl/
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Dan ga je naar je eigen mailbox, want daar heb je een mail ontvangen 
met als titel ‘Log in bij KBO-PCOB Academie’. (Als je die mail niet 
meteen in je inbox ziet, kijk dan even in je spambox.) 
 
Open de mail en klik op de link in het mailbericht. Dan kom je auto-
matisch weer in de site van de Academie.  
 
 
2. Profiel aanmaken 
Klik rechts bovenaan op ‘Profiel’  
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Je komt dan in een formulier waar je zelf je eigen profiel gaat maken. 
Dit worden de gegevens die anderen, die ook een profiel hebben, van 
je kunnen zien. (Anderen zien niet de gegevens die je al bij de regi-
stratie hebt ingevoerd.) 

Het formulier voor het maken van je profiel bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
Persoonsgegevens: 

 Voornaam   
  Liever geen voorletter(s) gebruiken, maar echt je voor
  naam. 

 Achternaam 
 Profielafbeelding Het mooiste is als je een foto van  je
 zelf plaatst. Zorg vooraf dat je al een foto hebt in je com-
 puter/laptop. Die foto kun je uploaden. Klik daarvoor op 
 de knop ‘bestand kiezen’. Vervolgens kan je op je com
 puter/laptop het bestand met de foto zoeken. Klik erop, 
 dan wordt die foto automatisch geplaatst in je profiel.  

 

Overige informatie: 
 

(Deze informatie is facultatief in te vullen. Dus je bepaalt 
  zelf welke informatie je geeft. De opgegeven informatie 
  is straks te zien door anderen die ook een profiel hebben. 
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 Interessant om te weten waar anderen zich mee bezig  
  houden. Je kunt je profiel te allen tijde zelf weer wijzi- 
  gen.) 

 Woonplaats 
 Telefoonnummer 
 Over mij:   (Bedenk zelf wat je over jezelf wilt zeggen. 
 Misschien heb je een bepaalde bestuursfunctie, of mis-
 schien maak je deel uit van een groep die zich inzet voor 
 de belangenbehartiging van senioren in je gemeente, of 
 misschien vind je het leuk om reisjes te organiseren, of doe 
 je mee aan een lief&leed-groep, enz.) 
 Vaardigheden: (Ook hier kan je zelf bepalen waar anderen 
 je mogelijk op kunnen benaderen. Misschien ben je digitaal 
 vaardig en wil je anderen daarmee helpen, misschien geef 
 je graag lezingen over een bepaald onderwerp, misschien 
 organiseer je cursussen, misschien kun je mensen advise-
 ren op bepaalde terreinen, enz.) 
 E-mailadres  

 
Alles ingevuld? Klik dan op de blauwe knop ‘aanmaken’.  
 

(Overigens kun je zelf altijd later nog gegevens aanvullen of 
wijzigen.)   
 

Een voorbeeld van een ingevuld profiel: 
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Welke voordelen biedt het om een profiel te hebben op de Acade-
mie?  
 Alleen wie zelf een profiel heeft kan ook de profielen van an-

deren inzien. Je kunt zelf mensen zoeken en indien nodig bena-
deren. En anderen kunnen jou vinden. Op die manier vormen 
we een netwerk van senioren van KBO en PCOB. We kunnen 
nog beter elkaar helpen en inspireren! 

 Wie een profiel heeft kan een agenda-item op de Academie 
plaatsen. Je kunt activiteiten die je organiseert vermelden op de 
Academie. Op die manier inspireer jij anderen. Als je een acti-
viteit aanmaakt op de Academie, dan wordt automatisch jouw 
profiel getoond bij die activiteit. Anderen die iets willen weten 
over de activiteit, of die zich willen aanmelden, kunnen je dan 
makkelijk benaderen.  

 

Wil je anderen ook interesseren voor de Academie van KBO-PCOB? 
Vraag de gratis folder over de Academie om uit de delen. Stuur een 
mail naar: academie@kbo-pcob.nl  
 

Veel succes bij het deelnemen aan de Academie.  
Heb je vragen of suggesties? Mail naar academie@kbo-pcob.nl  

Wist je dat... 
Wist je dat... mannen vaker schade rijden dan vrouwen ? 

Vrouwen rijden minder vaak schade dan 
mannen. Dit wordt bevestigd door gegevens 
van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. 
Het claimgedrag van 150.000 automobilisten 
met een WA-verzekering werd geanalyseerd. 
De schadegevallen werden ingedeeld naar 
leeftijd en geslacht van de bestuurder. Man-
nen in alle leeftijdscategorieën claimden vaker schade dan vrouwen 
van dezelfde leeftijd. De verschillen zijn het grootst bij jonge bestuur-
der van 18 tot en met 20. In die groep had 25% van de mannen schade 
geclaimd tegenover 13% van de vrouwen. Mannen reden niet alleen 
vaker schade, maar ook het gemiddelde bedrag van de schade lag bij 
mannen twee keer zo hoog (4000 euro) als bij de vrouwen (2000 euro). 
Bron: Goedkoopsteautoverzekering.net 

mailto:academie@kbo-pcob.nl
mailto:academie@kbo-pcob.nl
http://www.goedkoopsteautoverzekering.net/
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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 
 



40 

 

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 


