Nieuwsbrief

PCOB AFDELING HAREN – EELDE E.O.
NUMMER 268 – april 2022

20 april: Wierdentocht: excursie naar terpen en wierden in
het Groningerland
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VAN DE VOORZITTER.
Ik kan niet anders beginnen met te zeggen:
‘Heer ontferm U over alle mensen in Oekraïne’. Ontferm U over
al deze mensen die niet om een oorlog gevraagd hebben en het
ook duidelijk gezegd geen oorlog te willen. Wij staan machteloos
toe te kijken en zien in onze huiskamer hoe het land
gebombardeerd wordt. We zien vrouwen en kinderen vluchten
om te proberen elders een veilig onderkomen te vinden.
Op de televisie hoorde ik het verhaal van Kees Huizinga hoe hij
onder de indruk was van het gebeuren in Oekraïne. Een
Groninger boer die al 20 jaar met zijn gezin in Oekraïne woont en
daar een boerderij heeft. Toen de oorlog uitbrak heeft hij zijn
vrouw en kinderen meteen in veiligheid gebracht. Bij de grens
stond familie klaar om ze mee te nemen. Kees wilde zijn
boerderij en het personeel niet in de steek laten. Toch zei dit
personeel tegen Kees: ’wij blijven zorgen voor het bedrijf maar jij
gaat naar het westen toe om te vertellen hoe de situatie hier is.
De winter tarwe is gezaaid maar hoe kunnen we het land
bewerken als er oorlog is? Zeg tegen de mensen daar dat wij in
een oorlog niet kunnen oogsten’. Laat de mensen weten dat er
ook een voedsel tekort dreigt!
Heer ontferm U over deze mensen.
Een bezinningsmoment
Een moment van stilte en omzien naar elkaar. Zo zijn er in de
afgelopen periode ons twee leden ontvallen. Op 3 februari is Riet
Gort uit Eelde overleden. Riet was een actieve vrouw in het
dagelijks leven en heeft maar een kort ziekbed gehad. Haar
partner Jaap Jochemsen heeft voor de tweede keer afscheid
moeten nemen van een partner.
Op 23 februari is Johan Ebbers overleden. Vader van zes
kinderen. Op de rouwkaart staat dat Johan een bijzondere lieve
man, vader en opa was. Op 6 maart is overleden Stien TeuneFaber. Stien was al geruime tijd ziek. Wij wensen Pieter en zijn
gezin veel sterkte met dit verlies.
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Nieuw lid: mevrouw B.J.Edzes is verhuisd van Den Haag naar
De Dilgt in Haren. Wij heten haar van harte welkom en hopen dat
ze zich snel thuis mag voelen.
Allen wens ik Gods liefde en nabijheid toe.
Jaarvergadering op 16 maart
Op de jaarvergadering zijn de financiële stukken over 2021
goedgekeurd.
De kascommissie bestaand uit Kor Westerhof en Tymen Bakker
hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij dankt
de penningmeester en adviseert de leden het bestuur décharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het
afgelopen verenigingsjaar. Tot nieuwe kascommissieleden zijn
benoemd Tymen Bakker en Tiny Eikelenboom.
Heel spijtig was dat de spreker, Marius van Delden, voor deze
middag zich moest afmelden vanwege corona van zijn vrouw.
Marius heeft ons toegezegd om te komen op de
ledenvergadering van oktober.
Omdat het kort dag was, heeft Peter Tholen ons uit de ‘brand’
geholpen. Peter is verhalenverteller en kunstschilder. De
verhalen schrijft hij zelf. Peter woont in Eelde en heeft zijn
inspiratie opgedaan bij ds. Kaj van der Plas. Met een groepje
bewoners uit Eelde zijn ze met elkaar gaan oefenen onder
leiding van Kaj. Ook heeft Peter een opleiding gevolgd tot
kunstschilder.
Voor de pauze heeft Peter een ontroerend verhaal verteld over
een gezin dat onderdrukt werd door het regime en wat dat
betekent voor deze mensen om onder een dictatuur te moeten
leven. In schril contrast met hoe wij in een democratie leven.
Na de pauze heeft Peter aan de hand van dia’s ons zijn
schilderijen laten zien en verteld over de achtergrond en
betekenis ervan. Ook heeft hij verteld over klassieke kunst en
moderne kunst.
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Het was een gezellige middag en er waren 35 leden aanwezig.
Talent
In de bijbel lezen we over talenten van Gods kinderen. Ieder voor
zich heeft talenten en op een zeker moment komen die naar
boven. Ook het talent van dit mensenkind die bij zijn geboorte
voorbestemd was om de boerderij van zijn vader over te nemen.
Een samenvatting van het interview:
In Trouw van afgelopen 16 februari stond een interview met Atze
van Wieren geboren in 1943. De titel sprak mij erg aan: ‘Als God
in alles is, kun je niet anders dan in alles de liefde zien?’ stond
boven het artikel. Alles, van het allerkleinste tot het allergrootste,
van bacterie tot sterrenstelsel heeft de wil om te leven. Die wil zit
ingebakken in de kosmos stelt hij. De Friese Atze komt uit een
gereformeerd boerengezin met drie oudere zussen. Het lag voor
de hand dat hij als enige zoon de boerderij van zijn vader zou
overnemen. Hij voelde niets voor het bedrijf want in zijn hart
wilde hij graag journalist worden. Gymnasium in Leeuwarden of
naar de HBS was niet bestemd voor Atze. Dat was veel te ver
weg, dan maar naar de MULO. Daarna een jaar naar de
landbouwschool en voelde dat daar zijn toekomst niet lag.
Ondertussen overleed zijn moeder ook nog plotseling en moest
Atze in dienst. De relatie met zijn vader was niet al te best.
Gelukkig ontmoette hij in die periode z’n toekomstige vrouw.
Trouwde, kreeg een baan bij het GAK, nu het huidige UWV, in
Groningen.
Zo rond z’n 45e jaar kreeg hij een burn-out. Een zegen noemt hij
dit want nu had hij eindelijk tijd om te gaan schrijven. Dat werd
poëzie. Dat leek hem het beste te liggen. Dat bleek al snel. Want
met dat schrijven won hij prijzen. Zijn interesse in de kosmos
verdiepte zich en zag in, dat alles blijft in God, zoals Hij in ons.
Een gereformeerde boerenzoon die door zijn talent opbloeit.
Durft de vanzelfsprekendheid van zijn vader om boer te worden
tegen te spreken!
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Het komt u vast niet onbekend voor! Dit stukje sluit heel mooi
aan bij het voorstellen van ons nieuw a.s. bestuurslid, Nico
Oudman, ook een boerenzoon. Nico neemt de taak van
secretaris over van onze Reinhold die na acht jaar zijn functie
neerlegt. In de komende maanden gaat Reinhold Nico inwerken.
In de ledenvergadering van september nemen we afscheid van
Reinhold en wordt Nico met uw goedvinden benoemd. Voorlopig
blijft Reinhold de Nieuwsbrief verzorgen.
Ik wens u allen Gods liefde en nabijheid toe.
Met vriendelijke groeten ook mede namens de andere
bestuursleden.
Hilda Blanksma-Koster
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Jaarprogramma PCOB 2021-2022
20 april 2022
Middagexcursie "Wierdentocht" per bus. Tijdstip: Van 13.00
uur tot 17.00 uur.
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!

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.
Vertrek Dorpskerk Eelde om 13.00 uur en omstreeks 13.15
uur vertrek Gorechthuis Haren.
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De schepper van hemel en aarde
Hij lag in een kribbe in Bethlehems stal.
De Schepper van hemel en aarde
werd een hulpeloos, machteloos Kind,
toen de maagd Maria Hem baarde.
Hij ging door het land, vol ontferming.
De Schepper van hemel en aarde
heeft met eigen ogen gezien,
hoe de zonden ons leven verzwaarden.
Hij kroop in de hof, in een worstelend lijden.
De Schepper van hemel en aarde,
Zijn zweet werd als bloed en droop van Zijn hoofd,
‘t viel neer en doorweekte de aarde.
Hij hing aan het kruis als een schuldenaar.
De Schepper van hemel en aarde,
niet de brandende zon, maar ‘t gemis van Zijn Vader,
was wat Zijn lijden verzwaarde.
De dood triomfeerde, Hij lag in het graf.
De Schepper van hemel en aarde
heeft de prijs betaald en is opgestaan,
daar Zijn almacht Zijn lichaam bewaarde.
Hij zat op het zand aan de oever der zee.
De Schepper van hemel en aarde
zat op Zijn schepping en at met Zijn schepsel,
voor Hem van onschatbare waarde.
Hij komt op de wolken, elks oog zal Hem zien.
De Schepper van hemel en aarde
komt als de Rechter, maar ook als het Lam,
dat Zijn Kerk, door Zijn bloed, Zijn liefde verklaarde.

Corrie Honkoop
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EVEN VOORSTELLEN.
Een paar jaar geleden werd ik
benaderd door één van de
bestuursleden van de PCOB
afdeling Haren om lid te worden
en zitting te nemen in het
bestuur. Op dat moment (ik had
net de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt van 65 jaar en 9
maanden) vond ik mezelf nog
veel te jong om tot “die
seniorenclub” toe te treden.
Maar kort geleden werd mij
opnieuw dezelfde vraag gesteld
en na veel wikken en wegen
dreef ik toch een bepaalde
richting uit. Met als gevolg dat ik
nu dit artikeltje schrijf.
Mijn aanvankelijke moeite met
“die seniorenclub” is te verklaren als je weet wat ik voor mijn
pensionering heb gedaan: Meer dan 40 jaar heb ik met kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar mogen werken en dat met veel liefde en
plezier. Veertig jaren werken in het basisonderwijs! Dan mag je werken
met mensen die aan het begin van hun leven staan! En dat zorgt
ervoor dat je je jong blijft voelen! En nog steeds voel ik mij met m’n 70
jaren jong en ondeugend…
Ik ben geboren in “Huize Tavenier” en opgegroeid op een boerderij in
de vroegere gemeente Middelstum. De boerderij lag in “the middle of
nowhere”. Ondanks mijn jonge leeftijd heb ik nog meegemaakt dat we
geen elektriciteit, gas, waterleiding en telefoon hadden! Ook al waren
deze voorzieningen afwezig; ik heb een mooie jeugd gehad als jongste
van een gezin met 4 kinderen. Niemand van de kinderen wilde boer
worden, alle vier zijn ze het onderwijs ingedoken.
Nadat ik de PABO had afgerond, kon ik niet direct aan het werk in het
onderwijs. Eerst moest ik mijn militaire dienstplicht vervullen. En ook
dat heb ik met veel plezier als hofmeester gedaan. In 1977 werd ik
benoemd als leerkracht aan de GBS De Mikkelhorst (nu: Het Mozaiek).
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En, zoals al eerder aangegeven, heb ik daar 40 jaar met veel plezier
mogen samenwerken met kinderen, collega’s en ouders.
Ik woon in Onnen en ben getrouwd met Minke. We hebben 5 kinderen
met partners en 6 achterkleinkinderen. Helaas wonen ze niet allemaal
dichtbij, het kleinkind dat het verst woont, woont in Zwitserland. U zult
begrijpen dat we niet elke dag onze kinderen en kleinkinderen op
bezoek krijgen. Gelukkig zijn er goede digitale
communicatiemogelijkheden; er wordt druk gebruik gemaakt van
appjes/mailtjes e.d.
Wat ik leuk vind om te doen in mijn vrije tijd is klussen in ons huis,
tuinieren, mountainbiken, schaatsen op natuurijs en ook wandelen met
mijn vrouw. We houden van lange afstandswandelingen. Ooit zijn we
begonnen met het Pieterpad, daarna volgden al gauw andere
wandelingen: het Jakobspad, het Drenthepad, het Groninger
Borgenpad (een aanrader!) en het Groot Frieslandpad (van Bergen in
N-Holland tot Leer in Duitsland) waarmee we bijna klaar zijn. En als we
dichtbij huis willen wandelen nemen we een wandeling uit het boekje
“Wandelen buiten de binnenstad van Groningen” (ook een aanrader!).
Over niet al te lange tijd zal mijn naam ook vermeld staan tussen de
andere bestuursleden. Het is de bedoeling dat ik het secretariaat van
Reinhold Bos zal overnemen. Ik hoop het net zo zorgvuldig en
accuraat te doen zoals Reinhold het heeft gedaan. Ik hoop dat ik ook
op zo’n manier mijn steentje kan bijdragen aan het doel van de PCOB:
Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan
meedoen. De PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren
in de samenleving. De PCOB laat vanuit het christelijk sociaal
gedachtegoed, een eigen geluid horen. En dat allemaal in
afhankelijkheid van onze Schepper!
Nico Oudman
NB. Ik vond het heel jammer dat ik – door andere verplichtingen - niet
aanwezig kon zijn op de ledenvergadering d.d. 16 maart jl. Hopelijk
een volgende keer beter!
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COLUMN VAN PIA
Terwijl ik achter mijn PC zit schijnt de zon uitbundig maar is het toch
nog een schrale oostenwind. De koolmeesjes flirten al weer met elkaar
en het mooie weer lokt hen om een nieuw nestje te maken. Moet
daarbij vaak denken aan het grappige liedje wat Ede Staal zong: “Want
elk en ain het veurjoar in de kop”. Prachtig verwoord en heel
toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Als de zon schijnt en alles
begint uit te botten en te
bloeien dan wordt ieder
weer blij en gaan we
naar de zomer toe. De
koeien mogen naar
buiten uit de stal en is
het geen prachtig gezicht
als ze vrolijk dansend
met de staart in de lucht
de groene wei weer in
kunnen en van de eerste
snede van het malse
gras kunnen genieten. Wij kijken er graag naar als we weten dat een
boer zijn koeien weer vrijzet uit de stal. Ook het vrolijk gebeuren met
de lammetjes die spelen met elkaar. Wat is de natuur toch prachtig
mooi. Gods grootheid in de schepping, bijzonder he? De winter is
voorbij, alhoewel het dit jaar bijna geen winter was vanwege de
klimaatveranderingen. De boeren zijn aan het ploegen en zaaien de
eerste zaadjes weer in de aarde. Als je dan ziet hoeveel meeuwen
krijsend achter de tractoren aan komen vliegen en elkaar toeroepen:
“Kom snel hier liggen verse pieren”. Ik vind het altijd weer een wonder
hoe snel die meeuwen er als de kippen bijzijn om te eten achter de
tractoren aan. Die mooie rechte, geploegde voren in de dikke vette klei,
indrukwekkend vind ik dat altijd. Een prachtig schouwspel. Wat een
verschil bij vroeger toen de boeren met paarden voor de ploeg het land
moesten bewerken. Zwaar werk was het toen.
Vroeger moest in het voorjaar het hele huis schoon zijn voordat Pasen
aanbrak. Ik kan me nog goed herinneren hoe het destijds bij mijn opa
en oma toeging. Alle kleding moest uit de kast gehaald en op het
linnenrek gehangen. Alles werd uit de legplanken van de kasten
gehaald en op een werkbank en op stoelen neergelegd. Gordijnen en
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vitrages werden gewassen en in de zon gedroogd. Ook dikke wollen
dekens moesten buiten luchten. Daar maakten kraaien graag gebruik
van en pikten plukken wol uit de dekens om een lekker zacht nest van
te maken. Er werd gesopt, geboend en gepoetst.
Matten geklopt en het “huuske” buiten werd ook niet overgeslagen.
Mijn opa kon er niet zo goed tegen als alles werd geschoond. Hij
verschanste zich in de werkplaats om al die drukte te ontlopen en
kwam pas tevoorschijn als al het werk aan de kant was.
Hij mopperde dan op mijn oma, die met roodgloeiende wangen en
vermoeid in de stoel was neergeploft en zo haar best had gedaan,
samen met mijn tante. Alles glom en blonk en rook zo lekker naar het
voorjaar. Ik had die dag ook meegeholpen en leerde hoe ik later zelf
ook mijn huis schoon moest maken als het weer voorjaar werd.
Zo kan het ook zijn in ons leven. Wij, als mensen. moeten soms ook
rommel opruimen wat we achter de koelkast hebben weggestopt of
onder de mat geveegd . Spinnenwebben van trots, alle lelijke
gevoelens en veroordelingen of wrevel, kleine onbenullige bitterheden.
Als we onze zonden en tekortkomingen belijden, dan wast de Here ons
schoon en wordt ons geestelijk huis weer gereinigd. Zo kunnen we
Goede Vrijdag en Pasen weer met een schone lei tegemoet gaan.
P.T. van Alten-Duisterwinkel.
Haren, 19-03-2022
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Zorg je ook langdurig voor iemand anders?
Trakteer je zelf op de mantelzorgkaart 2022
De gemeente Groningen waardeert de inzet van mantelzorgers
met de mantelzorgkaart. Aan deze kaart zitten coupons die staan
voor:
 Een lunch voor twee
 Een bos bloemen (bij Groeneveld bloemenhandel)
 Iets lekkers
 Een activiteit van het Steunpunt Mantelzorg
 Een extra attentie
Meld je ook aan bij het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas en
ontvang de mantelzorgwaarderingskaart per post thuis. De
mantelzorgkaart is bedoeld als blijk van waardering vanuit de
gemeente Groningen en Humanitas en is voor mantelzorgers
die wonen in de gemeente Groningen.
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Wist je dat er ook lokale ondernemers meedoen aan de
mantelzorgkaart? Namelijk Bloemsierkunst Groeneveld,
Brasserie Intermezzo en Beachclub Kaap Hoorn.
Lucien Katerberg van het Steunpunt Mantelzorg doet de oproep:
“We nodigen mensen van harte uit om zich kenbaar te maken. Zij
ontvangen na inschrijving de mantelzorgkaart. Veel
mantelzorgers trekken pas aan de bel als de zorg hen over de
schoenen loopt. Juist vroegtijdig stilstaan bij je eigen situatie en
grenzen kan helpen om beter in balans te blijven. Eenmaal
ingeschreven houden we mantelzorgers op de hoogte van
nieuws, informatie en activiteiten die worden georganiseerd. We
zijn er voor een luisterend oor of om mee te denken over
praktische hulp en steun.”
Aanmelden kan via www.humanitas.nl/groningen/aanvraagmantelzorgkaart (of scan de QR code) Telefonisch aanmelden
kan ook:
050 312 60 00.
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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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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
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 30 april
2022
Deadline kopij : maandag 25 april 2022
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