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Nieuwsbrief

PCOB AFDELING HAREN – EELDE E.O.
NUMMER 271 – juli/augustus 2022

Boerderij uit de IJzertijd in het Hondsrug Geopark nabij het
rangeerterrein in Haren-Noord (zie ook bladzijde 19).
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VAN DE VOORZITTER.
In deze Nieuwsbrief laten we eerst onze penningmeester, Hans
Beeftink, aan het woord. Hij wil u informeren over het stopzetten
van de acceptgiro het komend jaar. Ik kan u verzekeren dat dit
heel wat extra werk voor hem heeft opgeleverd. Alle leden
moesten opnieuw worden ingevoerd. De afdeling Eelde werkte al
met automatische incasso. Maar sinds het samengaan met
Haren moeten ook deze leden opnieuw hiervoor tekenen.
Aan ons nu om hem behulpzaam te zijn bij de uitvoering van de
automatische incasso.
Hoe we dat precies gaan doen, dat leest u in de Nieuwsbrief van
september.
Met dit schrijven ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van het
seizoen 2021/2022. Ook een moment om even terug te kijken.
Wat mij zelf betreft sinds mijn aantreden in november 2021 is de
tijd voorbij gevlogen. Heeft u dat gevoel ook? De weken vliegen
voorbij. Met veel genoegen kan ik terug kijken hoe de afdeling
Haren de leden bij alle activiteiten heeft weten te betrekken. Dan
denk ik met name aan de kerstattentie en de Wierdentocht. Van
verschillende leden heb ik de vraag gekregen om na afloop van
een reisje gezamenlijk te eten. Er zijn nog geen concrete
plannen voor volgend jaar maar we nemen dit verzoek mee.
Een bezinningsmoment
Op 2 juni is Annie Johanna van Klinken overleden. Boven de
kaart stond: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit is
uit God”. Annie was mede oprichtster van de afdeling Eelde. Wij
wensen haar kinderen Gods nabijheid en troost.
Die nabijheid en troost van God wensen we ook onze leden die
ziek zijn en leden die het moeilijk hebben.
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Nieuw lid
De heer Jur Hoving heeft zich aangemeld als nieuw lid. Na het
overlijden van zijn vrouw had Jur zijn lidmaatschap opgezegd
maar voelde nu de behoefte om opnieuw lid te worden. Welkom
in ons midden.
Senioren conferentie ‘Heft in eigen hand!’
zaVie (zorg en aandacht voor iedereen) organiseerde deze
conferentie.
Thema was hoe we als senioren invloed kunnen uitoefenen op
gemeenten, maatschappij en politiek. Samen met ons bestuurslid
Lienke Westerhof en haar man hebben we de conferentie in
Cultuurhuis de Klinker in Winschoten bezocht. Verderop in de
Nieuwsbrief leest u haar verslag over de conferentie.
Tot slot
Wens ik u allen een goede zomer toe bij al uw activiteiten voor
zover dat mogelijk is. Vergezeld door een vredeswens
geschreven door Thomas Merton, de kluizenaar, trappist en
vredesactivist die in 1968 overleed door een noodlottig ongeval.
Hij gaf ons als navolgers van de Levende, woorden die hun
actualiteit nog steeds niet hebben verloren.
Wij zijn geroepen een klein
vlammetje van
vrede en liefde
brandend te houden
in een wereld
waar dat zeer moeilijk
brandend gehouden kan worden.
Ik wens u allen Gods liefde en nabijheid toe.
Met een vriendelijke groet mede namens de andere
bestuursleden.
Hilda Blanksma-Koster
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Einde acceptgiro !
Na 46 jaar trouwe dienst zal de acceptgiro per 1 juni 2023
verdwijnen.
En dat betekent dat het innen van de contributies van de PCOB
zoals we dat in Haren jarenlang gewend waren op een andere
manier plaats zal gaan vinden.
Vanaf het jaar 2023 zal de inning van de contributies gebeuren
door middel van automatische incasso, en wel in de maand
januari.
Daarvoor moet u, als lid, een incassoformulier ondertekenen.
In het septembernummer van de nieuwsbrief wordt een en
ander toegelicht.
Hans Beeftink
penningmeester
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Jaarprogramma 2022 -2023
LEDENBIJEENKOMSTEN IN HET GORECHTHUIS TE HAREN
AANVANG HALF DRIE.
21 September: High Tea in restaurant Sassenhein. Opgave
hiervoor vermelden we in de nieuwsbrief van september.
19 Oktober: Marius van Delden oud cellist van het NNO.
23 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 eventueel vervoer naar en vanaf het Gorechthuis: zie
bladzijde 22.
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Verslag Senioren conferentie
Dit ging uit van zaVie, deze afkorting staat voor Zorg En
Aandacht Voor Iedereen.
Er waren ongeveer 100 aanwezigen uit onze provincie. Het
thema was: “Het heft in eigen hand”.
Dit thema werd als eerste belicht door een gedragsgenerator:
Dhr. Wycher van den Bremen.
Wat doe je zelf aan je welbevinden? Zorg dat je actief blijft en
niet alleen consumeren.
Pro actief zijn, wat uithoudingsvermogen en lef kost , zelf aan
het stuur zitten.
Natuurlijk moet dit wel mogelijk zijn gezien de
gezondheidstoestand. Ouderen moeten zich stevig
opstellen voor zo ver mogelijk om lichamelijk en geestelijk fit te
blijven.
Er zijn diverse instanties die je hierbij kunnen helpen, maar we
moeten wel aangeven waar we behoefte aan hebben. Er zijn in
het verleden veel dingen overgenomen door de overheid denk
b.v. aan het groene kruis dat eerst eigendom van de leden was.
Met de scholen was dit in het verleden net zo. In ons geval is een
goedlopende organisatie Torion overgenomen door Wij, zonder
overleg met de ouderen- bonden. Er wordt nu veel beslist over
ouderen i.p.v. met de ouderen.
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Dat brengt ons bij de tweede spreker : Berend Hoekstra,
voormalig wethouder in Haren en later burgemeester in Leek.
Volgens hem zijn er maar 2,9 % mensen lid van een politieke
partij en waarvan maar 2 % actief.
Waarom participatie in de politiek zo gering is blijft lastig.
Volgens hem gaat er te veel geld naar de administratieve en
bestuurlijke organisaties.
Een voorbeeld: ¾ deel van het aardbevingsgeld naar zaken
eromheen en maar ¼ deel naar de daadwerkelijke schade.
Als laatste spreker luisterden we naar Elles Bulder, lector
Leefomgeving in Transitie aan de Hanze-Hogeschool in
Groningen.
Bewoners kunnen zelf initiatieven nemen, er kwam een mooi
voorbeeld uit de zaal: bewoners namen een initiatief om samen
een woonvorm te realiseren.
Zo zullen er meer dingen mogelijk zijn. Probeer aan te geven
waar behoefte aan is zodat het
welbevinden vooruitgaat.
We hebben een leuke informatieve middag gehad.
Lienke Westerhof - Jongsma
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COLUMN VAN PIA
Het is vandaag een mooie zomerse dag en krijgen we nog een
staartje mee van de zomerse hitte die in Spanje al een poosje
heerst. Dit is een gevolg van de klimaatverandering waardoor
hogere temperaturen zijn ontstaan. Ik zag beelden van
duizenden koeien in Amerika die gestorven waren vanwege de
extreme hitte en droogte. Kortgeleden werden er in India
temperaturen gemeten van ca. 50 graden Celsius. Wat een
ondraaglijke hitte.
Onze regering doet er alles aan om o.a. het stikstofbeleid aan te
passen en dat om de natuurgebieden te sparen en weer nieuw
leven in te blazen. Met als gevolg dat onze boeren weer de dupe
worden van dit beleid. Hoe moeilijk moet dit voor hen zijn.
Eerst ging het al jaren om het melkquotum, daarna mochten ze
weer meer koeien erbij ,waardoor er nieuwe stallen gebouwd
werden om die te herbergen. Dat heeft hen veel geld gekost en
nu moeten er opnieuw
veel koeien verdwijnen
en de veestapel duchtig
moet inkrimpen en/of
hun bedrijven
uitgekocht moeten
worden. Daar staan
straks al die lege
boerderijen en stallen.
Boerenbedrijven die
van vader op zoon zijn
gegaan en waar de
boeren trots op waren.
Harde werkers die dag en nacht in de weer waren en amper een
vrije dag hadden, die met hun hele ziel en zaligheid aan het
bedrijf verknocht waren. Hoe verdrietig is dit nu hun bedrijf aan
een zijden draadje hangt. We hebben hele gesprekken in
praatprogramma’s en die van de regeringsdebatten hierover op
TV kunnen volgen. Er is veel onrust in ons land gekomen en de
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grote vraag hoe nu verder? Wij leven met de boeren mee. Ze zijn
nodig voor ons levensonderhoud. Wij hebben veel aan hun te
danken. Dat beseffen we vaak lang niet genoeg wat dit voor al
die boerengezinnen betekent. Ze zijn wanhopig en vrezen voor
hun toekomst. Zeker beseft men ook wel dat we ook zuinig
moeten zijn op onze natuurgebieden, op o.a.de bijenpopulatie
die ook veel betekenen en die nodig zijn. In het Noorden zijn
minder natuurgebieden en dat scheelt voor de boeren.
Ik moest onwillekeurig denken aan het gedeelte wat er staat in
Habakuk 3 : 17,18
en 19:
“Al zou de
vijgenboom niet
bloeien, en er geen
opbrengst aan de
wijnstokken zijn, de
vrucht van de
olijfbomen
teleurstellen, al
zouden de akkers
geen spijs
opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen
runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here,
jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht: Hij
maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn
hoogten.”
Een heel bekend gedeelte waar ook een lied over geschreven is.
We kunnen dit gemakkelijk zingen en uitspreken maar als het er
werkelijk op aan komt?. Hoe zouden we dan reageren.
Zouden we dan nog kunnen juichen en jubelen in de Here? Ik
hoop het van harte!
We hebben het hier in ons land nog zo goed vooral als het op
voedsel aankomt. Het ontbreekt ons op dit gebied nog aan niets
De winkels liggen overvol met allerlei producten.
In Oekraïne staan er grote silo’s waarin honderden tonnen graan
en tarwe zijn opgeslagen om vervoerd te worden, zodat er
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voedsel zal zijn vooral voor de Afrikaanse landen waar nu al
voedsel tekort is.. Helaas is het door de oorlog daar niet goed
mogelijk om te vervoeren en lijdt men straks honger. Ook in
Oekraïne weet men nu wat honger en dorst betekent vanwege
de verschrikkelijke en zinloze oorlog. Wat moeten deze mensen
veel ontberen. Dat er toch spoedig een einde aan zal komen en
ook de boeren daar hun graan kwijt kunnen en straks weer een
goede oogst mag komen.

Pia van Alten-Duisterwinkel.
Haren, 18 juni 2022.
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BOERDERIJ UIT DE IJZERTIJD (zie voorpagina
De boerderij uit de IJzertijd is gelegen in een klein natuurgebied nabij
het rangeerterrein “De Vork” in het noorden van Haren. Om er te
komen moet je aan het eind van de Oosterweg rechtsaf slaan, de
Noorderzanddijk op. Na ongeveer 800 meter zie je aan de linkerkant
het natuurgebied. Er is een parkeerplaats en gelegenheid om je fiets te
stallen. Van hieruit kan je een rondwandeling maken waar je uitzicht
hebt over moeraslanden en wat hoger gelegen veen. Aan het begin
van de wandeling staat een informatiebord waarop het volgende staat
te lezen:
“Een boerderij uit de IJzertijd.
Archeologen vinden bij hun onderzoek niet alleen voorwerpen. Ze
vinden ook veel grondsporen: verkleuringen in de boden. Daar kun je
aan zien waar vroeger bijvoorbeeld een kluil is gegraven of een sloot
heeft gelopen. Soms vormen deze sporen een duidelijk herkenbare
plattegrond van een boerderij of een ander gebouw.
Op het terrein waar nu treinsporen liggen zijn sporen gevonden van
een boerderij uit de late
IJzertijd (200 jaar voor
Chr).Hiermee is een
reconstructie gemaakt van het
skelet van de boerderij. Of de
boerderij er exact zo heeft uit
gezien is niet helemaal zeker.”
(Informatiebord op de
wandelroute)
RPB.
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In de vorige nieuwsbrief waren een paar foto’s opgenomen van
Janny van der Wissel., waarvoor hartelijk dank.
Helaas zijn deze bij het afdrukken te donker uitgevallen. Jammer!
Dit had ik niet voorzien.. Dus mijn excuses hiervoor. Daarom
opnieuw een van haar foto’s, nu in zwart/wit.
Bij dezen gelijk een oproep om uw zelf gemaakte digitale foto’s
op te sturen voor publicatie in onze nieuwsbrief.
Mocht u overigens onze nieuwsbrief ook digitaal willen
ontvangen, stuur dan een mailtje naar:
reinholdbos@gmail.com.
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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
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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.
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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
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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
Lid:
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 27 augustus 2022
Deadline kopij : maandag 22 augustus 2022

