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Voorwoord oktober 2022 
 
Terwijl ik dit schrijf, klettert de regen tegen de ramen. Een geluid dat 
we wekenlang niet of nauwelijks gehoord hebben. De herfst is ingetre-
den en het is een stuk kouder dan enkele weken geleden. In mijn jeugd 
was het soms ook al wel een stuk kouder in september, maar de kachel 
ging niet voor 1 oktober aan (net zoals die per 1 april weer uit moest, 
maar dat had meer met de voorjaarsschoonmaak te maken), dat was 
een wet van Meeden en Perzen. (Deze uitdrukking is trouwens ont-
leend aan de Bijbel, waar die onder meer voorkomt in Daniël 6 vers 9: 
het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil.) Nu de meeste huizen cen-
trale verwarming hebben, zijn we al gauw geneigd de thermostaat een 
graadje hoger te zetten, want de CV-ketel is gewoon de hele zomer 
aangebleven. Anders hadden we immers geen warm water? Maar wat 
aan het begin van dit jaar nog niet voor mogelijk werd gehouden, is 
sinds februari het geval: de energiecrisis. Alsof we nog niet genoeg 
crises voor de kiezen kregen, de toeslagenaffaire, de gaswinningscrisis, 
de milieucrisis. Het is één en al crisis wat we horen, en misschien is 
dat ook de reden dat veel mensen zich nog niets van de energiecrisis 
lijken aan te trekken. Als ik om me heen kijk, zie ik veel mensen plan-
nen maken alsof ons leven blijft doorgaan zoals tot nu het geval is. 
Maar ik ben huiverig voor met name de consequenties van de energie-
crisis. Niet alleen onze energierekeningen zullen een stuk hoger wor-
den, maar dat geldt ook voor alle bedrijven en instanties zoals zieken-
huizen en kerken. Nog afgezien van de industrie en de winkelbedrij-
ven, die hun prijzen navenant zullen verhogen, en daar is de burger dan 
ook weer de dupe van, want wat denkt u dat er met de zorgpremies zal 
gebeuren nu ziekenhuizen en gezondheidscentra ook met die hoge 
energiekosten zullen worden geconfronteerd? Komen die kosten ook 
op ons bordje? We moeten het afwachten en ons ondertussen bezinnen 
op wat we zelf kunnen doen om onze eigen energierekening nog een 
beetje in de hand te houden.                                           Vervolg pagina 2 
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Onze ledenmiddagen 
Sinds jaar en dag maken we gebruik van de Mennozaal in de Doops-
gezinde kerk aan de Oude Boteringestraat. We hebben het er naar on-
ze zin, het is er vertrouwd en de kosteres is inmiddels een goede be-
kende. De opstelling van de tafeltjes is zoals we het graag willen en 
dat wordt ongevraagd door de kosteres geregeld. Er is een laptop met 
een beamer en een microfoon waar we zonder extra kosten gebruik 
van mogen maken. Onze liedboeken liggen daar en sinds enkele jaren 
ondersteunt de organist Eeuwe Zijlstra ons belangeloos op de piano, 
omdat hij op woensdagmiddag toch altijd in de kerk te doen heeft. 
Maar…, er komen steeds minder leden naar de ledenmiddagen. Deels 
heeft dit te maken met de hoge gemiddelde leeftijd van onze leden: 
meer dan 60% is ouder dan 79 jaar. Dit wetende, is het ook niet zo 
verwonderlijk dat sinds dit voorjaar de middagen nog minder goed 
bezocht worden, aangezien de stadsbussen niet meer op de Grote 
Markt stoppen. Vanaf het Schuitendiep ter hoogte van de schouwburg 
is de dichtstbijzijnde halteplaats. Je kunt met een pendelbus naar de 
Grote Markt, maar dat is redelijk omslachtig. Wie met de auto komt, 
kan die alleen maar parkeren in de parkeergarage op de Ossenmarkt, 
en de parkeertarieven zijn vrij prijzig. Al met al is het goed te begrij-
pen dat de ledenmiddagen slecht worden bezocht, ook al hebben we 
interessante onderwerpen. 
Daarom overweegt het bestuur de ledenmiddagen met ingang van 
2023 te verplaatsen naar de Emmaüskerk in Lewenborg. Weliswaar is 
dit een katholieke kerk, maar aangezien we een zaalgedeelte zouden 
huren, kan dat geen bezwaar zijn. Het grote voordeel is dat de bus er 
voor de deur stopt en dat er een ruim parkeerterrein is waarvoor (nog) 
niet betaald hoeft te worden. Eén nadeel is in ieder geval alvast duide-
lijk: we zullen de begeleiding van Eeuwe Zijlstra moeten missen.  
Nogmaals, we overwegen het, er is nog geen besluit genomen. Als u 
ideeën hebt, geef die aan ons door. Onze telefoonnummers staan op de 
achterkant van deze nieuwsbrief, en u mag mij of de secretaris ook 
mailen. Onze mailadressen: sylvia_oosterhuis@hotmail.com of 
groningen@pcob50plus.nl 
Sylvia Oosterhuis 

Maar laat ik dit voorwoord vooral niet te somber afsluiten. We hebben 
ons geloof en we kunnen vertrouwen op de Heer dat alles hoe dan ook 
goed komt, ook al zien we dat niet meteen. De Bijbel leert ons immers 
dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn (waarmee Romeinen 11 ein-
digt). God creëert namelijk onverwacht nieuwe wegen. Hoe mooi is 
dat! 
Sylvia Oosterhuis 

mailto:sylvia_oosterhuis@hotmail.com
mailto:groningen@pcob50plus.nl


3 

 

Programma 2e helft 2022 PCOB  
 
 

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

Woensdag 9 november 2022 

Sprekers: Marinus Tabak en een energiecoach  
Thema: de energietransitie  
 

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 

 
Van de ledenadministratie 

 
 

 
Overleden: 
Dhr. A. Wilbrink   Helperpark 260 -7  
Mw. J. Haakma-Koendervink         Van Ketwich Verschuurlaan 25 -410   
 
 

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

Programma 2e helft 2022 KBO  
 

Woensdag 19 oktober 2022 
 Egge Knol, conservator van het Groninger Museum, komt dan vertel-
len over 350 jaar Groninger Ontzet, met lichtbeelden.  
 

Alle lezingen en andere onderwerpen vinden plaats In de Emmauskerk  
 Ra 4 ,Lewenborg Groningen. 
Aanvang: steeds 14:00 uur 
Entree € 2,00 voor koffie, thee en fris. 
 Voor info Johan Kuiper 050-5712784  
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 Column oktober. 
 
Hebt u dat ook? Als je ’s morgens de krant leest dat je soms twee beet-
jes mismoedig een tijdje al dan niet met een kopje koffie in de hand, al 
nadenkend, door de woonkamer dwaalt. Ik wel durf ik te zeggen. 
 
Twee weken geleden heb ik in een overvolle zaal in Haren afscheid ge-
nomen van een functie in een bestuur van een club die zich politiek be-
zighoudt met allerlei zaken die de provincie Groningen aangaan. De 
voornaamste spreker was een landelijke voorzitter. 
Dan kom je thuis, na nog een biertje gedronken te hebben bij een goede 
vriend en de na vele goede woorden ontvangen bos bloemen aan je 
vrouw te hebben gegeven, begint bij mij de “bovenkamer” te werken. 
Wat heb ik nu feitelijk in Haren gehoord, wat ik nog eigenlijk niet wist 
en waarbij komt dat de volle zaal bijna geen kritisch geluid liet horen, 
waarvoor naar mijn idee alle redenen aanwezig waren.  
Die kritiek had je zelf ook kunnen geven is dan de dooddoener die je te 
horen krijgt.  
Meestal kan ik mij niet vaak stilhouden, maar na de drie kusjes van de 
vrouwelijke secretaris van de club die ik kreeg, heb ik mij die avond tot 
luisteraar gepromoveerd. Ik realiseerde me dat ik 16 jaar in allerlei hoe-
danigheden voor deze club bezig was geweest. 
Beste voorzitter dacht ik al luisterende laten we de aanwezige crisissen 
oplossen, onze crisis ook, kom met goede voorstellen naar ons toe.  
Niet veel gehoord, moet ik eerlijk zeggen. 
Ik wil u niet vermoeien, dat hoort en leest u dagelijks denk ik al vaak 
genoeg, met de vele duistere wolken die aan het Nederlandse firmament 
baan beginnen te maken. 
U kent ze ongetwijfeld: stikstof, woningnood, exploderende energie-
prijzen, kosten benzine aan de pomp enz. 
De Nederlandse samenleving strompelt heel letterlijk van de ene crisis 
naar de andere. Wat is er dan mis dat dit toch gebeurt.  
Ik denk dat het acteren op de macht in plaats van op het argument te 
veel plaats vindt.  
Een regeerakkoord waarin een regering de voornaamste voornemens 
voor beleid vastlegt kan een schijnvertoning worden voor de 21 – 4 of 
te wel 17 Haagse Kamerdeelnemers en een minister-president doen 
zeggen dat hij op vragen van pers en Kamerlieden niet eerder kan in-
gaan, dan na Prinsjesdag. De hoofdlijnen van beleid zijn dan alweer 
gelekt en het blijkt dat dan al dagenlang aan een oplossing wordt ge-
werkt. Beste mede ouderen, je zult maar in en huis wonen waar de 
tocht, bij een stevige Noorder- of Oostenwind door de kieren bij de ra-
men naar binnen komt en je toch het in huis een beetje warm wilt  
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hebben, dan zul je daar niet in slagen als u hiervoor om hulp bij tante 
Kaag gaat vragen, u kent haar wel neem ik aan. 
Ze zegt glashard tegen u, daarvoor heb ik geen geld en wacht maar tot 
begin 2023 wat er dan voor u uit de bus komt. 
Misschien is dan nog een beetje over van de ettelijke miljarden die we 
uitgetrokken hebben voor het lenigen van de geldnood bij vele honderd 
duizenden Nederlandse burgers die geen eurocent meer te makken heb-
ben. 
Ja de macht regeert beste mensen. Van afspraken in Den Haag wordt 
niet afgeweken en die enkele leden van het kabinet die wel durven vra-
gen waar de oplossing voor het 4e kwartaal blijft voor de lege porte-
monnee van de burgers, ze krijgen een vriendelijke glimlach van de 
leider van het kabinet en redelijk onvriendelijke woorden van tante 
Kaag: een beetje rustig aan beste mensen. 
Wat ook opvalt is dat veel oude en nieuwe politici zich bij voorkeur 
achter anderen verschuilen, kijk maar naar het gasonderzoek.  
Ene heer Kamp, voormalig minister van EZ, ontbrak het aan de juiste 
kennis die hem door anderen gegeven had moeten worden en vervol-
gens vond, toen het wel moest gebeuren, er absoluut geen verminde-
ring van de gasexploitatie plaats.  
De staatskas ging boven de veiligheid van de Groningers.  
Juist op de dag dat hij achter de microfoon zat bij onder andere onze 
Groningse vertegenwoordiger in de onderzoekscommissie Mevrouw 
Kuik vond er een aardbeving plaats in de omgeving Uithuizen met een 
kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Het moest zo zijn heb ik ge-
dacht. 
Mensen financieel helpen die met pijn in het lijf de komende maanden 
tegemoet zien, mogen niet het slachtoffer worden van de mening van 
dit kabinet door te zeggen dat de belastingdienst het niet aan kan om 
via de weg van bijvoorbeeld een verhoogde zorgtoeslag hen met euro’s 
te helpen om de nodige boodschappen te kunnen doen, de huur en gas- 
en lichtrekening te kunnen betalen. Het kabinet moet intern het bedrag 
berekenen dat door de belastingdienst op de computer kan worden in-
gevoerd en maandelijks wordt 1/12 deel op de bankrekening van de 
burger die te kort komt gestort. In Nederland krijgen veel burgers met 
een bepaald inkomen zorgtoeslag. De spreker in Haren heb ik dit idee 
persoonlijk overhandigd, dat heb ik daar dan nog wel gedaan. Nu wil 
men het doen via de elektriciteitsmaatschappijen en de gemeenten. Zou 
dat wel afdoende lukken? 
 

Een goede maand oktober toegewenst, niet mismoedig worden beste 
mensen.                    B.F.Bronsema 
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Naam Datum 
Dhr. P. Vrieling 16-oktober 

Mw. J. Jacobs - Hogendorf 19-oktober 

Dhr. A. Roosjen 19-oktober 

Mw. M.A. Stalman - Tuitman 20-oktober 

Mw. W. Pronk-Mansens 21-oktober 

Mw. E. Heidema-van Hof 22-oktober 

Mw. T. Poorta 23-oktober 

Dhr. G.R. van Eerden 23-oktober 

Mw. M. Veenhoff - Joosten 23-oktober 

Mw. A.A.F. Bel-Moorlag 25-oktober 

Dhr. S.W. Bijl 25-oktober 

Mw. J.W. Homan 30-oktober 

Naam Datum 
Mw. B.H.G. Knol - Groeneveld 1-oktober 

Dhr. P. Nauta 2-oktober 

Mw. A. de Groot 6-oktober 

Mw. J.J.W. Bolwijn-Meijer 9-oktober 

Dhr. G. Knol 9-oktober 

Mw. J.J. Wiekens-Westerhof 9-oktober 

Mw. F. Ley-Poelman 10-oktober 

Mw. H.J. Baas-Wilschut 11-oktober 

Mw. N. van Halsema-Sijtsma 11-oktober 

Mw. G. Niemeijer 12-oktober 

Mw. J. van Marum 12-oktober 

Dhr. W.R. van Wilgen 12-oktober 

Mw. E. Meijer-van der Ham 14-oktober 
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Petitie: koopkrachtig pensioen nog ver weg 
Koopkracht Landelijk nieuws 07 september 2022 

 

Pas de pensioenwet aan! Met die boodschap heeft de Seniorencoali-
tie een petitie met 61.792 handtekeningen aangeboden aan de 
Tweede Kamer. 
 

“De Seniorencoalitie heeft actief het overleg gezocht; met de minis-
ter, sociale partners, met jongerenorganisaties. Dat overleg heeft re-
sultaat gehad, maar nog onvoldoende.” Dat zei John Kerstens, voor-
zitter van de Koepel Gepensioneerden bij de overhandiging. Samen 
met de bestuurders van ANBO, KBO-PCOB en NOOM was hij naar 
Den Haag gekomen uit naam van een achterban van een half miljoen 
mensen en de ondertekenaars van de petitie. 
 

Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen voor iedereen, maar 
volgens de ouderenorganisaties kan die belofte niet worden waarge-
maakt met het wetsvoorstel zoals dat nu bij de Tweede Kamer ligt. 
“We zijn niet per sé tegen de Wet Toekomst Pensioenen, maar dit 
moet je wel in één keer goed doen”, zegt KBO-PCOB-directeur In-
grid Rep. 
 

Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het 
wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen 
zijn blijvende indexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en 
een echte stem van gepensioneerden in het hele proces. De aanvullen-
de pensioenen zijn al meer dan twaalf jaar niet geïndexeerd en in 
combinatie met de huidige inflatie betekent dit een enorme aanslag op 
de koopkracht van senioren. 
 

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer 
over het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, terwijl er nog 
geen betrouwbare berekeningen liggen over de gevolgen van het 
nieuwe stelsel voor gepensioneerden. ANBO-directeur Anneke Sip-
kens: “De Tweede Kamer en ook de minister hebben geen idee hoe 
de berekeningen van het nieuwe pensioen gaan uitpakken.” 
 

Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige, maar 
de ouderenorganisaties zien dat nog niet voor zich. “Ik zie niet voor 
me dat het straks duidelijk uit te leggen valt hoe het pensioen eruit 
gaat zien”, zegt Lucía Lameiro Garcia, coördinator bij NOOM. “Als 
je niet met een heel helder verhaal komt, weet ik niet hoe we dat aan 
onze achterban moeten uitleggen.” 
Bron: kbo-pcob 
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Het Genesis Dieet (113)  (okt. 2022)   (9+10) 

 
 

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. 
 

Er bestaan vier soorten ‘witte dood’, zoals voedseldeskun-
digen ze noemen, die ons van het leven beroven:  
 

1. Wit zout.  2. Witte suiker. (Zie vorige aflevering 112) 
 
3. Wit meel.  We eten tegenwoordig brood waaruit 22 van 
nature voorkomende vitaminen en mineralen zijn verwij-
derd en waaraan synthetische bouwstoffen zijn toegevoegd. 
Niet alleen zijn de meeste bouwstoffen voor ons lichaam 
eruit verdwenen, maar de meeste fabrieken voegen aan hun 
brood witte suiker, wit zout en vet toe! 
 
4. Wit vet.  Het vet in de voeding is ongeveer 10 %. De re-
den, dat zovelen last hebben van overgewicht, is eenvoudig 
… ze eten teveel vet! Veel van het vet dat men consumeert, 
is verzadigd vet met veel cholesterol, dat bijdraagt aan hart
- en vaatziekten, beroertes en kanker. Men vindt deze ver-
zadigde vetten voornamelijk in dierlijke producten zoals, 
vlees, zuivelproducten en eieren. Plantaardige oliën, bevat-
ten veel meervoudig onverzadigde vetten, maar deze oliën 
kunnen  ook gemaakt worden in vaste vorm! Bij deze vaste 
vorm van oliën ontstaan er door de mens geproduceerde 
vetten, ‘transvetten’ genoemd. Margarine is er een voor-
beeld van! Deze ongewenste vetten dragen bij aan het ont-
staan van o.a. hart- en vaatziekten. 
Conclusie: De hoeveelheid vet in onze voeding, voorname-
lijk van dierlijke oorsprong, moet teruggebracht worden 
naar plantaardig vet, dat niet gehard is. 
 
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
        bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker 
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Verslag van de PCOB- ledenmiddag van woensdag 14 september 
 

Onze voorzitter, mevr. Sylvia Oosterhuis heette iedereen hartelijk wel-
kom, maar in het bijzonder de heer Hein Bekenkamp. Hij is journalist 
en weet heel veel over de geschiedenis van Groningen; hij zou ons iets 
gaan vertellen over het Ontzet van Groningen en de viering van de 28e 
augustus. 
Mevr. Oosterhuis stond allereerst stil bij het overlijden van koningin 
Elisabeth en haar sterke geloof in God en haar plichtsbesef omtrent de 
taak die ze van God had gekregen. Vervolgens werd aandacht gegeven 
aan een tekst uit Mattheus 12, waar de Heer Jezus zegt dat al wie de 
wil van God doet, zijn moeder, broeder en zuster is. Maar dat gaat niet 
automatisch, we moeten de wil van God willen doen. Er werd daarna 
gebeden om een zegen voor de middag.  
Na deze inleiding zongen we Lied 474 de verzen 1, 2 en 3: “God roept 
ons mensen tot de daad, zijn werk wacht, treedt dan aan. We werden 
hierbij begeleid op de piano door Eeuwe Zijlstra.  
 

Hierna kreeg de heer Hein Bekenkamp het woord het onderwerp dat 
hij wilde bespreken heeft als titel: “De lofzangen ruischten door de 
tempelgewelven”. Hij is voorzitter van de Koninklijke Vereniging van 
Volksvermaken in de stad Groningen. Zijn taak is dus om allerlei eve-
nementen te organiseren in de stad op belangrijke feestdagen. Bijvoor-
beeld de intocht van Sinterklaas, het feest van de elfde november, Sint 
Martinus, en dus ook de viering van de 28e augustus. Dat gaat via de 
Vereniging Volksvermaken; deze vertolkt de stem van het volk.  
De commissie Volksvermaken heeft veel bestuurders in haar organisa-
tie. Het zijn allemaal vrijwilligers. Zij organiseren de feesten voor de 
stadjers.  
Naast kerkdiensten op de 28e augustus en harddraverijen werden ook 
kermissen georganiseerd. Er gingen vaak praalwagens door de stad; er 
kwam een paardenkeuring in 1857 op de Grote Markt. Het is een vast 
onderdeel van de 28e augustus geworden. Er was de fanfare en de Har-
monie. De festiviteiten begonnen ’s morgens altijd met het luiden van 
de klokken het bespelen van het carillon. Soms was het moeilijk om 
van het stadsbestuur een geldelijke bijdrage te krijgen om het feest te 
organiseren. Tot eind oktober dit jaar is er een tentoonstelling over 
Groningens Ontzet in het Groninger Museum.  
 

We hebben het over het rampjaar 1672, toen verschillende buitenland-

se legers in april de Nederlanden begonnen aan te vallen.   
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De Engelsen vielen onze oorlogsschepen aan vanwege handelsconflic-
ten, de Fransen verklaarden ons ook de oorlog, want de Franse koning 
wilde natuurlijke grenzen in zijn rijk, bijvoorbeeld de grote rivieren. 
En de bisschoppen van Keulen en Munster begonnen ook met een of-
fensief, omdat zij de invloed terug wilden die ze vroeger hadden gehad 
en opnieuw onder hun gezag brengen. Het zag er toen voor de Neder-
landen heel slecht uit. De Fransen konden niet veel verder komen dan 
tot Utrecht. De Engelsen vochten vanaf de zee.  Maar de Bisschop van 
Munster had het op de stad Groningen voorzien. In die tijd viel Gro-
ningen onder de Bisschop van Utrecht, terwijl we vroeger onder Mun-
ster vielen.  Bernhard van Galen wilde alles weer terug hebben wat hij 
kwijt geraakt was. Bisschoppen hadden in die tijd legers met soldaten. 
Groningen was hier allerminst op voorbereid. In allerijl werden troe-
pen binnen de stadswallen gebracht. Een aanvoerder  om de verdedi-
ging te leiden was er niet. Na een speurtocht werd de oude ijzervreter 
Carel Rabenhaupt uit Bohemen bereid gevonden om een tegen een 
flink geldbedrag de verdediging  van de stad op zich te nemen.  
Bernhard van Galen probeerde eerst via Bourtange binnen te komen, 
maar dat mislukte. Hij bombardeerde later de stad Groningen vanuit 
het zuiden. 
In Groningen werden de vestingen versterkt, de poorten waren geslo-

ten. De stad had toen 2000 soldaten en 1300 burgers om te vechten. Er 

kwam tijdens het beleg dysenterie voor. Gelukkig waren de aanvoer-

wegen over het water niet geblokkeerd. Voorraden konden worden 

aangevoerd over het Reitdiep en het Damsterdiep naar de stad Gronin-

gen. Groningen beschikte ook over bommen. De vijand werd in het 

zuiden gebombardeerd vanaf de vestingwerken, maar omgekeerd ver-

oorzaakte de vijand door zijn bommen ook veel schade in de stad. Om 

beter zicht te hebben op de vijand liet Rabenhaupt in het zuiden van de 

stad zelfs huizen slopen, dan kon hij ze beter bestrijden. Op den duur 

zagen de stadjers in het zuiden de bezetters wegtrekken. Bommen Be-

rend had namelijk geen eten en munitie meer. Bovendien regende het 

dagen achtereen en braken er ziekten uit. Op 27 augustus brak hij zijn 

kamp op en op de 28e was Groningen ontzet  en vierden de stadjers 

feest.  

Er was grote dankbaarheid. Er werd een “dank- en bededag” georgani-

seerd in de drie belangrijke kerken van de stad. Alle klokken werden 

geluid. “De lofzangen ruischten door de tempelgewelven”, werd er 

toen gezegd. Carel  Rabenhaupt werd op de schouders gehesen.  
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Gedenkpenningen werden geslagen. Joost van den Vondel zei het zo: 
“Haar hoofd (Groningen) steekt boven alle steden uit”.  
In die tijd logeerde Rabenhaupt aan de Ossemarkt, vlak bij de    

Noorderhaven. Vanaf die plek kon men in het water kijken of er ook 
vijandelijke boten aankwamen. Dat werd goed in de gaten gehouden. 
Vandaar dat wij een straat hebben die de Kijk in ’t Jat (gat) straat heet.   
Vuurwerk werd afgestoken; dat deed men toen zelf.  
De Fransen hebben het ook niet gered in het jaar 1672, net zo min als 
de Engelsen. De Nederlanden waren aan een ramp ontkomen.  
In de 20e eeuw krijgt Rabenhaupt  een eigen borstbeeld. Hij krijgt een 
plek bij het stadhuis en heeft de blik op het zuiden. Dat bleef niet altijd 
zo. Hij is ook vaak verplaatst, maar nu, na de renovatie van het stad-
huis, staat hij weer op zijn oude stek.   
 

Mevr. Oosterhuis bedankt de heer Bekenkamp voor zijn prachtige bij-
drage. We hebben met elkaar een mooi leerzame middag gehad. Tot 
slot zongen we nog Psalm 2, de verzen 1 en 4, waarna de voorzitter en 
dankgebed uitsprak. Zij wenste ons “wel thuis”.  
Ingezonden door: Anneke Bos-Pietersen 

Buurttaxi Groningen 
Sommige wijken hebben een buurttaxi. Iedereen kan hier gebruik van 
maken. Hiermee kan je bijvoorbeeld gemakkelijk en snel naar vrien-
den, familie, sportclubs, verenigingen, het winkelcentrum, de huisarts 
en noem maar op. Zo’n buurttaxi rijdt korte ritjes binnen de wijk of 
naar omliggende wijken. De buurttaxi’s vragen een kleine bijdrage 
van €1,00 tot €2,00. Alle informatie over de verschillende buurttaxi’s 
op een rijtje: 
 

• Buurttaxi Selwerd 
• Stichting Vervoer voor Ouderen Haren 
• Vinkmobiel (Vinkhuizen en omliggende wijken) 
• Loodsmobiel (Lewenborg en omliggende wijken) 

• Heerdmobiel (Beijum en omliggende wijken) 

• De Buurtvlinder (Rivierenbuurt, de Grunobuurt, Helpman-west 
De Wijert, de Wijert-Zuid) 

• Buurtbus Duurswold (voormalige gemeente Ten Boer) 

• Hoogkerkmobiel (Hoogkerk en omliggende wijken) 

• Floramobiel (Oosterpark en omliggende wijken) 
Bron: https://wij.groningen.nl/gezondheid-en-welzijn/vervoer-en-mobiliteit/ 

http://buurttaxiselwerd.nl/
http://www.ouderenvervoerharen.nl/
https://www.welmobiel.nl/nieuws/wij-gaan-starten-vanaf-01-12-2018-in-vinkhuizen-onder-de-noemer-vink-mobiel/
https://www.loodsmobiel.nl/
https://www.welmobiel.nl/wat-wij-doen/heerdmobiel/
https://debuurtvlinder.nl/
http://www.datdeelik.nl/de-buurtbus/
https://www.welmobiel.nl/vervoer-in-hoogkerk/
https://www.welmobiel.nl/vervoer-in-de-oosterparkwijk/
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Doodstil (Groningen) 
Als er niks te horen valt, is het doodstil. Oftewel: vol-
maakt stil. In de provincie Groningen ligt een gelijkna-
mig gehucht. In Doodstil, dat tussen de plaatsen Uithui-
zen en Zevenhuizen ligt, wonen ongeveer honderd men-
sen. Buiten de dorpsfeesten om is het daar mogelijk 
doodstil. In mei 2005 werd het gehuchtje Doodstil ver-
kozen tot Nederlands mooiste plaatsnaam. 
 

De dorpsnaam Doodstil heeft waarschijnlijk niets te ma-
ken met stilte. Volgens de verhalen zou er op deze plek 
een brug gebouwd zijn, door een persoon die Doede of Doode heette. 
Doodstil betekent dan ook zoveel als ‘de brug van Doede’. 
 

Een ander volksverhaal over de oorsprong van de naam Doodstil is iets 
spectaculairder. In vroegere tijden was er op deze plek geen brug, maar 
voer een pontje het water over. Toen er een keer een stoffelijk overschot 
over het water van het Boterdiep vervoerd werd richting de begraaf-
plaats, ging het mis. Het schip schommelde en de kist met inhoud ver-
dween onder het wateroppervlakte. Kort hierna bouwde men een brug 
over het Boterdiep, om te voorkomen dat een soortgelijk drama zich 
kon herhalen. 
Bron: https://historiek.net/bijzondere-grappige-plaatsnamen-nederland 
 

Rijksmonumenten 
 

Doodstil telt een drietal rijksmonumenten. De burgemeestersvilla werd 
in 1916 door de architect R.B. Sleumer gebouwd voor de burgemeester 
van de destijds zelfstandige gemeente Kantens. Aan de Barmerweg 12 
staat de in 1780 gebouwde monumentale boerderij Nieuw Hoijkinga-
heerd. De naastgelegen boerderij Barmerheerd was oorspronkelijk 
een edele heerd 

1, maar de gebouwen dateren van het begin van de jaren 
zestig. De oude boerderij op Barmerweg 10, de Barmerheerd werd in 
1959 door brand verwoest. De huidige gebouwen zijn in 1960 gebouwd 
op de resten van de afgebrande boerderij. Aan de Doodstilsterweg 3 
staat de monumentale boerderij Langenhuis. Deze boerderij was voor 
1600 een zogenaamde uithof van het Klooster Juliana van Rottum. Het 
woonhuis dateert uit 1624. 
 

1Heerd is de benaming voor een boerderij in Groningen. Met de heerd wordt eigenlijk 
de haard, de stookplaats (heerdstede), bedoeld, maar in de loop van de geschiedenis 
werd met de term heerd de gehele boerderij (het gebouw) en de bijbehorende landerij-
en aangeduid: alles dus wat bij de heerd hoort. 
 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstil 

 
 
 

https://www.mooistedorpjes.nl/nederland/groningen/doodstil/
https://historiek.net/bijzondere-grappige-plaatsnamen-nederland/150668/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeestersvilla_(Doodstil)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kantens
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuw_Hoijkingaheerd&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuw_Hoijkingaheerd&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerd
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langenhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uithof_(klooster)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_Juliana
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rottum_(Eemsmond)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1624
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haard
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WAAROM LIJKEN DE NEDERLANDSE EN  
LUXEMBURGSE VLAG ZO OP ELKAAR? 

 

De Nederlandse vlag wordt al sinds de 17e eeuw afgebeeld als een 
driekleur met de kleuren rood, wit en blauw. Bij het zien van de 
Luxemburgse vlag zullen veel mensen aannemen dat ze de Neder-
landse voor zich hebben, want deze is bijna identiek: ook een drie-
kleur met van boven naar beneden de kleuren rood, wit en… licht-
blauw. De tint van de blauwe streep is net wat lichter dan de 
blauwtint in de Nederlandse vlag. Alleen een oplettende kijker ziet 
dat de proporties van de vlag ook net wat anders zijn dan de Ne-
derlandse: die van Luxemburg is wat langwerpiger. Meerdere ma-
len in de geschiedenis ontstond er verwarring en frustratie over de 
overeenkomsten tussen de vlaggen. Maar is er een verklaring voor 
de gelijkenissen tussen de vlaggen? 
 

De oorsprong van de Nederlandse vlag 
Al in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog werd een driekleur ingezet 
als symbool voor Nederland. Daarmee was het de eerste driekleur die 
geassocieerd werd met republikanisme. De watergeuzen gebruikten 
een vlag met de kleuren oranje, wit en blauw ter ere van hun trouw aan 
Willem van Oranje en als verzetssymbool tegen de Spanjaarden. De 
vlag heeft verschillende andere vlaggen geïnspireerd, waaronder de 
Franse. Geleidelijk is de oranje-wit-blauwe vlag, die de Prinsen-
vlag genoemd wordt, vervangen door een rood-wit-blauwe vlag. De 
oorsprong van of reden achter deze verandering is nog altijd onduide-
lijk, maar er zijn verschillende theorieën over, zo zouden de kleuren 
rood-wit-blauw voortgekomen zijn uit het wapen van Willem van 
Oranje. 
 

Nederland en Luxemburg 
Luxemburg kent een ingewikkelde geschiedenis van verovering en erf-
opvolging. Tijdens het Congres van Wenen werd besloten dat Luxem-
burg verheven werd tot groothertogdom. Ook besloten de Europese 
machthebbers dat het een autonome staat werd, maar wel in personele 
unie verenigd werd met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden on-
der Willem I. Tegelijkertijd werd het deel van de Duitse Bond en werd 
de militaire verdediging geregeld door Pruisen.  
 

Het eerste gebruik van de vlag 
De Luxemburgers waren niet tevreden onder Willems heerschappij. 
Willem deed alsof Luxemburg een veroverd gebied was en hief veel 
belasting. Van autonomie was weinig sprake.  

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/koningin-wilhelmina-legt-de-kleuren-van-de-nederlandse-vlag-vast
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-prinsenvlag-het-hardnekkige-symbool
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-prinsenvlag-het-hardnekkige-symbool
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/koningin-wilhelmina-legt-de-kleuren-van-de-nederlandse-vlag-vast
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/willem-van-oranje-vader-des-vaderlands
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/willem-van-oranje-vader-des-vaderlands
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-congres-van-wenen
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/willem-i-eerste-koning-van-het-koninkrijk-der-nederlanden
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Toen de Belgen in 1830 in opstand kwamen tegen Willem, twijfelden 
veel Luxemburgers daarom geen seconde en voegden zich bij de Bel-
gische opstandelingen. Tijdens deze opstand werd de driekleurige vlag, 
die later geadopteerd werd als nationale vlag, voor het eerst gebruikt. 
De kleuren kwamen voort uit de kleuren van het wapen van de graven 
van Luxemburg. Dit wapen is door de eeuwen heen vaak veranderd, 
maar werd voor het eerst gebruikt door graaf Hendrik V van Luxem-
burg, waarschijnlijk tussen 1235 en 1239.  
Op dit wapen was een rode leeuw op een lichtblauw met wit gestreepte 
achtergrond te zien. Het feit dat Luxemburg lang bij Nederland hoorde 
is dus geen verklaring voor de gelijkenis tussen de vlaggen, de vlaggen 
delen formeel namelijk geen gezamenlijke geschiedenis. Ondanks de 
grote overeenkomsten met de Nederlandse vlag, kozen de Luxembur-
gers voor de rood-wit-lichtblauwe vlag. De vlag werd in 1845 voor het 
eerst gedefinieerd met deze kleuren, waarna voorgesteld werd om hem 
als nationale vlag in te voeren. Waarschijnlijk kwam dat voorstel niet 
van een anti-Nederlandse opstandeling, maar van Gaspard-Théodore-
Ignace de la Fontaine, die tijdens de Belgische Revolutie de kant van 
Willem I gekozen had. Hij was in 1842 door Willem II benoemd tot 
waarnemend gouverneur van het groothertogdom. Of hij dit voorstel 
deed uit trouw aan de Nederlandse koning, is niet duidelijk. Er werd op 
dat moment niets met het voorstel gedaan en in de periode die hierop 
volgde werd er zelfs nog geëxperimenteerd met de volgorde van de 
kleuren van de strepen. Rood-wit-lichtblauw bleef wel de meest ge-
bruikelijke. 
 

Ondanks de betrokkenheid van de Luxemburgers in de Belgische Op-
stand, viel Luxemburg nog steeds onder het bestuur van het Neder-
landse koningshuis. Pas met de opheffing van de Duitse Bond in 1866 
kreeg Luxemburg volledige autonomie en in 1867 werd Luxem-
burg erkend als soevereine staat onder de rood-wit-lichtblauwe vlag. 
De vlag was echter nog geen officieel symbool voor Luxemburg, want 
de vlag was nog niet wettelijk ingevoerd. Dit gebeurde pas in 1972. 
 

Frustratie rondom de gelijkenis met de Nederlandse vlag 
Al voor de wettelijke invoering van de vlag, ontstond er ophef over de 
vlag. In 1939 eiste een groep Luxemburgers dat de driekleur vervangen 
werd door een vlag met het wapen met de rode leeuw. Door het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog werd hier echter geen gehoor aan 
gegeven en na de oorlog werd de driekleur weer aangenomen. Maar 
dat betekende allesbehalve het einde van de frustratie rondom de vlag. 
Het feit dat de Luxemburgse vlag vaak voor de Nederlandse vlag 
wordt aangezien en zelden andersom, bleek voor veel Luxemburgers 
een doorn in het oog.  

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-begin-van-de-belgische-opstand
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/willem-ii-koning-van-conservatief-naar-liberaal
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/verdrag-van-praag-1866
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/luxemburg-wordt-onafhankelijk-van-belgie
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/oorlogsverklaring-aan-duitsland
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/oorlogsverklaring-aan-duitsland
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Ook leidde het tot praktische problemen, bijvoorbeeld in de handel. 
Het bleek te moeilijk om de Nederlandse en Luxemburgse vlag te on-
derscheiden op handelsschepen en dus werd de Luxemburgse vlag al 
sinds de jaren ’60 op veel boten vervangen door het wapen met de rode 
leeuw, wat in 1990 bij wet werd toegestaan. In 2006 diende politicus 
Michel Wolter een wetsvoorstel in om de vlag officieel te laten veran-
deren, in verband met de gelijkenissen met de Nederlandse vlag. Het 
voorstel kreeg veel steun van de Luxemburgse bevolking, maar was bij 
veel politici niet populair. Het voorstel werd dan ook niet aangenomen 
en de regering motiveerde haar besluit vanuit de overwegingen dat de 
verandering te ingewikkeld zou zijn en een aanleiding zou zijn voor 
ongewenst en vergaand nationalisme. In 2015 kwam er nogmaals een 
petitie voor de invoering van de vlag met de rode leeuw, maar deze 
kreeg amper 500 van de 4500 benodigde handtekeningen. Tot op de 
dag van vandaag wordt de driekleur gehandhaafd, maar blijft er onte-
vredenheid over bestaan. 
Bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/ 

De vlaggen van Groningen 
 
Groningen 
Groningen is de meest noordelijke provincie van Nederland en is na 
Drenthe, Friesland en Zeeland de dunst bevolkte provincie. De pro-
vincie wordt ook wel de Stad en Ommelanden genoemd, omdat histo-
risch de stad en het omringende platteland, een gelijkwaardige positie 
innamen. Naast Nederlands is het Nedersaksisch (Gronings) ook er-
kend als officiële taal in Groningen. 
 
Het ontwerp 
De vlag van Groningen bestaat uit een groen kruis op een wit kruis, 

met twee blauwe en twee rode hoeken. 
Het kruis lijkt op het Scandinavische 
kruis, wat een verwijzing is naar de han-
delsrelatie met Scandinavië. De kleuren 
rood en blauw komen van de Ommelan-
der vlag, welke erg op de Friese vlag lijkt. 
Het groen en wit van het kruis komen van 
de vlag van de stad Groningen. 
 

De geschiedenis van de Groningse vlag 
De Groningse vlag zelf heeft weinig geschiedenis.  
Tot 1950 had Groningen geen officiële vlag en werd er, wanneer er  
 
 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/
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Vlag kleuren algemeen 
 

Iedere vlag heeft haar eigen betekenis, ook de kleuren van de vlaggen 
hebben veelal een eigen betekenis, deze komen vaak overeen met ande-
re vlaggen. De kleur rood staat vaak voor het vergoten bloed tijdens re-
voluties of opstanden, ook staat deze kleur vaak voor de dapperheid, 
kracht en broederschap. Geel staat veelal voor de zon, groen voor het 
landschap, blauw voor de zee en wit voor vrede  
Bron: https://dvc.nl/inspiratie 

vanuit Groningen gevlagd moest worden, een wit doek met het provin-
ciewapen gebruikt. Pas in 1913 deed Titus van der Laars een voorstel 
voor een vlag die door Groningen gebruikt kon worden.  
Als alternatief stelde hij daarna nog twee vlaggen voor met daarin de 
kleuren van het provinciewapen, maar de provinciale bestuurders kon-
den het niet met elkaar eens worden over welke vlag het zou moeten 
worden. Jan Tuin, toen lid van de Gedeputeerde Staten, bood aan een 
nieuw ontwerp te maken wat daarna enthousiast werd ontvangen. Hij 
werd aangenomen op 17 februari 1950. 
 
De vlag van de Ommelanden 
Over de kleuren van de Groningse vlag kan wel meer verteld worden. 
De kleuren rood en blauw komen van de 
vlag van de Ommelanden. Deze lijkt op 
de Friese vlag, maar heeft elf harten in 
plaats van zeven pompeblêden. Ook is 
de richting van de banen anders. De vlag 
van de Ommelanden is afgeleid van het 
Ommelander wapen, waar Friese voor-
beelden vermoedelijk maatgevend voor 
waren. Dit wapen is in 1577 ontworpen 
en twee jaar later in gebruik genomen. 
 
De vlag van de stad Groningen 

De kleuren groen en wit komen van de vlag van 
de stad Groningen. Deze vlag is een horizontale 
driekleur waarbij wit de achtergrondkleur is en 
waarbij er een groen vlak in het midden hori-
zontaal loopt. Dit ontwerp werd voor het eerst 
aangetroffen in 1879. 
 

Bron: https://dvc.nl/inspiratie/de-geschiedenis-van-de-groningse-vlag 
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Aan de besturen van de afdelingen PCOB 
Cc: de ledenraad PCOB 
 
Nieuwegein, 8 september 2022 
 
Onderwerp: de relatie met de Unie KBO 
 
Geachte dames en heren, 
 

Met deze brief wil het bestuur PCOB u op de hoogte brengen van de 
situatie waarin de PCOB zich op dit moment bevindt. Die kan niet 
los gezien worden van de oorspronkelijke opzet van KBO-PCOB, 
vandaar dat wij het proces dat tot nu toe is doorlopen even kort 
schetsen. 
 

INLEIDING 
Reeds geruime tijd is er sprake van een intensieve samenwerking 
tussen de landelijke senioren-verenigingen KBO en PCOB. In de 
Contourennota d.d. 1 september 2015 hebben de PCOB en de Unie 
KBO de ambitie uitgesproken om samen één organisatie neer te zet-
ten. 
In 2016 is dit voornemen verder uitgewerkt en er is toen gekozen 
voor de oprichting van een federatieve vereniging KBO-PCOB, met 
één bestuur en één gezamenlijke Ledenraad. De besturen en Leden-
raden van de Unie KBO en de PCOB met hun eigen verantwoorde-
lijkheden en bevoegd-heden bleven daarnaast bestaan. De ambitie 
die toen is uitgesproken luidde, dat KBO-PCOB zich vanaf 1 januari 
2017 met één gezicht naar de buitenwereld zou presenteren. 
 

Een belangrijke gedachte achter deze voornemens was het bundelen 
van de krachten op het gebied van landelijke belangenbehartiging. 
Beide verenigingen hadden een eigen werkorganisatie en er is des-
tijds besloten deze te integreren met als gevolg één werkorganisatie, 
waarvan de medewerkers in dienst van de vereniging KBO-PCOB 
kwamen. Deze werkorganisatie heeft uiteindelijk huisvesting gevon-
den in Nieuwegein. 
 

De structuren van de beide verenigingen Unie KBO en PCOB ble-
ven ongewijzigd. De Unie KBO heeft een gelaagde structuur met 
een bestuur Unie KBO, autonome provinciale bonden en (veel) auto-
nome lokale afdelingen, welke alle een eigen rechtspersoon in de zin 
van de wet vormen.  
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De PCOB heeft een structuur met een landelijk bestuur en lokale afde-
lingen, die geen rechtspersoon in de zin van de wet vormen. 
 

VERLOOP VAN DE BEOOGDE SAMENWERKING 
 

Het verenigingsbureau: 
Vanaf 2016 is veel energie gestoken in de vorming van één gemeen-
schappelijk verenigings- bureau. Dit bureau verleent diensten en pro-
ducten aan KBO-PCOB, met dien verstande dat de KBO-afdelingen 
een deel van hun diensten en producten afnemen bij de eigen provinci-
ale KBO-bond. Een ander deel wordt geleverd door het verenigingsbu-
reau In Nieuwegein. U moet daarbij denken aan landelijke belangenbe-
hartiging, KBO-PCOB website, training van vrijwilligers, service- , 
juristen- en pensioentelefoon en natuurlijk het Magazine. 
 

De PCOB-afdelingen daarentegen betrekken al hun diensten en pro-
ducten van het verenigings-bureau in Nieuwegein. Naast de diensten 
die de KBO-afdelingen ontvangen, kunnen de PCOB-afdelingen ook 
aanspraak maken op de gemeenschappelijke ledenadministratie, onder-
steuning voor afdelingsbesturen en in het bijzonder voor de penning-
meesters, de inzet van de regionale consulenten, het faciliteren van 
provinciale en regionale coördinatoren en de website PCOB. 
 

Er is dus verschil tussen de ondersteuning die de KBO-afdeling krijgen 
en die van de PCOB-afdelingen. Dat verklaart dan ook het verschil in 
afdracht aan het bureau tussen de KBO- en de PCOB-afdelingen; 
laatstgenoemde dragen meer af. 
 

Onderlinge samenwerking: 
De besturen van de Unie KBO en de PCOB hebben in de periode 2017 
– 2019 onderzoek gedaan naar een intensivering van de samenwerking. 
Dit onderzoek ‘KBO-PCOB Vernieuwt’ is gehouden door een stuur-
groep, bestaande uit een vertegenwoordiging van beide verenigingen. 
Het conceptrapport liet zien, dat de stuurgroep tot de conclusie is geko-
men dat een verdergaande samenwerking beter tot zijn recht zou ko-
men als beide verschillende verenigingsstructuren meer ineengevloch-
ten zouden worden. 
 

Dat laatste vormde voor diverse grotere provinciale KBO bonden – 
waaronder Limburg, Gelderland en Overijssel – aanleiding om be-
zwaar aan te tekenen. Zij waren bang dat het provinciale niveau zou 
verdwijnen, wat zij absoluut niet wilden. 
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Dit vormde in de periode 2019 – 2020 aanleiding voor een impasse 
binnen de Unie KBO. De genoemde bonden dreigden uit de Unie KBO 
te stappen en daarmee het voorbeeld te volgen van KBO-Brabant, die 
al jaren geleden zelfstandig verder is gegaan. 
In 2020 is vervolgens veel energie gestoken in een poging het uiteen-
vallen van de Unie KBO te voorkomen, wat uiteindelijk is gelukt. De 
toezegging daarbij was, dat er niet zou worden getornd aan het provin-
ciaal niveau en dat er tussen de Unie KBO en de PCOB zou worden 
gezocht naar een wijze van samenwerking, die in federatief verband 
vorm en inhoud zou moeten krijgen. Dit is door beide verenigingen ter 
hand genomen en dat heeft geresulteerd in de Samenwerkings-
overeenkomst KBO-PCOB Nieuwe Stijl, die op 1 juli 2021 door beide 
partijen is ondertekend. In die overeenkomst hebben beide verenigin-
gen hun eigen structuur behouden en is afgesproken om gedurende vier 
jaar (tot 1 juli 2025) in federatief verband samen te werken, teneinde te 
kunnen beoordelen welke wijze van samenwerken dan wel samengaan 
in de toekomst het beste past bij de Unie KBO en de PCOB. 
 

Huidige stand van zaken: 
Vrij snel na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst KBO-
PCOB Nieuwe Stijl, liet KBO Noord-Holland het bestuur van de Unie 
KBO weten, dat zij zich niet kan vinden in het beleid van de Unie en 
kondigde het voornemen aan per 1 januari 2023 uit de Unie KBO te 
stappen. Dit voornemen werd vervolgens ook aangekondigd door KBO 
Limburg, KBO Gelderland en KBO Overijssel. Het heeft er alle schijn 
van dat dit voornemen zal worden omgezet in een definitief vertrek 
van deze bonden uit de Unie KBO. Dit alles dus ondanks de onderte-
kende Samenwerkings-overeenkomst, waarvan de inkt nog maar net 
was opgedroogd. 
Het betreft hier een viertal grote KBO bonden, die met elkaar circa 
80.000 leden vertegenwoordigen. 
 

Het is ronduit betreurenswaardig, dat – ondanks alle inspanning die is 
verricht om ‘de boel bij elkaar te houden’ – toch ten tweede male de 
Unie KBO uiteen dreigt te vallen. 
Het mag duidelijk zijn, dat deze ontwikkelingen binnen de Unie KBO 
naar verwachting grote consequenties zullen hebben voor de samen-
werking tussen de Unie KBO en de PCOB en daarmee ook voor de 
PCOB als vereniging. 
Het landelijk bestuur PCOB beseft dat deze ontwikkeling in de toe-
komst mogelijk invloed kan hebben op de samenwerking, die door  
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PCOB en KBO-afdelingen op lokaal niveau in de praktijk vorm heeft 
gekregen. Het laatste wat het PCOB-bestuur wil is, dat die doorgaans 
vruchtbare samenwerking op lokaal niveau – bij u dus – op de tocht 
zou komen staan. Wij zijn juist een warm voorstander van goede rela-
ties tussen lokale afdelingen PCOB en KBO. Zonder met de vinger 
naar de ander te willen wijzen, is de PCOB niet debet aan de huidige 
situatie, maar zal jammer genoeg wel de consequenties ervan onder-
vinden. In hoeverre lokale samenwerking mogelijk blijft, is op dit mo-
ment helaas nog niet te overzien. Het bestuur van de Unie KBO ver-
richt op dit moment onderzoek naar de consequenties van de situatie 
die vrijwel zeker binnen de Unie zal ontstaan, te weten het vertrek van 
vier grote KBO-bonden uit de Unie KBO. Deze provinciale bonden 
hebben - zo wij weten - contact met de reeds lang geleden uitgetreden 
bond KBO-Brabant. 
 

Wij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in wat dat onderzoek binnen de 
Unie KBO zal opleveren, maar wij kunnen dit niet passief afwachten. 
Om die reden oriënteren wij ons op de toekomst van de PCOB. Het is 
nog te vroeg daarover nu al uitspraken te doen, maar het bestuur is zich 
bewust van het feit dat er proactief iets moet gebeuren. Daartoe is op 
23 september 2022 een extra vergadering van de Ledenraad bijeenge-
roepen waarin wij ons met elkaar over de ontstane situatie zullen bera-
den. Tijdens die vergadering zal het bestuur een aantal mogelijke vari-
anten presenteren met al hun pro’s en contra’s. Eén daarvan zal zeker 
zijn het op een of andere manier verder samenwerken/samengaan met 
de Unie KBO, echter niet ten koste van elke prijs. 
In onze zoektocht samen met de PCOB Ledenraad naar de toekomst 
van onze vereniging, zal er onder andere aandacht zijn voor onze iden-
titeit en eventuele juridische en financiële consequenties. Daarnaast 
willen wij ons richten op de werving van jongere senioren en daarbij 
een actieve rol gaan vervullen. Verder streven wij naar een gelijkwaar-
dig niveau van belangen-behartiging en dienstverlening voor onze le-
den. 
 

TOT SLOT 
Het bestuur heeft gemeend u op deze wijze op de hoogte te moeten 
stellen van ontwikkelingen binnen onze vereniging, die ons helaas 
overkomen. Wij doen ons uiterste best de PCOB door deze lastige situ-
atie te loodsen en perspectief te bieden voor de toekomst. ‘Onze ver-
eniging is het waard om er met elkaar voor te knokken’. Pessimisme is 
wat ons betreft nu geen optie. Optimisme is soms lastig, maar je be-
reikt er wel veel meer mee. 
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Ondanks de huidige ontwikkelingen is er reden positief te zijn over het 
toekomstperspectief van de PCOB. In een periode waarin binnen onze 
samenleving de aandacht voor senioren steeds belangrijker zou moe-
ten worden, moeten wij zelf blijven uitgaan van onze eigen ambitie en 
kracht. Wij vormen immers een vereniging die bol staat van de activi-
teiten op lokaal niveau, dit dankzij de vele gepassioneerde vrijwil-
ligers waarvoor bij ons veel waardering bestaat. Wij roepen u op dit 
met elkaar in stand te houden onder het motto ‘Samen sterker voor de 
PCOB en daarmee voor senioren in Nederland’. 
 

Ons bereiken berichten, dat vanuit sommige KBO bonden - die voor-
nemens zijn uit de Unie te treden – informatiebijeenkomsten worden 
belegd over de ontstane situatie binnen KBO-PCOB, waarbij ook 
PCOB-afdelingen en/of individuele leden welkom zijn. Het bestuur 
beschouwt het als háár taak en verantwoordelijkheid, en niet die van 
KBO bonden, om de PCOB-afdelingen en haar leden te informeren 
over de situatie waarin wij ons nu bevinden. Wij willen daarmee voor-
kómen dat er een kloof van onbegrip zal ontstaan. Wij verzoeken u 
dan ook om de informatie in deze brief te delen met de leden binnen 
uw afdeling via de bij u geëigende kanalen. 
Wij kunnen ons voorstellen dat de inhoud van deze brief vragen bij u 
oproept. Schroomt u niet deze te stellen door ons te bellen, te mailen 
of op een andere manier aan te spreken. Een goede ingang tot onze 
vereniging – en daarmee een korte lijn voor u – wordt gevormd door 
onze consulenten, die u graag verder helpen. U kunt zich echter ook 
wenden tot uw regio- dan wel provinciaal coördinator. Wij als lande-
lijk bestuur willen u uiteraard ook van dienst zijn en wij zoeken naar 
een mogelijkheid de communicatie met u te intensiveren door bijvoor-
beeld bijeenkomsten in het land te organiseren. 
 

Het bestuur vertrouwt erop u voor dit moment voldoende te hebben 
geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte van komende ontwikkelin-
gen. 
 

Wij wensen u Gods Zegen toe. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

Willem Nuis 
Voorzitter 
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Wist je dat...  

olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen 
ruiken ? 

Olifanten hebben hele grote oren, waarmee ze goed 
kunnen horen. Maar naast het horen kunnen zo ook 
heel erg goed ruiken. Vandaar ook de lange slurf. 
Olifanten kunnen elkaar daardoor al vanaf 5 kilometer 
afstand ruiken. Makkelijk om je maatje weer op te zoeken dus. 
Bron: https://www.knups.nl/wistjedat/ 

Israëlzondag, dit jaar op 2 oktober 

In 1949 stelde de Hervormde Synode een Israëlzondag in, kort na de 
Tweede Wereldoorlog en kort na de vestiging van de staat Israël. Er 
zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar: 
• gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël,  
• bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, en  
• gebed voor het volk Israël.  
Eerst werd voorgesteld om de Israëlzondag te laten vallen op de zon-
dag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag 
in het jaar: de eerste zondag in oktober, omdat in die periode de grote 
feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, 
Loofhutten.  
Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag 
tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen 
en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden 
in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen 
denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het 
volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Pales-
tijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen bot-
sen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het jo-
dendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk. De 
PKN biedt ieder jaar een handreiking aan om mensen in de kerk bij de 
joodse wortels van hun geloof te brengen en mede daardoor het begrip 
voor en het gesprek met joden te bevorderen. 
Daarnaast is de Israëlzondag een mooie aanleiding om aandacht te ge-
ven aan het brede onderwijs van Paulus over de (ver)houding van de 
kerk (die vaak bestaat uit heidenchristenen) tot het Joodse volk. Pau-
lus’ onderwijs zet ons stil bij Gods verlangen, dat de kerk een rol 
speelt in de bekendmaking van Christus onder het Joodse volk. De 
kerk kreeg van dit volk het evangelie. Het is de roeping van de kerk 
ook het evangelie aan dit volk terug te geven. 
Bron: overgenomen van https://protestantsekerk.nl  

https://protestantsekerk.nl
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Computer Vragende Wijs (208)  (okt. 2022) 
 

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

Starten video: 
Druk de Ctrl-toets in en houdt deze vast; ga met het muispijltje op de 
code staan, (pijltje wordt handje) en druk de linker toets van de muis 
in. Laat de Ctrl-toets los. Klik op ► voor het afspelen van de (reclame) 
video. (Na 5 seconden verplichte reclame klikt u rechts op: Adverten-
ties overslaan!)  
De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder; veel mu-
ziekplezier gewenst: 
 

Nederland Zingt: Psalm 43 vers 3 en 4,  
 

www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA 
 

 
 
O grote God die liefde zijt, 
O Vader van ons leven 
Opname vanuit de Martinikerk in Groningen van 26 maart 2013 
 
www.youtube.com/watch?v=5ZZdNuhod9A 

 

Vers 4: Oude vertaling 
  
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik juichend stem en snaren 
ten roem van zijne goedheid paren, 
die na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 

  Vers 4: Nieuwe vertaling 
  
  Dan ga ik op tot Uw altaren, 
  tot U, o bron van zaligheid. 
  Dan mag mijn ziel Uw heil 
  ervaren en dankbaar ruisen alle 
  snaren, voor U die al mijn 
  vreugde zijt en eindloos mij 
  verblijdt. 

 Don’t cry for me Argentina, 
André Rieu: Live at Radio City, New York 
  
www.youtube.com/watch?v=PgK-dIPMIp4 

 Nabucco van Verdi, met koren 
(5 minuten) 
  
www.youtube.com/watch?v=u5V-xBVqjUc 

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

http://www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA
http://www.youtube.com/watch?v=5ZZdNuhod9A
http://www.youtube.com/watch?v=PgK-dIPMIp4
http://www.youtube.com/watch?v=u5V-xBVqjUc
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Integraal zorgakkoord is teleurstellend 

Wonen Landelijk nieuws 16 augustus 2022 
 

Het uitgelekte integraal zorgakkoord, waarin staat dat er gekort wordt 
op huisartsen en wijkverpleging, is een teleurstelling voor senioren. 
Volgens de Seniorencoalitie, een samenwerking tussen de ouderenbon-
den KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM, staat dit 
akkoord dan ook haaks op het eerder gepresenteerde Programma Wo-
nen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). 
 

Daarin schetst minister Helder een gewenst toekomstbeeld met inzet 
op een sterke basiszorg in de wijk, eigen regie senioren en samen vitaal 
ouder worden. “Met deze voorgenomen bezuiniging wordt er een 
streep gezet in de plannen voor langer thuis wonen. Dit kabinet moet 
snel duidelijk maken waar het voor wil staan, want de zorguitdagingen 
die er liggen zijn al groot genoeg”, aldus de Seniorencoalitie. 
 

Het uitgelekte zorgakkoord zet in op bezuinigingen voor huisartsen en 
wijkverpleegkundigen. En dat kan slecht uitpakken, volgens de Senio-
rencoalitie: “Om langer thuis te kunnen blijven wonen zullen senioren 
daar alle steun bij nodig hebben. Zowel signalerend als verzorgend. De 
inzet op eigen regie vraagt om een sterke basisinfrastructuur in de 
wijk.” Om dat voor elkaar te krijgen moet er juist geen geld worden 
weggenomen: “Zonder een investering op die infrastructuur en de toe-
komstige wensen, kunnen we WOZO in de prullenbak gooien, samen 
met het motto ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het 
kan’. Het ministerie moet met één mond spreken en de klokken gelijk 
zetten als het gaat om de ambities die we met elkaar hebben afgespro-
ken.” 
 

WOZO 
De seniorencoalitie was betrokken bij de opzet van de WOZO waarbij 
minister Helder aangaf dat de inzet van WOZO terug te zien zou zijn 
in het Integraal Zorgakkoord. Dat lijkt in dit uitgelekte stuk niet het 
geval. Daarmee worden niet alleen de senioren getroffen maar ook de 
mantelzorgers die in de afgelopen jaren al zoveel hebben opgevangen 
mede door de inhaalzorg en personeelstekort. “De Seniorencoalitie ziet 
dat er ook in de eerstelijns zorg personeelstekorten spelen en mede 
daardoor bestaande budgetten niet altijd opgemaakt worden, maar om 
nu al het geld weghalen zonder na te denken wat we wel kunnen doen, 
sluit niet aan op de ambities die we met elkaar hebben gedefinieerd.” 
 

De Seniorencoalitie zat overigens niet aan tafel bij de gesprekken over 
het Integraal Zorgakkoord, terwijl ouderen een groot deel van de huidi-
ge en toekomstige cliënten- en patiëntengroep zijn. Daarom hoopt de 
Seniorencoalitie dat deze conceptversie snel van tafel gaat. 
Bron:kbo-pcob.nl 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/grote-uitdagingen-voor-ouderenzorg-in-de-toekomst/
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11 tips van de bank om financieel misbruik te voorkomen 
 

Gepubliceerd: 3 april 2019  Gewijzigd op: 10 september 2022 
Financieel misbruik kan iedereen overkomen. En helaas zijn het vaak 
bekenden die misbruik maken van de bankrekening van ouderen. Het 
is dus belangrijk om te weten hoe u financieel misbruik kunt voorko-
men of beperken. We geven u een aantal tips om uw bankzaken goed 
te regelen. 
 

1. Stel een lagere limiet in op uw pinpas 
Als u veel geld op uw rekening heeft, kan er ook veel afgehaald wor-
den. U kunt de schade beperken door een lagere daglimiet te kiezen 
voor uw pinpas. U kunt dit zelf online regelen. Of hiervoor contact 
opnemen met uw bank. 
 

2. Maak roodstaan onmogelijk 
Als u kunt roodstaan op uw bankrekening, loopt u het risico dat er 
meer geld van uw rekening wordt opgenomen dan u heeft. Wilt u dat 
niet, dan kunt u de mogelijkheid om rood te staan ook beperken of 
opheffen. Probeert iemand dan toch om meer geld te pinnen, dan wei-
gert de geldautomaat de uitbetaling. U regelt dit eenvoudig zelf. 
 

3. Open een boodschappenrekening 
Geeft u uw pinpas wel eens uit handen omdat iemand anders uw 
boodschappen doet? Een gevolg hiervan kan zijn dat degene die voor 
u naar de winkel gaat ook voor zichzelf betalingen doet of geld op-
neemt. Daarom is het beter om in dit geval een aparte rekening te ope-
nen voor de boodschappen. Op deze rekening maakt u elke maand 
geld over, maar niet meer dan nodig is, bijvoorbeeld 200 euro. Dit 
kunt u ook automatisch inplannen met behulp van internetbankieren. 
Zo beperkt u de schade in geval van misbruik. 
 

4. Geef contant geld mee 
Geef contant geld mee als er iemand anders boodschappen voor u 
haalt. Geef uw bankpas niet mee en houd uw beveiligingscodes ge-
heim. 
 

5. Vraag een bonnetje 
Als iemand anders uw boodschappen doet, vraag dan vooraf om de 
bon van de boodschappen mee te nemen. Zo kunt u nakijken of er 
geen artikelen zijn gekocht die niet voor uzelf zijn. 
 

6. Leer internetbankieren 
Wie kan internetbankieren, heeft bij bankzaken de touwtjes in handen. 
Via de computer kunt u op ieder moment van de dag controleren  

https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/bankpas/paslimiet-wijzigen/
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/betalen-en-opnemen/limiet-rood-staan-wijzigen/?intcamp=pa-welkom-service&intsource=particulieren.welkom&inttype=link-limiet.roodstaan.wijzgigen
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hoeveel geld er op uw rekening staat. Zo kunt u dagelijks of wekelijks 
uw af- en bijschrijvingen controleren, zodat u misbruik snel ontdekt.  
SeniorWeb legt uit hoe dat moet. Ook kunt u in veel SeniorWeb Leslo-
caties in het land een cursus Rabobank-internetbankieren volgen. 
 

7. Leer mobiel bankieren 

Vindt u het te veel gedoe om iedere keer de computer op te starten? Of 
wilt u ook onderweg uw bankzaken kunnen regelen? Dan is het een 
uitkomst als u ook weet hoe de app van de bank werkt. Deze kunt u 
installeren op uw smartphone of tablet. Vervolgens kunt u overal waar 
u een internetverbinding heeft bij uw bankrekening. 
 

8. Vraag papieren rekeningafschriften 

Is internetbanieren niet aan u besteed, dan kunt u vragen om papieren 
rekeningafschriften. Tegen een kleine extra betaling kunt u deze blij-
ven ontvangen. 
 

9. Zet overschotten op een spaarrekening 

Het is veiliger om niet te veel geld op uw betaalrekening te hebben 
staan. Wat er niet op staat, kan er ook niet vanaf worden gehaald. Boek 
daarom het geld dat u deze maand niet nodig heeft over naar een spaar-
rekening. 
 

10. Denk na over een bancaire volmacht 

Kunt u zelf uw bankzaken niet meer regelen? Dan kan een bancaire 
volmacht de oplossing zijn. U geeft dan een of meer vertrouwde perso-
nen toegang tot uw bankrekening. Bij de meeste banken kunt u als vol-
machtgever zelf bepalen wat de gemachtigde wel en niet mag doen. 
Soms is alleen meekijken genoeg. Maar soms is het ook prettig als een 
ander uit uw naam betalingen kan doen. Toegang tot uw spaarrekening 
en een eventuele effectenrekening is niet altijd nodig. Het is verstandig 
om twee of meer gemachtigden te kiezen. De één controleert dan de 
ander. Bewind voering gaat nog een stapje verder. Daarbij neemt een 
bewindvoerder uw geldzaken volledig over. 
 

11. Blokkeer het gebruik van uw creditcard 

Heeft u een creditcard maar gebruikt u hem eigenlijk nooit? Dan is het 
beter om het gebruik te blokkeren, zodat een ander er ook geen mis-
bruik van kan maken. 

 

Vraag het de bank 

Banken vinden het belangrijk om financieel misbruik te bestrijden. De 
bank zal u dan ook graag helpen als u hier vragen over heeft. 
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/ 

 

 

https://www.seniorweb.nl/artikel/rabo-internetbankieren
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt
https://www.seniorweb.nl/artikel/bankieren-met-de-rabobank-app
https://www.rabobank.nl/particulieren/contact/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/
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Een diepgewortelde traditie 
Van koninklijk huwelijk tot grootste  

internationale volksfeest 
 
HET OKTOBERFESTFAN-GESCHIEDENISBOEK:  

TERUG NAAR HET BEGIN 
 

Het Oktoberfest begint volgens de tra-
ditie op de eerste zaterdag na 15 sep-
tember om 12.00 u. en eindigt op de 
eerste zondag van oktober. Het duurt 
16 dagen, maar kan verlengd worden 
tot 18 dagen. Het allereerste Okto-
berfest duurde 5 dagen en vond op 17 
oktober 1810 plaats ter ere van de ko-
ninklijke jonggehuwden: de Beierse 
kroonprins Ludwig en prinses Therese 
von Sachsen-Hildburghausen. 
Zij waren getrouwd op 12 oktober 1810 en om het huwelijk te vieren 
vond er een paardenrace (de voorloper van het Oktoberfest) plaats op 
de Theresienwiese, dat toen nog in de buitenwijk van de stad lag. De 
naam voor de weide/grasland (Wiesn) is overgenomen door de bruid 
Therese en sindsdien heet het terrein Theresienwiese. 
 
DE PAARDENRACE WORDT EEN VOLKSFEEST 
Een jaar later was iedereen het erover eens: het festival moest en zou 
blijven plaatsvinden. Het evenement werd het daaropvolgende jaar 
georganiseerd door een agriculturele club in Beieren, die het festival 
en de paardenrace tevens gebruikten voor presentatie van de agricul-
tuur. 
In 1813 mislukte het Oktoberfest voor het eerst als gevolg van de Na-
poleontische oorlogen. Jaar na jaar werd het evenement vervolgens 
privaat gefinancierd, maar in 1819 nam de stad München het evene-
ment in handen om ervoor te zorgen dat het feest zonder uitzondering 
elk jaar gevierd kon blijven worden. 
 
Kraampjes, attracties en een voogdes 
Er kwamen steeds meer kraampjes en attracties op het terrein te staan, 
waardoor het feest een echt volksfeestkarakter kreeg, het karakter dat 
het Oktoberfest tot op de dag van vandaag behouden heeft. 
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In 1850 werd de “voogdes” van het Oktoberfest, het standbeeld van 
Bavaria (Bavaria Statue), onthuld en werd een deel van de de Hall of 
Fame achter het beeld (Ruhmeshalle) ingewijd. In daaropvolgende ja-
ren moest het Oktoberfest helaas vaak afgelast worden vanwege chole-
ra-epidemieën en oorlogen. 
 
BIJZONDERE MIJLPALEN IN DE GESCHIEDENIS 
In 1881 vierde men een nieuwe mijlpaal: de eerste “Hendlbraterei” 
werd geopend en de, inmiddels traditionele gebraden kip, werd voor 
het eerst aan de bezoekers verkocht. In de late 19e eeuw werd het Ok-
toberfest steeds meer een feest zoals we het vandaag de dag kennen. Er 
werden meer en meer kermisexploitanten aangetrokken en brouwerijen 
bouwden naar aanleiding van de vraag daarnaar grote biertenten waar 
live muziek speelde. 
 
De 100e verjaardag met 12.000 hectoliter bier 

De kleinere bierkraampjes verdwenen. In 1910 
werd de 100e verjaardag van het Oktoberfest ge-
vierd. Er werd toen 12.000 hectoliter bier (1 hec-
toliter = 100 liter bier) in de Pschorr Bräurosl 
Festzelt geserveerd, met 12.000 zitplaatsen toen 
de grootste Oktoberfesttent. Ook werden er 
steeds meer nieuwe en spannendere kermisattrac-
ties geopend. 
Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en in 
een periode van grote inflatie in Duitsland (in de 

jaren ’20) en in de naoorlogse jaren ging het Oktoberfest niet door. Het 
werd toen soms vervangen door kleinere herfstfestivals. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de traditie van het paardenrennen (met uitzonde-
ring van de 150ste verjaardag in 1960 en de 200ste verjaardag in 
2010), nooit meer hervat. 
 
O’ZAPFT IS: ER IS GETAPT! 
In 1950 tapte de toenmalige burgemeester van München, Thomas 
Wimmer, het eerste Oktoberfestvat aan in de Schottenhammel Festzelt. 
Het is inmiddels een traditie dat elk Oktoberfest opent met het tappen 
van het eerste vat door de burgemeester (Münchner Oberbürger-
meister). Hij spreekt dan de woorden “O’zapft is” (Beiers voor: er is 
getapt). De zondag na de opening staat bol van tradities. 
Eerst wonen burgemeesters en wethouders van München de mis bij in 
één van de kerken die de stad rijk is en dan richt men de aandacht op 
de zondagse parade.  
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Deze parade, die ’s middags plaatsvindt, kenmerkt zich door traditie: 
karren met paarden, marcherende blaaskapellen en loopgroepen ge-
kleed in regionale traditionele kleding trekken aan de toeschouwers 
voorbij. 
 
EEN MONUMENT NAAST DE INGANG VAN HET OKTO-
BERFEST 
Op 26 september 1980 ontplofte er een bom bij de hoofdingang van 
het Oktoberfest, die 13 mensen doodde en meer dan 200 bezoekers 
verwondde. Een van de doden was de moordenaar Gundolf Köhler 
zelf. De Oktoberfest-terreuraanslag wordt beschouwd als een van de 
ergste aanslagen in de geschiedenis van Duitsland. Rechtsvoor de en-
tree van het Oktoberfest vind je dan ook een monument ter nagedach-
tenis aan de slachtoffers van deze ramp. 
 
STEEDS MEER INTERNATIONALE BEZOEKERS 
Vandaag de dag is het Oktoberfest het grootste festival ter wereld dat 
ongeveer 6,5 miljoen bezoekers trekt. Steeds talrijker zijn de internati-
onale gasten, waaronder niet alleen mensen uit buurlanden van Duits-
land: Italië, Oostenrijk en Nederland. Ook mensen uit de VS, Japan en 
Australië komen massaal naar München. 
 
Italiaans weekend 
Het tweede weekend wordt bezocht door 
veel Italianen (festa della Birra) en heet in de 
volksmond dan ook het Italiener-
Wochenende. Met 19 procent zijn Italianen 
dan ook de grootste groep buitenlandse be-
zoekers. De dagbladen in München groeten 
dat weekend tweetalig op hun voorpagina’s 
en zelfs verkeersinformatie wordt in het Ita-
liaans gegeven. Om communicatieproblemen 
te voorkomen, krijgen krachten in München het tweede weekend on-
dersteuning uit Zuid-Tirol. 
 
HET OKTOBERFEST BLIJFT VOOR IEDEREEN TOEGAN-
KELIJK 
Het Oktoberfest heeft zich door de tijd heen steeds meer ontwikkeld tot 
bierfestival: in 2010 werd er ongeveer zeven miljoen liter bier getapt. 
Popmuziek, schlagers en feestende mensen staand op banken in feest-
tenten is het beeld dat men tegenwoordig kent van het feest. Maar om  
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het Oktoberfeest niet onaantrekkelijk te laten worden voor families en 
ouderen, werd in 2005 de “ruhige Wiesn” (rustige Wiesn) ingevoerd. 
De Münchenaren die de tenten runnen, worden aangemoedigd om pas 
vanaf 18.00 u. alleen maar feestmuziek te laten spelen door de bands. 
In de praktijk blijk echter dat het ook ’s middags gewoon goed feest is, 
wanneer men “formeel gezien” dus meer traditionele muziek zou moe-
ten spelen. 
 
DE TRADITIE WORDT VOORTGEZET 
Vanwege de 200e verjaardag in 2010 vond er een historisch Okto-
berfest (‘Oide Wiesn’) plaats op het zuidelijke deel van de Theresien-

wiese. Er was een gezellige, gezins-
vriendelijke festivaltent, een rijk cultu-
reel programma, oude draaimolens en 
paardenrennen die herinnerden aan de 
beginjaren van het Oktoberfest. Deze 
‘Oide Wiesn’ was zo populair dat je nu 
elk jaar, op een gedeelte van het ter-
rein, kunt genieten van het Oktoberfest 

van weleer. 
Daarnaast vinden er kleurrijke parades plaats op de gehele Wiesn, dra-
gen alle bezoekers traditionele klederdracht (dirndls en lederhosen) en 
wordt alle muziek, op het terrein en in de verschillende tenten, live ge-
maakt. Het is een volksfeest pur sang en zal dat altijd blijven. 
Bron: https://www.oktoberfestfan.nl/geschiedenis-oktoberfest/ 
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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 


