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Nieuwsbrief

PCOB AFDELING HAREN – EELDE E.O.
NUMMER 269 – mei 2022

Op 20 april jl. hadden we een excursie naar terpen en
wierden in het Groningerland. Nog even wachten op het
vertrek
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VAN DE VOORZITTER.
De stille week ligt achter ons. Opnieuw mag het Licht in onze
harten schijnen. Jezus, een mens boven ons gesteld, die zijn
leven gaf voor ALLE mensen op deze aarde. Door de eeuwen
heen vieren we dit Paasfeest. Elke keer opnieuw in kerkdiensten,
met de uitvoering van de Matthäuspassion. Met The Passion op
tv in Doetinchem. Het doet wat met ons als volgelingen. Ik wordt
er altijd erg blij van.
Nu gaan we op weg naar Hemelvaart. De Emmaüsgangers zijn
op weg naar huis. Ze spreken met elkaar over alles wat er was
voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek zijn komt Jezus
zelf naar hun toe en loopt met hun mee maar ze zagen niet dat
Hij het was. De Emmaüsgangers vertellen alles. Jezus vertelt
hun wat er in de Schriften over Hem staat.
Ze vragen of deze vreemdeling met hen meegaat omdat het
avond is. Toen Jezus het brood brak en een zegenbede uit sprak
herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik.
Opeens is Jezus verdwenen. Ze vertrekken gelijk naar Jeruzalem
om het grote nieuws te vertellen. De Heer is werkelijk uit de
dood opgewekt en Hij is aan Simon Petrus verschenen. Steeds
opnieuw blijft dit een groot wonder. Ida Gerhardt schreef er een
prachtig gedicht over:
Licht uit licht
De liefde bidt voor wie niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil voor wie de hamer heft.
En na de sabbat keert zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf wandelt zij in het hof.
Onherkend zit zij aan, met hen, met u, met mij
te Emmaüs, tot het brood door Hem gebroken wordt.
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Een bezinningsmoment
We gedenken mevrouw Ruby Francis Wind – de Vries.
Overleden op 10 april 2022. Op de rouwkaart staat: ’Zie, Ik heb
haar in beide handpalmen gegraveerd’. Jesaja 49:16
We gedenken mevrouw Aafke de Vries – Pijper, ons oud
bestuurslid. Overleden op 15 april 2022. Op de rouwkaart staat:
‘Wees niet bang, want Ik ben bij je’. Jesaja 41:10
Heer, wees de nabestaanden nabij zodat zij zich gesterkt voelen
en omringd weten door uw liefde en trouw. We bidden ook voor
onze leden waarvan we niet weten of er ziekte of moeite is in hun
bestaan.
Verhuizing
Jan en Siska Kamphuis hebben hun vertrouwde plekje aan de
Westerveen verlaten en zijn verhuisd naar de Verweijlaan. We
wensen hen nog jaren met veel woonplezier!
Ellen Niewold, dochter van Jaap en Anna Niewold, is verhuisd
van Groningen naar Haren. Het was nog spannend voor Ellen of
ze het huis van haar ouders kon overnemen. We wensen jou
veel plezier op je nieuwe stek aan de Rijksstraatweg.
Ook Truus Bos is verhuisd van de Kroonkampweg 52 naar
Brahms 1B-15, dat is in één van de torens van de Dilgt. Dichtbij
haar man die in De Cirkel woont.
Uitstapje 20 april
Met een volle bus gingen we op pad om de Wierdentocht maken.
Helaas moesten we enkele leden teleurstellen. Het was een
bijzondere reis want de Wierdentocht was bedacht door Aafke de
Vries die vanwege haar ziekte zich uit het bestuur moest
terugtrekken.
Juist in deze week is op Goede Vrijdag Aafke overleden en haar
laatste reis begonnen……..
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Vanaf het Gorechthuis vertrekken we om vervolgens naar Eelde
te rijden om daar nog enkele leden op te pikken. De tocht gaat
naar het museum in Ezinge. We worden ontvangen met koffie of
thee. Vervolgens krijgen we een video voorstelling over de
geschiedenis van de Wierden.
Roelfien Smilde maakte het reisverslag. Die kunt u verderop in
de Nieuwsbrief lezen.
Met deze reis sluiten we het seizoen af wat betreft de activiteiten
voor onze leden. In september hopen we elkaar weer te zien bij
de high tea in Sassenhein. Er is GEEN beperking wat betreft het
aantal deelnemers.
Het voorlopige programma voor het seizoen 2022/2023 leest u
ook in de Nieuwsbrief.
Haren de krant
Van verschillende mensen heb ik een reactie gehad over het
stukje van Hein Bloemink op het bankje bij de kerk. Hein neemt
het interview altijd op hetzelfde bankje af. Nu moest hij eerst
vragen aan jongelui of ze ergens anders wilden gaan zitten.
‘ Ik heb een paar leuke vragen voor jou Hilda’ zo begon Hein het
gesprek! Mijn antwoorden daarop hebt u kunnen lezen in Haren
de krant. Zelf had ik geen enkele inbreng op de vragen. Jammer,
want ik dacht ook nog een eigen inbreng te hebben. Helaas……
Ingekomen brief
Van een PCOB lid ontving het bestuur een brief. Omdat hij de
behoefte voelde om het bestuur te complimenteren met wat wij
de afgelopen periode gepresteerd hebben. In coronatijd, maar
ook gewoon omdat het in deze tijd niet gemakkelijk is een PCOB
– afdeling te laten marcheren. Hij bewondert de inzet van het
bestuur waarmee wij PCOB Haren Eelde hebben gediend en nog
dienen. Hij wenst ons veel zegen en voldoening voor de
toekomst.
Een bemoedigend bericht! We varen rustig met z’n allen verder
vindt u niet? We kunnen gelukkig elkaar weer ontmoeten op de
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ledenvergaderingen nu corona niet meer de baas over ons is! Al
is de corona nog niet voorbij.

Tot slot
Nog een mooi gedicht van Hans Bouma uit: Mijn God met veertig
geloofsmomenten.
MAAR NIET ZONDER JOU
Geloven om mens te worden,
mens zo hoog en zo diep,
zo rijk geschakeerd als je bent.
Geleefd moet er worden,
zinvol en heilzaam geleefd.
Zoveel moet er gebeuren,
zoveel aan liefde, recht, vrede.
Een God, die op je wacht.
Jij bent de mens die Hij zoekt.
God wil Hij zij,
Maar niet zonder joumens van zijn dromen.
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 2022 -2023
LEDENBIJEENKOMSTEN IN HET GORECHTHUIS TE HAREN
AANVANG HALF DRIE.
21 September: High Tea in restaurant Sassenhein.
19 Oktober: Marius van Delden oud cellist van het NNO.
21 November: Reinder de Vries over het Groninger Landschap
21 December: Kerstfeestviering met Fam.Snel uit Meppel.
18 Januari 2023: Koos Witteveen, ceremonieel rond het
Koninklijk Huis
15 februari: Dhr. Louwsma te Stiens over het weer
15 maart: Mevr.van Beveren, Kleuren van het kerkelijk jaar
19 april: Middag bustocht?
Voor vervoer naar en vanaf het Gorechthuis: zie bladzijde 26
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Middagexcursie “Wierdentocht” per bus op 20 april
2022
Het was stralend weer toen we vertrokken met de bus vanaf het
Gorechthuis te Haren. Door een klein misverstand waren niet alle
leden uit Eelde opgepikt. Gelukkig waren de deelnemers, daar rustig
blijven wachten tot de bus hen alsnog ophaalde. We waren toen dus
met een bijna volle bus.
Vanuit de bus hadden we een goed uitzicht op de puinhopen van het
Julianaplein, een grote
chaos!
Via Aduard reed onze
chauffeur Erik ons naar het
Wierdenmuseum in Ezinge.
We genoten onderweg van
het landschap en alles wat
er bloeide. De vrijwilligers
van het Museum stonden
ons al op te wachten.
In de ontvangstruimte zagen
we een film over het
ontstaan van de wierden (of
terpen), en de afgravingen,
die onder leiding van Van
Giffen in Ezinge zijn
uitgevoerd.
Wierden zijn woonheuvels,
die beschermden tegen het
hoge water. In het midden
was een waterplaats,
waaromheen in een radiale
structuur boerderijen werden gebouwd, met de voorkant naar de bron,
de achterkant naar het land om de wierde. In het begin van onze
jaartelling waren er al veel wierden dicht bevolkt. In de 13e eeuw werd
op het midden van de wierde een kerk gebouwd, met daarbij een
school. Door de mest en de resten van de bewoning werd de wierde
steeds groter. Aangezien wierde grond (terpaarde) heel vruchtbaar is
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werd dit als mest naar armere gebieden in Drenthe en Groningen
gebracht . Ook vaatwerk, een beeldje van Jupiter, resten van paarden
(paardengraf), honden en mensen, spin klosjes en
weefbenodigdheden, die zijn gevonden in de wierde van Ezinge kon je
zien in het museum. Een groot deel van de vondsten uit deze gebieden
zijn opgeslagen in het noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.
De

oudste boerderij die in Ezinge gevonden is dateert van 600 jaar voor
Chr.. Een deel daarvan strekte zich uit tot onder de kerk. Van Giffen
wou ook onder de kerk graven, maar daarvoor kreeg hij geen
toestemming. In de middeleeuwen werden er kloosters gebouwd, van
waaruit de landerijen werden bewerkt. De steenhuizen en borgen
kwamen er ongeveer 1800.
Na een consumptie met een kokoskoek hadden we nog even tijd iets
rond te kijken in het museum. Daarna kregen we de rondrit door
Middag Humsterland, het oudste cultuurlandschap van Nederland. De
bus maakte een spannende rit langs smalle, kronkelende wegen langs
de kustlijnen van het kweldergebied en de oeverwallen van de rivieren.
Via een omweg langs Feerwerd, dat op 2 wierden ligt, langs een
kanaal uit 1825, waar beurtschippers zorgden voor het vervoer,
Garnwerd, Aduarderzijl met sluizen in verbinding met de zee, een kolk,
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ontstaan na een dijkdoorbraak in 1686 komen we weer bij Ezinge met
een prachtig uitzicht op de kerk. Een pad, de ossegang loopt rond de
oorspronkelijke wierde.
Onze gids wijst op heel veel punten, die we kunnen zien in het
landschap. Kerken met een soms losse toren en een zadeldak. Er
staan nog een aantal originele grote boerderijen met een hoge schuur
voor graan en hooi, een halsgedeelte en een voorhuis, dat in het
verlengde of dwars op de hals staat. Tegenwoordig komen er ook heel
grote, grijze schuren met veel zonnepanelen: een veranderend beeld.
In dit gebied met ongeveer 40 wierden is door de boeren de
ruilverkaveling afgestemd. De boerderijen liggen op een hoger deel
midden in hun land en buiten de dorpen. We komen langs Saaksum,
een nog complete wierde, Oldehove met een interessante kerk, het
gemaal De Waterwolf van 1918 (Electra), Niehove met een heel
duidelijk radiale bouw, smalle straatjes, die allemaal uitkomen bij de
kerk. Noordhorn ligt op een uitloper van de Hondsrug, het zand komt
daar tot aan de oppervlakte. Aan pas geploegde grond is aan verschil
in kleur de lichtere zavelgrond (bevat meer zand) te onderscheiden van
de moeilijker te bewerken zware klei. Landerijen stonden 20-30 keren
per jaar onder water, waarbij vruchtbaar slib werd afgezet. Nu veel
sloten zijn gedempt, gebeurt dit niet meer, de waterafvoer gaat door
ondergrondse drainage. Het provinciaal Omgevingsplan(POP) wil het
slotenplan in stand houden.
Uiteindelijk kwamen we in Aduard bij het Cisterciënzer klooster,
waarvan de ziekenzaal nog over is. Vanaf de stichting in 1192 werd
door de kloosterlingen de strijd tegen het water geleverd:
inpolderingen, bedijkingen, het plaatsen van sluizen en het graven van
sloten en kanalen.
Het 8 km lange Aduarderdiep is door de monniken gegraven, de klei
werd gebruikt voor dakpannen en stenen (kloostermoppen), ook voor
bijzondere steenvormen. De laatste steenfabriek is in 1972 gestopt.
Toen de reformatie kwam in 1594 eindigde het klooster. De meer dan
6000 ha landbouwgrond werd door de provincie onder een eeuwig
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durende beklemming gebracht. De boerderijen mochten niet worden
opgedeeld. Het klooster was ook op wetenschappelijk gebied
belangrijk: Agricola, Wessel Gansfort hadden grote invloed.
Op deze plek neemt onze gids afscheid van ons. Hij heeft ons veel
verteld en laten zien aan het Groninger landschap. Na nog een
drankje en een koekje in de bus worden we door onze voortreffelijke
chauffeur teruggebracht naar Haren en Eelde.
We hebben geweldig genoten van deze prachtige middag door het
zeer interessante landschap Middag Humsterland.
Roelfien Smilde-Maarsingh
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Reisverslag van uw bestuurslid Henk Buist naar de
Oekraïne
Mijn zoon en zijn vriendin hebben hun eerste reis naar Oekraïne begin
maart gemaakt en voedsel en medicijnen gebracht en op de terugreis
een moeder en haar baby mee terug genomen uit Oekraïne en naar
familie in Nederland gebracht. Nadat wij binnen onze kerk ( De
Ontmoetingskerk) een inzamelingsactie waren gestart voor voedsel,
medicijnen, medicamenten, verbandmiddelen, kleding en geld hebben
mijn vrouw en ik samen met de jongelui een 2de reis naar Oekraïne
gemaakt. Dezelfde oproep voor deze actie is ook geplaatst op de
buurtapp in Oosterhaar. Wij hadden n.l. sterk het gevoel dat wij op
deze manier toch iets konden doen om de eerste nood te lenigen in
een land dat zo enorm wordt geraakt door deze vreselijke oorlog.
Het was overweldigend en hartverwarmend dat er in zo’n korte tijd
zoveel werd gegeven voor het in nood verkerende Oekraïne. Van de
vele donaties hebben wij veel voedsel, medicijnen en medicamenten
kunnen
kopen. We
zien hier in
ons vrije
Nederland
dagelijks de
beelden
binnenkomen
van een land
in een
vreselijke
oorlog en
vragen ons
allemaal af
waarom dit
allemaal
gebeurt. Het
was een enorme reis via het oosten van Duitsland, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije naar Oekraïne (totaal 1650 km). De grenscontroles van
Hongarije/Oekraïne en omgekeerd waren best wel streng, er werd n.l.
behoorlijk op gecontroleerd wat je allemaal meenam in zowel de auto
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als de aanhanger. Al met al duurden deze controles ruim 2 uur per
keer.
We zijn op de deze reis naar Oekraïne 9 dagen weggeweest en het
was best wel een heftige tijd. We zijn in Oekraïne zelf geweest,
ongeveer 35 km over de grens in het zuidwesten. Geen grote steden,
alleen kleine plattelandsdorpen en daarom veilig. Wij hebben ons
althans geen moment onveilig gevoeld.
We hebben overnacht bij een Oekraïens gezin, waarvan de man
Nederlands kon spreken.
Hij was onze contactpersoon en kon aangeven wat waar moest
gebeuren. Hij is boer, heeft door zijn bedrijf de ruimte voor opslag van
goederen die worden gebracht, nu na een aantal weken ook door een
aantal vrachtwagens.

Onze kinderen zijn met hun auto + aanhanger met goederen
(medicijnen, verbandmateriaal en voedsel) en een Oekraïner met zijn
volle auto 800 km verder Oekraïne ingereden. Ze hebben daar op een
afgesproken plek hun auto’s gelost en alles over gedragen aan
mensen die rechtstreeks uit Cherson waren gekomen om hun spullen
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op te pikken. Met andere woorden, al deze goederen zijn rechtstreeks
getransporteerd naar het front. Deze rit duurde 3 dagen.
Mijn vrouw en ik hebben 3 dagen spullen rondgebracht naar
vluchtelingenopvang, een kindertehuis en Roma dorpen. Roma zijn
sowieso een achtergestelde bevolkingsgroep, nu in oorlogstijd
helemaal.
We hebben er eigenlijk nog niet zo goed woorden voor…kleding
verdelen, uitdelen, de kippenhokken waarin wordt gewoond, de
erbarmelijk slechte wegen, de verbijstering van vluchtelingen,
opgevangen in o.a. klaslokalen, de zorg van een plaatselijke
burgemeester, we verstonden elkaar niet maar begrepen elkaar wel…
Van balen rijst, wat gekocht is van gedoneerd geld, hebben we zakjes
van 1 kg staan scheppen en weggebracht, samen met meel en
zelfgemaakte appelmoes.
Als je komt met je auto en kar vol eten en kleding en het dorp loopt
leeg en verzameld zich achter je kar…
Het is een opsomming van wat we deden maar hoe het voelt kunnen
we nog steeds niet zo goed zeggen.
Donderdagavond 17
maart mochten we
weer veilig
thuiskomen, een
ervaring rijker en
dankbaar dat we dit
hebben kunnen
doen en dat we in
een vrij land als
Nederland wonen.
Nu we weer terug
zijn beseffen wij dat
des te meer.
Henk Buist.
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COLUMN VAN PIA
Geniet u ook zo van het prachtige weer en de bomen, struiken en
heesters die nu in volle bloei staan? De schitterende tuinen in
ons mooie dorp Haren, waar weer groei en bloei te zien is. De
weelderige prunusbomen en de magnolia in bloei en ook de
andere bloeiende struiken. Het nodigt velen weer uit in de tuin te
werken. Vooral de nieuwe woonwijk met de mooie huizen in het
Harenerholt zien er prachtig uit en niet te vergeten de aloude
buurtschap Essen. Vooral bekend van het Klooster Jesse. Het
landelijk gebied ademt nog de sfeer van vroeger uit. Het is
genieten van de landelijke atmosfeer welke nog voelbaar is als je
door Essen fietst of wandelt.
Mijn overgrootvader woonde daar op een boerderij met een
stookhokje tegenover de weg. Hij woonde daar met een
vrijgezelle zoon en
dochter die, nadat
mijn
overgrootvader
was overleden,
daar samen
bleven wonen. Ze
hadden koeien en
een paard. Met het
paard voor de
wagen reden ze
naar het weiland
waar de koeien zomers graasden en met de hand gemolken. Wij
gingen er vroeger vaak samen met mijn ouders op visite.
Vanuit Aduard met de bus naar Groningen en vandaar verder
met de trolleybus richting Glimmen. We stapten op de
Rijksstraatweg uit en liepen zo de Esserweg over naar Essen.
Dat vonden wij toen een heel eind lopen. Mijn oom Jan en tante
Rika stonden ons al op te wachten en waren blij met onze komst.
Doordat ze zelf geen kinderen hadden verheugden ze zich op
ons. Achter de boerderij was een grote tuin met boomgaard
waar appel en perenbomen stonden met rijpe vruchten eraan.
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Voor ons gevoel was het net als de Hof van Eden. Rode bessen,
zwarte bessen, kruisbessen, frambozen en aardbeien. We
mochten er zoveel van eten als we wilden en dat lieten we ons
geen 2 maal zeggen. Onze lippen en tong waren blauw van de
zwarte bessen en we kregen buikpijn van de soms nog onrijpe
kruisbessen. Het duurde ook niet zo langt of we moesten
rennend naar het “huuske”in de schuur. Mijn tante kookte lekkere
peertjes uit eigen tuin met veel suiker en kaneel.
Ook kookte ze witte rijst in melk wat we bij de peertjes
opgediend kregen. Gesmolten roomboter en bruine suiker
mochten we over de rijst doen. Het was voor ons een
koningsmaaltje.
Verstoppertje spelen
achter de bomen en in
het stookhokje.
Ook liepen we door
Essen en kwamen
langs verschillende
boerderijen die daar
stonden. De smalle
paadjes waar mijn
oom en tante zondags
langs naar de kerk in
Haren fietsten. Later
verhuisden ze naar
het dorp Haren.
Ik hield van het
boerenleven en van
de koeien. Ging als
meisje van 11 op de
fiets naar Oostwold
(WK) waar een nicht van mijn moeder met haar man een
boerderij hadden. In de zomervakantie mocht ik daar enkele
jaren achtereen een week doorbrengen. Helpen met hooien en
het afgemaaide gras in de silo met blote voeten aanstampen. Bij
mijn neef voorop de wagen het paard mennen. Ook helpen met
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koeien melken en de melk uit de emmer door het schone vlies in
de theems gieten zodat op die manier de melk gezeefd werd. ’s
Avonds eieren rapen in en rond het kippenhok en de kippen
voeren. Ik genoot van het mooie landleven en zittend tussen de
melkbussen op de kar naar het land rijden. Die sfeer van toen
was zo bijzonder!.
Helpen de melkbussen boenen en op het rek laten drogen voor
de volgende dag.
Mijn man is een boerenzoon en zijn vader had vroeger een
gemengd bedrijf in Sluiskil Zeeuws Vlaanderen. Hij was
akkerbouwer had melkvee en varkens.
Jan hielp uiteraard mee op de boerderij. Zijn moeder was helaas
jong gestorven toen hij 12 jaar was. Hij moest al van jongs af aan
zijn vader helpen op de boerderij. Vaak waken bij de varkens dat
de biggetjes niet onder de zeug terecht kwamen als ze weer ging
liggen.
Helpen met elke dag emmers water vanuit een welput naar de
stal voor de koeien halen. Dat was een zwaar werkje voor hem.
Veel emmers water dagelijks aanslepen.
Op een dag hoorden ze dat er waterleiding aangelegd zou
worden in de omgeving van hun boerderij. Jan verheugde zich
erop en dacht als we waterleiding krijgen dan hoef ik niet iedere
dag die zware emmers water halen. Hij zei op zekere dag tegen
zijn vader: “Vader zullen wij ook bij ons van die waterleiding
gebruik maken? Dat scheelt een hoop werk.” Vader zei dat zou
kunnen, maar weet je jongen, het water valt gratis uit de lucht,
dus dat kost ons geen cent”.
Ja mensen daar komt het welbekende spreekwoord weer: Öns
Zeeuwen bin’n zunig”.
Haren, 20 april 2022.
Pia van Alten-Duisterwinkel.
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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

25

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: €18,95 (i.p.v. €19,50). 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.-. Voor bezoek aan de ledenbijeenkomst kunt u dit
bedrag terugontvangen van onze penningmeester.

Belbus EELDE
www.belbuseelde.nl
taxi bestellen? Bel 06 83 09 07 38
u kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.00 uur
Kosten naar het Gorechthuis is 2.80 euro per rit
Voor bezoek aan 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.

27

Voorjaarsinstuif Hortus Haren
Speciaal voor iedereen die als vrijwilliger in Haren actief is
of (weer) actief wil worden organiseert Humanitas op 12 mei
een gezellige voorjaarsinstuif. Wat voor bijzondere en
waardevolle situaties maken vrijwilligers mee? Wat betekent
vrijwilligerswerk voor anderen? Wat voor leuke activiteiten
zijn er te doen bij Humanitas? Kom erachter tijdens de
instuif!
De voorjaarsinstuif vindt plaats op 12 mei van 15.30 tot 18.00 uur
in het Chinees Theehuis in de Hortus botanicus Haren, Kerklaan
34. Er is ruimte voor kennismaking, uitwisselen van ervaringen
en het delen van informatie over vrijwilligerswerk bij Humanitas.
Voorafgaand aan de instuif is het mogelijk om kosteloos de
Hortus te bezoeken. Ken je iemand die ook geïnteresseerd is?
Kom dan samen! Aanmelden kan via
mip.groningen@humanitas.nl / 050-3126000.
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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
Beoogd nieuw bestuurslid:
Nico Oudman
Tel. 06 47349140
e-mail: enoudman@gmail.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 28 mei 2022
Deadline kopij : maandag 25 mei 2022

