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Voorjaar in aantocht
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VAN DE VOORZITTER.
Een moment om u weer bij te praten over onze PCOB Haren. Binnen
en buiten de afdeling is er weer het één en ander gebeurd.
De invoeging van de leden uit Eelde met alle beslommeringen daar
omheen is nu afgerond. Ik moet u nog even vertellen dat Roelfien
Smilde, geen bestuurslid, jarenlang het penningmeesterschap en de
ledenadministratie heeft bijgehouden van de afdeling Eelde. Met eigen
ogen heb ik gezien hoe nauwgezet en zorgvuldig ze dit deed.
Héél veel dank Roelfien voor alles wat je voor de afdeling Eelde hebt
gedaan!
Nieuws is er ook over het regeerakkoord in hoofdlijnen van de vier
partijen waarin er aandacht komt voor meer woningbouw, het
stimuleren om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen, ‘toetsing
levenseinde- begeleiding van ouderen op verzoek’ en het ‘loskoppelen’
van de AOW en het wettelijk minimumloon.
Het bestuur heeft besloten om de februari bijeenkomst, vanwege
onzekerheid over corona infecties, niet door te laten gaan.
Overgang van de leden van Eelde naar Haren
De eerste Nieuwsbrief van de afdeling HAREN en EELDE E.O. is bij
iedereen bezorgd.
Henk Buist heeft een nieuwe wijkindeling voor Eelde gemaakt. De
bezorgers in Eelde zijn Hilda Blanksma, mevrouw Kraan, Jacob
Scholte en Janny van der Wissel.
Voor Lief en Leed in Eelde worden nog leden gezocht. Wie heeft zin
om dit taakje op zich te nemen? Aanmelden kan bij Jacob Scholte of
de secretaris.
Jaarvergadering 16 maart
De eerst volgende bijeenkomst is de jaarvergadering. Het jaarverslag
en de financiële verantwoording worden daar besproken. De
kascommissie doet verslag. Mogen we OOK op uw komst rekenen?
Het bestuur heeft besloten voorlopig de consumpties voor haar
rekening te nemen. Dit is mogelijk omdat er een aantal bijeenkomsten
niet zijn doorgegaan.
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Marius van Delden, oud cellist van het NNO, zal ons op een
humoristische wijze vertellen over muziek en zijn leven als musicus.
Middagexcursie ‘Wierdentocht’ op 20 april
Opgave voor deze reis is mogelijk tot 4 april door 10 euro over te
maken op rekening van: PCOB AFD. HAREN NL 54 RABO 0112 2630
03 met vermelding busreisje 20 april. Betaald is aangemeld!
Er komen twee opstapplaatsen! In Eelde en Haren. In de volgende
Nieuwsbrief krijgt u daar meer informatie over.
De laatste busreis door het Groninger land was op 19 oktober 2019.
Dat is nu méér dan twee jaar geleden. Waar blijft de tijd vraag je je
soms af! Sjoerd Hoekstein, helaas niet meer in ons midden, maakte er
een prachtig reisverslag van. Veel waardering was er voor de gids,
Alex de Reus, die veel van het Groninger land wist en er op een
prachtige manier over kon vertellen.
Aldus volgens Sjoerd: ‘ We zagen het geboortehuis van architecten
Egbert en Willem Reitsma van de Amsterdamse school. Zij bouwden in
het noorden scholen en kerken in de Amsterdamse stijl. Een boerderij
in Ranum, dat meer dan 300 jaar in bezit is van dezelfde familie. De
kerk op de wierde van Ranum die in 1820 werd afgebroken en
waarvan de kerkklok naar Hornhuizen verhuisde. Het witte kerkje in
Breede dat nu in privé handen is. We reden langs Wierhuizen, Broek,
Kleine Huisjes en Bokum. Onderweg kwamen we ook de boerderij van
Sicco Mansholt tegen’.
De moeite waard om deze vaak onbekende plaatsen nog eens op te
zoeken op de kaart, want dit is maar een kleine impressie van de reis
door het Groninger land. Het gehele reisverslag is ook op te vragen bij
de secretaris.
Opzeggen lidmaatschap en digitale Nieuwsbrief
Soms is er onduidelijkheid over opzeggen van het lidmaatschap. Het
landelijk PCOB orgaan hanteert dat het lidmaatschap vóór 1 december
dient worden opgezegd. Anders wordt er contributie gevraagd voor het
komend jaar.
Een bezinningsmoment
Een moment om stil te staan en omzien naar elkaar. Aan vreugdevolle
momenten, aan ziekte, aan verlies en alles wat er zoal in het dagelijks
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leven gebeurt. Voor zover bij ons bekend verblijft Annet Hoving in De
Dilgt voor revalidatie wegens een lelijke val met de fiets waarbij haar
bovenbeen is gebroken. Ook kregen we bericht dat Sense Wildeboer
op 12 februari is overleden. Sense was lid van PCOB sinds de
oprichting. Allen wens ik sterkte, Gods liefde en nabijheid toe.
Ik dacht ook aan een pastoraal gesprek met een negentig jarige die ik
regelmatig bezoek. Hij vindt het fijn om een geloofsgesprek te voeren.
Ruime tijd van te voren doe ik dan een preek van één van onze
predikanten in de brievenbus bij hem, die we dan gaan bespreken. Wat
sprak jou aan in deze preek? Zo ontstaan er mooie gesprekken. Maar
de laatste keer dat ik op bezoek was begon hij gelijk over het televisie
programma:‘ In verwondering’ met gespreksleider Annemiek Schrijver.
Zij had een gesprek met Hans Günther, predikant van Lutherse Kerk,
maar nu met emeritaat.
Wat sprak deze gemeentelid zo aan in dit gesprek zult u zich afvragen.
Dat de predikant van Hans Günther tegen hem zei na het overlijden
van z’n lievelings broertje: ’jij huilt, ik huil ook maar God huilt met je
mee’. Dat laatste maakte hem nieuwsgierig naar wie die God toch kon
zijn en is op zoek gegaan naar die God tot zijn predikant tegen hem
zei: ’Hans, jij moet predikant worden’. Na veertig jaar predikant
geweest te zijn blijft nog steeds die verwondering van wie die God is
en kan zijn. Daarover heb ik ook met het gemeentelid gesproken. De
preek hebben we maar even vergeten want dat komt een volgende
keer weer aan de orde.
Dit is natuurlijk maar een klein stukje uit het leven van Hans Günther,
geboren in Thüringen in het voormalig DDR. Die zich niet wilde laten
voegen naar het systeem en na 20 jaar werd ontslagen als predikant
omdat hij niet wilde dat z’n kinderen zich onderwierpen aan het
systeem. Doordat dat hij met een Nederlandse vrouw getrouwd was
kreeg het gezin in 1987 toestemming om Nederland te bezoeken. Daar
heeft hij gebruik van gemaakt en heeft toen z’n vrouw en kinderen hier
achtergelaten en is alleen teruggegaan. Door dit te vertellen aan de
bisschop werd hij op staande voet ontslagen. Gelukkig voor hem kwam
de Wende in 1989. Het is een ontroerend verhaal en zeer de moeite
waard om het te bekijken op de tv.
Uitzending NPO start: De verwondering aflevering 3 met Annemiek
Schrijver.
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Tot slot een zegenbede uit het dienstboek van de Abdij van Iona:
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
En als je de zee oversteekt onderweg je schreden richt.
Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat,
Je met liefde omringen en je bij de hand leiden.
Ik wens u allen Gods liefde en nabijheid toe.
Met vriendelijke groet mede namens de andere bestuursleden.
Hilda Blanksma-Koster
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Jaarprogramma PCOB 2021-2022
De bijeenkomsten in het Gorechthuis beginnen om
14.30 uur
16 maart 2022
muziek-lezing door dhr. Marius van Delden, uit Schiermonnikoog,
oud- cellist van het NNO.
20 april 2022
Middagexcursie "Wierdentocht" per bus. Tijdstip: Van 13.00
uur tot 17.00 uur.
Opgave hiervoor tot uiterlijk 4 april. Maximaal aantal deelnemers
is 49. Mocht dit totaal aantal deelnemers worden overschreden
terwijl u al wel betaald hebt, dan zal de penningmeester u het
betaalde bedrag terugstorten. U komt dan op de reservelijst te
staan.
Zie verder het artikel “Van de Voorzitter”.
_______________________________________________

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2021
VAN DE PCOB AFDELING HAREN
Ter inleiding
Het was opnieuw een bijzonder jaar, het jaar AD 2021 met in ons land
de voortzetting van de epidemie van het Coronavirus. Ieder van u heeft
dit vast meer of minder intens meegemaakt. Hierdoor konden de
meeste ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen niet
doorgegaan. We hebben zo op het oog dus een wat tam jaar gehad
wat betreft de activiteiten, maar achter de schermen hadden we
6

geregeld via de mail of telefonisch overleg vooral over wat wij voor de
leden konden betekenen..

Leden
Evenals voorgaande jaren loopt het ledental geleidelijk terug. In 2021
met 41.
Dat cijfer is ongeveer gelijk aan het beeld dat we de laatste 8 jaren
zagen.
Hadden we eind 2009 nog 615 leden, eind 2021 was dat aantal
gedaald tot 280.
In het afgelopen jaar zijn er 41 leden uitgeschreven waarvan er 20 zijn
overleden.

Bestuur
In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Aafke de Vries
die jarenlang veel werk heeft verzet voor onze afdeling, denk aan het
maken van afspraken voor de ledenbijeenkomsten en de
middagexcursies. Ook was ze binnen het bestuur onze notuliste. We
namen ook afscheid van ons tijdelijk bestuurslid Pia van Alten. Zij
heeft ruim een jaar de functie van interim-voorzitter mogen uitoefenen.
We zijn Pia veel dank verschuldigd dat ze deze taak op zich heeft
willen nemen. Fijn dat we zo weer verder konden. We zijn blij dat Hilda
Blanksma bereid was om tot ons bestuur toe te treden ja zelfs dat zij
kon toezeggen om voorzitter van onze afdeling te worden. Maar helaas
is er ook nog één vacature. Zoals u in onderstaand schema ziet is de
secretaris dit jaar aftredend. Dat betekent dus omzien naar totaal twee
personen die geschikt zijn om onze afdeling draaiend te houden
Een bestuursfunctie duurt tweemaal 4 jaar.
Het overzicht van de bestuursfuncties per 31 december 2021 vindt u
hier:
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Naam:

Functie:
Voorzitter

Bestuurslid
vanaf
2021

Einde laatste
termijn
2029

Hilda Blanksma
Reinhold Bos

Secretaris

2014

2022

Lienke
Westerhof
Jongsma
Henk Buist

Lid en notulist

2020

2028

Algemeen adjunct

2019

2027

Geen
bestuurslid:
Hans Beeftink

Ledenadministratie
en
Penningmeester

2019

2027

Belangenbehartiging
Dienstverlening aan onze leden
In het afgelopen jaar bestond dit uit:
a. De maandelijkse bezorging van het "KBO-PCOB magazine"
door Post.NL. Onze Nieuwsbrief wordt door onze plaatselijke
bezorgers verzorgd.
Onze leden kregen tienmaal de Nieuwsbrief van de
plaatselijke afdeling. Dank aan alle bezorgers en de leiding van
de bezorging. Henk Buist en Jan Postmus. Zij coördineren dit
alles. We zijn Hanny Werkman veel dank verschuldigd dat zij
zoveel jarenlang heeft gedaan, maar er vanwege ernstige
ziekte noodgedwongen mee moest stoppen.
De leden die aangegeven hebben om de Nieuwsbrief (in kleur!)
digitaal te ontvangen, wordt hen toegezonden. Ook is de
Nieuwsbrief (als een PDF bestand) te lezen op onze website.
Verder hebben we in verband met de bezorgkosten van Post.nl,
(na goed overleg met onze bezorgers) besloten om met ingang
van het jaar 2022 het KBO-PCOB Magazine zelf te gaan
bezorgen
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b. Hulp bij het invullen van formulieren voor de
inkomstenbelasting, de zorgtoeslag en huurtoeslag. Wim
Spiering voerde dit uit..
c. Lief en Leed : Bezoeken werden gecoördineerd door Greta
Douma, geassisteerd door Antje Kluiter, Gé Bos, Gé Smilde,
Greet Wiersma en Annet Werkman. Zij zorgden voor een
attentie bij kroonjaren wat betreft leeftijd (80,85,90,,….jarigen).
Ook aan de zieken wordt aandacht besteed. Het is belangrijk
dat u doorgeeft wanneer u denkt dat er een jarige vergeten
wordt. Ook de zieken graag opgeven bij Greta Douma.
Helaas is Gé Smilde aan het eind van het afgelopen jaar
overleden. Zij heeft jarenlang met veel enthousiasme bezoekjes
gebracht aan jarigen en zieken. We zijn daar dankbaar voor dat
zij dat heeft kunnen doen.
d. De reiscommissie bestaat uit de leden Hans Beeftink, Piet
Teune en Lienke Westerhof die in het afgelopen jaar in verband
met de Corona-maatregelen geen reis konden organiseren.
e. Kortingsregelingen. Iedere maand publiceren wij (overigens
samen met de Senioren Vereniging Haren, SVH) een lijst van
zaken, bij wie onze leden korting kunnen krijgen. Ook kunnen
degenen die gekeurd moeten worden in verband met
verlenging van hun rijbewijs zich wenden tot
www.rijbewijskeuringsarts.nl.
f. Torion en ASD. Per 1 januari 2021 is in verband met de
gemeentelijke herindeling de ASD opgeheven en kondigde
Torion aan dat dit orgaan eind 2021 geen subsidie meer zou
ontvangen en dus de activiteiten dan zou beëindigen. Uiteraard
betreuren wij deze noodzakelijkheid, want Torion had ook
lijntjes naar onze PCOB afdeling.
Aanvragen in het kader van de WMO konden en kunnen
worden gedaan bij het oude gemeentehuis. Dit kan nog steeds
zowel digitaal als op afspraak.

Overige contacten
Met de afdelingen Groningen en Hoogezand-Sappemeer van de PCOB
is er in het afgelopen jaar geen contact geweest. Corona zal hier zeker
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debet aan zijn geweest want er kon weinig vergaderd worden. Ook
vanuit het Regionaal Platform Groningen van de PCOB (in
samenwerking met de KBO) zijn er om diezelfde reden geen
activiteiten georganiseerd. .

Ledenactiviteiten
Voor onze leden hebben we slechts twee ledenbijeenkomsten
gehouden. De organisatie van onze ledenbijeenkomsten (uitnodigen
sprekers etc.) was in handen van Lienke Westerhof en Aafke de Vries,
die dit deden in overleg met het bestuur. We zijn als bestuur hen dank
verschuldigd voor de activiteiten die zij hebben ondernomen. Helaas
heeft Aafke door ernstige ziekte deze werkzaamheden moeten
neerleggen. Zij heeft altijd met veel enthousiasme deze taken mogen
vervullen.
In de maand september hebben we mogen luisteren en kijken naar de
presentatie van Eppo va Koldam, oud-gemeentesecretaris van Haren
en voorzitter van “Old Go” over oude plekjes in Haren, terwijl we in de
maand oktober voorlichting kregen van medewerkers van “Torion”
(Natasja Steenbergen) ,van “Wij Haren” en Ellen van der Hoek van het
Gebiedsteam Haren.
Helaas moesten de overige geplande bijeenkomsten of uitstapjes
geannuleerd worden.
Daarom hebben we als bestuur gemeend al onze leden aan het eind
van 2021 een kerstgroet te sturen vergezeld van een banketstaaf. Dat
viel goed in de smaak. We hopen dat we in de het komende jaar elkaar
toch wat vaker in het Gorechthuis mogen zien!
Reinhold Bos.
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COLUMN VAN PIA
SCHOOLJAREN.
Sinds enkele jaren is er vlak bij ons aan de Kerklaan een nieuwe
school gebouwd waar zo’n 1500 leerlingen hun lessen volgen.
Het Harens Lyceum genaamd. Een prachtig schoolgebouw met
veel ruimte voor hun fietsen waar veelal bij de meisjes voorop
een grote krat in
verschillende kleuren is
bevestigd. Het is hier in de
spitsuren een drukte met al
die fietsende jeugd. Ze
hebben het druk met praten
en fietsen soms met z’n
vieren naast elkaar en
letten niet goed op het
andere verkeer. Dat is best
wel gevaarlijk vinden wij.
Ik moet vaak denken aan mijn eigen schooljaren en de
fietstochten die ik maakte van Aduard naar Noordhorn waar de
Christelijke ULO gevestigd was. Samen met enkele meisjes van
mijn klas fietsten we langs het van Starkenborgkanaal naar
school. Wij fietsten meestal netjes 2 aan 2 want als de politie
langskwam werden we op de bon geslingerd. We hadden ontzag
voor de politie. Ontzag voor gezagsdragers alsook voor de
leraren die ons les gaven.
Wat was het een andere tijd waarin we toen leefden. We werden
beschermd opgevoed. Als we thuis uit school kwamen zat mijn
moeder al klaar met een kopje thee en een koekje erbij en
konden we ons verhaal kwijt. Ik had altijd veel te vertellen als ik
uit school kwam. We beleefden vaak van alles op school en
onderweg. We fietsten door weer en wind, storm en regen. Ik zat
in de pubertijd en moest van alles ontdekken in het leven. Er
heerste discipline op school, de leraren waren streng maar
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rechtvaardig. Toch waren er ook wel deugnieten op de ULO. Een
van de juffen kwam altijd helemaal op de fiets van Groningen en
had bij de winterdag een wollen onderbroekje aan tegen de kou.
Die trok ze bij school uit en stopte hem in haar fietstas. Iemand
had het gezien en dat bracht enkele jongens op een idee. Ze
namen naald en draad mee en in de pauze naaiden ze haar
broekspijpen dicht. Wat zou ze geschrokken zijn toen ze haar
wollen broekje weer aan wilde trekken en ze er niet meer in kon.
Ze heeft het nooit aan iemand gevraagd wie haar dat geflikt had,
terwijl de daders bang waren voor straf. Ze schaamde zich er
waarschijnlijk voor om er naar te vragen. Mijn moeder vond het
ook heel sneu voor de juf toen ik het haar uit school in geuren en
kleuren vertelde.
Tegenwoordig komen jongelui thuis uit school en zijn hun ouders
aan het werk en hebben ze zelf een sleutel en maken hun eigen
thee. Wij vinden dat sneu voor ze maar ze kunnen hun verhaal
misschien via hun IPhone of app aan hen kwijt. De tijden zijn
veranderd en alles is veel duurder geworden en hebben ouders
geld nodig om hun kinderen te laten studeren en onderhouden.
Dat is heel begrijpelijk. We zien tegenwoordig vrouwen en ook
wel mannen fietsen met een grote bakfiets voorop hun
elektrische fiets waar kinderen inzitten en zo naar school of
crèches worden gebracht. Ze rijden soms veel te hard met die
kinderen erin. Een mooie uitvinding op deze manier. Gelukkig
zijn de scholen weer open en is het voor de ouders ook een
zegen.
Pia van Alten-Duisterwinkel.
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(Ingezonden)
Gezocht in Haren: Kamers met Aandacht
Heb jij een kamer vrij in je huis en een groot hart? Stichting Kamers met
Aandacht zoekt kamers in Haren voor jongeren die op hun weg naar
zelfstandigheid nog nét even een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Het gaat om kwetsbare, maar kansrijke, jongeren (18 tot 23 jaar) uit de regio
Groningen, die door omstandigheden niet bij hun ouders kunnen wonen en die
momenteel vaak in een pleeggezin, in de maatschappelijke opvang of op een locatie
van jeugdhulporganisaties verblijven. Ze zijn toe aan zelfstandigheid, maar de stap
om op eigen benen te staan, is soms nét iets te groot. Ze missen familie, vrienden of
buren die hen kunnen helpen bij, vaak heel simpele, dingen. Daardoor struikelen ze
soms, terwijl ze met een klein beetje hulp wél zelfstandig overeind blijven.
Als verhuurder help je de jongere door hem of haar een veilige woonplek te verhuren
en daarbij ook een oogje in het zeil te houden. Misschien een keer samen te eten of
gewoon af en toe te vragen hoe het met hem of haar gaat. Andersom kan de jongere
ook een handje helpen, door bijvoorbeeld een boodschap te doen of een klusje in
huis. Bovendien zorgt de jongere voor wat gezelligheid en bedrijvigheid in huis.
Ondertussen blijft de jongere begeleiding krijgen vanuit de betrokken
jeugdhulporganisatie. Kamers met Aandacht is daarom meer dan het verhuren van
een kamer; je kunt écht van betekenis zijn voor iemand die al het één en ander heeft
meegemaakt.
Kamers met Aandacht
Iedereen met wat ruimte in huis (en in haar of zijn hart) kan een Kamer
met Aandacht aanbieden. En iedere kamer of woonruimte kan een Kamer met
Aandacht worden. Voorwaarde is wel dat de jongere er minimaal een jaar kan blijven
wonen en de huurprijs niet hoger is dan wat door de landelijke huurcommissie wordt
geadviseerd (met een maximum van €450). De coördinator van Kamers met
Aandacht besteedt veel aandacht aan de matching tussen verhuurders en jongeren.
Jongeren hebben verschillende behoeftes en verhuurders verschillende
mogelijkheden. Door daar goed naar te kijken bij het koppelen, heeft het de grootste
kans van slagen. De jongeren om wie het gaat kunnen de huur maandelijks voldoen,
werken of studeren en hebben geen (verslavings-)problematiek die het dagelijks
functioneren in de weg staat.
Meer informatie
Stichting Kamers met Aandacht is een non-profitorganisatie en wordt in Haren
mogelijk gemaakt door de Groninger gemeenten. Groningers met, naast een vrije
kamer, een warm hart en andere geïnteresseerden kunnen voor informatie kijken op
www.kamersmetaandacht.nl of via de mail contact opnemen met Ruth Admiraal,
coördinator regio Groningen. Haar emailadres is ruth@kamersmetaandacht.nl
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PCOB HAREN – LEDENPASKORTINGEN
Deze kortingen op vertoon van de PCOB-ledenpas gelden niet met
terugwerkende kracht. Graag de ledenpas tonen vóór de afrekening.
Een andere spelregel is dat er geen korting wordt gegeven bovenop korting bij
aanbiedingen, acties en opruiming.

BUITENKAMP herenmode, Vismarkt 8, Groningen
10 % korting op kledingcollectie
BOOMKER-boeken +, Raadhuisplein 7.
5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken
DIGNO COMPUTERS, Rijksstraatweg 132b
Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt
de hulp bij u thuis op € 10,- per 15 min. Normaal € 60,-.
Vraag naar voorwaarden: bel of mail info@digno.nl.
DISCUS EKKELKAMP, Rijksstraatweg 135, Haren
10 % korting op tuin- en dierartikelen
ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, Haren
10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de
zonnebank
FIETSSHOP HAREN, Meerweg 15; 10% korting op accessoires
HOFSTEE bv, Felland Noord 12, tel.5345612
10 % korting op alle reparatiewerkzaamheden
HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167
10 % korting op matrassen
HANS JOLING schilderwerken, Felland-Noord 6; 5349990
10 % korting op materiaal; € 20,- extra korting winterschilder per
project
WALTER HOOGESTEGER Schilders, Onnerweg 69
€ 50,- per man per dag extra korting op winterschilderwerk
€ 25,- per man per dag extra korting op buitenschilderwerk
KAPSALON “MARIAN”. Kerkstraat 41
Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor
dames en heren
MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, tel. 5341261
10 % korting op alle bloemen en planten
MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150
10 % korting op alle artikelen
21

OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11
10 % korting op een complete bril of glazen tot max. € 75.PEARLE OPTICIENS, Brinkhorst 21 Tel 5370226.: Bij gratis
onderhoudsbeurt voor uw bril krijgt u een brilspray cadeau.
ROEDE INTERIEUR, Rijksstraatweg 134, tel. 5340973
10 % korting op alle artikelen, t.w. parket, laminaat, tapijt, vinyl,
marmoleum, gordijnen, zonwering en jaloezieën;
SCHOLMA WOONFLAIR, Raadhuisplein 18,
10% korting op alle artikelen t.w. tapijt, laminaat, parket, pvc, Novilon,
transparant en overgordijnstoffen, Luxaflex etc.
TIB b.v. installatie en onderhoud, Felland Noord; 5349902
10 % korting op geleverd materiaal (niet op montagekosten)
Geldt niet bij offerte;
THE PHONE HOUSE HAREN, Rijksstraatweg 193, 5350322.
10 % korting op accessoires.
JACOB MODE, Meerweg 13, tel 5348222. www.jacobmode.nl: 5%
korting op alle artikelen
UNISTEE MAKELAARS, Rijksstraatweg 142; tel. 5352020.
10 % korting bij aankoop, verkoop en taxatie
UW ASSISTENT GEERT NABER Tel. 06 82 46 60 28 Uurtarief
huishoudelijke hulp voor leden: €17,95 (i.p.v. €18,95). Uurtarief voor tuin- en
klushulp € 25 (i.p.v. € 27,50) geertnaber@uwassistent.nl

VANDERDONG AUTOSERVICE HAREN, Felland Noord 8, Tel
5344813. 10 % korting op onderhoud en reparatie
WERELDWINKEL, Hortuslaan 5 Korting 10 % (niet op foodartikelen,
boeken en kaarten)
WOLTERS buurtsuper, Meerweg 42
Wisselende aanbiedingen
CPV: COMFORTABEL PERSONEN VERVOER
Met kortingen van en naar luchthaven. Vervoer uit een kleine regio,
geen lange omwegen. Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen, tel. 06 25 06 71
13 of mw. D. Elzinga, tel. 06 12 86 49
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WAT KAN DE PCOB HAREN VOOR U BETEKENEN?

Hulp bij belastingpapieren:
Wim Spiering, Anjerlaan 53 tel: 5345098
Degenen die in aanmerking komen voor het laten invullen van de
belastingen, hebben een inkomen van ten hoogste € 35.000 (voor
alleenstaanden) of € 50.000 (voor echtparen)
LIEF EN LEED COMMISSIE: COÖRDINATIE: Greta Douma, tel 0505343445 Assistentie wordt verleend Gé Bos tel.5345917,
Antje Kluiter. Tel. 5346529, Greet Wiersma (als nieuw lid van de
commissie) tel. 5345549 en Annet Werkman, tel 5348525. Mocht u
van een medelid weten die vanwege ziekte of anderszins aandacht
verdient dan graag een berichtje naar Greta. Ook bij overlijden horen
we dat graag, zodat we kunnen meeleven.
STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN HAREN
Aanvragen voor vervoer op werkdagen tenminste 1 werkdag van
tevoren, tussen 09.00 en 13.00 uur op telefoon 06-23107753
Een retourrit van uw adres in Haren naar de ledenbijeenkomst in het
Gorechthuis kost € 4.-. Op de ledenbijeenkomst kunt u dit bedrag
terugontvangen van onze penningmeester.

BEZORGING NIEUWSBRIEF
Algemene leiding: Henk Buist Warmoezerij 23, 9753 CB Haren, tel.
5346743; e-mailadres: habuist@ziggo.nl.
Assistentie: Jan Postmus, Middelhorsterweg 11, tel 5349179.
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Voor al uw vragen betreffende WMO, gezondheid en zorg etc.
kunt u zoeken op wij.groningen.nl en zoek het Wij team Haren (geldt
ook voor: Onnen, Glimmen en Noordlaren) door uw postcode in te
voeren. of …….
u belt naar tel. 050 367 48 84.
Voor vragen over mantelzorg ondersteuning, financiën en administratie
etc. kunt u iedere woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur terecht bij
Humanitas in de Harense Forum bibliotheek. of telefonisch via
3126000

Rijbewijskeuring 75+
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN 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 afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een
datum reserveren kan via de
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 40,00, voor u als PCOB lid.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een
Gezondheidsverklaring 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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Bericht van de ledenadministratie.
Bij verhuizing, aanmelding als lid of bij opzegging graag uw
gegevens schriftelijk of per e-mail sturen naar de
ledenadministrateur Hans Beeftink, hansbeeftink@outlook.com,
Lagelandsterweg 2, 9623PC Lageland
of naar de secretaris:
Reinhold Bos (reinholdbos@gmail.com), Vondellaan 108, 9752
EG Haren.
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Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:: Hilda Blanksma – Koster
tel.: 050 5350259
e-mail: hablanksma@hotmail.com
Secretariaat en redactie Nieuwsbrief:
Reinhold Bos, tel. 050 5348738
Vondellaan 108 9752 EG Haren
e-mail: reinholdbos@gmail.com
Algemeen adjunct: Henk Buist,
tel: 050 5346743 e-mail: habuist@ziggo.nl
Lid: Lienke Westerhof – Jongsma,
tel. 050 5345731
e-mail: lienkevenema@hotmail.com
Tijdelijk vertegenwoordiger voor Eelde:
Jacob Scholte, , 050-3095105
Penningmeester en ledenadministratie:
Hans Beeftink, tel.:0598 416220
e-mail: hansbeeftink@outlook.com
Jaarcontributie voor 2022:
alleenstaanden: € 37.50 echtparen:
€ 60,50 bank: PCOB afd.Haren,
IBAN: NL54 RABO 0112 2630 03.

website: www.pcob-haren.nl
Het volgend nummer verschijnt D.V. op 26 maart
2022
Deadline kopij : maandag 21 maart 2022
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