
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

juni 2022 

De Heere kent wie van Hen zijn 
 
Hebt u nog een oud paspoort? Een beetje ouder geworden als u de 
foto van 5 jaar geleden beziet. 
Nu wordt een vingerafdruk ook verplicht gesteld. Echter bij ouder 
mensen is het profiel van een vingerafdruk door slijtage veran-
derd. 
En daardoor zijn mensen niet meer te herkennen. Het is wel een 
wonder dat geen vingerafdruk gelijk is met die van de medemens. 
 
Voor God speelt dat geen enkele rol. Hij kent al de zijnen. Hij 
weet waar ze zijn, Hij ziet iedereen Hij weet een ieder zijn om-
standigheid. 
Hij peilt onze harten tot op de bodem. Voor ons die deze Vader 
kennen is dat een heerlijk weten. Hij bestuurt ons leven Zijn liefde 
duurt in eeuwigheid.  
 
Wat er ook gebeurt, wat Hij ook in ons leven toelaat, het is voor 
ons het beste ook begrijpt mijn ziel dat niet.  Hij houdt de hele we-
reld in Zijn hand ook ons leven. 
Hij is de Alwetende Hij houdt ons in het oog, Hij heeft het beste 
met ons voor. 
 
De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel 
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. 
Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel. 
 
K.J. de Poel 
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Van de ledenadministratie 

 
 

 
 
Nieuwe leden: 
Mw. J.Z. Bakker-Engelhart  W. Dreesstraat 47  
 
 
Wij heten U van harte welkom bij onze afdeling en hopen dat u zich 
spoedig thuis zult voelen. 
 

Overleden: 
Dhr. F. Post    Steenhouwerskade 38  
 

 
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, Berkenlaan 162, 9741 JT  Groningen  
Tel. 050-5717800 email: groningen@pcob50plus.nl 
 

Het volgende nummer verschijnt begin juli 2022 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 
18 juni 2022 groningen@pcob50plus.nl of Berkenlaan 162 
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Naam Datum 
Mw. F.H. Dambrink - Boersma 1-juni 

Dhr. D.J. Meijer 2-juni 

Mw. P. Hovius-van der Tuuk 3-juni 

Mw. T.A. Nanninga-Zwerver 4-juni 

Mw. J. Haakma-Koendervink 5-juni 

Mw. G.T. Matthijsse-Klazema 6-juni 

Mw. H. Boot 9-juni 

Mw. C.I. Reenders 10-juni 

Mw. M. Kamphuis-Koning 10-juni 

Naam Datum 
Mw. W. Scheeringa 11-juni 

Mw. S.W. Gremmer - Elting 11-juni 

Mw. A. Dijkstra-Teuling 14-juni 

Mw. G. Miedema - v.d. Zaag 14-juni 

Dhr. R.J. Mebius 17-juni 

Mw. A. Schaafsma-Hamstra 20-juni 

Mw. H. Boiten - Loonstra 24-juni 

Dhr. J.T. Oldenhuis 27-juni 

Mw. C.A. Jaarsma 28-juni 
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Column  juni 
 
In de laatste week van de maand 
mei staat ergens in onze mooie pro-
vincie Groningen bij een organisatie 
het begrip duurzaamheid centraal. 
Een onderwerp waarmee u bijna 
dagelijks wordt beziggehouden. Is 
het niet in de krant dan brengt de 
televisie u wel voortdurend de nodi-
ge berichten. 

 
Maar wat moet u in elk geval onder duurzaamheid verstaan? 
Een veel omvattend begrip! Laat me proberen het zo kort mogelijk 
maar duidelijk te omschrijven.  
Daar gaat ie dan, let wel schrijver woont in de provincie Groningen 
Duurzaamheid is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbe-
hoeften van de generatie die vandaag aan de dag aanwezig is in het 
Groninger land zonder de behoeften van de toekomstige generatie te-
kort te doen. 
Het gaat daarbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften, 
daarbij te denken aan een schoon milieu, biodiversiteit in de u omge-
vende natuur. Een zo goed mogelijk opgeleide en gezonde u omringen-
de medemens, goed werkende sociale netwerken en vertrouwen. 
Bronsema wil je het woord vertrouwen niet al te vaak gebruiken, want 
dat woord mag eerst wel voor reparatie naar een herstellingsoord voor 
inhoudsvolle niet mis te verstane betekenis.  
 
Zo krijgt duurzaamheid voor u als PCOB/KBO lid van de afdelingen 
in Groningen, waar u zich behaaglijk wenst te voelen, een duidelijke te 
vervullen betekenis, vooral als het gaat om een onderdeel van het be-
grip, in dit geval huisvesting. 
Een onderwerp die voor vrijwel elke Groninger van groot belang is. 
Huisvesting, kortom wonen, speelt in de provincie Groningen, vooral 
in de stad Groningen een heel belangrijke rol.  
De provincie heeft ongeveer 590.000 inwoners, waarvan er in de stad 
Groningen plusminus 235.000 wonen. In de hele provincie zijn onge-
veer 120.000 inwoners boven de 65 jaar, dat is 20% van het totaal!! 
Hoe komt het toch dat ook het Groningerland het slachtoffer is van een 
wooncrisis? 
Nou daarvoor moet u, naar mijn mening in uw gedachten met mij,  
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plm.15 jaar terugdenken. 
Het kabinet Rutte 2 (VVD en Partij van den Arbeid) kan hierover een 
beste draai om de oren krijgen. De bouwsector werd toen behoorlijk 
getroffen door de financiële storm in de jaren 2008 enz. De woning-
bouw stokte. De bouwproductie lag, vergeleken met de tijd ervoor, een 
kwart lager en het aantal nieuwe woningen halveerde en veel bouwbe-
drijven gingen failliet. Tussen 2008 en 2016 verlieten toen ongeveer 
260.000 bouwvakkers de bouwwereld. 
Het kabinet Rutte 2 besloot daarom, in tegenstelling tot wat gedaan 
had moeten worden, de regie op de volkshuisvesting los te laten en de 
bouw van woningen bijna volledig toe te vertrouwen aan ………  U 
leest het goed: de markt. 
Woningcorporaties werden aan de ketting van de verhuurdersheffing 
gelegd en gingen vennootschapsbelasting (VPB) betalen, hierdoor 
werd daar de bouwcapaciteit zeer beperkt. 
De huren zijn grotendeels in de maalstroom van de binnenlandse- en 
buitenlandse beleggers gekomen. Deze “geldmachines” roken winst en 
“Jan in de straat” kan de huren bijna niet meer opbrengen. 
Daarbij komt, dat de provincie en de gemeenten ook niet brandschoon 
zijn te noemen, denk aan het opdrijven van de grondprijzen en zij leg-
den plannen op de toetssteen van onhaalbaar die vervolgens dan ook 
sneuvelden. 
Bent u het met mij eens dat er fors moet worden ingegrepen voor de 
jongeren en de oudere burgers die hiervan het slachtoffer zijn dan wel 
zullen worden. 
 
Hiervoor leven bij mij de volgende ideeën: 
1. Senioren, stromen als het inkomen laag is, voor dezelfde huren 

door naar seniorenwoningen met door de overheid te stellen in-
komensgrenzen.  

2. Eigen inwoners van het dorp dan wel de stad krijgen voorrang bij 
woningen, hierbij denken aan politieagenten, brandweerlieden, 
leraren, verpleegkundigen enz.  

3. Het mogelijk maken van het bouwen van Tiny Houses, knarren-
hofjes, samen als “sociale samenhang” bouwprojecten creëren, 
en veel meer houtbouw.  

4. Bij “te groot wonen” moet de mogelijkheid worden geschapen 
door de plaatselijke gemeente tot een duidelijke doorstroming 
van de woningbezitter voor de jongere woningzoekende. Splitsen 
van woningen en grote (overheid)gebouwen voor woningenom-
bouw gebruiken moet mogelijk worden gemaakt.  
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5. Door de minister van Financiën worden voor burgers op leeftijd, 
gelet op hun financiële toestand, inkomensregels gesteld. Inko-
mens voor wat betaalbare huren betreft.  

6. Inkomen moet altijd wonen in een gemeenschap mogelijk blijven 
maken, van de kant van de overheid moeten hiervoor duidelijk 
regels worden gesteld, welke nu ontbreken. 

Zo kunnen er nog wel meer voorstellen door u worden gegeven, ik ben 
nieuwsgierig en wacht uw mailtjes af. 
 

Minister de Jonge spreekt in een planmatig voorstel over Een thuis 
voor iedereen, laat het maar waar worden de Jonge!!                                                                      
B.F. Bronsema. 

Waar komt de beleefde aanspreekvorm vandaan in het 
Nederlands? 

Sommige mensen vinden het verschrikkelijk als je het doet, ande-
ren als je het juist niet doet: ‘u’ zeggen. Waar komt het verschil 
tussen 'jij' en 'u' vandaan? 
door Paul Serail 02/05/2022 
 

Als je beleefd wil zijn, dan zeg je 'u'. Maar het zou gek zijn om je beste 
vriend zo te noemen. Waar komen de verschillende aanspreekvormen 
vandaan? 
 

Beleefdheidsvormen bestaan in meerdere talen 
‘Een meerderheid van de talen kent aparte aanspreekvormen die be-
leefdheid aangeven’, vertelt Roel Vismans. Als emeritus hoogleraar 
Nederlands aan de University of Sheffield (Engeland) deed hij jaren-
lang verschillende studies naar het gebruik van het woordje ‘u’. Het 
Frans heeft tu en vous voor ‘je’ en ‘u’, Duitsers gebruiken du en Sie. 
Opvallend is dat de beleefdheidsvorm in veel talen uit het meervoud 
komt. 
‘Het verhaal gaat dat de meervoudsvorm begon door te dringen toen er 
twee Romeinse keizers waren’, zegt Vismans. Het Latijn kende eeu-
wenlang geen beleefdheidsvorm. Tot het Romeinse rijk in de vierde 
eeuw gesplitst werd in een oostelijk en een westelijk deel. ‘Omdat er 
twee keizers waren, moesten ze in het meervoud worden aangespro-
ken. Maar mogelijk is deze verklaring een mythe. Want in veel andere 
culturen komt het gebruik van meervoud ook voor om beleefdheid aan 
te geven.’ 
 

Meervoud geeft belangrijkheid aan 
In haar proefschrift uit 2001 over het gebruik van het woordje ‘u’ be-
schrijft Hannie Vermaas een andere mogelijkheid.  
 

https://www.quest.nl/author/221577/paul-serail/
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Wellicht spraken heersers gezanten uit andere landen als eerste aan 
met ‘jullie’, omdat diegene niet alleen zichzelf vertegenwoordigde 
maar een compleet volk. Vanuit het hof zou de beleefdheidsvorm uit-
eindelijk doorgesijpeld zijn naar de rest van de samenleving. Vismans 
noemt nog een veel simpelere optie. ‘Het meervoud ‘jullie’ is meer dan 
‘jij’. Groter, belangrijker.’ Door iemand aan te spreken alsof diegene 
met meerdere personen is, geef je aan dat hij of zij belangrijk is. 
 

In de Middeleeuwen was ook je zusje een ‘u’ 
In het Nederlands van nu gebruiken we ‘u’ in plaats van ‘je’ om be-
leefdheid aan te geven. 
Waar komt dat woord vandaan? Wilde je in de Middeleeuwen ‘je’ zeg-
gen, dan gebruikte je het woord ‘du’, legt Vismans uit. Om meerdere 
mensen aan te spreken, zei een middeleeuwer ‘ghi’ of ‘ge’. Ook als 
iemand beleefd wilde zijn, waren ‘ghi’ en ‘ge’ gebruikelijk. 
Vismans: ‘In de loop van de zestiende eeuw verdween ‘du’. Het werd 
gezien als plat en boers.’ De plek van ‘du’ werd ingenomen door ‘ghi’ 
en ‘ge’. Die woorden kon je dan voor één persoon of voor een groep 
gebruiken. Omdat ‘du’ wegviel, moest de voorloper van onze taal het 
een tijdje zonder ‘je’-vorm doen. Dus of je nu tegen je zusje of tegen 
de burgemeester praatte: je sprak destijds iedereen aan met het beleef-
de ‘ghi’ en ‘ge’. 
‘Toch bleef er de behoefte om een verschil te markeren’, zegt Vis-
mans. In de Middeleeuwen had ‘ghi’ een lijdendvoorwerpsvorm: ‘u’. 
Een middeleeuwer kon daardoor zeggen: ‘De Vikingen hebben u in de 
pan gehakt’, waarbij ‘u’ ‘jullie’ betekende. Was het andersom, dan zei 
je: ‘Ge hebt de Vikingen in de pan gehakt.’ Dan was ‘jullie’ het onder-
werp en dus ‘ge’. ‘U heeft de Vikingen in de pan gehakt’, zou je in die 
tijd nooit horen. Dat kon pas eeuwen later, toen ‘u’ was uitgegroeid tot 
de nette vorm van ‘ge’. 
 

Vlamingen zeggen nog steeds ‘ge’ 
Vlamingen strooien veel meer met ‘u’ dan Nederlanders. De reden 
daarvoor hoeft niet te zijn dat ze per se beleefd willen overkomen. 
‘Vlamingen gebruiken nog steeds ‘ge’ en daar hoort de lijdendvoor-
werpsvorm ‘u’ bij’, legt Vismans uit. Vandaar dat je in België een aan-
wijzing kan krijgen als: ‘Ge parkeert uw wagen het best bij het park.’ 
Het klinkt keurig netjes, maar de Vlaming volgt vooral keurig netjes de 
regels van de grammatica. ‘In Vlaanderen is ‘ge’ de meer gebruikelijke 
vorm. Daarom gebruiken Vlamingen liever ‘ge’ en ‘u’ dan het Neder-
landse ‘je’.’ 
Bron: https://www.quest.nl/maatschappij/taal/ 
 

https://www.quest.nl/maatschappij/taal/
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Miin Triuwa, een muziekalbum in het Oudnederlands 

 
Het muzikaal trio Under The Surface brengt op hun nieuwe album 
“Miin Triuwa” (Mijn Trouw) liederen ten gehore met duizend jaar ou-
de teksten gezongen in de gereconstrueerde uitspraak van toen. Dit al-
bum is inmiddels met veel lof door de muziekredacties van Trouw en 
NRC ontvangen, dus we hebben hier echt met iets bijzonders van doen.  
Improvisatie, compositie, taal en cultuur ontmoeten, versmelten en be-
ïnvloeden elkaar. Het Nederlandse Jazz Folk trio Under The Surface 
kent geen grenzen. Op het bijzondere derde album Miin Triuwa reflec-
teren deze muzikanten op hun eigen achtergrond en vinden zij hun ei-
gen “folk” met in het Oudnederlands geschreven nummers. 
Het trio Under The Surface bestaat uit drummer Joost Lijbaart, gitarist 
Bram Stadhouders, die voor het nieuwe album de composities schreef, 

en vocalist Sanne Rambags. Voor deze nieuwe muziek deed Sanne met 
hulp van dr. Roland de Bonth (Instituut voor de Nederlandse Taal) en 
dr. Peter-Alexander Kerkhof (Fryske Akademy) onderzoek naar de ge-

schiedenis van de Nederlandse taal en schreef zij teksten in het Oudne-
derlands. Hiervoor baseerde zij zich op de Wachtendonckse Psalmen 
(10e eeuw) en de Egmondse Willeram (11e eeuw), twee belangrijke 

bronnen voor het Oudnederlands. Kerkhof wees Sanne er op dat deze 
teksten wetenschappelijk gezien niet helemaal Oudnederlands waren 
omdat beide teksten kopieën zijn van Duitse voorbeelden. De Neder-

landse monniken hebben indertijd de taal van deze voorbeelden aange-
past 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. 
 

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” 

  

https://triounderthesurface.com/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/under-the-surface-rekt-de-grenzen-verder-op-dan-ooit~b8db31c4/?fbclid=IwAR1DPdkaS8b7gLUgoaqQRMO5XAFNqhXxWPoRXOwbSZ5G_GLmHXpJBL5Onsw&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://triounderthesurface.com/
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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 voga-
la”-zinnetje. Zo hebben taalwetenschappers vrijwel een gehele Oudne-
derlandse grammatica kunnen schrijven. 

 

Oudnederlandse teksten schrijven 
Sanne Rambags: “Het was een bijzonder proces om in de Oudneder-
landse taal te duiken. De bijbelse psalmen, die op mij een donkere 
sfeer overbrachten, lieten mij ervaren en fantaseren hoe het zou zijn 
geweest in het jaar 800 na Christus. Ik kreeg sterk de associatie van 
angst en minderwaardigheid en heb mij daardoor laten inspireren om 
met de woorden uit de Wachtendonckse Psalmen en de Egmondse 
Willeram mijn eigen verhaal te vertellen. Een verhaal dat gaat over 
transformatie, overwinning en geloven in je eigen kracht. Ik heb ge-
puzzeld met de woorden en zinnen waardoor nieuwe gedichten en lied-
teksten zijn ontstaan. 
 

Daarnaast is het voor mij als vocalist zalig om te werken met de klan-
ken van onze Oudnederlandse taal. De oude th-klank, die we nu nog 
uit het Engels kennen, maakt de uitspraak mysterieus en fantasierijk, 
waardoor ik met de klank en woorden een andere wereld kan openen 
en nieuwe klanken in mijn stem vind.” 
Under The Surface heeft deze liedteksten vervolgens op fenomenale 
wijze op muziek gezet in een album dat de Oudnederlandse taal met 
zijn exotische klanken op een unieke wijze bij een groot publiek brengt 
en bovendien nooit verveelt. 
 
Op 4 oktober treedt Under The Surface op in de Oosterpoort. 
Bron: Neerlandistiek, Peter-Alexander Kerkhof; bovenstaand interview was met San-
ne Rambags op 19 feb 2022  

so waar so miin minneliko is, 
thar ne is siu niet vol hates 
nu bist thu hier al gistarkot 
endi ne geen makal ne is an thii 
  

waar ook mijn liefdevolheid is, 
daar is ze niet haatdragend 
in alle opzichten ben je nu sterker 
geworden 
en geen enkele smet is er op je 

Als de moed je in de schoenen zakt, zit het precies daar 
waar het zijn moet, om de eerste stap te zetten. 
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Waar komt de uitdrukking 'de hamvraag' vandaan? 
 

Als iemand de vraag stelt waar het écht om draait, dan noemen 
we dat de hamvraag. Maar wat heeft een ham ermee te maken? 
 
De hamvraag: de vraag die iedereen beantwoord wil hebben. Maar 
waarom noemen we zo'n belangrijke vraag zo? Daarvoor moeten we 
terug naar een radioprogramma uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. 
 
Je won een echte ham als je 'de hamvraag' goed had 
Win een vakantie, win de laatste concertkaarten, win de nieuwste el-
pee van de nieuwste artiest: wie radio luistert en niet vies is van een 
spelletje, hoeft maar de telefoon te pakken en een appje te sturen of 
een belletje te plegen, om de fijnste 
prijzen in de wacht slepen. Halver-
wege de vorige eeuw waren er ook 
al radiospelletjes. Alleen had toen 
lang niet iedereen een telefoon. Je 
moest dus naar de studio komen om 
mee te doen. 
Een van die spelprogramma's 
was Mastklimmen, tussen 1953 en 
1957 uitgezonden door de NCRV. 
Na elke goed beantwoorde quiz-
vraag klom je als deelnemer zoge-
naamd een stukje hoger in een mast. 
Was je als eerste boven, dan stelde 
de presentator 'de hamvraag'. Na een goed antwoord mocht je de ge-
rookte ham die bovenin de denkbeeldige mast hing mee naar huis ne-
men. 
 
De ham was een karige prijs 
Wellicht was dat stuk vlees een wat karige prijs: rond dezelfde tijd 
ontstond in een Amerikaanse televisieshow de vergelijkbare uitdruk-
king the $64,000 question. Maar wat de Amerikanen dan weer niet 
hadden? Dat was presentator Johan Bodegraven, die de quiz steevast 
afkondigde met 'Haalde u de ham niet uit de top, dan haalde u in elk 
geval uw kennis weer eens op!' 
Bron: quest.nl 
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Verslag van de PCOB- ledenmiddag van woensdag 11 mei 2022 
 
De voorzitter van deze middag, mevr. Bos, heette alle aanwezigen har-
telijk welkom, maar in het bijzonder de heer Peter Riem, die werkzaam 
is bij de Groninger Archieven, dat gelegen is aan de Emmasingel in 
Groningen en toegankelijk is voor publiek.  
We begonnen met het zingen van Psalm 138, de verzen 1 en 3, waarbij 
we werden begeleid op de piano door de heer Eeuwe Zijlstra. Hierna 
las mevr. Bos iets voor uit een dagboekje van Max Lucado, waar gesp-
roken werd over vluchtelingen en mensen die geen onderdak meer heb-
ben. We worden opgeroepen door de bijbel om hen niet in de steek te 
laten. Hierna werd om een zegen voor de middag gebeden.  
 
Vervolgens kreeg  Peter Riem het woord. Hij is publieksvoorlichter bij 
de Groninger Archieven. Nog vandaag heeft hij een groep schoolkin-
deren door de stad rondgeleid om hen te vertellen over de Groninger 
geschiedenis.  
Bij de Groninger Archieven vind je het Rijksarchief, maar ook het ar-
chief van de gemeente Groningen. Verder is daar ook Museum Grid 
(grafisch museum). 
Je kunt er heel veel vinden over de geschiedenis van Groningen en haar 
inwoners Hij haalde een voorbeeld aan van de Neven Polak. Denk hier-
bij aan de Puddingfabriek (AJP pudding) en de Likeurfabriek.  
De Groninger Archieven heeft ook een depot waar mensen spullen van 
waarde daar naartoe kunnen brengen. Er is een depot aan de Emmasin-
gel en een depot in Hoogkerk.  
Waarom wordt er zoveel bewaard? Omdat het moet! Er is hiervoor een 
wet: Openbaarheid en Recht. 
Een voorbeeld hiervan is dat er een archief is ten aanzien van weeshui-
zen en andere opvangplekken voor kinderen. Je kunt hierbij ook den-
ken aan ziekenhuizen die verplicht zijn patiëntendossiers bij te houden 
en te bewaren. De inzichten hierover veranderen ook.  
Mensen komen voor openbaarheid en recht en bewijs. Maar pas na 
twintig jaar mag dit in het archief.  
Er zijn daar verslagen van rechtbankzaken te vinden en echtscheidings-
procedures. 
De geest van de wet is: je moet dingen zonder betaling kunnen inzien.  
Er zijn ook verzamelingen van bijvoorbeeld notariskantoren en van 
rechtbanken. Er is daar een archief van het Dagblad van het Noorden 
van vele jaargangen. Er zijn semi- overheidsarchieven, bijvoorbeeld  
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van autokentekens, van wegen en kanalen. Het Groninger bevolkings-
register kun je daar vinden, met huwelijksaktes en overlijdensbriefjes; 
er is ook een woningregister. 
 
Wat is er nog meer te vinden?  
Bijvoorbeeld gegevens van rechtbanken, notariskantoren, van scholen, 
van gevangenissen, van de Kamer van Koophandel, van het Kadaster 
tot ca. 1990.  
 
Wat is de taak van de Groninger Archieven?  
Dat is verwerven, bewaren,  toegankelijk maken en beschikbaar stellen 
van spullen, gegevens van o.a. bedrijven, families, stamboomonder-
zoek mogelijk maken, het onderhouden van een fotoarchief, van kran-
ten die ooit zijn uitgegeven, etc.  
Peter Riem zegt: we zijn er voor het publiek! En de toegang is gratis! 
 
In het depot worden ook allerlei digitale processen bewaard, ook web-
sites, bijvoorbeeld van het Groninger Landschap. Er zijn daar verzame-
lingen, bijvoorbeeld oude landkaarten, prenten, films, foto’s en prent-
briefkaarten. Die kun je bekijken via Poparchief en OVG. Denk bij-
voorbeeld aan Reinder Smit die voor TV- Noord vertelt over 
“Vrouger”. Er is een bibliotheek en een Verzetscentrum.  
 
Peter Riem liet ons een wiskundig stuk zien van Eise Jetzes uit Vis-
vliet. Dit is de Eise Eisinga die wij kennen van het Planetarium in Fra-
neker, want daar is hij later naartoe verhuisd. Hij heeft in die tijd zijn 
achternaam veranderd in Eisinga; dat kon toen nog.  
 
Voor informatie en publieksdocumenten kun je kijken op:  

Groningerarchieven.nl 
Allegroningers.nl 
Beeldbankgroningen.nl 
Filmbankgroningen.nl 
 

Peter Riem bemoeit zich ook met het onderwijs in Groningen. Er is 
een archief van het Stadsbestuur  van 1594 tot 1815 in te zien.  
Je kunt ook kijken op: “maak geschiedenis – beeld van Groningen”. Er 
is bovendien een negatievencollectie en een persfotobureau van de 
heer D. van der Veen uit de jaren ’60 en ’70.  
Je kunt gewoon gaan zoeken in de Archieven met een zoekterm.  
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Mevr. Bos bedankte de heer Riem heel hartelijk voor zijn bijdrage aan 
de middag. Als dank kreeg hij een lekkere fles wijn aangeboden. We 
hebben weer veel geleerd en er was  gelegenheid tot het stellen van  
vragen; hier werd veel gebruik van gemaakt. 
  
 Tot slot zongen we nog Lied 231, de verzen 1, 3 en 4, waarna mevr. 
Bos een dankgebed uitsprak. Ze wenste ons allemaal “wel thuis” en 
een fijne zomertijd toe. We hopen elkaar weer te zien bij leven en wel-
zijn in de maand september. 

 
 

De nieuwste babbeltrucs, kent u deze al? 
Gepubliceerd: 16 januari 2020       Gewijzigd op: 18 april 2022 
 

Bij een babbeltruc gebruikt een crimineel een smoes of leugen om uw 
woning binnen te dringen en geld, pinpas of waardevolle spullen te 
stelen. Deze criminelen gebruiken verschillende smoezen en leugens, 
die regelmatig wisselen. Enkele voorbeelden van de laatste nieuwe 
babbeltrucs. Trap er niet in! 
 

Kapotte waterleiding 
Een vrouw komt een man tegen in de lift van haar flat. Hij vertelt dat 
hij de waterleiding van de buren aan het controleren is. Even later belt 
de man ook bij deze vrouw aan en vraagt of hij ook haar waterleiding 
kan controleren. De man stapt samen met een vrouw naar binnen. Ter-
wijl hij met het slachtoffer praat, steelt de vrouw de sieraden uit de 
slaapkamer. 
 

Gearresteerde dief 
Een man belt aan en doet zich voor als politieagent. Hij heeft een af-
spraak bij een buurman, maar die is niet thuis. De “politieagent” vraagt 
of hij het toilet mag gebruiken. Daarna vertrekt hij. Even later krijgt de 
bewoner een telefoontje. De politie heeft een nepagent gearresteerd en 
bij hem de pinpas van de bewoner aangetroffen. De politie wil de be-
woner doorverbinden naar de bank, zodat hij zijn pinpas kan blokke-
ren. U wordt vervolgens doorverbonden naar een handlanger, die 
vraagt naar uw gegevens. U denkt dat u met de bank belt en geeft niets 
vermoedend uw gegevens af. Vervolgens wordt uw rekening leegge-
haald. 
 

Pakketbezorger 
Een pakketbezorger belt op terwijl u niet thuis bent. U kunt een  
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afspraak maken om tegen een vergoeding van één euro het pakket er-
gens af te halen of u kunt een tweede bezorgpoging plannen. De 
“bezorger” komt dan langs met een mobiel pinapparaat. Het doel is uw 
pinpas en pincode te bemachtigen. Na het pinnen van die ene euro 
krijgt u ongemerkt een andere pinpas terug bijvoorbeeld. Of uw pas 
wordt geskimd. Beide zijn in de praktijk voorgekomen. De 
“pakketbezorger” kijkt de pincode af en haalt geld af bij een pinauto-
maat. 
 

Thuiszorgmedewerker 
Er staat een thuiszorgmedewerker voor de deur. “Ik kom kijken of u 
het allemaal redt”, zegt hij of zij. Het lijkt allemaal echt, inclusief het 
pasje om de nek. De nep-thuiszorgmedewerker probeert de bewoner af 
te leiden, zodat een handlanger naar binnen kan sluipen op zoek naar 
waardevolle spullen. Er is ook een bende die zich uitgeeft als verpleeg-
kundigen die bloed komen afnemen voor een medische controle. 
 

Volle boodschappentas 
Jonge vrouwen gaan huizen langs om ouderen met een zware bood-
schappentas te helpen. Ook als de bewoner zegt dat de vrouwen de tas 
bij de deur kunnen neerzetten, lopen ze door en zetten ze de tas binnen. 
Terwijl de bewoner erachteraan loopt, glipt een handlanger naar bin-
nen en krijgt zo de kans om waardevolle spullen te stelen. 
 

Nieuwe buren 
Een onbekende stelt zich voor als een nieuwe buurman of buurvrouw. 
Hij of zij wil graag met u kennismaken of vraagt om een glaasje water. 
Als u samen met uw nieuwe buurman of buurvrouw in de keuken staat, 
glipt een handlanger naar binnen. 
 

Het bestrijdingsbedrijf 
'Hallo, we zijn van het bestrijdingsbedrijf.' Ja, zelfs deze truc wordt 
gebruikt om bij mensen binnen te komen. Bijvoorbeeld omdat er een 
plaag is van enge beestjes, zoals de bedwants. Ook hier is het advies: 
laat ze niet zomaar binnen, vraag legitimatie en bij twijfel bel de poli-
tie. 
 

Wat als het u overkomt? 
Heeft u toch iemand binnengelaten die niet te vertrouwen was? Bel dan 
zo snel mogelijk de politie. Bel 112 als de dader nog in de buurt is. Is 
de dader al weg, bel dan de algemene meldlijn 0900-8844. Uw aangifte 
kan voorkomen dat nog meer mensen slachtoffer worden. 
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/ 

https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/opletten-ouderen-opgelicht-in-strijd-tegen-bedwantsen/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/
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 Woordzoeker K B O P C O B j u n i  2 0 2 2  

H N M D G D O O P R E B M E C E D A 

O E A M N E B E R A A J R O O V J S 

O G R A I S D N O V E M B E R U U I 

G E C A P U G E Z A N G E N L C R T 

L Z U R P D IJ T R E M O Z E I A E K 

I G S T E O R V K V D O L T U I Y O 

E R A U H X S E M E I L I N D R E S 

D D O D C E R T R N A V A N I O K U 

E E IJ K S S S C E H E J S E R L R T 

S K N T T G I P E L G R I M A G E S 

E M A T S O N C R E E C E L U W B U 

N I IJ W N T B I N E L N R A R IJ M G 

N D S E S O N E D A U D S S B S E U 

A D S A C A S E R IJ R K N P E H T A 

H A A P C I A A V N R F E N F E P I 

O G O H S U A P D D E V V N N I E L 

J B T V O L L E M A A N E K E D S U 

K N N E R E T S K N I P L B I N U J 

                                                                      M . m . v . w o o r d z o e k e r f a b r i e k . n l  

 Beste puzzelaars v/m, 
 
Een kleine uitleg bij deze Woordzoeker, lijkt mij wel op zijn plaats.  
De woorden, in de drie kolommen, staan verstopt in de puzzel, zowel 
horizontaal, verticaal, maar ook diagonaal.  
Eveneens staan er woorden die u van achteren naar voren moet lezen.  
Heeft u ze allemaal gevonden, en doorgestreept, dan houdt u een aantal 
letters over die, vanaf links boven achter elkaar gezet, in leesrichting, 
de oplossing vormen. 
Deze woorden vult u hieronder in    „De Oplossingsregel“. 
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ADVENTSTIJD JANUARI PASEN 

APOSTELEN JOHANNES OKTOBER 

BEVRIJDINGSDAG JULIAUGUSTUS PAASWAKE 

CLARA JUNI PELGRIMAGE 

CREDO KBOPCOB PINKSTEREN 

DAG KERSTTIJD PSALMEN 

DECEMBER KYRIE SCHEPPING 

DOOP LEVENSREIS SEPTEMBER 

EXODUS LEVITICUS SPREUKEN 

FEBRUARI LUCAS VOLLEMAAN 

FRANCISCUS MAART VOORJAAR 

GENESIS MARCUS VREDE 

GEZANGEN MEI WIJSHEID 

GLORIA MIDDAG ZEGEN 

HALLELUJA NACHT ZOMERTIJD 

HOOGLIED NOVEMBER   

De oplossingsregel kunt u insturen tot 1 juli 2022 naar: 
 

Arend Schoenmaker, Kremersheerd 204, 9737 PH Groningen, 
of via e-mail: 33.trein@gmail.com 
Er zijn weer een drietal leuke prijsjes beschikbaar! 
Vermeld wel uw naam, met mevrouw of meneer, adres met postco-
de en plaatsnaam, en graag ook uw telefoonnummer, anders weten 
wij niet, waar het prijsje moet worden bezorgd! 
 

Plezierige puzzel t i jd  gewenst!  
 

De oplossing van april was: 
 

“Wond verdwijnt maar litteken blijft” 
 

 

Iedereen hartelijk dank voor de vele oplossingen. 
 

P r i j s j e s  z i j n  e r  d e z e  k e e r  v o o r :  
 

Mevr. A.W. Koster,      Mevr. Rinia Emannels, 
Mevr. Netty Dijkstra. 

 

mailto:33.trein@gmail.com
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Het Genesis Dieet (110)  (juni 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 eerste keer dat er verkeerd voedsel werd gegeten, was 
in de Hof van Eden. God maakte speciaal voor Adam en Eva 
vele heerlijke spijzen en heiligde die om ervan te genieten 
en hun honger te stillen, maar tegelijkertijd gaf Hij hun op-
dracht van een bepaalde boom niet te eten. (Gen. 2;17): “.. 
maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; 
wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven!”. We 
kunnen twee dingen concluderen: 1. God wilde dat de 
mens alleen goed kende en geen kwaad. God had het ver-
langen om de mens te beschermen, zodat hij alleen Hem 
kende en bewaard zou blijven voor pijn van het kennen van 
kwaad. 2. God wilde dat de mens zou leven en niet zou 
sterven. God is de Schepper van alles wat leeft en hij 
geeft leven in overvloed!  
Adam en Eva hadden Gods instructies gehoord over wat ze 
wel en niet mochten eten, maar ze werden verleid door de 
boze en verlokt door hun eigen begeerte (eetlust!) tot iets 
wat niet goed voor hen was!. 
 
Misleidende reclame. 
De eerste misleidende reclame, voor voedsel, werd door sa-
tan uitgezonden in de Hof van Eden. Zie het voor u: De 
slang zit vlakbij, misschien wel in de verboden boom en 
heeft waar-schijnlijk een stuk van de verboden vrucht vast. 
Eva ziet dat en zegt bij zichzelf: “De slang heeft niets ge-
kregen door het aanraken van dat zogenaamd gevaarlijke 
voedsel, dan zal ik daar evenmin last van hebben!”.  
Tv-reclames zitten vol van dezelfde misleiding, die Eva on-
dervond bij de slang. Graag tot de volgende keer! 
 
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
         bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker  

Abraham had zijn mosterd kunnen halen in Appèlbergen 
Glimmenaren en mensen uit de wijde omgeving kennen de plek wel: de 

Mosterdpot in Appèlbergen. Maar die naam?! Waar komt die veldnaam 
(toponiem) vandaan?  
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Veldnamen, tegenwoordig gebruikt men kadastrale aanduidingen. Dan 
blijkt dat er een leuke relatie gelegd kan worden met de uitdrukking: 
“Weten waar Abraham de mosterd haalt.” 
Maar eerst iets over de geschiedenis van het terrein. Mosterdpot is een 
rond terrein aan de Hoge Hereweg in Glimmen, vlak bij het paviljoen 
Appèlbergen. De naam bestond tenminste al begin twintigste eeuw. 
Het perceel was in den beginne een hooi-/groenland en soms een 
graanakker. Sinds 1930 is het ingericht als sportterrein. Zonder voor-
zieningen, soms modderig en met een slecht onderhouden grasveld. 
De Groninger-Harense Hockey Club Groningen (GHHC, opgericht in 
1926) speelde er in de 30/40er jaren, vanaf het begin werd er gevoet-
bald, de windhondenvereniging hield er wedstrijden (1954), er waren 
kinderspelen op 30 april en er was “pedagogisch voetbal” georgani-
seerd door de Harener Politiesportvereniging voor de jeugd “ter bevor-
dering van de sportiviteit” (rond 1958).  
VV Glimmen speelde er jarenlang (vanaf 1967) en de scholen uit 
Glimmen sportten er bij mooi weer. Er gaan meerdere verklaringen 
rond over de naam. Ook deze krant vroeg het zich af (26 juni 2020). 

Er zou mosterd verbouwd zijn (geen aanwijzingen voor), oeverzwalu-
wen in de zandwand poepten mosterdkleurig (is niet zo) en de vorm 
lijkt op een mosterdpot (met een beetje fantasie). Maar mosterd kan 

ook een verbastering zijn van: mostaard, musterd, mutsaard en dat be-
tekent: takkenbossen, brandstapel. Mutsen betekent knotten, afhakken. 
Daarom dacht ik: deze plek heeft te maken met takkenbossen, met 

mutsaards en heeft daarom de veldnaam Mosterdpot gekregen. En 
toen kwam mijn zus met een definitief bewijs uit het archief van Old 
Go: een foto met twee mannen op de Mosterdpot met een takkenbos 
tussen hen in! Dit verklaart ook de uitdrukking “Weten waar Abraham 

de mosterd haalt.” Hij had een mutsaard, een takkenbos, nodig om zijn 
zoon te offeren (Genesis 22 vers 6). 

Bron: Rubriek Old Go Ha-

ren: juni 2021 (Haren de 

Krant)  

Henk Bakker 

Met dank aan Ali Bakker, oprichter 
van Old Go 

Foto Beeldbank Groningen/Old Go 
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Het is alweer de maand mei, het jaar vordert snel, de zon schijnt van 
tijd tot tijd uitbundig en mensen mogen weer aan reizen en op vakantie 
gaan denken. Zelf ga ik graag naar Yorkshire, naar het overweldigende 
landschap van de Dales. De Britten hebben een voorkeur voor wande-
len, en informatie over al die wandelpaadjes met bankjes onderweg, en 
de pubs aan de green (waar je op zondag een heerlijke eenvoudige 
roast kunt eten) in de dorpjes wordt bij de lokale tourist information 
gratis verstrekt. Ik kijk dan ook graag naar tv-series zoals All Creatu-
res Great and Small, over de belevenissen van de dierenarts James 
Herriot.  
Sylvia Oosterhuis 

 
Ode aan de Yorkshire Dales, door C. Buddingh’ (1918-1985) 
 
Ieder mens, ook al is hij de meest ongelovige Thomas, 
heeft toch wel een soort voorstelling van het paradijs: 
voor mij is dat het stukje Engeland tussen 
Ingleton en Leyburn, Grassington en Hawes, 
als ik daar ben heb ik haast neiging te denken: ja, de wereld 
moet van goddelijke oorsprong zijn. 
 
Wat onzin is, vanzelfsprekend: miljoenen lieden 
zouden zeggen: wat? al die heuvels, die kale moors? 
nergens een lekkere meid, alleen stomme schapen, 
wat een duffe, saaie, grauwe eenzaamheid! 
ik kwijnde hier binnen een week totaal weg, en dat 
noemt iemand een soort hof van Eden? 
 
Maar met paradijzen is het nu eenmaal zo’n beetje 
als met de liefde: de één schiet zich voor zijn kop 
voor een wezen waarnaast een ander nog voor geen goud 
begraven zou willen liggen. Wanneer ik denk 
aan de horden van de Costa del Sol, dan rijzen 
de haren mij weer te berge. 
 
Het blijft natuurlijk een kwestie van infantiele 
verlangens, angsten, illusies: onze eerste drie jaar 
hebben ook hier weer het nodige op hun geweten: 
als je tegelijk dol bent op ruimte en intimiteit, 
als je leegte als weidsheid ervaart en drukte als leegte, 
ben je rijp voor de Yorkshire Dales. 
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Alles is er een tikje grijzig, stoffig, dooraderd 
met bruinen en wazige blauwen, de lente zelfs heeft er 
al iets van de herfst, het is een verschrikkelijk mooi land, 
maar niet vriendelijk, eerder stug, in zichzelf besloten, 
een land als een man die je nooit op je schouder slaat, 
maar op wie je wel altijd kunt rekenen. 
 
En zo blijkt het dan weer dat je ook in je paradijsje 
tenslotte jezelf zoekt: het beeld van een ideaal 
superego, dat lief en inschikkelijk is voor je Es, 
een soort vader en moeder in één, die je nooit verlaten. 
O, ezeltjes van Arncliffe, wanneer zal ik jullie 
weer op je green zien staan grazen? 

Welke bestrijdingsmethoden werken niet tegen mieren? 
Op internet staan veel tips die mieren buitenshuis zouden moe-
ten houden. Veel hiervan zijn pure onzin. Hier zijn vijf metho-
den die niet goed werken. 
door Tim Tomassen 04/05/2022 
Als je mieren wil bestrijden in huis, moet je het wel goed doen. He-
laas gaat er genoeg onzin rond op het internet. Deze mierenbestrij-
dingstips kloppen in ieder geval niet. 
 
1. Mieren bestrijden met vijfcentmuntjes 
Sommige mensen beweren dat mieren niet graag over vijfcentmunt-
jes en andere koperen spullen lopen of er zelfs niet in de buurt willen 
komen. ‘Hiervoor is helemaal geen wetenschappelijk bewijs’, vertelt 
Jitte Groothuis, onafhankelijk mierenspecialist en docent op het ge-
bied van mierenbestrijding bij het Kennis- en Adviescentrum Dier-
plagen. 
‘Misschien dat het tijdelijk werkt, omdat het om een koud en glad 
oppervlak gaat. Maar ze zullen er gewoon aan wennen.’ Bovendien 
moet je ook de hele inhoud van je spaarvarken opofferen, anders lo-
pen ze er gewoon omheen. 
 
2. Bakpoeder met honing zou mieren laten ontploffen 
Deze vrij lugubere methode zou mieren laten ontploffen. Door ho-
ning of suiker met bakpoeder te mengen, verleid je ze om het meng-
sel te eten. Bij het rijzen van bakpoeder komt gas vrij en daardoor 
zouden de mieren exploderen.  

https://www.quest.nl/author/238202/Tim-Tomassen/
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Maar volgens Groothuis is dat een fabeltje: ‘Voor het rijzen is een zure 
omgeving nodig, daarom moet er in veel baksels ook citroensap. Maar 
de magen van veel mieren zijn, in tegenstelling tot die van mensen, 
niet zuur. Het hele principe van deze methode klopt voor veel plaag-
mieren dus niet.’ 
De honing werkt juist als een extra versnapering. Wel laten sommige 
studies zien dat bakpoeder de spijsvertering kan verstoren. ‘Dat kan 
dan eventueel de dood tot gevolg hebben.’ Maar het mierenprobleem 
in je huis los je er niet mee op. 
 
3. Mieren verdrijven met geur 
Mieren kunnen heel goed ruiken en houden niet van sterke geuren zo-
als kaneel, nootmuskaat en lavendel. Daarom worden deze geuren ge-
opperd als een vriendelijkere manier om ze buiten te houden. Maar 
Groothuis is hier niet enthousiast over: ‘Afschrikken met geur werkt 
niet echt goed. In de regel is het ook altijd maar tijdelijk.’ 
Bovendien, als mieren ergens echt langs willen, doen ze dat ook ge-
woon. ‘Desnoods offeren ze een paar werksters op.’ Het heeft al hele-
maal geen zin om geurende plantjes zoals lavendel in de tuin te zetten. 
‘Mieren lopen gewoon over die bloemen om nectar mee te nemen.’ 
Alleen in geconcentreerde vorm zou het eventjes kunnen werken. 
 
4. Koffiedrab over het geurspoor 
Koffiedrab leggen over het geurspoor dat mieren achterlaten, zou ze 
ook wegjagen. ‘Dit werkt maar heel kort. Zodra het indroogt gaan de 
mieren er gewoon overheen’, legt Groothuis uit. Bovendien stinkt je 
huis daarna naar oude koffie. 
 
5. Mierengif 
Mierengif zit vaak in een spuitbus zodat het makkelijk over de kleine 
kruipers heen te spuiten is. Als ze in contact komen met het gif gaan ze 
meteen dood. Maar dit lost de oorzaak van de invasie natuurlijk niet 
op. Daarom zit aan de spuitbus vaak een slangetje zodat het ook in 
gaatjes en holletjes gespoten kan worden. 
‘Nadeel is dat het gif afstotend werkt. Mieren zullen er niet overheen 
lopen, maar vinden gewoon een nieuwe route. Vaak is die route dan 
nóg moeilijker om te bestrijden.’ Bovendien zal deze methode de ko-
ningin(nen) niet raken, de bron van het probleem zal dus blijven. 
Last van mieren? Gebruik dan liever niet deze methoden. Gelukkig zijn 
er ook methoden die het mierenprobleem wél oplossen. 
 

Bron: https://www.quest.nl/natuur/dieren/ 

https://www.quest.nl/natuur/dieren/a39875194/mieren-in-huis-bestrijden-tips/
https://www.quest.nl/natuur/dieren/


23 

 

Computer Vragende Wijs (206)  (juni. 2022) 
 

Zoals besproken in voorgaande afleveringen, gaat u de gegeven code 
gebruiken, die u tevoren in uw tekstverwerker hebt getypt.  
 

Starten video: 
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. (Na 5 seconden verplichte reclame klikt u rechts op: 
Advertenties overslaan!)  
De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder; veel mu-
ziekplezier gewenst: 
 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
 

www.youtube.com/watch?v=hpsNrpC1-ac 
 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één  
Tel ze alle en vergeet er geen 
Tel ze alle noem ze één voor één 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
Zie ons wachten aan de stromen, 
(Jezus is de trouwe Bootsman, Die ons altijd veilig leidt) 
 

www.youtube.com/watch?v=qzKHui_bQQ0 
 

‘Zie ons wachten aan de stromen’, ofwel Johannes de Heer 73.   
 
Aan de Amsterdamse grachten…  
 

Zonder beeld; maar het origineel met Wim Zonneveld, zang: 
 

www.youtube.com/watch?v=MVAJPXSnuHU   

André Rieu, alleen prachtig muzikaal, zonder woorden, maar met be-
wegende fotobeelden: 
 

www.youtube.com/watch?v=1q1kEtMf8kk 
 

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

http://www.youtube.com/watch?v=hpsNrpC1-ac
http://www.youtube.com/watch?v=qzKHui_bQQ0
http://www.youtube.com/watch?v=MVAJPXSnuHU
http://www.youtube.com/watch?v=1q1kEtMf8kk
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Angst voor verdwijnen eigen huisarts 
Heleen Croonen | Gepubliceerd: 10-05-2022 
81 procent van de Pluslezers vreest voor de gezondheid, als de vas-
te eigen huisarts er niet meer is. Dat blijkt uit 1900 reacties op de 
stelling op PlusOnline. Veel mensen vinden het niet erg soms een 
andere huisarts te krijgen, als de vaste huisarts er ook maar blijft. 
 

Een eigen huisarts wordt als een groot goed gezien. Dat blijkt uit de 
vele reacties op de stelling ‘Geen eigen huisarts meer? Ik vrees voor 
mijn gezondheid!’. Ruim vier op de vijf lezers on-
derschrijft deze stelling. Lezer Irma Tilon heeft het 
zelfs al aan den lijve ondervonden: ‘Ik had 38,5 gra-
den koorts, wat voor mijn doen hoog is. Een waarne-
mende arts stuurde mij niet door, waardoor ik onno-
dig zes weken lang in het ziekenhuis heb moeten 
liggen en bijna dood was gegaan. Ik ben bang dat het 
niet hebben van een vaste huisarts(enpraktijk) dit 
soort verkeerde inschattingen schrikbarend zal doen 
toenemen.’ 
 

Gedeelde huisarts 
Maar als we eerlijk zijn: een eigen huisarts die je hele familie goed 
kent, en die dag en nacht voor je klaar staat? Dat beeld klopt niet meer 
met de dagelijkse praktijk. Huisartsen werken vaak in grote gezond-
heidscentra en wisselen elkaar af. Dat heeft gevolgen. Lezer Kitty 
Mosman schrijft: ‘De afgelopen tijd meerdere huisartsen gehad. Een 
bezoek kost meer tijd, omdat eerdere kwalen opnieuw doorgenomen 
moeten worden. Daardoor wordt er nog wel eens het een en ander over 
het hoofd gezien.’ Maar er reageren ook lezers die het geen probleem 
vinden om door verschillende huisartsen of praktijkondersteuners ge-
holpen te worden. 
 

Helemaal geen huisarts 
In sommige regio’s is de eigen huisarts wel echt afgeschaft. In dunbe-
volkte gebieden waar geen vaste huisarts gevonden kan worden, werkt 
een invallende huisarts bijvoorbeeld enkele dagdelen per week. Hij is 
deels via het beeldscherm bereikbaar. Maar het probleem speelt niet 
alleen in Zeeland en de kop van Noord-Holland, zo laat de reactie van 
Diny Schoon zien: ‘Ook wij zitten zonder eigen vaste huisarts. Onze 
huisarts heeft vorig jaar november zijn praktijk moeten sluiten wegens 
ziekte, We waren altijd zo blij met hem. Wij wonen niet op het platte-
land, maar in het Gooi. Al bij verschillende huisartsen aangemeld, 
maar niemand wil/kan ons erbij hebben. Wij zijn 79 en 81 jaar, hebben 
dit nog nooit meegemaakt.’ 
https://www.plusonline.nl/gezondheid-en-medicijnen 

https://www.plusonline.nl/gezondheid-en-medicijnen
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Ben ik mantelzorger?  
En waarom is dat belangrijk om te weten? 

Gepubliceerd: 8 maart 2022 
 
Mantelzorg is zorg die u geeft aan iemand 
met een ziekte of beperking. Misschien bent 
u ook mantelzorger, zonder dat u daar erg in 
heeft. Daardoor kunt u bepaalde voordelen 
mislopen. Daarom is het goed om te weten 
wanneer u mantelzorger bent. 
Misschien bent u er niet zo mee bezig of u 
mantelzorger bent of niet. U helpt iemand die 
belangrijk is voor u en vindt dat vanzelfspre-
kend. Ook als die zorg erg zwaar is, want u 
laat de ander niet alleen. Toch is het nuttig 
om te weten of de hulp en zorg die u geeft mantelzorg heet. U kunt dan 
recht hebben op vergoedingen, belastingvoordelen, hulp en steun. 
 
Wanneer bent u mantelzorger? 
Volgens de overheid bent u mantelzorger als u voor iemand zorgt in 
uw omgeving. U doet dat vrijwillig, omdat u een sociale relatie met die 
persoon heeft. Denk aan een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is 
meestal langdurig en kan intensief zijn. Mantelzorg is meestal onbe-
taald, maar kan ook betaald worden uit een persoonsgebonden budget 
(PGB). 
Er zijn verschillende vormen van hulp en zorg die onder mantelzorg 
vallen. Het overnemen van huishoudelijke taken bijvoorbeeld, zoals 
wassen, boodschappen doen en schoonmaken. Of iemand begeleiden 
naar het ziekenhuis. Of iemand helpen met eten, douchen en naar het 
toilet gaan. Ook helpen met de financiën en de administratie valt onder 
mantelzorg. 
 
Wat valt niet onder mantelzorg? 
Iedereen doet weleens iets voor een ander. U helpt uw vader met het 
invullen van de belastingpapieren, u doet een boodschap voor de over-
buurvrouw. Dit soort zaken die u af en toe doet, vallen niet onder man-
telzorg. 
Ook gebruikelijke hulp valt er niet onder. Volgens de overheid is ge-
bruikelijke hulp of zorg de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar ge-
ven. De was doen voor uw partner, voor elkaar koken en schoonmaken 
in het huis waar u zelf woont valt niet onder mantelzorg. 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/alles-over-het-persoonsgebonden-budget-pgb
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Ook vrijwilligerswerk is geen mantelzorg. Iemand die via een stich-
ting of goed doel bijvoorbeeld gaat wandelen met ouderen of mensen 
helpt met hun administratie, is geen mantelzorger. Voor mantelzorg 
kiest u niet bewust, het overkomt u. 
 
Welke vergoedingen en voordelen zijn er voor mantelzorgers? 
Als mantelzorger kunt u van de gemeente een extraatje ontvangen in 
de vorm van een mantelzorgcompliment of Mantelzorgwaardering. 
Ook kunt u een vergoeding krijgen voor parkeerkosten of reiskosten, 
u kunt een parkeerkaart of parkeervergunning krijgen en u kunt een 
aantal kosten die u moet maken om mantelzorg te kunnen verlenen, 
aftrekken van de belasting. In het artikel Aftrekposten en vergoedin-
gen voor mantelzorgers vindt u hier meer informatie over. 
Ook kunt u ondersteuning krijgen bij het geven van mantelzorg. Soms 
worden deze vormen van hulp vergoed door de basisverzekering, 
soms alleen als u hiervoor de juiste aanvullende verzekering heeft. 
 
Waar moet ik aan voldoen om ondersteuning of een vergoeding te 
krijgen? 
Er is niet één mantelzorgbewijs waarmee u kunt aantonen dat u recht 
heeft op een bepaalde vergoeding. U moet iedere vergoeding die u 
wilt ontvangen apart aanvragen. Voor iedere vergoeding en voor ieder 
voordeel gelden andere regels. 
Wilt u bijvoorbeeld een parkeervergunning hebben om niet steeds par-
keergeld te moeten betalen als u voor uw moeder gaat zorgen? De ge-
meente die u zo’n vergunning kan verlenen, kan bijvoorbeeld als 
voorwaarde stellen dat uw moeder dan een indicatie moet hebben voor 
de Wet landurige zorg (Wlz) of een beschikking voor de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voor het vergoeden van res-
pijtzorg kan dit een voorwaarde zijn. 
In veel gevallen wordt ook gekeken naar uw persoonlijke situatie. Dan 
helpt het als er mensen zijn die uw situatie kennen en die weten wat u 
nodig heeft. Kunt u ondersteuning gebruiken, maar weet u niet hoe u 
het aanpakt? Bespreek dat bijvoorbeeld met uw huisarts of iemand 
van de thuiszorg. 
Het kan ook voordelen hebben om u als mantelzorger aan te melden 
bij de gemeente. Sommige gemeenten hebben hiervoor een speci-
aal steunpunt voor mantelzorgers. Als u zich daar inschrijft, krijgt u 
informatie over zaken die in uw gemeente georganiseerd worden voor 
mantelzorgers. Ook kunt u op die manier het mantelzorgcompliment 
ontvangen. Vraag ernaar bij het Wmo-loket van uw gemeente. 
 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/mantelzorgwaardering-wat-is-dat
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/aftrekposten-en-vergoedingen-voor-mantelzorgers
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/aftrekposten-en-vergoedingen-voor-mantelzorgers
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zorgverzekeringen-voor-mantelzorgers-waar-moet-u-voor-het-nieuwe-jaar-op-letten
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/dit-doet-een-steunpunt-mantelzorg
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-wmo-loket-wat-is-dat
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Praat over mantelzorg 
Het is belangrijk om aan anderen te vertellen dat u zorgt voor iemand. 
Zij kunnen u dan helpen als dat nodig is. Uw huisarts kan bijvoorbeeld 
inschatten welke ondersteuning u nodig heeft. Praat er ook over met 
uw werkgever, familie en vrienden en de thuiszorgorganisatie. 
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/ 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wie-moet-weten-dat-ik-mantelzorger-ben-en-waarom
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/
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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)  
 

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 
 



32 

 

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 
     Berkenlaan 162 
      9741 JT  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 


