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VAN DE VOORZITTER 
 

 
Geen plaats in de herberg…… 
In de adventsweken leven we toe naar de geboorte van Jezus. Het 
woord advent komt van het Latijnse woord adventus wat ‘de komende’ 
betekent, ‘God komt naar ons toe’. In de geboorte van Jezus 
herkennen we de menswording van God in de wereld. Voor christenen 
een ’lichtend’ voorbeeld om naar te leven. 
 
Zo lezen we in het evangelie van Lucas 2 over de geboorte van Jezus. 
In die tijd, onder het bevel van keizer Augustus, werd er een decreet 
afgekondigd dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven voor een volkstelling. Iedereen naar de plaats waar hij of zij 
vandaan kwam. In de Bijbel lezen we daar weinig over hoe dat precies 
is gegaan. Zo ging ook Jozef met zijn aanstaande hoogzwangere 
vrouw Maria op reis. Zij reisden van de stad Nazareth naar Bethlehem.  
Bij aankomst in Bethlehem was er geen plaats meer in de herberg. 
Zo kregen Jozef en Maria een plek in de stal. Daar in die stal beviel 
Maria van een zoon. Een engel van God vertelde dit aan de herders 
dat de Messias, de Heer was geboren. De herders waren opgetogen 
en gingen  meteen op weg om met eigen ogen te zien wat er gebeurd 
was. Daar vertelden ze Maria wat ze van de engel gehoord hadden. 
Maria bewaarde deze woorden in haar hart en bleef er over nadenken. 
Toen er acht dagen waren verstreken en hij besneden zou worden 
kreeg hij de naam Jezus , die de engel had genoemd voordat hij in de 
schoot van zijn moeder was ontvangen. Het is zo’n bekend en 
vertrouwd verhaal voor ons als christenen dat ons telkens opnieuw 
doet verwonderen. 
 
In de bijbel wordt niet verteld over hoe de reis voor al die mensen is 
verlopen. We kunnen er ons wel wat bij voorstellen. Dat zal niet altijd 
gemakkelijk zijn geweest. 
Ook in onze tijd gaan veel mensen op reis. Nu uit eigen beweging 
zonder dwang. Vaak omdat ze geen toekomst in hun eigen land meer 
zien. De vluchtelingen komen eerst aan in Ter Apel niet zover bij ons 
vandaan. We krijgen beelden te zien van mannen, vrouwen en 
kinderen die de nacht buiten moeten doorbrengen omdat er aan hun 
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geen onderdak kan worden geboden. Wat doet dat met ons? We 
hopen en bidden dat de opvang snel verbeterd wordt. De regering is 
daar nu druk mee bezig om meer opvang locaties te zoeken. We 
wensen hen veel wijsheid toe. 
Eén ding weten we wel zeker dat God er voor alle mensen op deze 
aarde is! 
 
 
Een bezinningsmoment 
Waarin we denken aan onze leden die ziekte en ongemakken kennen. 
We bidden voor allen om Gods nabijheid en liefde. We denken daarbij 
deze keer speciaal aan Pia die in haar column schreef over de ernstige 
ziekte van haar man Jan. Volgens Pia reageert haar man goed op de 
chemocapsules waardoor hij is opgeknapt. 
We gedenken mevrouw C.M.A. Klijnsma-Baart. Overleden op 26 
november op de leeftijd van 85 jaar. Ze was een opgewekte en 
positieve vrouw die veel aandacht had voor haar gezin, familie en 
vrienden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte om 
dit verlies te verwerken. 11 jaar geleden namen ze afscheid van hun 
vader en nu van hun moeder en oma. 
 
 
 
 
Ledenbijeenkomst 
Op 16 november was de ledenbijeenkomst. Dit keer in Ons Centrum 
vanwege een dubbele boeking in het Gorechthuis. Er waren 42 leden 
aanwezig! Na het welkom heten ging Reinder de Vries ons vertellen 
over het Groninger landschap. Eerst vertelde hij over de vruchtbare 
slibgronden in het noorden van Groningen. U kent allemaal wel de 
grote boerderijen in het noorden die rijkdom uitstralen. Een aantal van 
die boerderijen zijn in het bezit van het Groninger landschap. Over de 
aankoop en restauratie van drie boerderijen heeft Reinder uitleg 
gegeven. De vorm en indeling van de boerderij. Ze worden nog steeds 
gebruikt voor allerlei doeleinden. Heel opmerkelijk was dat deze 
boerderijen geen aardbevingsschade hadden. Bij de restauratie is veel 
materiaal weer hergebruikt. Na de pauze heeft Reinder uitleg 
gegevens over molens die ook zijn aangekocht door het Groninger 
landschap. Je hebt molens die helemaal van hout gemaakt zijn maar 
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ook die een stenen onderstuk hebben. Het was boeiend om te horen 
hoe de molens werken. Hoe de wieken gaan draaien en weer tot 
stilstand gezet worden. Wie mee geweest is met de terpen en 
wierdentocht heeft de boerderijen kunnen zien. 
Zelf heb ik het ervaren hoe we onze Groningse cultuur moeten 
koesteren en levend moeten houden. Als je in Groningen bent 
opgegroeid, is dat een gegeven, een vanzelfsprekendheid waar je als 
kind niet direct bij stilstaat. 
Ria Kip sloot de bijeenkomst af met een gedicht over ‘koffers met 
mensen’, die u verderop in de nieuwsbrief kunt lezen. 
 
Tot slot 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022. Wat is het jaar snel gegaan. Wat 
is er veel gebeurd in de wereld. De oorlog in Oekraïne, de 
klimaatverandering, het uitstoten van stikstof. 
Wij, als mensen van voorbij, hebben het rentmeesterschap over onze 
aarde waar we heel zuinig mee moeten omgaan. 
 
Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een goed 2023 toe. 
Met vriendelijke groeten mede namens de andere bestuursleden, 
 
 
Hilda Blanksma-Koster 
 
 
 
 
Mensen met koffers 
Mensen met koffers gaan over de hele wereld, 
van oorlog, naar vrede, van honger naar brood. 
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug: 
van voedsel naar honger, van leven naar dood. 
 
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig, 
ze reizen per ezel, per trein of per vlot. 
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten, 
voor beul of tiran, of een andere God. 
 
 



5 
 

De geur van het gras dat je grootvader maaide, 
het wuivende graan dat je grootvader eens zaaide. 
Het kleine verdriet dat je moeder soms suste, 
haar haar dat zo kriebelde als ze je kuste. 
 
Dat alles was thuis, dat alles en meer. 
Dat alles en alles, dat nooit weer. 
 
Mensen met koffers gaan over de hele wereld. 
Altijd op de vlucht naar de volgende grens. 
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, 
Voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens. 
 
Uit: Mensen met koffers. Hoogland & van Klaveren, 2021 
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Jaarprogramma 2022  -2023 
 
LEDENBIJEENKOMSTEN       AANVANG HALF DRIE. 
 
21 December:  Kerstfeestviering met Fam. Snel uit Meppel. 
Plaats: Gorechthuis. 
 
18 Januari  2023:  Koos Witteveen, ceremonieel rond het 
Koninklijk Huis 
Plaats: Ons Centrum 
 
15 februari: Dhr. Louwsma te Stiens over het weer 
Plaats: Ons Centrum 
 
15 maart: Mevr. van Beveren, Kleuren van het kerkelijk jaar 
Plaats: Ons Centrum 
 
19 april:  Middag bustocht. 

 
 
Voor eventueel vervoer naar en vanaf het Gorechthuis: zie 
bladzijde 22  
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COLUMN VAN PIA 
Nog even en dan zijn we weer in de maand december 
aangekomen. Dat vind ik persoonlijk altijd een bijzondere maand. 
Als je zo in het schemerdonker door Haren fietst dan zie je de 

prachtige verlichting branden en 
ziet het er heel gezellig uit. De 
winkels tonen een mengeling van 
Sinterklaasspullen en 
kerstversierselen. Het ziet er 
allemaal verwachtingsvol uit. Wat 
hebben wij het hier nog goed, dit 
in tegenstelling tot vooral een land 
als Oekraïne.  Zo schrijnend en 

vreselijk voor deze mensen en in die ijzige kou. Dat we toch 
dankbaar mogen zijn voor zoveel zegeningen die we elke dag 
hier nog mogen ontvangen.  
We hebben dan wel hoge energieprijzen maar we kunnen ons 
nog verwarmen. Wij hebben nog zoveel goede voorzieningen in 
ons land en straks gaan de pensioenen weer wat omhoog. Dat is 
vooral voor ons als ouderen heel fijn om daarin weer enige 
ruimte te krijgen. 
Vooral in deze tijd om voor Sinterklaas cadeautjes te kunnen 
kopen voor de kinderen en kleinkinderen. Leuke surprises te 
maken en gedichtjes erbij.  
Als ik nog terugdenk aan mijn kinderjaren hoe dat eraan toeging 
met Sinterklaas, wat een verschil bij nu. Wij waren thuis met 6 
kinderen waarvan 5 meisjes en 1 jongen. 
Mijn opa en oma woonden dichtbij ons in de buurt. Van hen 
moesten we op 5 december na schooltijd bij hen komen om het 
met hen te vieren. Oma zat dan alleen in de kamer want opa was 
zogenaamd niet thuis. Er klonk gerommel op zolder en vlakbij de 
schoorsteen riep een donkere stem of er ook stoute kinderen 
waren want zwarte Piet had een grote zak waar wel kinderen in 
pasten. Wij zaten met rode wangetjes naar elkaar te kijken en 
vonden het griezelig klinken. We moesten zingen, heel hard 
zingen zodat Sint en Piet het op zolder konden horen. Langs de 
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schoorsteenrand werden pepernoten gestrooid die we gretig 
opraapten. Daarna ging de kamerdeur heel voorzichtig open en 
een witte handschoen verscheen om de hoek van de deur en 
werden de pepernoten door de kamer gestrooid. 
Daarna verdween de Sint en konden we weer rustig ademhalen, 
er hoefde niemand in de zak. Oma had 6 diepe borden gevuld 
zoals ieder jaar met een taaitaaipop, suikerbeestjes, 
chocoladekikker en muis, gekleurde borstplaatjes en een 
speculaaspop. Ze had alle borden verstopt in huis die we 
moesten zoeken. Toen alle borden waren gevonden mochten we 
weer naar huis. Het was voor ons een feestje .maar ook altijd 
weer een beetje griezelig en spannend. Misschien heeft u ook 
wel dit soort herinneringen aan die tijd van vroeger en komt dit 
verhaal u  bekend voor?. Sinterklaas is een echt kinderfeest. Nu 
met meer roetveegpieten dan zwarte Pieten.  Ja zo kan het 
immers ook wel. 
Het mooiste van december is het Kerstfeest, de geboorte van 
onze Messias, onze Redder, het licht van de wereld! Davids 
Zoon lang verwacht. Die miljoenen eens zaligen zal. Hij der 
schepselen Heer. Zo genieten van die mooie kerstliederen. 
Vooral het Halleluja van Handel! 
Dat is zo’n prachtig lied dat door de hele wereld klinkt. Daar krijg 
je tranen van in je ogen. 
Wij kijken uit naar de wederkomst van Jezus, dan zal alles nieuw 
worden de hemel en de aarde. Geen rouw meer, geen ziekte, 
geen tranen, geen oorlog en geweld, geen haat meer.  
Wat een vreugde zal dat zijn.! 
 
Pia van Alten-Duisterwinkel. 
Haren, 26 november 2022. 
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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 
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10 % korting op alle bloemen en planten 
MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150 
10 % korting op alle artikelen 
  
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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Stichting Clockhuys Plein is opgericht  
  
Op woensdag 12 oktober is de stichting Clockhuys Plein vastgelegd bij 
Notaris Broekema. Het kernbestuur met Jos Verkuyl als voorzitter, Karin 
Kalverboer als secretaris en John van Meurs als penningmeester waren 
bij de ondertekening aanwezig. Verder zitten er in het bestuur; Lammie 
Schuiling, Frida Pathuis, Dieta Praamstra en Rob Janssen.   

In aanloop naar de opening in 2023 wordt er door het bestuur van het Clockhuys 
Plein maandelijks een activiteit georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomst 
is op 11 november van 14.00 - 16.00 uur in het Clockhuys. Dan is er 
gelegenheid uw inbreng te geven op het actieonderzoek bij ouderen. Het 
Zorg Innovatie Forum is dit jaar langs de dorpen Glimmen, Onnen en 
Noordlaren gegaan om te horen wat er onder ouderen leeft, waar zij behoefte 
aan hebben en hoe eenzaamheid onder ouderen kan worden voorkomen. Op 
11 november gaat onderzoeker Mirjam Valk in gesprek met senioren in het 
Harense. Iedereen is welkom om hierover mee te praten. We horen graag meer 
over de wensen en behoeften van de oudere inwoners van Haren en 
omliggende dorpen! De resultaten van het onderzoek worden in 2023 
gepresenteerd.   

Het Clockhuys Plein is een plein voor ontmoetingen en activiteiten voor 
senioren. Het bestuur streeft er naar dat het Plein in 2023 van start gaat met 
een openstelling van 
minimaal drie dagdelen per 
week in ‘t Clockhuys. 
Senioren kunnen dan 
binnen lopen voor een 
kopje thee/koffie en wat 
aanspraak. Het is de 
bedoeling dat er voor en 
door senioren   

diverse activiteiten 
worden georganiseerd waar ouderen tegen geringe betaling aan kunnen 
deelnemen.   

Karin Kalverboer, Jos Verkuyl en John van Meurs   
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Maatschappelijke organisaties als WIJ, Humanitas, CKC, seniorenverenigingen 
etc. kunnen ondersteunen en helpen invulling te geven aan de activiteiten. 
Inwoners of organisaties die contact zoeken met het bestuur, kunnen mailen 
naar clockhuysplein@gmail.com.              

Wij hopen nu en in de toekomst veel ouderen te mogen verwelkomen bij het 
Clockhuysplein!  
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Persbericht 
 
Komt u ook dansen en zingen? 
 
 
Op 9 december van 14.00 – 16.00 uur “Dans op Recept”  
 
Er komt een docent van Dans op Recept om een workshop te geven bij het 
Clockhuys Plein, want samen dansen ontspant, verbindt en laat zien wat je 
lichaam allemaal kan.. Ervaring is niet nodig, want iedereen kan bewegen op 
muziek. Ook als u minder goed ter been bent, of in een rolstoel zit. Dans op 
Recept is echt onbeperkt plezier, voor iédereen! Dus op 9 december met de 
beentjes los in het Clockhuys Plein! 
 
Op 15 december 2022 - 14.00 – 16.00 uur “Meezingcafe” 
Lekker meezingen met bekende songs, evergreens of kerstliedjes, toch leuk 
zo vlak voor kerst? Het Meezingcafé wordt georganiseerd door 
amateurkunstorganisatie VRIJDAG en gehost door Inge Bakker. Livemuziek en 
een hoop gezelligheid zijn de ingrediënten van het Meezingcafé! Iedereen 
kan uit volle borst mee zingen met Ede Staal, Mariah Carey of misschien wel 
een eigen verzoeknummer. De teksten worden op een groot scherm 
geprojecteerd, dus u kunt altijd mee doen. Heeft u altijd al eens solo willen 
zingen? Pak dan gerust de microfoon! Staat u liever een achtergrondkoortje? 
Ook dat kan. Tot 15 december en als u alleen lekker luisteren wil, ook 
gezellig!  
 
Waar: Clockhuys Plein, Brinkhorst 3 in Haren 
Wanneer: 9 december van 14.00 tot 16.00 uur en 15 december 14.00 – 16.00 
uur 
Wat: Dans op Recept en Meezingcafé 
 
Meer weten of in contact komen met Clockhuys Plein? Mail naar 
clockhuysplein@gmail.com! 
 
WAT KAN DE PCOB HAREN VOOR U BETEKENEN? 



22 
 

 
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) Uw bijdrage hiervoor is voor het komende jaar € 
15.00. 
 
 
LIEF EN LEED COMMISSIE: COÖRDINATIE: Greta Douma, tel 050-
5343445  Assistentie wordt verleend Gé Bos, tel.5345917,  
Antje  Kluiter, tel. 5346529, Greet Wiersma, 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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Belastingservice Provincie Groningen 
23 november 2022 
 
 

Veranderingen in de inkomstenbelasting 2023 
 Het minimumloon stijgt volgend jaar met 10,15% en in het verlengde 

daarvan ook de uitkeringen en de AOW 
 De algemene heffingskorting stijgt naar €3070 (2022 = € 2.888) en 

wordt vanaf een inkomen van €22.660 per jaar met 6,1% afgebouwd 
naar €0 bij een inkomen van €73.701. 

 Vermogensheffing Het berekende voordeel wordt in 2023 tegen 32% 
belast. Deze percentages stijgen naar33% in 2024 en 34% in 2025. 

 Vermogensheffing De vermogensheffing is gunstiger geworden voor 
belastingbetalers die vooral sparen. 

 Het rendement op de Spaar- en Aandelentegoed wordt Resp. 0,01% 
en 5,69%) De vrijstelling voor box 3-vermogen stijgt naar €57.000 
(2022: 50.650). 

 Eindejaarstip 1 Beleggers met belastbaar vermogen kunnen er baat 
bij hebben om vóór 1 januari over te stappen naar sparen. Dat 
scheelt ongeveer 1,8% vermogensheffing en daarnaast leidt het 
mogelijk tot hogere toeslagen (bij een laag inkomen) of 
ouderenkorting (voor AOW’ers met een hoog inkomen). Ook 
aftrekposten leveren meer op. 

 In detail: vermogensheffing €100.000 belastbaar inkomen in 
beleggingen geeft volgend jaar een box 3-inkomen van ongeveer 
€5500, terwijl dat bij €100.000 spaartegoed maar €10 is. 
Overstappen van beleggen naar sparen scheelt ruim €900 aan 
vermogensheffing en daarnaast kan het zo’n €600 zorgtoeslag of 
€825 ouderenkorting schelen. 

 Eindejaarstip 2 Betaal zorgpremie vooruit. Het vermogen daalt als je 
in een keer de zorgpremie voor 2023 in december 2022 
vooruitbetaalt. De zorgverzekeraar beloont dit bovendien vaak met 
2% tot 3% korting op de jaarpremie. 
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 Aftrekposten Het maximale tarief voor aftrekposten gaat in 2023 
omlaag van 40% naar 37%. De aftrekpost voor pensioen blijft op het 
maximale tarief van 49,5%. Scholingskosten zijn sinds 2022 niet meer 
aftrekbaar. 

 Aftrekposten De aftrekpost vermindert het inkomen waarover 
vervolgens de algemene heffingskorting berekend wordt. Wie in 
2022 tussen €21.317 en €69.398 aan inkomsten heeft, krijgt via een 
aftrekpost 37% terug en bespaart tegelijkertijd 6% aan afbouw 
algemene heffingskorting. De aftrekpost levert dan dus 43% 
belastingvoordeel op, meer dan bij iemand wiens inkomen in het 
hoogste tarief van 49,5% belast wordt en die 40% aftrek krijgt. Bij de 
arbeidskorting werkt dat niet zo. 

 Reiskostenvergoeding De onbelaste reiskostenvergoeding van de 
werkgever van €0,19 per kilometer gaat omhoog naar €0,21 in 2023 
en naar €0,22 in 2024. 

 Middeling De middelingsregeling om de belastingheffing te spreiden 
over meerdere jaren verdwijnt in 2023. De periode 2022-2024 is 
daarmee het laatste tijdvak waarover een middelingsteruggaaf kan 
worden aangevraagd. De regeling is gunstig voor mensen met sterk 
wisselende inkomsten, bijvoorbeeld voor mensen die een tijdlang van 
hun spaargeld leven of bij pensionering er sterk in inkomen op 
achteruitgaan. 

 Pensioen Wie na de AOW-leeftijd blijft doorwerken kan vanaf 2023 
pensioen blijven opbouwen tot 5 jaar na de pensioendatum. Vanaf 1 
juli 2023 is het mogelijk om op de pensioendatum 10% van het 
opgebouwde pensioen ineens te laten uitkeren. Dit geldt ook voor 
het individuele pensioen dat via een lijfrente is opgebouwd (derde 
pijler). 

 Energietoeslag Gemeente Groningen Voor inwoners die nét buiten 
de boot vallen voor de energietoeslag van € 1.500,- heeft de 
gemeente een uitbreiding op de energietoeslag gemaakt. 

 Bij een inkomen tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm komt 
u in aanmerking voor een energietoeslag van € 600,-. 
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 Bij een inkomen tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm komt 
u in aanmerking voor een energietoeslag van € 600,-. 

 Uw inkomen mag tussen 1 januari – 1 juli 2022 niet hoger zijn dan: 
AOW-leeftijd of ouder Alleenstaande (ouder) € 1.455,67 t/m € 
1.698,28 Echtpaar of samenwonend € 1.971,05 t/m € 2.299,56 

 Uw inkomen mag tussen 1 juli – 1 november 2022 niet hoger zijn dan 
AOW-leeftijd of ouder Alleenstaande (ouder) € 1.470,80 t/m € 
1.715,94 Echtpaar of samenwonend € 1.992,43 t/m € 2.324,50 

 De bedragen zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag. Het gaat om 
één maand in de periode 1 januari 2022 tot 1 november 2022. 

 Communicatie aangiften Kennisnetwerk belastingdienst Periodieke 
webinars belastingdienst 15-12-2022 om 10 – 12 uur (aanmelden) 
Jaarlijkse webinar KBO /PCOB Jaarlijkse bijeenkomst regio Noord 
(februari) 
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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 enkele maanden in beslag 
nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor 
de keuring.  
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Slaap is wel iets meer dan dat gedeelte van het etmaal, 
waarin je je ogen sluit. Slaap is een proces waarbij je 
lichaam zichzelf repareert en weer oplaadt voor de volgende 
dag. Negen verrassende slaapweetjes. 
 
1) Minder slaap, meer rimpels 
Een chronisch slaaptekort is slecht voor de gezondheid, met meer kans op 
allerlei problemen; van een slechter seksleven tot hartfalen aan toe. Minder 
bekend is dat slaaptekort het ontstaan van fijne lijntjes in de gezichtshuid 
bevordert. Een deel van de normale huidveroudering wordt 's nachts weer 
hersteld, maar dat goede werk komt bijna tot stilstand bij langdurig 
slaaptekort. Slaaptekort verhoogt ook het cortisol in het bloed, wat de werking 
van het huidverstevigend collageen dwarsboomt. 
 
2) Slaaptekort? Sneller dik 
Mensen die te weinig slaap krijgen, hebben meer kans op overgewicht. Een 
slaaptekort leidt tot een verstoorde stofwisseling en een onbalans tussen de 
hormonen greline en leptine. Greline zorgt dat je zin krijgt in eten en leptine 
vertelt je lichaam wanneer je genoeg hebt gegeten. Door slaaptekort krijg je 
meer greline en minder leptine en neemt je eetlust dus toe, terwijl bovendien 
je spijsvertering niet optimaal werkt. 
 
3) Veel daglicht voor goede slaap 
Wie overdag wordt blootgesteld aan veel daglicht maakt 's avonds voldoende 
van het slaaphormoon melatonine aan. In het donkere jaargetijde is 
blootstelling aan daglicht extra belangrijk. Maar fel licht in de avond remt de 
melatonineproductie juist af. Dat fenomeen doet zich ook voor als je nog laat 
voor een computerscherm zit. 
 
 
4) Dikker door lichte slaapkamer 
Een goed verduisterde kamer is belangrijk voor een goede slaap. Een klein 
beetje kunstlicht, al is het maar van je wekker, verstoort volgens diverse 
onderzoeken het slaap-waakritme van de mens. Vermoed wordt dat nachtelijk 
licht ook leidt tot een slechtere stofwisseling en een verstoorde celdeling. 
 
5) Slechte slaap, slecht geheugen 
Een nacht slecht slapen heeft een aantoonbaar negatief effect op de werking 
van het geheugen, zo blijkt onder meer uit Nederlands onderzoek. Bij een 
goede, diepe slaap kunnen de hippocampus en de cerebrale cortex samen 
belangrijke informatie goed opslaan. Wie veel moet leren, moet proberen een 
lichte, verstoorde slaap te voorkomen. 
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6) Slaap en sport helpen elkaar 
Uit recente onderzoeken blijkt dat er een sterk verband is tussen bewegen 
overdag en de kwaliteit van de slaap. Wie met moeite in slaap valt of een heel 
lichte slaap heeft, kan de slaap flink verbeteren door minstens vier keer per 
week twintig minuten te sporten. Een stukje hardlopen, de lopende band in 
een sportschool of een flink stuk fietsen helpen het beste. Wie beter slaapt 
krijgt bovendien meer zin in bewegen, waardoor bewegen en lekker slapen 
elkaar in stand kunnen houden. 
 
7) Banaansmoothie beter dan melk 
Een glas warme melk kan de slaap een beetje bevorderen door het aminozuur 
triptofaan, een grondstof voor het slaaphormoon melatonine. Het meeste van 
het triptofaan wordt echter tegengehouden door de bloed-hersenbarrière. Wie 
wat lichte koolhydraten bij de melk neemt, bijvoorbeeld een cracker, maakt het 
brein ontvankelijker voor triptofaan. Of neem een banaan, waarin zowel 
triptofaan als koolhydraten zitten. Nog beter volgens Australisch onderzoek: 
een melk/banaansmoothie. 
 
8) Uitslapen niet gezond 
Als te weinig slaap ongezond is, is te veel slaap dan gezond? Uit onderzoek 
blijkt dat mensen die vaak langer dan acht uur slapen meer dan gemiddeld 
dezelfde slaapklachten hebben als mensen die te kort slapen. Lang slapen 
verstoort het bioritme en ontregelt geheugenfuncties. 
 
 
9) Niemand slaapt in één ruk door 
De gedachte dat je pas een goede nachtrust hebt gehad als je in één ruk 
doorslaapt, is een misvatting. Bij een normale slaap wordt een mens vele 
keren per nacht wakker. Van deze waakmomenten ben je je niet altijd bewust. 
Je maakt vijf cycli van diepe slaap door, die elk ongeveer anderhalf uur duren. 
Na elke cyclus ontwaak je even, en tussendoor zijn er ook nog vele kleine 
half-wakker momenten. 
 
Bron: Plus online 
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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   Nico Oudman, 
Mottenbrink 28 9755 PR Onnen 
Tel. 06 47349140 
e-mail: enoudman@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 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Reinhold Bos, tel. 050 5348738  
e-mail: reinholdbos@gmail.com 

 
Het volgend nummer verschijnt D.V. op 28 januari 2023   
Deadline kopij : maandag 24 januari 2023 
 


