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 Niet buiten ons om 

 

Gods woord klinkt in de stem van mensen 
Als uit het diepst van hun hart opklinkt 
Wat er leeft aan hoop en twijfel, lief en leed. 
 

Waar mensen troosten en bemoedigen, 
Helpen, onderwijzen, 
Elkaar bevragen en antwoord geven, 
Daar klinkt het woord van God. 
 

Niet groot, ondenkbaar is zijn woord, 
Maar zo gewoon als leven en dood. 
Waar mensen spreken tegen onrecht, 
Ingaan tegen vooroordelen en afgunst, 
Waar mensen zich verzetten, vloeken  
Tegen wapens die hen klein houden, 
Daar klinken profeten in ons midden. 
 
Wie goed luistert, hoort het wel, 
Het gebeurt verborgen in de huiskamers, 
Het gebeurt luidruchtig op straten, 
In parken en op pleinen, 
Het gonst door de wereld. 
 
Gods woord dondert niet over ons heen, 
Het komt in onszelf tot leven. 
 
Bovenstaande tekst is van de hand Prof. Dr. Michaël Steehouwer en 
met zijn toestemming mocht die in onze nieuwsbrief worden overge-
nomen. 
Sylvia Oosterhuis 



2 

 

Ledenmiddag 9 maart 2022 
Eindelijk was het zover en konden we weer bij elkaar komen in een 
ledenmiddag bijeenkomst. Veel leden hebben de weg naar de Doops-
gezinde kerk weer gevonden en dat was fijn. Maar helaas is de wereld 
geconfronteerd met een nieuwe crisis. Bij de inleiding werd stilgestaan 
bij de oorlog in Oekraïne, de vreselijke beelden schreeuwen ons tege-
moet uit de media en we kunnen alleen maar bidden dat het niet esca-
leert tot een volgende wereldoorlog. Mensen in schuilkelders in Oekra-
ïne putten hun hoop uit Psalm 31 en hierover was een column versche-
nen in het Nederlands Dagblad op 4 maart, geschreven door Wim 
Houtman. Die column werd als inleiding voorgelezen. 
 

Na de algemene vergadering, die we ook al twee jaar niet meer fysiek 
konden beleggen, was er een lezing door Herman Huiskes. De voorzit-
ter moest eerst een misverstand uit de weg ruimen: er was aangekon-
digd dat er een lezing over het kerkje van Garmerwolde zou zijn. Maar 
die lezing vindt pas op 13 oktober plaats, dan komt meneer Huiskes 
daarover vertellen. Nu ging zijn lezing over zijn voettocht naar Santia-
go de Compostella.  
De stad heet officieel kortweg Santiago, maar er zijn nog veel meer 
steden die zo heten. Compostella is een toevoeging, die vooral wordt 

gebruikt als men de stad als bede-
vaartsoord beschouwt. De gecombi-
neerde naam 'Santiago de Compostella' 
kan dan ook worden vertaald als: 
'Santiago, bijgenaamd Compostella'. 
Vaak wordt gezegd dat de toevoeging 
komt van Campus Stellae 
(Sterrenveld), vanwege de ster die, 
volgens de overlevering, het gebeente 

van Jakobus op deze plaats heeft aangewezen. Een betere verklaring is 
dat de naam is afgeleid van het Latijnse compos[i]tum of in het plaat-
selijke Latijn composita tella, dat wijst naar een begraafplaats of kerk-
hof. Bij archeologische opgravingen tussen 1946 en 1959 werd inder-
daad een grote Romeinse begraafplaats gevonden. 
 

Compostela schrijft men in het Spaans met één L. De Taalunie schrijft 
voor dat de bijnaam in het Nederlands met een dubbele L wordt ge-
schreven, maar dat een enkele L in het Nederlands in toenemende mate 
voorkomt. Een dubbele L zal tot een verkeerde uitspraak leiden als 
men denkt dat dat de Spaanse spelling is. 
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Bedevaartsoord 
Santiago de Compostella is een van de belangrijkste christelijke bede-
vaartsoorden. Pelgrims uit heel Europa eindigen hier hun voet- of 
fietstocht. 
Deze tocht noemt men de Camino de Santiago (De weg van Santiago). 
De pelgrims op weg naar Santiago zijn herkenbaar aan de Sint-
Jakobsschelp, het teken van de heilige Jakob. De schelp wordt gedra-
gen met de sluiting naar boven (in tegenstelling tot de schelp van olie-
maatschappij Shell). De weg naar Santiago (in het Spaans ook wel 'el 
camino'; de weg genoemd) kent veel tradities. Zo laten pelgrims o.a. 
een van huis meegenomen steen achter bij Cruz de Ferro waarmee ze 
symbolisch hun zonden van zich afleggen en (letterlijk) verlicht hun 
weg vervolgen.  
 

Ook mochten we ons weer verheugen in de muzikale ondersteuning 
van Eeuwe Zijlstra, die ons begeleidde bij het zingen van Psalm 118 
en Psalm 145. Na het slotgebed omstreeks half vijf keerde iedereen 
huiswaarts, terugkijkend op een boeiende middag. 
Bron:deels Wikipedia 
Sylvia Oosterhuis 
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Van de ledenadministratie 
 
 

 
 
Nieuwe leden: 
Dhr. H. de Jonge    Veldspaatstraat 62  
 
Wij heten U van harte welkom bij onze afdeling en hopen dat u zich 
spoedig thuis zult voelen. 
 

Programma 1e helft 2022 PCOB  
 

Woensdag 13 april 2022 

Paasviering met Margriet Ketting  
 

Alle lezingen vinden plaats in de Mennozaal van de Doopsgezinde Ge-
meente aan de Oude Boteringestraat 33, Groningen 
Aanvang: steeds 14:30 uur 
Entree € 2,00 (2x koffie en/of thee) 

Voor info  Sylvia Oosterhuis  050-3643620 

Programma 1e helft 2022 KBO  
 
Woensdag 20 april 2022 
Trio Thérèse Germain  
twee heren en een dame met muziek van de jaren vijftig en zestig.  
 
Alle lezingen en andere onderwerpen vinden plaats In de Emmauskerk  
Ra 4 ,Lewenborg Groningen. 
Aanvang: steeds 14:00 uur 
Entree € 2,00 voor koffie, thee en fris. 

Voor info Johan Kuiper  050-5712784 
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Naam Datum 
Mw. E. Cremer 1-april 

Mw. G.W. van Hof-Stam 4-april 

Dhr. J.J. Tilstra 4-april 

Dhr. H.J. Klaas 4-april 

Dhr. A. van Ieperen 5-april 

Mw. S. Witterholt-Wierstra 6-april 

Mw. M. Overbeek-Nieland 7-april 

Mw. M. Wielstra-Bouman 8-april 

Dhr. H.A. van Houte 8-april 

Dhr. B.F. Bronsema 13-april 

Dhr. S. Middel 14-april 

Mw. A. Kampen-van Dam 14-april 

Dhr. D. Leemhuis 15-april 

Mw. A.M. Schipaanboord-Karman 15-april 

Mw. H. Koning - Leemhuis 15-april 

Mw. A.J.J. de Vries 15-april 

Mw. J. Huisinga 17-april 

Mw. A. Pronk - Epema 18-april 

Dhr. D.J. Medema 18-april 

Dhr. F.A. Vogd 21-april 

Mw. J.A. Toornstra - Bakker 22-april 

Mw. B.C. Vogd-Hein 24-april 

Mw. M.N. Schuhmacher-Grijs 24-april 

Mw. J. Duursma 25-april 

Mw. C.J. Bolt-Elting 25-april 

Dhr. J.K. Meesters 25-april 

Mw. M.J.J. Bierling - Volten 25-april 

Dhr. J.F. Jellema 26-april 

Mw. I. Medema - Zijlstra 26-april 

Dhr. J. Reitsma 27-april 

Dhr. E.E. Medema 27-april 
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Column         April  
 

Op 9 maart was ik aanwezig op de 
jaarvergadering van onze PCOB-
afdeling Groningen in de zaal bij 
de Doopsgezinde Kerk aan de Ou-
de Boteringestraat 33. 
Normaal ga ik daar met de auto 
heen, maar het was die dag zulks 
mooi weer dat ik mijn elektrische 
fiets uit de garage haalde en naar 
de Boteringestraat 33, met de zon 

in het gezicht, fietste. 
De agenda voor deze vergadering stond in de ontvangen Nieuwsbrief 
van maart en op de tafels in de zaal was het financieel verslag 2021 
door de penningmeester naast de koffiekopjes op tafel gelegd. Het be-
loofde een lange vergadering te worden, want de Nieuwsbrief was ook 
door het bestuur gevuld met het jaarverslag (5 bladzijden!) over het 
jaar 2021. Een duidelijk overzicht van de activiteiten in het voorbije 
jaar, ik kan niet anders zeggen. Lof voor de schrijver. 
Een verslag van deze vergadering zal zeker in de volgende Nieuws-
brief staan, waarschijnlijk verzorgd door de heer Bert Tobi.  
In het jaarverslag stond vermeld dat aan het einde van het verslagjaar 
de PCOB  bestond uit ongeveer 300 leden. 
Al op de lagere school in mijn geboorteplaats heb ik tellen geleerd en 
rondkijkend in de zaal telde ik het aantal aanwezige bezoekers. In to-
taal waren er 25 personen aanwezig, waaronder 4 bestuursleden en de 
gast spreker over zijn tocht naar Santiago de Compostela. Dus van de 
300 leden waren er 20 leden (!!) aanwezig. Toen ik van huis ging zei ik 
tegen mezelf de zaal zal wel vol zijn want het is de eerste keer dat er 
zonder coronavoorwaarden weer vergaderd kan worden. Nee dus!  7% 
van de totaal aanwezige leden in de zaal is toch niet wat ik al fietsende 
naar de binnenstad verwachte. U mag van mij weten dat ik dit thuisge-
komen zijnde als een teleurstelling heb moeten verwerken. 
En dan moet ik weer aan Anneke Bos denken. Zij schetste met veel 
nadruk, tijdens de behandeling van de agenda, dat de PCOB als taak 
heeft de belangen voor alle ouderen te behartigen. Dit vanuit het 
christelijk–sociaal gedachtengoed. Er moet beste mensen een eigen 
geluid gehoord worden op zo’n vergadering. Dynamisch, betrokken, 
professioneel en christelijk geïnspireerd.   
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Dit zijn de kenmerken van een landelijke federatie PCOB/KBO   met 
ongeveer 200.000 leden en plm. 300 in de afdeling Groningen. Ook in 
deze stad is het de bedoeling dat er een stevige positie van de ouderen 
uitgaat, ook al ben je zelf misschien ook al op gevorderde leeftijd, 
maar nog wel actief. 
Bij de bijdrage in de Nieuwsbrief van maart “aan mijn mede PCOB en 
KBO leden” heb ik met opzet mijn emailadres erbij gezet. Waarom, 
vraagt u, dit artikel is, beste leden, met ongeveer dezelfde inhoud, ook 
op andere terreinen waar ik mijn steentje voor ouderen ook nog bij 
mag dragen gepubliceerd. Op de inhoud is behoorlijk gereageerd. Van 
mijn mede PCOB leden geen enkele mail ontvangen en het gaat speci-
aal over wat u misschien, zo als ik vanmorgen (12 maart) via de radio 
hoorde, ergens in de maand juli van dit jaar een beetje geconcretiseerd 
zult zien, tenminste als de minister van Financiën mw. Kaag niet gaat 
vertellen dat het (weer) teveel geld gaat kosten om de minst draag-
krachtige burgers en ouderen in Nederland tegemoet te komen met ver-
mindering van de accijnzen op de benzine en de belasting op energie 
van 21% terug te brengen naar 9%. Verder zal daarnaast de gemeente 
Groningen een extra geldbedrag ter beschikking krijgen, waarop de 
burger van de gemeente door middel van een aanvraag een beroep 
kan doen, als de deurwaarder bijna aan de deur komt omdat de nota’s 
voor gas en licht al een tijdje niet meer betaald kunnen worden. 
Het is wat met dit kabinet. Al de Nederland omringende landen hebben 
al geruime tijd geleden, vanwege de op financieel gebied optredende 
ellende om hun burgers trachten te helpen, al deze landen hebben voor-
zieningen getroffen, maar dit kabinet, alhoewel het wel, meer dan een 
beetje, met geld voor andere doeleinden strooit, ziet hun behoeftige 
burgers amper staan.  
In één woord gezegd: droevig. 
En dan hebben we Poetin ook nog met z’n gedachtenspinsels over het 
hebben van een groot Russisch rijk, zoals vroeger, waarbij hij gesteund 
wordt door de prelaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Waanzin van 
de macht bij Poetin en de kerk, waarin hij gedoopt is, Over de nek van, 
zoals Poetin zegt, broedervolk in Oekraïne oefent hij een vreselijke 
terreur uit.  Zijn “eigen volk” wordt voor de gek gehouden en je kunt 
er voor het uiten van goede bedoelingen voor 15 jaar de gevangenis 
ingaan. 
Laat de maand april ons toch verrassen. 

         
 B.F.Bronsema.          
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Het Genesis Dieet (108)  (apr. 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. 
 

De vele brieven, met praktische ervaringen die Dr. Tessler heeft ont-
vangen n.a.v. zijn boek “Het Genesis Dieet”, geven een goede indruk 
hoe de gezondheidsprincipes, gebaseerd op Gods Woord, voor grote 
verbeteringen in hun leven hebben gezorgd. 
Deze toegewijde briefschrijvers zijn niet anders dan u!  
Het zijn gewone mensen, die hun levensreddende God volgen.  
Vaders en moeders, mannen en vrouwen, jong en oud, bruin en blank, 
die te veel of te weinig wegen. De meeste van hen leiden een druk le-
ven, maar ze hebben het niet te druk om de instructies uit Gods Woord 
te gehoorzamen voor een goede gezondheid. 
 
Op veler verzoek zou ik nog graag een beknopte samenvatting van be-
langrijke artikelen willen kopiëren, waar ik in de loop der jaren nogal 
wat vragen over heb gekregen. 
Zoals u weet, begin ik met elk artikel, in de kop, het Schriftwoord uit 
Genesis 1 vers 29 te vermelden, omdat alle afleveringen daar een rol  
in spelen. 
Dit vers zal ik in zijn geheel nog eens opschrijven:  
Ook zei God: “Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten, alle 
vruchtbomen op de aarde: dat zal jullie voedsel zijn!”  
 
We beginnen bij “Het Genesis Dieet 1” waar geschreven stond: 
 

… in de 1e brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6 vers 19 en 20. Hier 
staat: ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet 
dat u niet van uzelf bent? ’U bent gekocht en betaald, dus bewijs God 
eer met uw lichaam’. Ons lichaam wordt dus de ‘Tempel van de Hei-
lige Geest’ genoemd”. Waarom zorgen wij dan niet beter voor ons li-
chaam? Tessler schrijft: ”Wij zorgen zelfs beter voor onze auto en on-
ze bezittingen dan voor ons eigen lichaam!”. God betaalde een hoge 
prijs voor ons, het bloed van zijn enige Zoon!. >>> Deze afleveringen 
zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, bewerkt en samen-
gesteld door:   
 Arend Schoenmaker  
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Energie besparen?  
Met gewoontes doorbreken bespaart u nog het meest 

 

De energierekening is iedere 
maand een flinke kostenpost. 
Door uw eigen gedrag te verande-
ren kunt u uw energieverbruik 
verlagen. Dit kost niets en u be-
spaart er honderden euro’s per 
jaar mee. 

Veel dingen die u doet op een 
dag, doet u uit gewoonte. De ver-

warming op 20 graden als u ’s morgens opstaat, warm water gebruiken 
om kopjes om te spoelen en uitgebreid douchen bijvoorbeeld. Sommige 
gewoontes kunt u makkelijk aanpassen zonder dat u veel comfort hoeft 
in te leveren. Maar u bespaart er wel veel energie mee. Dit is wat u kunt 
doen. 
 

Warmte in de kamer houden 

Door de tussendeuren dicht te houden en alleen de ruimtes te verwarmen 
waar u veel bent, kunt u gemiddeld zo’n  200 euro per jaar besparen. 
 

Nachttemperatuur 

Zet de thermostaat ’s nachts op 15 graden. De temperatuur kan ongeveer 
een uur voordat u naar bed gaat al naar beneden, omdat de radiatoren 
nog een tijdje warmte blijven afgeven. Heeft u vloerverwarming, dan 
moet de temperatuur ’s nachts rond de 17 of 18 graden blijven. 
 

Graadje omlaag 

Kijk eens of de temperatuur overdag iets omlaag kan. Begin met een hal-
ve graad en kijk bij welke temperatuur u zich nog comfortabel voelt. 
Misschien heeft u een vast dagritme en kunt u de temperatuur daarop 
afstemmen. Zo is 18 graden misschien warm genoeg als u ’s morgens 
het huishouden doet en hoeft de thermostaat pas omhoog als u 
’s middags een boek leest. 
 

Verwarm uzelf 

Het hele huis verwarmen is niet altijd nodig. Het helpt vaak al goed om 
een trui of vest aan te trekken, waarmee u zichzelf verwarmt in plaats 

van de ruimte. Zorg ook voor warme sokken of pantoffels en leg een  
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deken over uw benen. Heeft u maar kort extra warmte nodig, dan kunt 
u een elektrische deken of een kruik gebruiken. Wilt u bijvoorbeeld 
lezen in bed voordat u gaat slapen, dan is het voordeliger om een kwar-
tiertje een elektrische deken aan te zetten dan om de hele slaapkamer te 
verwarmen. 
 

Kou went 

Toen er nog geen centrale verwarming was, werd vaak alleen de woon-
kamer verwarmd met een kachel of haard. In de andere ruimtes kon het 
flink koud worden. Comfort went snel, maar een beetje kou ook. Mis-
schien kan de verwarming uit in ruimtes waar u maar kort bent, zoals 
de badkamer, het toilet en de hal. 
 

Minder douchen 

Het kost veel gas of elektriciteit om het water voor de 
douche te verwarmen. Als u korter doucht bespaart u dus 
veel energie. Nederlanders staan gemiddeld negen minu-
ten onder de douche, terwijl vijf minuten ruim voldoende 
is. Gebruik een kookwekker of een speciale douchetimer. 
Doucht u elke dag? Minder vaak douchen en in plaats 
daarvan uzelf wassen aan de wastafel, zorgt ook voor een 
lagere energierekening. 
 

Minder in bad 

Een badkuip vullen kost drie keer zoveel water en energie als vijf mi-
nuten douchen. 
 

Afwas opsparen 

Steeds een klein beetje warm water gebruiken, kost veel energie. Was 
dus niet elk kopje of bordje apart af met heet water, maar spaar alles op 
en was één keer per dag af. Heeft u een afwasmachine? Zet die pas aan 
als hij helemaal vol zit. 
 

Koud water 

Wen uzelf aan om minder warm water te gebruiken. U kunt de koffie-
pot ook met koud water omspoelen. 
 

Wassen 

Bij het wassen van kleding gaat de meeste energie verloren met het 
verwarmen van water. Was daarom zo koud mogelijk.  
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Wassen op 30 graden is meer dan drie keer zo goedkoop als wassen op 
60 graden. Moderne wasmiddelen zijn zo effectief dat ze de was bij 
lagere temperaturen toch schoon krijgen. Let wel op, er is ook wasgoed 
dat u op 60 graden moet blijven wassen. Denk aan vaatdoekjes, die 
meestal vol bacteriën zitten. Heeft uw wasmachine een ecostand, ge-
bruik deze dan zoveel mogelijk. Hiermee wast u 40 procent zuiniger 
dan met het gewone programma. 
 

Drogen 

Een wasdroger verbruikt veel stroom, terwijl drogen aan het was-
rek  gratis is. Bij goed weer kunt u de was buiten hangen. Binnen dro-
gen kan ook, maar doe dat dan wel op een plek waar u goed kunt venti-
leren. 
 

Cv-temperatuur 

De temperatuur van het water in de cv-
installatie staat vaak standaard afgesteld 
op 80 graden. Meestal is dat helemaal 
niet nodig om het lekker warm te heb-
ben in huis. Bij veel cv-ketels kunt u 
zelf de temperatuur van het water instel-
len dat door de radiatoren stroomt. Pro-
beer eens of u verschil merkt als u de 
temperatuur op 70 graden zet, of op 60 

of 50 graden. In goed geïsoleerde huizen kan een cv-temperatuur van 
35 graden al genoeg zijn. 
 

Meer energiebesparende maatregelen 

Wilt u meer doen om energie te besparen? Misschien kunt u uw 
stroomverbruik verlagen door de apparaten in huis slimmer te gebrui-
ken of te vervangen door energiezuinige apparaten. U kunt ook uw 
energieverbruik verminderen door te isoleren of door zelf elektriciteit 
op te wekken met zonnepanelen. Woont u in een huurhuis, dan bent u 
hiervoor afhankelijk van de verhuurder. 
 

Tip 

Veel energiebedrijven hebben een website of een app die inzicht geeft 
in uw verbruik. Vaak kunt u per dag zien hoeveel stroom of gas u ver-
bruikt. Het stimuleert u om nog meer te besparen. 
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/ 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/zonnepanelen-op-het-dak-wat-levert-het-me-op
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/
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Oligarchie, autocratie, dictatuur:  
welke regeringsvormen zijn er allemaal wel niet? 

 
Sterke leiders kunnen uit heel wat namen kiezen: autocraat, oli-
garch, dictator, tiran. En dan zijn er ook nog koningen en presi-
denten. Wat zijn de verschillen? 
door Pepijn van der Gulden 
 

Als je een land wil leiden, kun je dat op meerdere manieren doen. Je 
kunt zelf alle macht pakken, of het volk laten regeren. Welke rege-
ringsvormen zijn er allemaal? En wat zijn de verschillen? 
 

Oligarchie: klein clubje aan de macht 
De oligarchie is een van de staatsvormen waarover 
de goede oude wijsgeer Plato al schreef. Vandaar 
dat het woord uit het Grieks is afgeleid: oli-
gos betekent 'weinig' en 'archie' komt van een 
woord dat 'heersen' betekent. In een oligarchie is 
dus een kluppie van weinig mensen aan de macht, 
de oligarchen. 
Vooral voor Russische miljardairs wordt de term 
oligarchen gebruikt, omdat zij dicht bij leider Vladi-

mir Poetin staan. Oligarch klinkt misschien ook wel aantrekkelijk om-
dat in Rusland veel geld te verdienen is met olie (en gas), maar daar 
heeft het woord dus niks mee van doen. 
 

Autocratie: een persoon heeft het voor het zeggen 
In een autocratie heeft slechts één persoon alle macht (autos betekent 
'zelf', denk maar aan autonoom). Klassieke koningen waren autocraten: 
hun wil was wet. Ook nu nog zijn autocraten gewoonlijk niet de vro-
lijkste types, maar een autocraat heeft niet per se kwaaie bedoelingen. 
Singapore werd bijvoorbeeld schatrijk onder een behoorlijk autocrati-
sche leider. 
 

Tirannie: een bruut persoon heerst 
Ook tirannen zijn leiders met alle macht. Volgens Plato leidde tirannie 
onvermijdelijk tot wreedheid. Ook nu nog kennen we de titel tiran 
vooral toe aan autocraten van het brute soort. 
 

Dictatuur: een of enkele personen hebben de macht 
Als eenzame machthebber heb je de namen voor het uitkiezen. Ook 
dictator is een veelgehoorde titel.  

https://www.quest.nl/author/221578/pepijn-vandergulden/
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In een dictatuur is de macht in handen van een of enkele personen, of 
van een partij. De rest van de bevolking heeft zich daar maar naar te 
schikken. 
Misschien denk je wel: die begrippen lijken verdraaid veel op elkaar. 
Correct. Ze sluiten elkaar dan ook zeker niet uit. Een alleenheerser als 
Jozef Stalin (1878-1953) had prima autocraat, dictator én tiran op zijn 
LinkedIn-profiel kunnen zetten. 
 

Theocratie: god is de baas 
We voegen nog maar een Griekse naam toe aan het rijtje: de theocra-
tie. Daarin is god (theos) officieel de baas, al vertoont die zich niet 
vaak op kantoor. Hoge geestelijken hebben het daarom voor het zeg-
gen. 
Die staatsvorm zie je nog terug in landen als Iran en Saudi-Arabië. 
Ook Islamitische Staat presenteerde zichzelf als theocratie: voor het 
maken van regels werd simpelweg de Koran gevolgd, was de claim. 
 

Democratie: het volk aan de macht 
Gelukkig, het kan ook wat gezelliger. In een democratie heeft het volk 
(demos) de macht. In de stadstaten van het Oude Griekenland namen 
burgers daadwerkelijk beslissingen, inmiddels is de parlementaire de-
mocratie de norm. Daarin kiezen burgers voor vertegenwoordigers, 
die namens hen het land leiden. 
In de praktijk noemen ook tal van autocratische landen zich een demo-
cratie. Noord-Korea gaat bijvoorbeeld officieel als de Democratische 
Volksrepubliek Korea door het leven. En ja, ook Vladimir Poetin is 
gekozen, al is zo'n uitverkiezing weinig waard omdat Russen niet vrij-
uit kunnen kiezen. 
 

Monarchie: koning is de baas 
In een monarchie is een monarch, een koning(in) dus, de baas. Vaak is 
koning vooral nog een eretitel, want veel voorheen autocratische ko-
ninkrijken zijn inmiddels democratisch. De vorst heeft dan vooral 
koekhappen en lintjes knippen in het takenpakket. 
 

Republiek: kan van alles inhouden 
Ook in een republiek heb je mengvormen. Soms is de president ie-
mand met een ceremoniële titel, zoals in Duitsland, maar andere keren 
heeft een president wel politieke macht. Een land als Frankrijk kiest 
die president elke paar jaar en is dus democratisch. Landen met een 
ongekozen president zijn juist autocratisch, zoals Syrië. 
 

Bron: https://www.quest.nl/maatschappij/politiek/ 

 

https://www.quest.nl/maatschappij/politiek/
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Computer Vragende Wijs (204)  (apr. 2022) 
 

Zoals besproken in voorgaande afleveringen, gaat u de gegeven code 
gebruiken, die u eerder in uw tekstverwerker hebt getypt. Starten vi-
deo: Druk de Ctrl-toets en houdt deze vast, ga met het muispijltje op 
de code 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 
(reclame) video.  
De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder: 
(Na 5 seconden verplichte reclame klikt u rechts op: Advertenties over-
slaan!) 
 

Wat de toekomst brengen moge…          
 

www.youtube.com/watch?v=Ft3a943Do-A 
 

Een lied van troost en vertrouwen op de toekomst. Dat is ‘Wat de toe-
komst brengen moge’. Dit lied wordt gezongen door The Cathedral 
Singers in de Kathedrale Basiliek St Bavo in Haarlem aan de 
Leidschevaart. 
 

Samen in de Naam van Jezus.                    
 

www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q 
 

Gezamenlijk zingen de mensen in de Grote Kerk 'Samen in de naam 
van Jezus'. Wat is het mooi om door God met elkaar verbonden te zijn! 
Deze opname is gemaakt tijdens Nederland Zingt in Den Haag op 31 
oktober 2017. 
 

Lara’s Theme & Light Cavalry  
 

www.youtube.com/watch?v=2X4JlDC_WOo  
 

André Rieu met zijn Johann Strauss Orkest, live in Maastricht 2016, 

met 150 dansers!   (tussen de C en de W, van de code, staat nog een 

streepje aan de onderkant _ (underscore) druk daar Shift en toets _ tus-

sen 0 en =) 
 

Mestreechs Volksleed en Mestreech is neet breid, maar laank 

Een Maastrichts Volkslied en ‘Maastricht is niet breed, maar lang’. 
 

www.youtube.com/watch?v=OiDT8hliXno  
 

Graag tot een volgende keer.      

                                                             © Arend Schoenmaker, Ambas. Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=Ft3a943Do-A
http://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q
http://www.youtube.com/watch?v=2X4JlDC_WOo
http://www.youtube.com/watch?v=2X4JlDC_WOo
http://www.youtube.com/watch?v=OiDT8hliXno
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A p r i l p u z z e l apr. 2022 

 A     2 15               

 B 1 8 3 7 6             

 C           14           

 D   6           2       

 E     7     11 12   10     

  F 2     7               

G 12 13 3         2     

H       2 7 11           

 I 11   7 13     2       

 J       15     4         

 K     12 10     3       

 L   11   6               

M 14   3   3     4     

 N     5 6               

 O 16   9 2   7 11   16     

Oplossing: 

1 2 3 4   5 6 7 4 1 8 3 9   10 11 11 

7   12 13 9 9 6 14 6 3   15 12 8 16 9 

In deze aprilpuzzel vult u de juiste woorden achter de Hoofdletters  
in, waarvan de omschrijving even verder vermeld staat.  
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Gelijke cijfers, in de vakjes en de oplossing, zijn gelijke letters! 
 

De oplossing kunt u voor 1 mei 2022 insturen naar:  
Arend Schoenmaker  Kremersheerd 204.  9737 PH  Groningen  
of per E-: 33.trein@gmail.com 
 

En dan komen hier de 15 omschrijvingen van de woorden achter  
de Hoofdletters: 

A Daar bent u lid van. I Grapje in begin deze maand. 

B Ligplaats voor flessen. J De krant verschijnt iedere dag. 

C Niet echt. K 10 april. 

D Belofteteken na de zondvloed. L 17 april. 

E Hoofdstad van Israël. M 27 april. 

F Niet ‘s nachts. N 7. 

G 
Kookte Jacob toen Ezau thuis 
kwam. 

O 
Iemand, wiens beroep het is te 
fotograferen. 

H Wolsoort.     

Er zijn weer 3 mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de goede oplossingen. 
 

W i j  w e n s e n  u  v e e l  p u z z e l p l e z i e r !  
 

De oplossing van februari was: 
 

“Dwarsliggers houden de trein op de rails” 
 
 

Iedereen hartelijk dank voor de vele oplossingen. 
 

Prijsjes zijn er deze keer voor: 
 

Dhr. Jan van der Molen,      Dhr. Tjip Toornstra, 
Dhr. Klaas Jan de Poel. 

 
 

V a n  h  a r  t  e   g  e  f  e  l  i  c  i  t  e  e  r  d!  

mailto:33.trein@gmail.com
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Leuk om te weten: de geschiedenis van de sperzieboon 
 
Bonen waren van oudsher bekend in de Lage Landen. Het ging om wat 

we tegenwoordig meestal tuinbonen noemen: het 
zaad uit de peulvrucht van de plant met de weten-
schappelijke naam Vicia Faba. Sperzieboontjes be-
horen echter tot een ander plantengeslacht, namelijk 
Phaseolus. Dat geslacht kennen we sinds eind zes-
tiende eeuw, toen planten van dat geslacht vanuit 

Amerika werden geïmporteerd naar Europa. 
Omdat de eetbare zaden van de planten van het geslacht Phaseolus lij-
ken op die van de al bekende tuinbonen, gaf men ze ook de naam 
boon, maar met een specificatie om aan te duiden dat het om een ande-
re soort ging. Aanvankelijk noemde men ze Roomse of Turkse bonen: 
Rooms en Turks werden allebei vaak gebruikt in de betekenis 
‘exotisch’. Rembert Dodoens spreekt in 1554 van Roomsche boonkens, 
Johan van Beverwijck in 1636 van Roomsche boontjes en Lodewijk 
Meijer in 1669 van turksche, ófte roomsche boontjes. Volgens de be-
houdende arts Johan van Beverwijck waren de oude tuinbonen, door 
hem aangeduid als grote bonen, een stuk gezonder dan de nieuw inge-
voerde bonen: “Onse groote Boonen houde ick voor beter ende geson-
der, ende zijn oock lichter te verteeren, als de Roomsche boontjes.” De 
consumptie van de nieuw ingevoerde bonen was volgens hem dan ook 
alleen geschikt ‘voor arbeyders, ende die stercke Magen hebben’. In 
latere tijden ging men ook andere boonsoorten wel turkse of roomse 
bonennoemen. 
Tot de achttiende eeuw belandden groenten en peulvruchten meestal 

als onduidelijk prutje in de stamppot. In de achttiende eeuw ging men 
ze echter steeds vaker als apart gerecht opdienen. Kookboeken als De 
Volmaakte Hollandsche keuken-meid uit 1752 gaven recepten voor de 

bereiding van groenten en peulvruchten en beschreven hoe men die 
kon conserveren voor de winterperiode. Het inmaken van groenten 
door ze te koken en in een azijnmengsel in Keulse 

potten of flessen te bewaren, was al wel eerder be-
kend, maar dat proces werd in de achttiende eeuw 
verbeterd en men ontdekte hoe men gedroogde 

groenten langer in blikken kon bewaren. Dat was 
vooral interessant omdat ze op die manier per schip 
konden worden verstuurd naar Nederlanders in de 

Oost en de West met heimwee naar het vaderland.  
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Vanaf 1750 staan de kranten dan ook bol van de advertenties voor ge-
droogde, ingelegde of ingemaakte groentesoorten die in blikken te 
koop worden aangeboden voor binnenlands gebruik en voor overzeese 
verzending. Dat inmaken in blikken, bussen, dozen of potten gebeurde 
ook nog halverwege de twintigste eeuw. 
De groeiende populariteit van groenten maakte dat men in de achttien-
de eeuw een verschil ging maken tussen verschillende soorten bonen, 
zoals tuinbonen en sperziebonen, en die verschillende benamingen gaf. 
Sperziebonen werden vanaf 1760 aangeduid als aspergieboontjes; later 
werd dat in de spreektaal verkort tot sperzieboontjes. De naam verwees 
naar het feit dat sperzieboontjes op dezelfde manier werden gegeten als 
asperges, namelijk met gesmolten boter en nootmuskaat. De synonie-
me benaming slabonen, in krantenadvertenties al sinds 1749 gebruikt, 
verwijst naar een andere manier waarop de boontjes werden opge-
diend, namelijk koud als salade.  
Bron: Neerlandistiek d.d. 15 feb 2022 

Muziektip 
 

De zangeres Sanne Rambags van het trio Under the Surface heeft sa-
men met onderzoeker Roland de Bonth van het Instituut voor de Ne-
derlandse Taal tekstmateriaal op muziek gezet, dat ontleend was aan de 
Wachtendonckse psalmen en de Leidse Williram, twee middeleeuwse 
teksten die in de tiende en elfde eeuw in het Nederlandse taalgebied 
ontstaan zijn. Deze teksten zijn wetenschappelijk gezien niet helemaal 
Oudnederlands, omdat beide teksten kopieën zijn van Duitse voorbeel-
den. De Nederlandse monniken hebben indertijd de taal van deze voor-
beelden aangepast naar hun eigen “Nederlandse” dialect, maar op flink 
veel plekken schemert de Duitse oertekst nog in het handschrift door. 
Daarbij komt dat de Wachtendonckse Psalmen en de Leidse Williram 
taalkundig flink van elkaar verschillen en de teksten daarom allebei op 
een andere manier “Duitse” taalsporen bevatten. 
 

Hertaling 
Daarop werd besloten taalkundig in te grijpen en de taal te 
“normaliseren” tot één Oudnederlandse grondvorm waarmee de lied-

tekst taalkundig consistent werd en ook de Duitse invloeden van de 
handschriften konden worden opgeruimd. Hiervoor was een volledige 
hertaling nodig, een hertaling naar één Oudnederlandse taalvariant die 

omstreeks het jaar 1000 gesproken zou zijn. 

https://treasuresofdutch.com/inleidingtothetoudnederlands/#teksten
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Deze hertaling kon gemaakt worden omdat er behoorlijk wat Oudne-
derlands bekend is: veel meer dus dan alleen het “hebban olla vogala”-
zinnetje. Zo hebben taalwetenschappers vrijwel een gehele Oudneder-
landse grammatica kunnen schrijven. Door gebruik te maken van zo’n 
grammatica zijn de taalregels van het Oudnederlands consequent op de 
liedtekst toegepast. 
De historische uitspraak is taalkundig te achterhalen door taalrecon-
structie, een wetenschappelijke reconstructiemethode. Op deze manier 
zouden de woorden van de liedtekst als het ware ook duizend jaar gele-
den gezongen kunnen zijn, ergens in de duistere veenmoerassen van 
het Nederlandse rivierengebied. 
 

Resultaat 
Under the Surface heeft deze liedtekst vervolgens op fenomenale wijze 
op muziek gezet en opgenomen op hun derde album Miin Triuwa. 
Daarmee wordt de Oudnederlandse taal met zijn exotische klanken op 
een unieke wijze bij een groot publiek gebracht. In de lovende muziek-
recensie in het dagblad Trouw d.d. 18 februari werd ook aandacht aan 
dit album geschonken. 
Sylvia Oosterhuis 

Garo herta min 
ne sal ik vrohtan 
minna bihuodit mi 
reinon githankon 
in miinemo herton bim ik triuwa 

“Mijn hart is bereid 
ik zal niet vrezen 

liefde beschermt mij 
Zuivere gedachten 
in mijn hart ben ik trouw” 
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Feiten en fabels over je wasmachine 
Alles wat je móet weten over de wasmachine 

 
Wat is beter voor de wasmachine: 
vloeibaar wasmiddel, poeder, of 
pods / tabletten? Welk programma is 
het beste voor het milieu? PlusOnline 
onderscheidt de feiten van de fabels 
over je wasmachine in dit verhelde-
rende artikel! 

 
De wasmachine geeft niet altijd de juiste wastijd aan 
FEIT. 
Je wasmachine geeft aan nog één uur te moeten draaien, maar na an-
derhalf uur is hij nog niet klaar... hoe kan dat? In je wasmachine zit-
ten een boel sensoren. Sommige sensoren meten hoeveel zeepresten 
er nog in het water zitten, wanneer de was klaar is. Zit er veel zeep in, 
dan spoelt hij nog een keer. Want als er teveel zeepsop in de was 
blijft zitten, gaat het stinken. 
Het kan daardoor voorkomen dat je wasmachine dus langer draait dan 
hij beloofd had. 
 
Wasverzachters zijn onmisbaar voor een schone was 
FABEL. 
Wasverzachters maken je handdoeken en kledingstukken zachter en 
zorgen voor een aangename geur. Echter... ze zijn ook erg schadelijk 
voor het milieu en de stof wordt er absoluut niet beter van. Je wasma-
chine laat de wasverzachter vrij tijdens de laatste spoeling van de 
wasbeurt, wat ervoor zorgt dat de vezels bedekt blijven met wasver-
zachter. Hierdoor wordt het textiel op den duur minder absorberend. 
Wanneer de wasverzachter op je kleding blijft zitten, kan dat ook al-
lergische reacties veroorzaken doordat de stof niet kan ademen. Wees 
dus zuinig met wasverzachter! Gebruik liever wat minder dan wat 
meer. 
 
Hoe hoger het toerental, hoe schoner de was 
FABEL. 
Wasmachines hebben doorgaans een maximum toerental van 1200, 
1400 of 1600 toeren. Hangt af van de fabrikant. Dit hoge toerental 
gebruik je slechts voor katoenwas, gevoeligere stoffen worden beter 
met lager toerental gecentrifugeerd. Hoe hoger het toerental, hoe dro-
ger de was uit de machine komt. Maar.... schoner wordt hij er niet 
van.  
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Wassen met een hoger toerental geeft geen beter resultaat, maar is wel 
belastender voor je kleding en verkort de levensduur van je wasmachi-
ne. Als je de tijd hebt, laat de was dan liever wat langer drogen. Max 
1200 toeren is vaak al genoeg om je was goed droog te krijgen. Op het 
energielabel kun je de centrifuge-efficiëntieklasse van wasmachine 
vergelijken: G is het minst droog, A het droogst. 
 
Centrifugeren maakt wassen duurder. Kortere programma's spa-
ren energie 
FABEL 
Het is precies andersom. Over het algemeen geldt dat een programma 
dat langer duurt MINDER energie verbruikt dan een kort programma. 
Niet het draaien van de trommel, maar het opwarmen van het water 
kost de meeste stroom. Een energiezuinig programma wast op lagere 
temperatuur en dat scheelt energie. Door de lage temperatuur moet de 
machine wel langer draaien voor hetzelfde resultaat maar dit kost niet 
meer geld. 
 
Extra spoelen is beter bij een gevoelige huid 
FEIT. 
Gebruik de opties extra spoelen of extra water als je last hebt van een 
gevoelige huid. Houd je altijd aan het doseeradvies. Kies liever een 
wasmiddel zonder parfum. 
 
Je wast schoner met een volle trommel 
FEIT. 
Bij een katoenprogramma vul je de trommel tot er ongeveer één vuist-
hoogte aan ruimte overblijft. Draai je een syntetische was of handwas, 
vul de trommel dan tot ongeveer tot 50% of 66%. 
 
Waspoeder wast schoner dan vloeibaar wasmiddel 
FEIT. 
Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat poeders (met name 
voor de witte was) over het algemeen beter 
schoon wassen. Nadeel: poeders zijn minder 
goed uitwasbaar, wat natuurlijk vervelend is 
bij donker en gekleurd wasgoed. Daarom kun 
je beter een extra spoelbeurt instellen bij ge-
bruik van waspoeder. Dat kost natuurlijk wel 
meer water en stroom. 
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Vloeibare wasmiddelen hebben als voordeel dat er niets achterblijft in 
het doseerlaatje. Bovendien lossen ze veel sneller op en zijn ze makke-
lijker te doseren.  
Vloeibare tabletten zijn ook een optie, dat doseert helemaal makkelijk. 
Je legt deze tabletten in zijn geheel in de wasmachine. Bewaar ze wel 
droog, want het folie lost op in water. Ze werken even goed als vloei-
baar wasmiddel uit de fles. 
Wasdoekjes zijn voorzien van wasmiddel. Eén doekje zou genoeg zijn 
voor een hele was. Zo'n doekje kan ook gebruikt worden als vlekver-
wijderaar door ermee over de vlek te wrijven, of als toevoeging aan 
een gewoon wasmiddel. Wasverzachter gebruiken is dan niet nodig. 
De wasdoekjes blijken echter niet extreem voordelig of heel goed te 
wassen. 

 
Wasballen zorgen ervoor dat vlekken makkelijker uitwasbaar zijn 
FABEL. 
Wasballen zijn kunstof ballen waarin meestal een soort mineraal bolle-
tjes zitten. Die bolletjes moeten na verloop van tijd vervangen worden. 
Fabrikanten claimen dat de bolletjes het water zachter maken waardoor 
vlekken makkelijker uit te wassen zijn. De Consumentenbond meldt 
echter dat wasballen eigenijk geen meetbaar effect hebben. Lekker in 
de schappen laten liggen! 

 
Wasnoten pakken vlekken pas echt goed aan. 
FABEL. 
Wasnoten komen van een speciale boom. De schil 
van de noot bevat saponine, een natuurlijke stof 
die de oppervlaktespanning van water verlaagt. 
Daardoor kan water beter de stof binnendringen, 
wat je was dan weer beter schoon zou maken - dat 
is de bewering. De schillen gaan in een katoenen 
zak en die stop je bij het wasgoed. 
Helaas: ook hierbij meldt de Consumentenbond 
dat het resultaat niet beter dan alleen wassen met 
water. Onderzoek van de Duitse Consumenten-
bond wees zelfs uit dat de vlekverwijdering van 
wasnoten matig is en dat de kleding al na enkele keren grauwer wordt. 
Het is niet beter afbreekbaar dan gewoon wasmiddel en je bent relatief 
duur uit. Wasnoten zijn te koop via internet en in sommige natuurwin-
kels. 
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Je moet altijd eens in de week op 65°C of 90°C wassen 
DAT HANGT ERVAN AF... 

Wassen op 90 graden werd vroeger 
ook wel de kookwas genoemd. Luiers 
werden bijvoorbeeld altijd op deze ho-
ge temperatuur gewassen. Tegenwoor-
dig is het niet meer nodig om dit iede-
re wasbeurt te doen door de moderne 
wasmiddelen, en kost het wassen op 
90 graden alleen  
maar heel veel energie. Nu zorgen de 
actieve stoffen in het wasmiddel 

(enzymen) namelijk dat je ook bij lagere temperaturen, zoals 30°C of 
zelfs koud, goed kunt wassen. Dat is goed voor je energiefactuur: was-
sen op lage temperatuur is een stuk goedkoper. 
Bij kleren is het dus niet zo nodig. Maar alles wat je gebruikt in de 
keuken, badkamer of in de slaapkamer kan je het beste wél regelmatig 
wassen op 60 graden. Schimmels, mijten en bacteriën worden namelijk 
gedood bij een temperatuur boven de 60 graden. Ben je allergisch voor 
huisstofmijt, zorg er dan voor dat je het beddengoed zeker één keer om 
de 4 à 6 weken wast op 60 graden. Was de lichte en donkere was wel 
apart, want je loopt het risico dat kleuren kunnen afgeven. 

 
Wasmachines moet je regelmatig reinigen 
FEIT. 
Bij veelvuldig gebruik van de wasmachine dien je hem minstens een 
keer per maand goed te reinigen. Gebruik voor het wasmachine reini-
gen een kopje natuurazijn en doe dat in de wasmiddellade. Laat de 
wasmachine vervolgens (zonder iets erin) draaien op minstens 60°C. 
Om te voorkomen dat schimmels achterblijven is het ook belangrijk 
om altijd de deur of klep van de wasmachine open te laten na een was-
beurt zodat de warme, vochtige lucht kan ontsnappen. De vochtigheid 
en warmte die anders achterblijven zijn namelijk ideaal voor schim-
mels om zich te vermenigvuldigen. Een andere bruikbare tip is regel-
matig de rubberen rand en wasmiddellade te reinigen met een doek. 

 
Wasluis kan je wasmachine infecteren 
FEIT. 
Hoe komt die wasluis in je wasmachine? Er zijn twee belangrijke oor-
zaken: wassen bij lage temperaturen en teveel wasmiddel gebruiken. 
De afgelopen jaren zijn we op steeds lagere temperaturen gaan wassen.  
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Echte kookwasjes zoals die vroeger werden gedraaid, worden zoals 
gezegd misschien nog eens per maand gedraaid. Dat is lekker voorde-
lig én goed voor het milieu, maar... het creëert ook een klimaat waarin 
de wasluis goed gedijt. Bovendien zijn we grotere hoeveelheden was-
middel gaan gebruiken. En dat verergert het probleem. Veel wasmid-
delen bevatten namelijk silicaat-klei, de voedingsbron voor de wasluis. 
De simpelste manier: laat ook hiervoor de wasmachine leeg draaien 
met het programma voor kookwas of kies de hoogst mogelijke tem-
peratuur.  
Bijvoorbeeld 90 graden. Zo kun je de luis ‘uitkoken’: bij zulke hoge 
temperaturen overleven ze niet. Je kunt ook wat soda of schoonmaak-
azijn (nooit allebei tegelijk!) toevoegen. Wat je in elk geval niet moet 
doen, is de volgende keer gewoon een extra schepje wasmiddel toevoe-
gen. Daarmee maak je het probleem alleen maar erger! 

 
Om je wasmachine in bedrijf te houden, is anti-kalkmiddelen ge-
bruiken noodzakelijk 
FABEL 
Je hebt antikalkmiddelen zoals Calgon eigenlijk niet nodig als je maan-
delijks een kookwasje draait.. Gebruik je een antikalkmiddel? Houd 
dan de dosering aan voor zacht water. Een antikalkmiddel is overigens 
behoorlijk duur. Calgon raadt hun antikalkmiddel aan bij een hardheid 
van 8°dH of hoger, en bij elke wasbeurt. De kosten hiervan kunnen bij 
wekelijks 4x wassen oplopen tot wel €850 over de levensduur van je 
wasmachine. 
Een verwarmingselement vervangen én het hogere energiegebruik van-
wege kalkaanslag in de machine kost een stuk minder. Zelfs met een 
nieuwe machine ben je goedkoper uit. Gebruik een antikalkmiddel dus 
smet mate en alleen maar bij een wasbeurt op 60°C of hoger. Kies voor 
een goedkoop antikalkmiddel. 

 
's Nachts wassen is goedkoper 
DAT HANGT ERVAN AF... 
Het antwoord verschilt per huishouden: het ligt 
er namelijk aan of je gebruik maakt van dag-
stroom en nachtstroom (‘dubbel tarief’), of dat je 
hebt gekozen voor ‘enkeltarief’. Bij het enkelta-
rief betaal je elk uur van de dag hetzelfde tarief 
voor je stroomverbruik. 
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Weet je niet zeker of jij ook dagstroom en nachtstroom hebt? Neem 
dan even een kijkje in je meterkast! Als jouw elektriciteitsmeter 2 ven-
sters heeft waarin je het verbruik in getallen ziet staan (een dubbele 
meter), dan gebruik je dus dagstroom en nachtstroom. Zie je maar één 
meter? Dan maak je gebruik van enkeltarief. Weet je het niet zeker, 
dan kun je het ook even navragen bij je energieleverancier. 
 
Zo heet was je met... 
Witwasmiddel: witte was en eventueel kleurechte was met moeilij-
ke vlekken. 
Je gebruikt witwasmiddel het best in combinatie met een programma 
op 60°C of hoger, maar je kunt het ook gebruiken op 40°C. 
Bontwasmiddel: gekleurde was. 
Je gebruikt een bontwasmiddel bij een programma van 30°C of 40°C. 
Fijnwasmiddel: kwetsbare synthetische stoffen, soms ook zijde en 
wol. En wolwasmiddel: ook wol of zijde. 
Veel wasmachines hebben een speciaal programma voor fijne was en 
wolwas. Heeft je wasmachine dat niet? Was dan op een lager tempera-
tuur en een lage centrifuge snelheid. 
Bron: https://www.plusonline.nl/huishouden/  

Wist je dat... de Kolibrie achteruit kan vliegen ? 
 
De kolibrie kan door de zeer snelle vleugelslag (tot wel 80 slagen per 
seconde) in de lucht stil blijven hangen 
en loodrecht omhoog of naar beneden 
vliegen. De kolibrie kan als enige vo-
gel ook achteruit vliegen. Deze manier 
van vliegen vraagt echter zeer veel 
energie. Hart en longen zijn daardoor 
in verhouding zeer groot. In rust slaat 
het hartje rond de 1000 keer per mi-
nuut. De kolibrie moet de hele dag eten 
om voldoende energie te binnen te krij-
gen. 
 
 
Tijdens de slaap 's nachts daalt de lichaamstemperatuur enkele graden 
om energie te besparen. 

https://www.plusonline.nl/huishouden/
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Wie waren de Nederlandse Kremlinfans van vroeger? 
 

Tegenwoordig zijn het vooral complotdenkers die de Russische in-
vasie van Oekraïne wel begrijpelijk vinden. Tijdens de Koude 
Oorlog waren het de Nederlandse communisten die op één lijn za-
ten met Moskou. Hoe gevaarlijk waren ze? 
 

door Mark Traa  08/03/2022 
 
Helden waren het, de communisten. Verzetshelden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog lieten zo’n tweeduizend van hen het leven in de strijd 
tegen de Duitse bezetter. Geen enkele verzetsbeweging was radicaler 
in zijn acties tegen de nazi’s. De communisten pleegden aanslagen op 
de Duitsers, ze richtten de tweede verzetskrant in Nederland op (De 
Waarheid), ze riepen op tot de Februaristaking. Zonder communistisch 
verzet, zo kunnen we rustig aannemen, zouden de Duitsers het een stuk 
makkelijker hebben gehad in Nederland. 
 
Legerleiding hield rekening met staatsgreep 
Een paar jaar na de oorlog was alles ineens anders. In 1949 vond 82 
procent van de bevolking dat het communisme moest worden bestre-

den. In politiek Den Haag werd gesproken 
over een verbod van de Communistische 
Partij Nederland (CPN). De legerleiding 
hield rekening met een staatsgreep door 
communisten, bleek later uit archiefonder-
zoek. Er werden arrestatielijsten aangelegd 
van communisten die maar het beste konden 
worden opgesloten. De veiligheidsdienst 

BVD kreeg opdracht om alles wat communistisch was of communis-
tisch kon worden te bestrijden. 
 
Moskou breidde invloed in Europa uit 
Wat was er gebeurd? Eigenlijk maar één ding: er was een nieuwe vij-
and gekomen. Het Westen voelde zich bedreigd door de Sovjet-Unie, 
dat na de oorlog veel meer invloed had gekregen in Oost-Europa. In 
1948 grepen communisten de macht in Tsjechoslowakije. Heel veel 
mensen dachten dat dit de voorbode was van nog meer ‘Moskou’ in 
Europa. Misschien zou het zelfs wel tot een bezetting komen. 
Bron: https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis 

 

https://www.quest.nl/author/221575/mark-traa/
https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis
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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 € 15,00. 
 
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)  
 

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 


