
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

september 2022 

‘ L i e f d e ’     
 

Enige tijd geleden bezochten wij een oude dame, die een bijzon-
dere hobby had. 
In haar jonge jeugd was ze in aanraking gekomen met een verza-
meling Italiaanse tegeltjes waarin de ‘liefde’ een belangrijke rol 
speelde. Amore? Tesoro? Ti amo? Ti voglio bene? 
Ze besloot een gelijke verzameling aan te leggen, maar dan in de 
Nederlandse taal. Uit de veelheid van deze tegeltjes-wijsheden, 
een paar voorbeelden: 
 

‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen’ (vervolg: daar 
woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen en ‘t leven tot in 
eeuwigheid! 
= Ps 133: 3), en verder met veel teksten uit 1 Korintiërs 13. 

‘De liefde is geduldig en vol goedheid’, ‘De liefde kent geen af-
gunst, geen ijdel vertoon’ , ‘Liefde doet de naaste geen kwaad’, 
‘De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig’, ‘De liefde verdraagt 
alles, ze gelooft alles en ze hoopt alles’, ‘De liefde laat zich niet 
boos maken en rekent het kwaad niet aan’. 
 

Eveneens met veel teksten uit het Hooglied. Als je in dit Boek 
zoekt waar de teksten nu eigenlijk over gaan, kom je terecht bij 
een grote hoeveelheid meningen, en uitleg, door allerhande 
schriftgeleerden, waarvan het lezen veel tijd vraagt. De beschrij-
ving van de liefde tussen bruidegom en bruid is een soort liefde 
tussen God en de gelovige. 
Dit is wat blijft: Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de Liefde! 
Onderstaand lied, van Ds André Troost, is zeker passend als epi-
loog bij dit artikel.                                                 
vervolg pagina 2 
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Van de ledenadministratie 
 

Nieuwe leden: 
Mw. D. Kuik      Gangboord 44 
 
Wij heten U van harte welkom bij onze afdeling en hopen dat u zich 
spoedig thuis zult voelen. 
 
 

 

...Als bloemen op een stralend veld, 
   als licht van zomerzon, 
   zo heeft God onder ons gespeld, 
   het woord dat overwon. 
   Dat woord heet: Liefde voor 
   elkaar, als vlam, die kou verdrijft, 
   als vuur dat warmte overdraagt, 
   en lichtend in ons blijft. 

   Als kleuren op een nieuw palet, 
   als lachen van een kind, 
...zo heeft God in ons ingebed, 
...het woord dat harten wint. 
   Dat woord heet: Liefde voor 
   elkaar, als schouderklop en 
   kracht, als stem die goedheid 
   woorden geeft, en op ons 
   antwoord wacht. 

Arend Schoenmaker  

Programma 2e helft 2022 PCOB  
 

Woensdag 14 september 2022 
 

Spreker:  Hein Bekenkamp   
Thema :  De lofzangen ruischten door de tempelgewelven.  
  350 jaar Gronings Ontzet  
 

Woensdag 12 oktober 2022 
Spreker: Herman Huiskes   
Thema:  het kerkje in Garmerwolde  
 

Woensdag 9 november 2022 
Wordt nog  nader ingevuld. 
 

Woensdag 21 december 2022 
Kerstviering 
 

 

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 
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Ledenmiddagen  
 

In september beginnen we weer met de ledenmiddagen, zoals gebruike-

lijk op de tweede woensdag in de maand. Maar er is één uitzondering: 

de kerstviering vindt plaats op woensdag 21 december, dat is dus de 

derde woensdag van die maand. Waarom ervoor gekozen is om af te 

wijken van de gebruikelijke tweede woensdag? Heel simpel, omdat het 

onze kerstviering is en die willen we graag zo dicht mogelijk bij Kerst-

mis houden. Maar ook omdat begin december het Sinterklaasfeest is en 

veel mensen dat feest wat later vieren in familieverband. Zo is er even 

een korte periode van bezinning op het Kerstfeest mogelijk en kunnen 

we ons rustig voorbereiden op de Kerstviering. We hebben dominee 

Klaas Oosterhuis, die als predikant is verbonden aan het UMCG en aan 

Beatrixoord, bereid gevonden deze viering te leiden. Er wacht ons vast 

een hele mooie middag! 

Maar voor het zover is, zijn er nog drie andere ledenmiddagen: op 14 

september, 12 oktober en 9 november (deze middagen zijn dus op de 

tweede woensdag van de maand).  

In september zal Hein Bekenkamp een lezing voor ons verzorgen. Hein 

Bekenkamp is oud-journalist en als vrijwilliger is hij actief in verschil-

lende verenigingen, o.a. in de Koninklijke Vereeniging voor Volksver-

maken. Deze vereniging is de motor achter de feesten ter gelegenheid 

van het Gronings Ontzet. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de stad 

Groningen manmoedig stand hield tegen Bommen Berend, de bisschop 

van Munster, en dat wordt met een groots programma gevierd. In de 

vorige uitgave van de nieuwsbrief kon u daar al het nodige over lezen. 

Hein Bekenkamp is nauw betrokken bij die festiviteiten en hij kan ons 

heel veel vertellen over wat er 350 jaar geleden allemaal gebeurde. De 

titel van zijn lezing is: De lofzangen ruischten door de tempelgewelven. 

350 jaar Gronings Ontzet. 

Ik hoop dat velen van u het onderwerp inspirerend genoeg zullen vin-

den om naar de Mennozaal van de Doopsgezinde kerk in de Oude Bote-

ringestraat te komen, ondanks het feit dat de bussen nu niet meer op de 

Grote Markt stoppen. Mocht uw willen komen, maar u voorziet vanwe-

ge het openbaar vervoer problemen, neem dan contact op met onze se-

cretaris, André Horenberg. Zijn gegevens vindt u op de achterkant van 

de nieuwsbrief. We vinden vast een oplossing! 
Sylvia Oosterhuis 
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Column  september 
Deze column is geschreven terwijl 

het warm is. Het is, zoals de ther-

mometer zegt 34  graden.  In de 

woonkamer is het 25,5.  

Krijg ik van  mijn secretaris zojuist 

een bericht binnen eindigende met 

de mooie volzin: hou vol met die 

warmte, het is zo weer herfst. Hij 

vraagt er om teruggepakt te worden en dat zal zeker gebeuren. Ergens 

heb ik nog een paar ouwe schaatsen liggen, die kan hij al vast voor ge-

bruik tegemoet zien. 

Beste leeftijdsgenoten, met ingang van de maand september begint van 

alles en nog wat  weer te draaien, beter gezegd te vergaderen.  Het 

PCOB is dat ook van plan, zeker. En dat moet ook,er wordt nogal wat 

van ouderen verwacht, dat hebt u vast wel in de krant en anders wel op 

uw smartphone gelezen.  

Het zal u niet ontgaan zijn dat de zorgwereld  ziek is. Personeelsge-

brek is de kwaal. Ook de genezing van de huurwereld  laat heel  lang 

op zich wachten. Prijzen van uw nutsvoorzieningen: gas, water en licht 

zijn niet te temperen, wel een enorme greep in uw portemonnee. Wel-

ke besparingsmethode er ook op wordt toegepast, het is niet best te 

noemen. We zijn in Europa het land met de hoogste gasprijs, het moet 

toch niet gekker worden. Nederland met een gasvoorraad van jewelste! 

Moet dat zo? De producenten van deze nutsvoorzieningen maken win-

sten van een enorme omvang. Maar ja, het kabinet Rutte laat de Neder-

landse kroonjuwelen over de grens gaan en hij kan mekkeren wat hij 

wil, maar het helpt niet meer. Weg is weg  en wat weg is komt meestal 

niet terug!  En de maand september zal ook wel een maand worden 

waarin de agrariër en de man /vrouw  in de visserij  echt niet het laat-

ste kruit zal  verschieten over de gevolgen van het stikstofprobleem. 

Gehoopt mag worden dat de boer en de visser niet over de scheef zul-

len gaan en weer rotzooi gaan trappen.  
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Nou is praten met bepaalde politici ook niet bevorderlijk,vooral als een 

halsstarrig standpunt wordt ingenomen door gekozen  vertegenwoordi-

gers, die niet als een boer denken en handelen. Je ziet soms rare perso-

nen voor je televisie. Wel eens een beetje eigengereid zullen we maar 

zeggen. Begrip tonen en goed luisteren naar mensen is voor velen in 

"Den Haag" een moeilijke zaak en toch zal het moeten. Macron, de 

Franse premier, weet van burgers met gele hesjes.  

Een (gewezen) Rutte moet dit maar niet oproepen, alhoewel zijn rege-

ringscompanen er blijk van geven en menen zich te moeten beroepen  

op een gefingeerde zwijgplicht, want hoort u in deze bange tijd wel 

eens de stem van een minister van Financiën, ze heet Kaag. Het pro-

bleem van de armoedebestrijding  vraagt om een daadwerkelijke be-

strijding en rust onder andere op de schouders van haar. Pieter Omtzigt 

die goed kan rekenen werd van de troon gestoten. 

September wordt waarschijnlijk economisch en financieel bekeken 

geen leuke maand, maar moed houden kan een Groninger wel. Doe 

maar dus. 

B.F.Bronsema. 

Speerpunten 

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van 200.000 leden. 

Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsma-

kers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe 

leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is 

aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinie-

vorming en standpuntbepaling. 

“Waar zijn de belangenbehartigers van KBO-PCOB nu zoal mee bezig 

en hoe worden de leden vertegenwoordigd in Den Haag? Het lijkt een 

ver-van-mijn-bed-show en daar gaan we met deze berichten verande-

ring in aanbrengen.” 

Het is politiek gezien rustig nu de vakantie van de Tweede Kamer is 

aangebroken. Maar ondertussen borrelt het wel. Denk aan de verschil-

lende crises:  stikstof, klimaat, economisch (gezien de oplopende infla-

tie). Elk moment kan de Tweede Kamer worden teruggeroepen.  
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Maar ook de voorbereidingen voor het nieuwe politieke seizoen zijn 

gaande. Hoe zit onze zomer eruit? We nemen u graag mee op enkele 

punten die we de komende weken oppakken. 

Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van de nieuwe Pensioenwet in 

het parlement. Wij zullen met de Seniorencoalitie (waarin we samen-

werken met ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) begin sep-

tember een petitie met op dit moment meer dan 50.000 handtekeningen 

aanbieden. Maar we gaan ook in gesprek met Kamerleden en natuurlijk 

blijven we u informeren over de voortgang. 

Maar we zijn ook bezig met de provinciale verkiezingen. Samen met 

een groep mensen uit het netwerk Belangenbehartiging hebben we een 

aantal punten op een rij gezet voor de provinciale verkiezingsprogram-

ma’s.  Deze zomer ronden we dat af en plaatsen het op de website zo-

dat het door iedereen te gebruiken is. En we organiseren weer een 

webinar met hoe u het verschil kan maken tijdens de provinciale ver-

kiezingen.  Houd de website in de gaten. 

En tegelijkertijd zien we dat de overheid deze zomer gebruikt om pro-

gramma’s op te zetten en/of uit werken. Denk aan het Programma Wo-

nen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Met het WOZO-

programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpas-

sen op de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het ei-

gen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang moge-

lijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. Dat klinkt mooi. 

Maar wat betekent dat voor mensen die wel ondersteuning en zorg no-

dig hebben? En wat betekent voor de mantelzorgers die al zwaar onder 

druk staan? En we weten dat het aantal mantelzorgers zal dalen. Ge-

noeg om over door te praten en kritisch maar constructief te zijn. Maar 

we praten ook met ministeries over de wijzigingen in de Wmo; we 

denken mee over de wijzigingen in de manier van betalen in het open-

baar vervoer. En dan is er het woonprogramma waarin een groot aantal 

seniorenwoningen moeten worden gerealiseerd. Allemaal punten waar 

we deze zomer over doorpraten; in de Seniorencoalitie, op ministeries 

en met andere coalitiepartijen. En we bereiden ons voor op Prinsjes-

dag. 

Genoeg te doen dus. Heeft u input, laat het ons weten?  En wilt u deel-

nemen aan het netwerk belangenbehartiging? U bent zeer welkom. 
Bron: https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/ 
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Naam Datum 
Mw. H.E. Medendorp-Bulthuis 3-september 

Mw. J. Apperloo 5-september 

Mw. L.P. Bierling - Koster 7-september 

Mw. M.H. Boksem 9-september 

Dhr. Tj. Toornstra 11-september 

Mw. S.F. Fiks-de Boer 11-september 

Mw. I. Visser 11-september 

Mw. G. Jonker 11-september 

Mw. P.A. Schaafsma 12-september 

Mw. B. van Dongen-Svensgaard 13-september 

Dhr. H.J. Bolwijn 13-september 

Naam Datum 
Mw. J.A. Merema 14-september 

Mw. F.T. Burgler-Klijnsma 16-september 

Mw. G. Blok-Huiting 16-september 

Mw. L. Maurice-de Deugd 16-september 

Mw. J. Puite-Leemhuis 18-september 

Dhr. K.J. de Poel 18-september 

Mw. C.G. Wiersema-v.d. Molen 19-september 

Dhr. J.J.A. Ploos van Amstel 20-september 

Dhr. G. Dijkema 26-september 

Dhr. A.P. Stalman 27-september 

Dhr. L. Boiten 28-september 
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Het Genesis Dieet (112)  (sept. 2022)   (7+8) 
 

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. 
 

Vandaag de dag verdient de voedselproducerende industrie miljarden 
per jaar met hun pogingen de voeding ‘beter’ te maken dan het oor-
spronkelijk was. Misleiding dus!  
 
Deze industrie gelooft dat zij de kennis heeft om de smaak, 
en het uiterlijk, van de natuurlijke, gezonde voeding die God 
heeft gemaakt, te verbeteren. Veel van deze “voedings-
middelen” die wij eten, bevatten kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen en de ‘voeding’ is tot nul gedaald!  
 
Bewerkte voedingsmiddelen zijn slechts een goedkope imita-
tie vol geraffineerde suiker, smerig vet, synthetische vitami-
nen en lucht. Dit levens-loze voedsel met ‘lege’ calorieën is de 
voornaamste oorzaak van kanker, hart- en vaatziekten, dia-
betes, artritis en zwaarlijvigheid. Het enige doel van deze 
voedselbewerking is het langer houdbaar maken; het wordt 
niet toegepast om ‘uw leven’, maar om het ‘leven op de winkel-
schappen’ te verlengen’. 
 
Er bestaan vier soorten ‘witte dood’, zoals voedseldeskundigen ze noe-
men, die ons van het leven beroven:  
 
1. Wit zout.  Bewerkt tafelzout bestaat voor 99% uit natriumchloride. 
Een overmatige consumptie van dit zout berooft uw lichaam van kali-
um. Er zit meer dan genoeg natrium in Gods voeding zonder dat men 
er iets aan hoeft toe te voegen. 
 
2. Witte suiker.  Suikerriet en suikerbieten zitten vol vitaminen, mine-
ralen, vezels en bevatten ongeveer 15% sucrose of suiker. Nadat deze 
natuurlijke suikers zijn bewerkt, zijn alle vitaminen, mineralen en ve-
zels verdwenen. 
 
Vervolg over de vier ‘witte doden’  3+4, graag tot de volgende keer! 
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
        bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker  
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Dementia 
 
Broosheid verweekt zijn beide knieën terwijl het hoofd 
de verkeerde bocht in zwaait, twee ogen blijven dwalen in 
vergeten straten, smaken spoelen weg, 
andermaal bevoelt zijn stap plaveisels van huis tot eertijds 
en weerom. Hij wankelt. 
 
Vanaf de zijlijn wordt gefluisterd, schouders verbazen, 
woordspelingen schrijven dementie in de lucht. 
Niemand weet 
hoe onbarmhartig zijn weg versmalt, 
hoe amechtig zijn longen reutelen 
tot aan de oversteek. 
Morgen schrompelt wat hem nu vertroost, vandaag verteert 
zijn smeulend denken als geur van zurend hooi. 
Wie pakt hem in met tere vingers en legt hem in het bed van 
veiligheid waar elk uitzicht een eindstreep trekt? 
 
Straks komt hij zichzelf – misschien – nog één keer tegen: 
een droom verpulverd in schemer aan de overkant. 
De schwung in zijn lichaam tempert zienderogen, 
het is de hartslag die eigenwijs kamer na kamer 
sluit 
waar hij zichzelf verloor. 
 
Jo Gisekin (1942) 
uit: De luwte van het geheugen (2021) 

Foto: Wikimedia / Fritsebits 
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Ouderen en gokken: spel of risico? 
Geplaatst op 8 juni 2022 door  Alleszelf.nl 

 
Een gokje wagen kan een leuke afleiding zijn voor volwassenen van 

elke leeftijd. Veel mensen vinden het leuk om 
met een voetbalpooltje mee te doen en te dro-
men van winst in een loterij. Vooral voor oude-
ren kan een wekelijks potje poker of een jaar-
lijks bezoek aan een casino een gelegenheid zijn 
voor ontmoeting en een leuke onderbreking van 
het dagelijkse leven. Alleszelf.nl vraagt graag 

uw aandacht voor het delicate onderwerp ouderen en gokken. Een 
kansspel is niet zonder risico dus lees dit ook als er (ogenschijnlijk) 
niets speelt… 
 

Wanneer wordt gokken een probleem? 
De overgrote meerderheid van de mensen, jong en oud, gokt verant-
woord. Het tijdverdrijf kan echter zeker een probleem worden. Volgens 
de meest simpele definitie zijn mensen met een gokprobleem zij die 
meer risico lopen dan ze zich kunnen veroorloven. Veel senioren reali-
seren zich pas in de problemen te zitten als ze aanspraak moeten maken 
op hun spaargeld of erger nog: op het geld voor huur of hypotheek en 
het maandelijkse huishoudbudget. 
 

Wat zijn de signalen van een gokprobleem? 
Het is gemakkelijk voor vrienden en familie om het ongecontroleerde 
gokken van een oudere persoon over het hoofd te zien. In veel gevallen 
weten volwassen kinderen niet hoe hun ouders hun tijd of geld beste-
den. Zij beseffen vaak als mantelzorger pas de omvang van het pro-
bleem als ze hen helpen bij het online bankieren om rekeningen te beta-
len. 
De tekenen van een gokprobleem kunnen subtiel zijn, maar er zijn en-
kele signalen om op te letten. Zo loopt een oudere persoon die voortdu-
rend over online gokken op het internet praat en zegt te winnen, maar 
zelden een verlies benoemt, mogelijk risico. Familieleden zouden zich 
zorgen moeten maken wanneer gokken een meer dominante plek in 
gaat nemen ten opzichte van bekende activiteiten. Lees er ook meer 
over in ons artikel over gokverslaving. 

Volgens de American Psychiatric Association kan elk van de volgende 
eigenschappen ook wijzen op een gokprobleem. Dwangmatige gokkers 
zullen vijf of meer van deze kenmerken vertonen, maar zelfs een of 
twee hiervan kan een signaal zijn dat hulp nodig is. 

 

https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/ouderen-en-gokken
https://www.alleszelf.nl/author/alleszelf-nl
https://casinoscout.nl/online-gokken/
https://www.psychiatry.org/
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Kenmerken probleem bij ouderen en gokken: 
 

• Gepreoccupeerd zijn met gokken (bijv. veel tijd besteden aan het 
ophalen van herinneringen aan gokervaringen uit het verleden. 
Maar ook het plannen van het volgende uitje of nadenken over 
manieren om geld om te gokken te verkrijgen); 

• De inzet moeten verhogen om de ‘kick’ te behouden; 
• Herhaaldelijk niet stoppen of minderen met gokken; 
• Prikkelbaar worden wanneer u probeert te bezuinigen op gokken; 
• Gokken gebruiken als een ontsnapping aan gevoelens van angst 

en depressie; 
• Gokken om recente verliezen goed te maken (‘je verliezen naja-

gen’); 
• Liegen om gokactiviteiten te verbergen; 
• Toevlucht nemen tot illegale handelingen zoals vervalsing of 

fraude om gokken te financieren; 
• Een relatie of baan riskeren of verliezen door gokken; 
• Geld lenen van anderen om gokverliezen goed te maken; 
 

Ouderen en gokken: hoe vaak komen problemen voor? 
Oudere mensen zijn helaas de levensader van de gokindustrie. Doordat 
de gokmogelijkheden, ook bij diverse online casino’s, sterk toenemen, 
krijgen steeds meer senioren (sneller) de smaak te pakken. Uit een on-
derzoek van de Northstar Alliance for Problem Gambling bleek dat 
senioren van 65 jaar en ouder de voorkeur gaven aan gokken en bingo 
boven films, lunches en andere sociale activiteiten. 
 

Naarmate meer ouderen gaan gokken, gaan er meer voor de bijl… Zo 
bleek uit onderzoek van de Universiteit 
van Pennsylvania dat 10 procent van de 
65-plussers aangaf meer geld te vergok-
ken dan ze zich konden veroorloven te 
verliezen. En dan te bedenken dat slechts 
weinigen de middelen hebben om financi-
eel te herstellen als zij hun spaargeld op 
het spel zetten. 

 

De literatuur vermeldt dat “oudere volwassenen steeds meer gokken en 
dat het aandeel pathologische gokkers in deze leeftijdsgroep toe-
neemt”, (studie in Frontiers of Psychiatry – 2019). “De motivatie voor  
kansspelen bij oudere volwassenen omvat de zoektocht naar entertain-
ment en de strijd tegen verveling en eenzaamheid.” 
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Wat verhoogt het risico op een gokprobleem? 
In tegenstelling tot jongere gokkers, die naar casino’s gaan op zoek 
naar actie en spanning, gebruiken veel oudere mensen gokken als een 
ontsnapping. Het is niet verrassend dat ouderen met de grootste be-
hoefte aan die ontsnapping het meest kwetsbaar zijn voor gokproble-
men. De grote meerderheid van de oudere gokverslaafden lijdt ook aan 
angst of depressie. Mensen die onlangs een echtgenoot hebben verlo-
ren, bij wie een ernstige ziekte is vastgesteld of een andere ingrijpende 
gebeurtenis hebben meegemaakt, lopen ook risico. 
 
Wat te doen aan een gokprobleem? 
Als u iemand kent die tekenen van dwangmatig gokken vertoont, praat 
dan met hem of haar over het probleem. Veel ouderen slagen erin om 
zelf te bezuinigen of te stoppen met gokken zodra ze de situatie her-
kennen, zeggen experts. Anderen hebben deskundige hulp nodig. ‘Een-
op-een’-therapie met een psycholoog of andere professional is vaak de 
beste behandeling voor senioren met gokproblemen. Een therapeut kan 
niet alleen helpen om de dwang te behandelen, maar ook om eventuele 
onderliggende angst of depressie aan te pakken. Groepstherapie kan 
ook zeer effectief zijn. Schroom niet om de huisarts om advies te vra-
gen. 
Bron: https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/ 

https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/
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Leestip 
 
Nu de dagen toch alweer een beetje korter be-
ginnen te worden, is het misschien ook weer 
prettig om ’s avonds met een boek in de leun-
stoel te zitten. Het boek ‘Sara Burgerhart’ be-
hoort tot de Nederlandse klassieken. In mijn 
middelbare schooltijd was het één van de ver-
plichte boeken voor de literatuurlijst. En hoewel 
ik het best wel een leuk boek vond, was het van 
tijd tot tijd toch wel wat langdradig, vooral van-
wege het ouderwetse taalgebruik. 
 
Maar nu is er een hertaling die Tonnus Ooster-
hoff maakte voor Uitgeverij kleine Uil en zo 
wordt Sara Burgerhart ineens een boek om te 
lezen, een feest van taal. Een van de kenmerken van Wolff en Deken is 
dat ze ieder personage karakteriseren door het eigen taalgebruik: Bur-
gerhart is een catalogus van taalvariatie in Amsterdam aan het eind van 
de achttiende eeuw. Maar tenzij je misschien gepokt en gemazeld bent 
in de taal van die tijd, kun je dat wel zien, maar niet echt ervaren. 
Doordat Oosterhoff het boek nu hertaald heeft (alle zinnen zijn er nog, 
ze zijn alleen minder 18e-eeuws, en meer 21ste-eeuws, zonder modieus 
te zijn, dat wil zeggen: in een taal die we nu als tijdloos ervaren) kun je 
die variatie ook ineens ervaren. Want wat doet Oosterhoff dat goed, 
wat kan hij goed hertalen.  
En wat ook leuk is om te weten: Tonnus Oosterhoff woont in het Oos-
ten van de provincie Groningen in een dorp waar hij als vrijwilliger 
brugwachter is. Ik heb hem in het voorjaar bij een congres ontmoet, een 
ruige, stoere bink en die weet dan zo goed de taal van de 18e-eeuwse 
juffertjes om te zetten naar het huidige Nederlands. Leuk, echt een aan-
rader! 
Sylvia Oosterhuis 

Wist je dat.. 
...het van de taal afhangt hoeveel % van de mensen dyslexie heeft? 
 

In Engelssprekende gebieden hebben 20% van de scholieren dyslexie. 
5% van de mensen in Nederlandstalige landen heeft het. En amper 1 
tot 3% heeft het in landen waar Portugees of Spaans gesproken wordt. 
Hoe meer de gesproken taal op de geschreven taal lijkt, hoe minder 
personen dyslexie hebben. 
Bron: https://www.ikhaatlezen.be 

https://www.ikhaatlezen.be
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persbericht 
11 juli 2022 
 

Anders Mobiel: gratis vervoer per riksja voor mensen met een mobiliteitsbeperking 

Pilot Alternatief Vervoer Binnenstad start 11 juli 

‘Anders Mobiel’ is het proefproject voor alternatief aanvullend vervoer 

in de binnenstad. De pilot start 11 juli, een week voordat de bussen niet 

meer over de Grote Markt rijden maar langs Gedempte Zuiderdiep en 

Diepenring. Het proefproject duurt een half jaar en wordt tussentijds 

gemonitord. Mensen die een mobiliteitsbeperking ervaren kunnen zich 

op marktdagen tussen 10 en 17 uur vanaf de haltes Zuiderdiep, Wester-

haven en de nieuwe haltes bij de Sint Jansbrug (Stadsschouwburg en 

Provinciehuis) gratis laten vervoeren per riksja naar de Grote Markt. 

Dat doen zij door vooraf een centraal nummer te bellen waarna de rik-

sja voorrijdt. 
 

Samen met de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) is gezocht naar 

een passend alternatief voor de pilot Alternatief Vervoer Binnenstad, waarin 

een pendelbus door de binnenstad reed. Er is gekozen voor elektrisch aange-

dreven fietsriksja’s en vanaf september eventueel aangevuld met golfkarren. 

Voor de pilot is voor de duur van zes maanden een eenmalig bedrag van 

€50.000,- beschikbaar gesteld. 

De doelgroep die gebruik maakt van de fietsriksja’s en golfkarren is naar 

verwachting klein. Vanwege de verwachte, kleine doelgroep en de recente 

ervaring met de pendelbus is de dienst op oproepbasis; er wordt niet gereden 

volgens een dienstregeling. Met een centraal telefoonnummer komen gebrui-

kers rechtstreeks in contact met de fietsende stewards van Anders Mobiel.  

In samenwerking met de WTG is er daarom voor gekozen om rondom de 

belangrijkste bushaltes (Zuiderdiep, Westerhaven en Sint Jansbrug) meeting 

points te creëren, zodat de gebruikers vanuit de bus direct kunnen overstap-

pen op het aanvullende vervoer. Daarnaast kunnen gebruikers, vanwege de 

mobiliteitsbeperking die zij ervaren en de flexibiliteit die we willen bieden, 

in overleg met de fietsende riksja-steward eventueel ook op andere plekken 

opstappen.  

Het inbelnummer is: 085 004 1844.   

Meer informatie op gemeente.groningen.nl/andersmobiel. 



16 

 Makkelijk recept: Citroencake met maanzaad 
 

Nu het zo warm is, en het er niet op lijkt dat de hoge temperaturen snel 
zullen zijn verdwenen, wil je niet al te veel tijd doorbrengen bij een 
warm fornuis. Onderstaand recept is snel te berijden en u heeft dan een 
heerlijk frisse cake. Lekker bij de thee (met citroensap) of een glas 
koude citroenkwast (mineraalwater met citroensap, een beetje suiker 
en ijsblokjes). 

 

225 g zelfrijzend bakmeel 
1 theelepel bakpoeder 
175 g zachte boter (kamertemperatuur) 
165 g rietsuiker 
3 grote eieren 
2 biologische citroenen 
3 eetlepels maanzaad 
150 g melk 
100 g poedersuiker 
1 biologische citroen 
1 eetlepel maanzaad 

 

Voorbereiding: 
De oven op 160 graden voorverwarmen (geen heteluchtoven gebrui-
ken). Het bakblik invetten en met bakpapier bekleden.  

 

Het zelfrijzend bakmeel samen met de bakpoeder in een kom zeven. In 
een andere kom de zachte boter met de suiker schuimig roeren. Eieren 
stuk voor stuk toevoegen en flink roeren zodat een crèmige massa ont-
staat. Van een citroen de schil boven de kom met deze massa raspen en 
samen met het sap van twee citroenen erdoor mengen. Het maanzaad 
met een garde snel erdoor heen werken en daarna de melk toevoegen. 
Tot slot het gezeefde meel snel erdoor roeren, heel kort zodat het deeg 
niet plakkerig wordt. 
Het bakblik vullen met het (bijna vloeibare) deeg en gedurende 40-45 
minuten net onder het midden van de oven bakken. Met een houten 
cocktailprikker controleren of de cake gaar is. Zo nodig nog iets langer 
bakken (ongeveer 5-10 minuten) en ed bovenkant eventueel afdekken 
met aluminiumfolie. 
Voor het glazuur het sap van een citroen vermengen met de poedersui-
ker en de bovenkant van de cake ermee bedekken. De schil nog raspen 
of sliertjes met een zester (een soort rasp waarmee je sliertjes van de 
schil kunt raspen) trekken en samen met het maanzaad over de glazuur 
strooien. Daarna de cake in de koelkast zetten en bij voorkeur pas de 
volgende dag aansnijden zodat de cake goed doortrokken is van alle 
smaken. 
Ik hoop dat de cake smaakt! 
Sylvia Oosterhuis 
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Een ander of een nieuw museum? 

 

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum 
heeft een andere naam gekregen. 
Het heet nu het Museum aan de A. 
Van museum over de Noord-
Nederlandse scheepvaart naar muse-
um over de stad en provincie. Na-
tuurlijk blijven ook de verhalen over 
de Groninger scheepvaart. Want 
Groningen zonder scheepvaart zou 
Groningen niet zijn. Voor de hele 
transitie zijn enkele jaren nodig. 
Werk in uitvoering dus. Voor de 
liefhebber van een historische snack 
én de culturele en historische fijn-
proever: Museum aan de A wordt 
voor iedereen. 
 

Van 16 augustus tot 8 januari 2023 is de tentoonstelling Welkom in 
1672 te zien. Niet alleen is dit een ‘kijkend naar’ evenement, maar het 
is ook leuk om met kleinkinderen naartoe te gaan: reis mee naar het 
jaar 1672 en neem een kijkje in het leven van Lammechien, Idris, Hin-
rick en Stijntien, vier eigenwijze tieners die in 1672 in Groningen wo-
nen.  
De vrienden maken het beleg van Groningen mee. Ze zien kogels vlie-
gen en delen van de stad die vernietigd worden, zoals het Bonte Huys 
aan de Vismarkt. Maar ondertussen gaat hun leven ook nog gewoon 
door. 
Voor kinderen is er de mogelijkheid om in de huid te kruipen van de 
Groningse kinderen uit die tijd. Ze kunnen 17eeeuwse kleding aantrek-
ken en aan het werk gaan in de keuken of op de boerderij. Een waarde-
volle ervaring! 
Sylvia Oosterhuis 

Acceptgiro 
 

Na 46 jaar trouwe dienst zal de acceptgiro per 1 juni 2023 verdwijnen. 
En dat betekent dat het innen van de contributies van de PCOB zoals we 
dat in Groningen jarenlang gewend waren op een andere manier plaats 
zal gaan vinden. Vanaf het jaar 2023 zal de inning van de contributies 
gebeuren door middel van automatische incasso, en wel in de maand 
januari. Daarvoor moet u, als lid, een incassoformulier ondertekenen. 
In het oktobernummer van de nieuwsbrief wordt een en ander toegelicht.  
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 Oproep: denk mee over medische vraagstukken 
 

Vanuit verschillende hoeken wordt KBO-PCOB gevraagd om mee 
te denken over medische vraagstukken. Dat kan gaan om richtlijnen 
in de zorg, nieuw beleid, nieuwe protocollen of verdieping op spe-
cifieke zorgdomeinen. De vraag hierbij is altijd: kunnen we de blik 
vanuit senioren hierbij betrekken? Of: wat moet er anders als we 
het bekijken vanuit het perspectief van senioren? Inmiddels lopen 
de aanvragen op en willen we graag een beroep doen op u. 

 

We gaan een netwerk oprichten van oud-zorgprofessionals die met 
ons kunnen kijken naar zorginhoudelijke vraagstukken. Uw experti-
se en ervaring zijn van groot belang om de zorg beter te maken. 
Vanuit het netwerk kijken we gezamenlijk naar de verschillende 
aanvragen, verkennen we wat we kunnen inbrengen en wie zitting 
wil nemen in bijvoorbeeld een klankbordgroep. Door kennis te bun-
delen kunnen we effectief en inhoudelijk input geven. 

 

Bent u werkzaam geweest in de zorg en wilt u actief meedenken 
over zorgvraagstukken, dan vragen wij u om een mail in te sturen 
naar hoofd belangenbehartiging Marielle van Oort  
( marielle.vanoort@kbo-pcob.nl). 

Muziektip 
Het nieuwe seizoen klassieke muziek in De Oosterpoort opent op za-
terdag 17 september 2022 met het wereldberoemde The Choir of 
King’s College uit Cambridge.  
 

The Choir of King’s College, Cambridge 
is een van de mooiste voorbeelden van de 
indrukwekkende Engelse koortraditie. 
Het ensemble werd al in 1441 opgericht 
door de Engelse koning Henry VI om de 
dagelijkse diensten in zijn nieuwe kapel 

te begeleiden. Anno 2022 is dat nog steeds de voornaamste taak van 
de koorknapen, maar zodra ze op tournee gaan, grijp je als program-
meur natuurlijk je kans. In 2013 en in 2016 zweefden de gouden stem-
men van The Choir of King’s College, Cambridge ook al door De 
Oosterpoort. Op zaterdag 17 september zorgt het ensemble onder lei-
ding van maestro Daniel Hyde opnieuw voor een belevenis die geen 
enkele koorliefhebber wil missen. 

 

Kaarten zijn online te koop en indien nog beschikbaar vanaf een uur 
voor aanvang van een event bij de eventkassa op de eventlocatie. 
Voor meer informatie zie: www.spotgroningen.nl of tel. 050-3680368 
(ma t/m vr van 12.00 – 14.00) Mail: kassa@spotgroningen.nl 

mailto:vanoort@kbo-pcob.nl
http://www.spotgroningen.nl
mailto:kassa@spotgroningen.nl
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Oproep voortgang Trouw Corona archief 
 

Ik ben Aaf Bel, 88 jaar, ik lees Trouw dagblad al vele jaren.  
Vanaf het begin van de Corona trof mij de stukken hierover, het had 
mijn aandacht! 
Ik ben gaan lezen, knippen en plakken. Mappen en inlegvellen ge-
kocht. Deze bezigheid heeft mij door die tijd geholpen.  
Ik ben nu met mijn 36ste map bezig, iedere map heeft 60 bladzijden! 
 

Nu is mijn vraag: 
Doordat ik steeds slechter ga zien moet ik tot mijn spijt er mee stop-
pen! 
Ik zou het fijn vinden als iemand het van mij over wil nemen en er mee 
door wil gaan, want de “Corona “ zijn we nog lang niet kwijt. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
P.s. in juni 2021 stond er een stukje van mij hierover in Trouw. 
 

Als u belangstelling heeft, neem dan contact met mij op! 
 

A.F Bel -Moorlag 
Vondelflat app 406 
Vondellaan 77 
9721 LC Groningen 
Tel: 050-5266139 

De dagelijkse Krant. ! 
Weet je wat opvalt ,wanneer je iedere dag de krant leest , maar ook de 
Bijbel , merk je dat de profetieën die je daar leest , ook volgens de 
krant ?  nu in vervulling gaan !  
 

Zoals in 2 Timotheus 3  :  
Weet wel ,dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen . 
Want de mensen zullen zelfzuchtig  zijn , geldgierig , pochers , ver-
waand  en hoogmoedig , kwaadsprekers ,aan hun ouders ongehoor-
zaam , ondankbaar ,onheilig ,liefdeloos ,onmatig , onhandelbaar , afke-
rig van het goede ,verraderlijk ,roekeloos ,opgeblazen, met meer liefde 
voor genot ,dan voor God ! 
 

En in Matheus 24:12.  
En omdat de wetsverachting toeneemt ,zal de liefde van de meesten 
verkillen ! 
Wanneer je nu om je heen kijkt ,zie je het alles gebeuren ! 
Misschien toch wel zinvol , om naast de krant , in ieder geval de Bijbel 
te lezen!  
Ingezonden door :Sietske Witterholt  
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       R o m e i n s e  F i l i p p i n e sept. 2022 

I   1     7     

II     10     3   

III 5     2       

IV   5   1       

V 7     3       

VI       6   7   

VII 8     11 9     

VIII 4       3     

IX     3       10 

X 2       9     

XI   7         11 

XII       12     13 

XIII 13           10 

O m s c h r i j v i n g e n  

I  11 x VI  1 x XI Gift aan arme 

II Verlengstuk mouw VII Ophangen kledij XII Trommelaar 

III Predikant VIII Waterspuiter XIII Alcoholbonbon 

IV Neon IX Dieren met manen     
  

V Ontvangdraad X Vaccineren     
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11 6 7 1   12 3 5   12 13 3 3 5 

                                

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

Beste puzzelaarsters en puzzelaars, dit is een gewone Filippine maar met 
Romeinse cijfers i.p.v. de bekende gegevens. 
 
Op bladzijde 19 vindt u de oplossings-regel die ingestuurd kan worden tot: 
 
   1 okt 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 postcode 
    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 juni was: 
 

“Beter voordenken dan nadenken” 
 
 

Iedereen hartelijk dank voor de vele oplossingen. 
 

Prijsjes zijn er deze keer voor:  
 

Mevr. A.van Bruggen,   Dhr. R. Nicolai, 
 

Mevr. J. Huisinga. 

mailto:33.trein@gmail.com
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Lezing ledenmiddag 14 september 
 

Zoals u elders in de nieuwsbrief kunt lezen, hebben we de heer Hein 
Bekenkamp bereid gevonden om op onze eerste bijeenkomst na de zo-
mer een lezing voor ons te verzorgen. Hein Bekenkamp is oud-
journalist en als vrijwilliger bij een aantal organisaties betrokken die 
zich met name zeer hebben ingespannen om van het Gronings Ontzet, 
dat dit jaar 350 jaar geleden is, deze keer een grootse manifestatie te 
maken die de hele week voorafgaand aan 28 augustus plaatsvindt. In 
de vorige nieuwsbrief is er al uitgebreid aandacht aan besteed en is ook 
het programma van die week in grote lijnen vermeld. Maar Hein Be-
kenkamp is ook erg van het visuele en auditieve. Met andere woorden, 
hij  kan zich gemakkelijk verplaatsen in personen die in het verleden 
leefden en het verhaal vertellen vanuit hun perspectief, ondersteund 
door beeld en geluid. En dat gaat hij ook doen tijdens onze bijeen-
komst. Hein Bekenkamp kan zo smakelijk vertellen dat mensen aan 
zijn lippen hangen.  
Ik hoop u in grote getale samen met Hein Bekenkamp te mogen begro-
ten op “onze” tweede woensdagmiddag (in september). 
Sylvia Oosterhuis 

Rijbewijskeuring 75+ GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENI-
OREN IN GRONINGEN, HAREN e.o.  
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts.  
 

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbu-
reau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl.  
Korting van € 10,00 ,op het actuele tarief  75+ B/E , voor u als PCOB 
lid.  Zie website voor actuele tarieven. 
 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverkla-

ring gekocht te worden. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente of via 
internet op mijn.cbr.nl (inloggen met uw DigiD). U beantwoordt de 
vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring (al of niet digitaal) naar het 

CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via de 
mail). De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere 

maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren 
een afspraak te maken voor de keuring. 
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Jantine Tammes (1871-1947) 
Eerste vrouwelijke hoogleraar in Groningen 
Jantine Tammes werd in 1871 in de Peperstraat in Groningen geboren 
in een middenstandsgezin, haar vader was fabrikant in cacao-, chocola-
de- en suikerwerken. Ze ging naar de Middelbare Meisjesschool en 
schreef zich in 1890 in aan de Groningse universiteit, waar ze wel col-
leges en practica volgde, maar geen academische examens mocht af-
leggen. 
  
Toen ze in 1890 ging studeren telde de Groningse universiteit slechts 
11 vrouwelijke studentes op een totaal van 415 studenten en dit aantal 
groeide maar langzaam. In 1896 richtte Jantine Tammes samen met 
twee studiegenoten een ‘wandelclub’ op, die in 1898 uitgroeide tot de 
Groninger Vrouwelijke Studentenclub en in 1912 de naam Magna Pe-
te kreeg. De vereniging is de oudste vrouwelijke studentenvereniging 
in Nederland. 
Aan de universiteit behaalde Jantine Tammes een aantal middelbare 
aktes en vanaf 1894 werkte ze als lerares natuur- en scheikunde op de-
zelfde meisjesschool waar ze zelf leerlinge was geweest. In 1897 werd 
ze gevraagd op de Groningse universiteit assistent te worden van pro-
fessor J.W. Moll, hoogleraar in de plantkunde en daarmee begon haar 
wetenschappelijke carriere. 
  
Ze deed onder andere genetisch onderzoek in de plantkunde, waarbij 
vlas haar belangrijkste onderzoeksobject was. Van haar verschenen 
hierover talloze wetenschappelijke publicaties, waarmee ze internatio-
nale bekendheid verwierf. Deze publicaties waren voor de Groningse 
universiteit aanleiding om haar in 1911 een eredoctoraat te verlenen, 
die ze uiteindelijk in 1919 pas kreeg. Zij was hiermee de eerste vrou-
welijke hoogleraar in Groningen en de tweede in Nederland. 
Bron: https://www.rug.nl/museum/history/prominent-professors/ 

Wist je dat: 
Bomen innig samenleven met de paddenstoelen die we  
symbionten noemen. Een win-winwsituatie: 
de boom levert suikers aan de zwam en de 
zwam levert voedingsstoffen aan de boom. 
Voor een gezond bos is het daarom beter om 
paddenstoelen te laten staan! 
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DE DROOGTE VAN 1976 
Door: Daan Couwenbergh 

 
Op 3 augustus 2022 kreeg Nederland te horen dat er een officieel 
watertekort is. Door de hoge temperaturen en weinig neerslag, zak-
te het waterpeil in de rivieren, waardoor op veel plekken proble-
men ontstonden. Dat klinkt raar voor een land als Nederland, dat 
internationaal bekend staat als waterland. Toch is het niet voor het 
eerst dat het Nederland kampt met droogte. In 1976 was het land 
kurkdroog.  
 

Kurkdroog Europa 
Aan het begin van 1976 kreeg 
Nederland nog een flinke storm 
over zich heen, maar al snel 
veranderde het weerbeeld. Het 
werd droog. In grote delen van 
het continent begonnen de neer-
slagcijfers al in de tweede helft 
van 1975 terug te lopen. In het 
voorjaar en de zomer van 1976 
was de hoeveelheid neerslag 

helemaal klein. Op veel plekken in Europa viel er slechts 70% van de 
normale hoeveelheid neerslag. In het westen van Frankrijk viel nauwe-
lijks de helft van de normale hoeveelheid neerslag. Doordat het ver-
spreid over Europa al relatief droog was, voerden rivieren zoals de Rijn 
en de Maas minder water naar Nederland. Langs de kusten van het Ka-
naal en de Noordzee viel de minste neerslag. Dat betekende dus dat 
vooral in Nederland veel minder neerslag viel. Hoe weinig neerslag er 
viel, blijkt uit een rapport dat later door het KNMI werd uitgebracht. 
Volgens het rapport viel er in delen van Drenthe en Overijssel tussen 
maart en augustus 1976 slechts 54% van de normale hoeveelheid neer-
slag. In Zeeland was de situatie nog dramatischer, daar was de hoeveel-
heid neerslag in dezelfde periode slechts 41% van het langjarig gemid-
delde. Kortom: zowel via de rivieren als door neerslag, kwam er veel 
minder water in ons land terecht.  
Droogte ontstaat niet alleen door een tekort aan neerslag. Droogte ont-
staat als er meer water uit de bodem verdampt, dan dat er bij komt. En 
verdampen, dat deed het water in 1976. Het KNMI schatte dat er lande-
lijk 17% meer water verdampte dan normaal, met lokale uitschieters tot 
21%. Nederland was dus kurkdroog.  
 
 

https://isgeschiedenis.nl/overzicht/gebruiker/1068
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De gevolgen van de droogte 
Na het droge voorjaar volgde een zomer die niet alleen droog was, 
maar ook nog eens erg heet. De temperaturen liepen niet zo ver op als 
in 1975, maar kwamen wel ruim boven de dertig graden. En erger nog: 
de hitte hield lang aan. En dat zorgde voor grote problemen.  
Die problemen waren al snel goed zichtbaar in de natuur.  
1976 werd een jaar met veel natuurbranden in Nederland. Mede door 
het grote aantal bomen dat door de hitte bezweek. Eind juni berichtte 
het Nieuwsblad van het Noorden dat er al miljoenen naaldbomen door 
de hitte gestorven waren. Het droge hout was een perfecte brandstof. 
Veel dieren in het wild hadden het zwaar, vanzelfsprekend werden 
vooral dieren die in en rond natuurwater leven, getroffen. De vissterfte 
was groot, doordat beken en sloten droog kwamen te staan en het wa-
terpeil in rivieren ver zakte.  
 
Het leger besproeit akkers 
De lage waterstand was niet alleen voor de vissen een probleem. Veel 
boeren hadden nog niet de grote beregeningsinstallaties die ze nu heb-
ben, als ze überhaupt al een waterpomp hadden. In het voorjaar schoot 
de Bescherming Bevolking veel 
boeren al te hulp met waterpom-
pen, en in juli besloot het minis-
terie van Defensie dat ook het 
leger te hulp zou schieten om te 
redden wat er te redden viel. 
Maar dat was vaak slechts een 
druppel op een gloeiende plaat. 
Veel akkerbouwers zagen hun 
gewassen verpieteren en hun akkers veranderen in stoffige vlaktes die 
meer aan een savanne deden denken.  
 
Dorstige koeien  
Niet alleen akkerbouwers hadden het zwaar, ook de veeteelt leed onder 
de droogte. In de kuststreken werd drinkwater voor het vee een pro-
bleem. In het Groningse Oldambt waarschuwde het waterschap in juli 
de boeren dat het vee niet meer zomaar uit de drinkwaterputten of slo-
ten moest drinken. In gebieden dicht bij de kust kon het water daar al 
te zout worden. Veel boeren hielden hun vee daarom maar binnen. 
Daar konden ze er voor zorgen dat de hun dieren niet het verkeerde 
water dronken. Bijkomend voordeel daarvan was dat de koeien ook 
minder makkelijk uitbraken, want dat gebeurde nogal eens.  
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Het gras in de weilanden was verdord en nauwelijks nog voedzaam. 
Daardoor werd het natuurlijke instinct van de 
dieren wakker en regelmatig braken koeien uit, 
op zoek naar voedzamer gras. In juli berichtte de 
Volkskrant dat ‘het vee zo langzamerhand ge-
noeg begint te krijgen van grazen op de verdorde 
weiden’. De Groningse politie rapporteerde tal-
loze uitbraken van vee dat waarschijnlijk op 
zoek was naar voedzamer gras, schaduw en wa-
ter en ook in andere delen van het land brak vee 
uit. Een kudde koeien in Wolfheze maakte het 

erg bont. De kudde zag waarschijnlijk dat het gras bij de buren, een 
producent van graszaad, daadwerkelijk groener was en brak uit om 
zich bij de buren tegoed te doen aan het besproeide en dus groenere 
gras.  
 
Records waterverbruik 
Maar ook de mensen hadden dorst. De drinkwaterbedrijven kregen ook 
met een ‘overstelpende vraag’ naar drinkwater te maken. De drinkwa-
terpompen draaiden wekenlang op volle kracht om aan de vraag naar 
water te voldoen. Als zo’n pomp door een mankement even wegviel, 
kon dat ervoor zorgen dat er bij sommige mensen soms weinig druk op 
de kranen stond. Hoewel drinkwaterbedrijven iedereen de hele zomer 
lang ervan verzekerden dat de drinkwatervoorziening in Nederland niet 
in gevaar kwam, werd er wel gemaand om zo zuinig mogelijk te zijn 
met het water. Desondanks registreerde het drinkwaterbedrijf van Am-
sterdam op 14 juni een recordverbruik in de hoofdstad, bijna 324 dui-
zend kubieke meter.  
Ook de frisdrankproducenten moesten hun machines op volle toeren 
laten draaien. Melkboeren en bierbrouwers kregen zelfs te maken met 
een tekort aan flessen om hun waren in te verkopen. Veel mensen leg-
den een voorraadje bier of frisdrank aan, waardoor er meer flesjes wer-
den verkocht, dan er werden ingeleverd.  
   
Mooiweermoe 
Ook had de droogte gevolgen voor het dagelijks leven. Scholen draai-
den tropenroosters, of gaven hun leerlingen zelfs helemaal ‘tropenvrij’. 
Zeker toen de zomervakantie aanbrak, besloten veel mensen simpel-
weg van het weer te genieten. De zwembaden zaten overvol, waardoor 
mensen ook maar verkoeling zochten in parkvijvers en fonteinen. Maar 
later in de zomer werden mensen toch mooiweermoe, als was het maar  
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door slaapgebrek. In de warme plaknachten was het voor veel mensen 
lastig om de slaap te vatten. Natuurlijk vanwege de warmte, maar ook 
omdat mensen in een poging de warmte te verdrijven het raam lieten 
open staan en dus al het geluid van buiten ongefilterd in de slaapka-
mers terechtkwam. Regelmatig moest de politie uitrukken om ruzie 
tussen slapeloze en oververhitte buren te sussen. Daarnaast werd veel 
geadviseerd om toch vooral thuis verkoeling te zoeken en zo de drukte 
op stranden en in zwembaden te voorkomen. De schaduw thuis was 
beter dan stoven in de auto in een lange file voor het strand. De kranten 
gaven zelfs een kledingadvies. Mensen werd geadviseerd om in vrije-
tijdskleding naar kantoor te komen, tenminste, als de baas dat toeliet.   
 
Bidden voor regen 
De mooiweermoeheid zorgde ervoor dat naarmate de zomer vorderde, 
het bezoek aan zwembaden weer terug begon te lopen. Bisschoppen 
registreerden juist een kleine groei van het kerkbezoek. Al was het 
maar omdat het tussen de dikke muren van veel oude kerkgebouwen 
een stuk koeler was dan buiten, maar ook omdat de bisschoppen een 
oproep deden om te komen bidden voor beter, regenachtiger weer.  
 
Einde van de hittegolf 
In de laatste dagen van augustus werden de 
weerberichten in de ogen van veel mensen 
wat positiever. De temperatuur zakte en er 
kwam regen aan. Die regen was in Nederland 
nog niet voldoende om het neerslagtekort te 
compenseren, maar in ieder geval werd het 
niet nóg groter. Mensen haalden opgelucht 
adem, al zou het nog een tijd duren voordat 
de droogte helemaal was opgelost.  
 
Grootste neerslagtekort van de twintigste eeuw 
Nog langer duurde het voordat de droogte van 1976 geëvenaard zou 
worden. 1976 werd het droogste jaar van de twintigste eeuw. Even zag 
het er naar uit dat 2018 het nóg droger zou worden en begin augustus 
van dat jaar was het neerslagtekort ook daadwerkelijk even groter dan 
in 1976. Maar augustus 2018 werd natter dan augustus 1976, waardoor 
dat jaar nog altijd telt. Veel klimaatwetenschappers maken zich zorgen, 
want het ziet er naar uit dat het steeds vaker droog zal zijn in Neder-
land.  
Bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/ 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/
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Is onthard water goed of slecht voor uw gezondheid? 

Geplaatst op 21 maart 2022 door  Alleszelf.nl 

 
In tegenstelling tot hard water bevat onthard water geen kalk of minera-
len die kalk kunnen vormen. Of onthard water beter is voor de gezond-
heid dan hard water ligt er maar net aan waar het water voor wordt ge-
bruikt. Zo bevat hard water mineralen die uw lichaam nodig heeft, wan-
neer water is onthard zijn deze mineralen niet meer aanwezig. Het is 
dus niet aan te raden om constant onthard water te drinken aangezien u 
deze benodigde mineralen dan zult missen. Het is echter juist wel aan te 
raden om een waterverzachter gebruiken om kalkaanslag te voorkomen. 
Ook voor de gezondheid van uw haar en huid kunt u tijdens het dou-
chen beter gebruik maken van onthard water. 

Wat is onthard water? 
We spreken van onthard water wanneer water geen kalk bevat. Daar-
naast bevat onthard water ook geen calcium en magnesium. Deze mine-
ralen komen van nature voor in grondwater en kunnen kalk vormen 
wanneer het water wordt opgewarmd. Water dat kalk bevat, wordt af-
hankelijk van de hoeveelheid kalk ook wel hard of zelf zeer hard water 
genoemd. Onthard water wordt wordt juist zacht water genoemd. Het 
water dat in Nederland uit de kraan komt, is over het algemeen zacht tot 
gemiddeld hard. De precieze hardheid van het water kan enigszins ver-
schillen afhankelijk van de locatie waar u woont. Ook zijn de eisen voor 
de hardheid van kraanwater in het buitenland vaak anders. 
 

De voordelen van onthard water 
Er zijn een aantal redenen waarom u gebruik zou willen maken van ont-
hard water. Ten eerste kan hard water ervoor zorgen dat er kalk ontstaat 
op uw sanitair. Denk hierbij vooral aan de kranen in de douche en in de 

keuken. Wanneer er eenmaal kalk is ontstaan is het 
lastig om het sanitair schoon en hygiënisch te hou-
den. Dit zou in sommige gevallen uiteindelijk kun-
nen leiden tot een vermindering van de gezondheid. 
Een ander belangrijk punt is dat douchen met hard 
water kan zorgen voor een droge huid. Douchen met 
hard water kan er daarnaast ook voor zorgen dat uw 
haar er minder mooi uit gaat zien. Door gebruik te 
maken onthard water zult u hier minder last van 
hebben. 

 

Het bepalen van de hardheid van water 
Er zijn verschillende manieren waarop u zelf de hardheid van water  
 
 

https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/onthard-water-gezondheid
https://www.alleszelf.nl/author/alleszelf-nl
https://www.renovatie-gids.be/waterverzachter/waterverzachter-kopen/
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kunt meten. Het hierbij handig om te weten dat de hardheid van water 
kan worden aangegeven met behulp van twee verschillende schalen. 
Het gaat hierbij om de Duitse graden en de Franse graden. 
 

Test water ontharden 
Een hele simpele manier om het water te testen is door een fles te vul-
len met water en een aantal druppels afwasmiddel. Als u deze schudt 
en het schuim verdwijnt snel is het water hard, verdwijnt het schuim 
niet dan is het water juist zacht. Voor een meer specifieke meting van 
de waterhardheid kunt u echter ook strips kopen waarmee u de hard-
heid kunt meten. 
 

Zo kunt u zelf water ontharden 
Mocht het zo zijn dat u hard water in huis blijkt te hebben dan kunt u 
overwegen om een waterontharder te laten installeren. De bekendste 
waterontharder die ook tegenwoordig nog erg veel wordt gebruikt is de 
zoutwaterontharder. Er zijn echter nog meer verschillende soorten wa-
terontharders te koop. Welke waterontharder het beste past bij uw situ-
atie hangt onder andere af van waarvoor u het ontharde water zult gaan 
gebruiken. Dit is bijvoorbeeld de beste waterontharder volgens top-X. 
Zo speelt de benodigde hoeveelheid onthard water een rol in het bepa-
len van het juiste systeem. Het budget dat beschikbaar is zal daarnaast 
ook meespelen in de keuze voor een bepaald soort waterontharder. 
 

Bron: https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/ 

Het effect van extreme hitte op je lichaam 
Minder concentratie en veel vochtverlies 

Er wordt geadviseerd om uit de warmte te blijven, goed te drinken 
en vooral om rustig aan te doen. Dat is niet voor niets, want je li-
chaam moet hard werken om de lichaamstemperatuur op 37 gra-
den te houden. Dit is wat extreme hitte met je doet. 
 

Veel zweten 
Een zichtbare en voelbare reactie op hitte is dat we gaan zweten. Van 
de zweetklieren die een rol spelen bij de regulatie van de lichaamstem-
peratuur, zijn er zo’n twee tot vijf miljoen. Samen kunnen ze ervoor 
zorgen dat het lichaam tot wel 10 liter zweet per dag verliest. Al die 
kleine druppeltjes zweet verdampen op je huid en helpen je lichaam zo 
af te koelen. 
 

Rood hoofd 
Je lichaam wil de overmatige warmte zo snel mogelijk kwijt. Bij extre-
me hitte gaan daarom de bloedvaten onder je huid verder openstaan,  

https://top-x.nl/beste-waterontharder/
https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/
https://www.plusonline.nl/zweten/zweet-het-hoe-en-waarom
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zodat de warmte sneller kan worden afgevoerd. Dit is waarom je vaak 
een hoofd rood krijgt bij extreme warmte of inspanning. 
 

Vermoeid 
Het hoofd wordt overigens niet alleen rood, maar 
ook duf. Omdat het lichaam veel energie kwijt-
raakt aan het op temperatuur houden van het lijf, 
blijft er minder energie over voor de hersenen 
om mee te werken. Dit is waarom je je veel 
slechter kunt concentreren bij hogere tempera-
turen. Een lagere bloeddruk werkt hier ook aan 
mee. Het kan helpen om daarom even de benen te strekken, zodat het 
bloed weer sneller naar de hersenen kan worden gepompt. 
 

Hart werkt hard 
Het vocht dat we verliezen, komt voor een groot deel ook uit 
de bloedvaten. Het vloeibare deel van ons bloed bestaat voornamelijk 
uit water. Omdat het vocht in de bloedvaten afneemt, daalt ook de hoe-
veelheid bloed. Het hart moet daarom harder pompen om al het bloed 
toch nog het hele lichaam door te krijgen. Hierdoor kan de druk op het 
hart wat zwaarder worden. 
 

Weinig trek 
Is het je wel eens opgevallen dat je minder trek hebt wanneer het zo 
warm is? Dit komt doordat de ruststofwisseling wordt aangepast. Daar-
bij is het bloed in je lichaam nodig op andere plekken en zullen som-
mige organen het met minder moeten doen. De maag en darmen zijn 
hier ‘de dupe van.’ Minder bloed in deze organen zorgt voor een lager 
hongergevoel. Pas hierbij op voor diarree, dat hier ook bij kan komen 
kijken. Het is belangrijk om voldoende te eten met het warme weer, 
ook wanneer je weinig trek hebt. 
 

Dikke enkels 
Gaan je schoenen strakker zitten wanneer het warmer wordt? Dat is 
logisch. Het vocht dat uit je bloedvaten treedt, hoopt zich namelijk 
makkelijk op tussen de weefsels van je enkels. Ook je vingers zwellen 
wat makkelijker op. Dit verschijnsel wordt ook wel oedeem of water-
zucht genoemd. Dat het op deze plekken blijft zitten, komt simpelweg 
door de zwaartekracht. Het kan helpen om regelmatig te bewegen en 
de spieren in de benen te stimuleren. 

Zout houdt vocht vast, maar bij extreme hitte is het ook belangrijk om 
juist wat zout te eten om niet al het vocht te verliezen. Neem dus gerust 
een handje zoutjes of een kopje soep en drink daarbij meer water dan 
je normaal doet. Het advies is zo’n twee liter water op een dag. 
Bron: https://www.plusonline.nl/ 

 

https://www.plusonline.nl/bloed/bloedvaten-100000-kilometer-lang
https://www.plusonline.nl/overgewicht-en-afvallen/bereken-je-ruststofwisseling
https://www.plusonline.nl/stoelgang-en-spijsvertering/feiten-en-fabels-over-diarree
https://www.plusonline.nl/voeten/oorzaken-van-opgezette-voeten
https://www.plusonline.nl/bloeddruk/oedeem-vocht-op-vreemde-plekken
https://www.plusonline.nl/
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Wie was toch de bisschop van Tours?  
 

December is de maand dat we de geboorte van Christus gedenken, he-
laas wordt het aantal mensen dat dit nog weet steeds kleiner.  

 
In onze mooie stad Groningen staat de Martinikerk maar weet u wie 

Martini was?  
 

Martinus (latijn voor Maarten) werd geboren in 316 in Hongarije. Later 
werd hij bisschop van Tours. Het was een bewogen man, die eens de 

helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf.  
Zo werd hij beschermheilige van landlopers en bedelaars.  

 
 

Onze Martinikerk, gebouwd in 1253,met een hoogte van 
96,8 meter, heeft dus de naam gekregen van bovenstaande 
weldoener. Hij hoopte een voorbeeld te zijn voor de be-
woners van deze stad. 
Ons land kent twee kerken met de naam Martini de onze 
dus en er staat er nog een in Doesburg (ook een protes-
tantse kerk en hij 94 meter hoog).  
 
 

Er zijn vijf kerken met de naam St. Martinus en die zijn uiteraard ka-
tholiek.  
Ze staan in: Weerd, hoogte 78 m,  Duistervoorde (bij Twello), hoogte75 
m, Arnhem hoogte 70,2 m en in Breda hoogte 70 m. De kleinste kerk 
staat in Maastricht- Wyck, hoogte 70 m. 
 
De kerk met de hoogste toren in ons land is de Dom in Utrecht hoogte 
112,32. 
 
De Sint Maarten (later Martini) werd in 1253 al genoemd als parochie-
kerk. Eens bezat de Martinikerk een kostbaar relikwie nl. de arm van 
Johannes de Doper, (zie het boek “Kalendarium van de Geschiedenis 
van De Stad en de Provincie Groningen”) maar na de reductie is de reli-
kwie in 1594 verdwenen. 
In genoemd boek komt de Martinikerk zestien keer voor, de A-kerk ne-
gen keer, de Nieuwe kerk twee keer, de Broerkerk zeven keer en de Jo-
zefkerk twee keer.  
 

Ingezonden door: Klaas Jan de Poel 
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1960 
De komst van de wasmachine                  Auteur G. Bouwman   

Het zal begin jaren zestig zijn geweest. De gevolgen van de oorlog 
raakten langzamerhand op de achtergrond en opkomende welvaart 
kreeg steeds meer vat op ons. Het was in die tijd, dat onze kolenkachel 
plaats maakte voor de petroleumkachel in ons huis aan de Hoofdweg in 
Schildwolde. De tijd, dat in ons gezin de logge zwart wit televisie een 
plaats kreeg in de voorkamer. Alle stoelen werden er in een kring om-
heen geplaatst. Er werd nagedacht over de aanschaf van een auto. Een 
Daf met dat handige pookje, omdat mijn vader - ruim vijftig en toen 
nog zonder rijbewijs - niets op had met een auto met vier versnellin-
gen. 
Maar als eerste kondigde de wasmachine zich aan. Als jochie van een 
jaar of zes, zeven stond ik vooraan, toen dit technisch wonder bij ons 
werd afgeleverd. In de schuur vond het een dominante plek. Prachtig. 
Een groot wit vat met binnenin een zwarte metalen pin met daaraan 
een soort vleugels. Als de machine werd aangezet, draaide de pin 
linksom en rechtsom, linksom en rechtsom. Bovenop een wringer, zo-
als we tegenwoordig nog op campings veelvuldig aantreffen. De aker 
waarin de was tot die tijd gekookt werd, de stamper en het wasplankje 
konden per direct met pensioen. 
De vuile was werd bovenin het apparaat gedaan, in het hete schuimen-
de sop. Als het deksel er niet op lag, kon ik net over de rand kijken. Ik 
ruik nog de geur van schone was in schuimend zeepsop. Als vervol-
gens de hete was met een soort enorme houten suikerklontjestang uit 
het hete water werd getakeld, was het tijd om de boel door de wringer 
te halen. Want een centrifuge hadden we niet. Wringen: dat deed ik 

graag en veel. Een heerlijk werk-
je. Dat stak nauw. Te veel kle-
ding? Dan was het niet te wrin-
gen. Dunne kleding? Dan was het 
oppassen, want dan draaide de 
boel almaar rond en was de kans 
groot dat de zaak vast liep. Ik en 

mijn oudere zus raakten er behoorlijk bedreven in. Helaas voor ons 
ging de techniek verder. Enkele jaren later kwam de centrifuge. De 
wringer werd overbodig. 
Elke keer als ik nu nog op een camping de beschikking krijg over een 
wringer, komen de herinneringen aan die eerste geweldige wasmachine 
terug. 
Bron: https://www.deverhalenvangroningen.nl/  

https://www.deverhalenvangroningen.nl/
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Hoe is de scheldnaam “Kaaskoppen” ontstaan? 
Toen Napoleon ons land veroverde had hij een groot leger. Deze solda-
ten werden betaald vanuit Frankrijk. Zij ontvingen ‘soldij’. In Neder-
land werd door het Franse leger belasting geheven om deze soldaten te 
betalen. De glorietijd van Napoleon bleek niet eeuwig te zijn en toen 
de zaken slechter gingen werden de Franse soldaten in Nederland niet 
meer betaald. 
Het oog van deze soldaten viel al snel op de boerderijen van het Neder-
landse platteland. De boeren konden goed leven van de rijkdommen 
van het land en vooral in de omgeving Gouda en Bodegraven lagen de 
schuren vol met goudgele kazen. De Franse soldaten kregen hier ook 
lucht van en gingen regelmatig op rooftocht. De boeren wilden zich 
verdedigen maar hadden daar de middelen niet voor. 
Totdat de boeren ontdekten dat de kaasvaten meerdere doelen konden 
dienen. Deze vaten, van oorsprong gedraaid uit wilgenhout, werden 
eerst alleen gebruikt voor het maken van de kaas. De boeren kwamen 
echter op het idee dit kaasvat te gebruiken als helm. De boeren stopten 
er stro in en een doek om het dragen van zo’n harde kaaskop wat te 
veraangenamen. Daarnaast bevestigde men er een leren bandje aan 
voor onder de kin. Soms werden de kaaskoppen nog extra beveiligd 
met behulp van ijzeren banden. Met een hooivork in de hand en een 
kaasvat als helm bleken de boeren een geduchte tegenstander en kon-
den ze het plunderen op hun boerderijen een halt toeroepen. Zo is de 
scheldnaam ‘kaaskoppen’ ontstaan. 
De kaasvaten die de boeren op hun hoofd hadden en de vechtvorken 
zijn te zien in het Kaasmuseum in Bodegraven 
Bron: https://www.kaas.nl/kaasweetjes/ 

Het ‘gele goud’ blijkt namelijk min of meer per ongeluk te zijn ont-
dekt. Door de nomaden. Gewoonlijk bewaarden zij hun melk namelijk 
in zakken gemaakt van kamelen- of rundermaag. Tijdens het reizen 
klotste de melk dan voortdurend heen en weer. Tot men op een dag 
klonten in die melk ontdekt. Niet perse erg smakelijk om te zien! Ge-
lukkig is een van de nomaden tóch dapper genoeg om van het goedje 
te proeven. Want op die manier ontdekt hij – inmiddels meer dan 7000 
jaar geleden – niet alleen dat kaas best lekker is, maar ook (zij het per 
ongeluk) hóé je kaas kunt bereiden. Het recept voor echte Goudse kaas 
is vervolgens ietsje minder oud: dit stamt namelijk uit de zeventiende 
eeuw. 
Bron: https://www.dekaasboer-heeze.nl 
 

http://kaasmuseum.org/
https://www.dekaasboer-heeze.nl
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Onderzoek: een derde van de gemeenteraden heeft werk gemaakt van 
openbare toiletten 

08-07-2022 
Een derde van de Nederlandse gemeenteraden (115 van de 
344) heeft in de afgelopen vijf jaar aandacht besteed aan 
het gebrek aan openbare toiletten. Dat blijkt uit een onder-
zoek van De Toiletalliantie (een initiatief van onder ande-
re de Maag Lever Darm Stichting), welke ge-
meenteraden het zijn is weergegeven op een 

kaart (https://www.iederewctelt.nl/help-mee/overheden/). 
Het onderzoek laat een flinke verbetering in de afgelopen 
vijf jaar zien, maar tegelijkertijd heeft twee derde van de 
gemeenteraden dus nog geen actie ondernomen. 
 

Gemeenteraden in actie 
Op de kaart staat per kleurcode aangegeven welke gemeenteraden ac-
tief zijn en wat ze hebben gedaan. Zo hebben raadsleden in 35 
(oranjegekleurde) gemeenten (schriftelijke en/of mondelinge) vragen 
gesteld aan het college over openbare toiletten. De 65 gele punten ge-
ven aan waar een motie is aangenomen met de oproep het toilettekort 
aan te pakken. In vier (lichtgroene) gemeenten hebben gemeenteraden 
zelf initiatiefvoorstellen geschreven. De veertien (donkergroene) ge-
meenteraden zijn het verst gevorderd omdat ze een beleid hebben vast-
gesteld voor openbare toiletten en/of geld beschikbaar hebben gesteld. 
 

“Werk nog niet af” 
Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie: “Door de coronaja-
ren realiseren lokale overheden zich ook dat het openstellen van toilet-
ten bij horeca en in publieke gebouwen een deel van de oplossing kan 
zijn, maar dat het niet het enige antwoord is. Openbare toiletten zijn 
echt nodig, Het werk is nog niet af. De zee van rood op de kaart, van 
de twee derde van de gemeenteraden die nog niets hebben gedaan, laat 
precies zien hoeveel. Het is echt nodig dat zij ambtenaren en wethou-
ders aan het werk zetten om dit probleem in hun gemeente op te los-
sen.” 
 

Sterke verbetering sinds 2017 
Toch is de huidige situatie een grote verbetering ten opzichte van de 
situatie van vijf jaar geleden, toen de rechtszaak van Geerte Piening 
het gebrek aan openbare toiletten in Nederland in de schijnwerpers zet-
te.  
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In september 2017 vocht Piening haar boete voor wildplassen aan met 
de verdediging dat er geen openbare toiletten in de buurt waren die ook 
voor vrouwen beschikbaar waren. Dat ze van de rechter kreeg te ho-
ren dat ze een urinoir had moeten gebruiken leidde tot verontwaardi-
ging maar dus ook politieke aandacht. 
In die tijd waren er maar een paar gemeenteraden, zoals Tilburg en 
Hilversum, die er tot dan toe over hadden nagedacht en nog minder die 
al zo ver als Rotterdam waren en al geld vrij maakten voor openbare 
toiletten in de stad. Thonon: “Dat is gelukkig flink veranderd in de af-
gelopen vijf jaar. Deels door het werk van de Toiletalliantie en deels 
door het groeiende besef dat dit een probleem is waar gemeenten iets 
aan moeten doen. Lokale overheden beginnen te beseffen dat de toilet-
norm, een toilet om de 500 meter in stadscentra en winkelgebieden, 
zinvol is. Ze beginnen te begrijpen dat toiletten nodig zijn om iedereen 
in staat te stellen het huis uit te gaan.” 
 
Over het onderzoek 
De Toiletalliantie inventariseerde op basis van openbare gegevens, 
nieuwsberichten en contact met gemeenten wat de status is van het ge-
meentelijk toiletbeleid in Nederland. Hoe positiever de kleur op de 
kaart, des te meer punten de gemeente krijgt voor de ranglijst over toi-
letvriendelijkheid die de Toiletalliantie elk jaar rond Wereldtoiletdag 
bekend maakt (dit jaar op donderdag 17 november). Een gemeente kan 
zo maximaal 100 van de 1000 punten voor toiletbeleid verdienen. 
 
Over de Toiletalliantie 

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maat-
schappelijke organisaties, waaronder KBO-
PCOB. Onze doelstelling: In 2025 is het aantal 
Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft 
vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten 
opzichte van de 23% in 2021), omdat er vol-
doende toiletten zijn. Samen met gemeenten, 
winkeliers en horecaondernemers wil de Toilet-
alliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt gere-
geld in Nederland. In steden en dorpen en ook in 
de natuur. Het initiatief tot de Toiletalliantie is 

genomen door de Maag Lever Darm Stichting.  

Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl. 
 Bron: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/ 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D8He66S7-2BDk3ppBlBNTvt27hcdiFgnxMf1-2BAfVWsx-2FqRoHihOYWm6lPgZ9x6vcxEe5yA6ly0A16wgik91JZ2pPLhFzyjnk9X3Tw2NYI-2BB-2BvVefpY9UnmXovuSbh-2F1iR9S
http://www.iederewctelt.nl/
http://www.mlds.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/
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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 2022 bij de ledenadmi-
nistratie binnen te zijn. 
 
Sturen naar: 
PCOB, Berkenlaan 162, 9741 JT  Groningen 
E-mailen kan ook: groningen@pcob50plus.nl 
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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn)  
 
WIJ Beijum 
(Beijum, Noorderhoogebrug en De Hunze / Van Starkenborgh en Witte Lam) 
Melsemaheerd 2  9736 EN Groningen 
T: 050 549 71 31 maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijbeijum@wij.groningen.nl 
Open: Maandag  10:00 –13:00 uur 

Dinsdag  13:30 - 16:30 uur 
Woensdag 09:00 - 12:00 uur 
Donderdag 13:30 - 16:30 uur 
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur  financieel spreekuur 

 

WIJ Corpus den Hoorn 
(Corpus den Hoorn, Hoornsewijken en Piccardthof.) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 9120  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
  
WIJ Hoogkerk 
( Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg en De Buitenhof.) 
Boraxstraat 2 9743 VP  Groningen 
T: 050 367 45 66 maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijhoogkerk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00 – 13:00 uur 
 

WIJ Rivierenbuurt 
( Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, 
Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 9120  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
 

WIJ Lewenborg 
( Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Harkstede , Klein Hark-
stede, Lageland , Meerstad, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Eu-
velgunne, Roodehaan, Middelbert en Engelbert.) 
Kajuit 4   9733 CA Groningen 
T: 050 367 4002  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijlewenborg@wij.groningen.nl 
Open: maandag en dinsdag 10:00—13:00 uur 
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WIJ Oosterparkwijk 
(Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven) 
Heesterpoort  1    9713 KX Groningen 
T 050 367 89 60  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-13:00 uur 
 

Wij Schilderswijk/Centrum. 
Contactgegevens 
( Schildersbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Kostverloren, Hortus-
buurt, A-Kwartier, Ebbingekwartier ,Binnenstad en Binnenstad-Oost.) 
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen 
T 050 367 72 02  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-13:00 uur 
 

WIJ Selwerd 
(Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd) 
Vensterschool, Eikenlaan 288-6 (begane grond) 9741 EW  Groningen 
T: 050 367 42 20  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur 
E: wijselwerd@wij.groningen.nl 
Open: maandagmorgen   09:00 - 13:00 uur  

donderdagmiddag 13:00 - 17:00 uur 
 

WIJ Vinkhuizen 
(Vinkhuizen, De Held, Reitdiepwijk en Dorkwerd.) 
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys)    9743 VP Groningen 
T: 050 367 6303  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijvinkhuizen@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Korrewegwijk 
(De Korrewegwijk, Tuindorp de Hoogte, Professorenbuurt , Cortinghborg, Sel-
werderwijken , Indische buurten  en De Hoogte ) 
Floresplein 19   9715 HH Groningen 
T 050 367 40 06 
E wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag   09:00-13:00 uur 
 Vrijdagmorgen  09:30 - 11:30 uur financieel spreekuur op af

 spraak   
 

WIJ De Wijert  
(Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie / Europapark en De Wijert.) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 91 20  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur 
E: wijdewijert@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 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 
     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 


