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VAN DE VOORZITTER 
 
Het einde van de kersttijd is voorbij. Op 6 januari, Driekoningen, 
worden de kerstspullen opgeruimd en gaan we een nieuwe periode 
tegemoet. Driekoningen staat ook bekend als Epifanie of Dertiendag, 
wat betekent, de openbaring van de Heer. De naam Dertiendag is 
ontstaan omdat het 13 dagen na de eerste kerstdag is.  
Matteüs schrijft hierover in 1- 4: 16 en 17: Zodra Jezus gedoopt was 
door Johannes de Doper en uit het water omhoog kwam, opende de 
hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op 
hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ’Dit is mijn geliefde 
Zoon, in hem vind ik vreugde’. 
 
In deze tekst klinkt zoveel liefde voor ons. De zoon van God, onze 
verlosser, waar we ons steeds opnieuw aan vast kunnen houden. Hij 
houdt van ons mensen zoals we zijn en oordeelt of veroordeelt niet. Bij 
dit schrijven moest ik denken aan de toespraak van premier Rutte op 
19 december waarop hij op indrukwekkende wijze zijn excuus aanbood 
voor het slavernij verleden. Dat verleden begon een paar eeuwen terug 
en is pas 150 jaar geleden gestopt. Slavenhandel? Mensensmokkel? 
Het gaat om mensen, kinderen van God. Het valt toch niet te begrijpen 
hoe respectloos er is omgegaan met mensen in de vorige eeuwen. 
Goed dat er nu aandacht aan wordt geschonken. Dat is eerder gedaan 
door de gemeente Hoorn waar een standbeeld staat van Jan 
Pieterszoon Coen. De vraag was of dit beeld verwijderd moest worden. 
Gelukkig is dit niet gebeurd. Er staat nu een plaquette bij met uitleg. 
Het is immers onze geschiedenis. Ik leerde vroeger veel jaartallen met 
gebeurtenissen waar verder geen uitleg bij was. Je eigen geschiedenis 
moet je leren kennen om inzicht te krijgen wat er allemaal is gebeurd. 
Nu hoorde ik op de radio dat er ook een excuus in de maak is van de 
regering over de Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Dat wachten 
we rustig af….. 
 
 
      Kerstviering 

Met onze leden hebben we kerst gevierd op 21 december. Het was 
een goede opkomst met zo’n vijftig leden. Het echtpaar Snel uit 
Meppel verzorgde de middag met muziek, liederen en een prachtig 
kerstverhaal.  
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Het verhaal ging over een man die weduwnaar was geworden en 
een advertentie plaatste om 
met iemand kerst te vieren. Er 
reageerde een alleenstaande 
moeder die een dochtertje 
had. De moeder was verstoten 
door haar familie en leefde 
van de bijstand. Een groot 
verschil tussen de man en de 
vrouw. Hij nam hun beiden 
mee uit eten en zo ontspon er 
een vriendschap tussen hem, 
haar en het dochtertje. De 
bijeenkomst werd afgesloten 
met een drankje en 
bitterballen. 
 
Een bezinningsmoment 
Daarbij denken we aan onze 
leden die het moeilijk hebben 
vanwege ziekte of andere 

omstandigheden. We bidden voor onze leden maar ook voor de 
mensen in Oekraïne en de mensen in Iran die zwaar gebukt gaan 
onder het regime en de executies die daar plaats vinden zonder 
een eerlijk proces. 
 
Afscheid 
In de bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van Jacob 
Scholte. Hij is een jaar tijdelijk vertegenwoordiger geweest namens 
de afdeling Eelde. We zijn Jacob veel dank verschuldigd voor het 
vele werk dat hij voor de PCOB heeft gedaan. Jacob was mede 
oprichter van de afdeling Eelde. Jarenlang  is hij voorzitter geweest 
van de afdeling. Helaas doordat er geen bestuursleden meer 
gevonden konden worden was het bestuur  genoodzaakt om de 
afdeling op te heffen. Jacob heeft ervoor gezorgd dat de wijken in 
Eelde/Paterswolde werden ingedeeld voor de distributie van de 
Nieuwsbrieven en tijdschriften. Deze taak blijft hij aanhouden. 
Jacob, namens alle leden, onze waardering en dank voor je inzet 
voor de PCOB! 
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In jouw woorden: ‘ PCOB is een vereniging die de belangen 
behartigt namens onze leden. Dat moeten we steeds voor ogen 
houden’.   
Namens alle leden heeft Jacob een presentie ontvangen. 
 
Tenslotte 
 
God is Liefde 
Het ‘mens-worden’ van God 
Is de openbaring van een ongelooflijke liefde. 
 
Dit is de meest blije boodschap ooit aan de mensen gegeven. 
Deze liefde is ’mens’ geworden, 
vlees en bloed geworden 
in de persoon van Jezus van Nazareth, 
die twintig eeuwen geleden 
de geschiedenis binnentrad en alles op z’n kop zette. 
 
Woorden van Phil Bosmans die nog steeds onze harten raken. 
 
Ik wens u allen Gods liefde en nabijheid toe. Met vriendelijke 
groeten,  
mede namens de andere bestuursleden. 
 
Hilda Blanksma-Koster 
 
 

Jaarprogramma 2022  -2023 
 
LEDENBIJEENKOMSTEN       AANVANG HALF DRIE. 
 
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 
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19 april:  Middag bustocht. 
 

Voor eventueel vervoer naar en vanaf het Gorechthuis: zie 
bladzijde .26 
  
 
 

 
Kerstsamenkomst in het Gorechthuis 
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COLUMN VAN PIA 
 
Het is bijna 1 februari 2023 nu ik deze column schrijf en we 
weten allemaal wat dit betekent. 
70 jaar geleden vond de waternoodramp plaats in Zeeland, Zuid 
Holland en Brabant. Schouwen Duiveland was compleet onder 
water verdwenen. Wat een vreselijke ramp is dat geweest. We 
kunnen het heel goed zien in de documentaires op TV onder de 
naam: “Het water komt”. Deze documentaire wordt in gedeelten 
Iedere vrijdagsavond op NPO 2  uitgezonden. Heel 
indrukwekkend zoals deze uitzendingen ons een inkijkje geven 
over hetgeen daar destijds heeft plaatsgevonden. Mijn man is 
geboren in Sluiskil Zeeuws Vlaanderen. Hij was toen  8 jaar oud 
en weet zich dit alles nog heel goed te herinneren.  
In Sluiskil is het droog gebleven maar in Terneuzen dichtbij 
Sluiskil kwam het water op kniehoogte en is er nog een kleine 
jongen verdronken. 
Enkele jaren geleden hebben we nog een huisje gehuurd in 
Goedereede en zijn we op de fiets naar Oude Tonge gereden en 
daar het massagraf bezocht waar hele gezinnen begraven 
liggen. Daar is een speciaal kerkhof -boven op een dijk waar het 
nog droog was, (want het bestaande kerkhof stond toen nog 
onder water) voor aangelegd met allemaal kleine platte stenen 
erop met de namen en leeftijd van de slachtoffers. Daar liggen 
ca.300 mensen begraven van 18 dagen tot 91 jaar. Veel jonge 
en kleine kinderen. Zo indrukwekkend en heel emotioneel om dat 
te zien. Afgelopen vrijdagavond stonden er nog een broer en zus 
in de uitzending op dat kerkhof en vertelden over hun broertje en 
zusje die daar verdronken waren. Die mensen die daar in Oude 
Tonge wonen en meemaakten raken dat beeld en vreselijk 
geschrei en geschreeuw van de doodsangst van die mensen in 
nood nooit meer kwijt. 
Ik was 9 jaar toen het gebeurde en weet het nog als de dag van 
gisteren. Ik zie mijn moeder nog huilen om het leed wat daar 
gebeurde. Ze was jarig op 3 februari en maakte altijd 
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arretjescake als ze jarig was. Toen met die vreselijke ramp deed 
ze dat niet en werd haar verjaardag niet gevierd en kregen we 
geen arretjescake. Ze zei: “Hoe kunnen we nu feestvieren en 
gebak eten terwijl er zoveel mensen en dieren verdronken zijn en 
mensen in grote rampspoed verkeren. De vlaggen werden 
halfstok gehangen op haar verjaardag. Mijn moeder begreep het 
verdriet vooral van kinderen wiens ouders waren verdronken en 
wees werden. (Ze was zelf nog maar anderhalf jaar toen ze wees 
werd en haar hele leven haar ouders miste door Spaanse griep 
in die tijd.)  
Er werden grote inzamelingen gehouden voor de gedupeerden 
van de ramp o.a. aan kleding en voedsel, schoenen, dekens etc. 
Het is goed de slachtoffers te blijven gedenken en heel fijn dat 
deze documentaires gemaakt zijn opdat wij niet vergeten. 
 
Haren, 23 januari 2023. 
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Onderstaand artikel komt uit de nieuwsbrief “Mensen met 
dementie in Groningen” van januari 2023. Meer info kunt u 
vinden op: https://www.innovatiekringdementie.nl/a-
2127/begripvolle-steun-en-betekenisvol-contact 
 

 

Praktische adviezen voor de verbale en non-verbale 
communicatie met mensen met dementie. 

In de afgelopen jaren hebben experts, kennisinstituten en 
beroepsverenigingen adviezen opgesteld voor de communicatie 
met mensen met dementie. Hieronder een samenvatting van de 
hoofdpunten: 

Maak contact met aandacht 

 Ga dichtbij staan en maak oogcontact voordat je gaat 
praten.  

 Stel jezelf voor en vertel wat je komt doen. Ook als je die 
persoon al kent, kan het zijn dat hij/zij jou even niet 
herkent.  

 Zorg dat je mimiek en stem toegankelijk en vriendelijk 
zijn.  

 Raak iemand aan als dat goed voelt, bijvoorbeeld iemands 
hand.  

 Vermijd een hoge en schelle stem of onnodig hard praten.  
 Noem iemand bij de naam die hij/zij prettig vindt. De een 

wordt graag bij de voornaam genoemd, een ander bij de 
achternaam met meneer of mevrouw. Het kan ook zijn dat 
een gehuwde vrouw alleen nog haar meisjesnaam kent, 
en niet haar gehuwde naam. 

Houd het rustig en spreek met korte zinnen 
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 Doe één ding tegelijk, vraag één ding tegelijk en houdt het 
bij één onderwerp.  

 Houd het tempo laag. 
 Probeer storende achtergrondgeluiden te vermijden, veel 

prikkels tegelijkertijd kunnen verwarring geven. 

Vraag niet te veel naar feiten en gebeurtenissen 

 Vragen die beroep doen op iemands geheugen kunnen tot 
extra verwarring leiden. Vraag daarom bijvoorbeeld in 
plaats van ‘Wat heeft u gisteren gedaan?’ ‘Hoe was uw 
dag?’ of: ‘Heeft u een prettige dag gehad?’  

 En als je vraagt ‘Hoe voelde u zich tijdens uw trouwdag?’ 
in plaats van ‘Wanneer bent u getrouwd’, dan is de kans 
groter dat betekenisvolle herinneringen en verhalen boven 
komen.   

Probeer de boodschap te begrijpen en bevestig deze 

 Het kan goed zijn dat een verhaal niet logisch klinkt, maar 
er zit altijd een boodschap in. Help iemand die te uiten 
door verder te vragen of door woorden of zinnen te 
herhalen. Of kijk naar de gezichtsuitdrukking en 
lichaamstaal, de toon van de stem en benoem wat je ziet. 
‘Ik zie dat het u veel doet’ bijvoorbeeld, of ‘Ik zie dat u 
blij/bang bent’.  

 Geef ruimte om gevoelens te tonen. Ontken of negeer 
emoties niet, ze mogen er zijn. Zeg niet: ‘Ach, ik vergeet 
ook weleens wat’, maar zeg dat je je kunt voorstellen dat 
het rot voelt om zoveel te vergeten. 

  

Wees geduldig 
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 Heb geduld wanneer iemand iets niet lukt. Neem de tijd, of 
probeer het op een later moment of op een andere manier 
nog eens.  

Toon betrokkenheid 

 Toon telkens weer oprechte belangstelling, ook al ken je 
het verhaal al lang.  

 Vraag door hoe iemand het beleefd heeft, wat iemand 
ervan vond.   

 Of herhaal subtiel woorden, zinnen, gebaren. Zo ben je 
een spiegel en kun je het zelfbeeld van de ander 
versterken.  

Geef complimenten  

 Geef veel oprechte complimenten, corrigeer zo min 
mogelijk en bestraf niet.  

 Bedank oprecht voor de hulp als degene je geholpen 
heeft. Zo kan iemands gevoel van eigenwaarde intact 
blijven of groeien.  

Gebruik humor 

 Maak grapjes die iemand kan begrijpen. Samen lachen 
zorgt voor ontspanning en verbinding; een vrolijk en open 
gezicht doet wonderen. 
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Verslag ledenmiddag woensdag 18 januari in 
“Ons Centrum”. 
 
Voor deze middag was de 
heer Koos Witteveen 
uitgenodigd. Hij werkte 
38 jaar bij Defensie en de 
laatste 3,5 jaar werkte 
hij op het bureau van het 
Ministerie van 
Defensie, waar hij zich 
bezig hield met het militair 
ceremonieel bij 
koninklijke 
gelegenheden. De band 
die er is tussen de 
krijgsmacht en het 
koningshuis is 
duidelijk zichtbaar tijdens 
bijv. koninklijke 
huwelijken, 
troonswisseling en begrafenissen, maar ook bij de Nationale 
Dodenherdenking, staatsbezoeken en Prinsjesdag.  
In 2004 werd Koos gevraagd om iets over zijn werk te vertellen 
en dat heeft hij dan ook met verve gedaan, zoals iemand met 
een rang in het leger dat kan: Met een harde stem. Koos had dan 
ook geen microfoon nodig om zich verstaanbaar te maken!  
Zijn verhaal werd visueel ondersteund door filmfragmenten en 
met militaire humor voorzien van commentaar. We kregen we 
een prachtig inkijkje bij de voorbereiding voor het huwelijksfeest 
van onze koning Willem Alexander en koningin Maxima.  
Met militaire precisie wordt alles uitgevoerd: de hoeven van de 
paarden worden geborsteld; touwen worden in de rails gelegd 
om te voorkomen dat de wielen van de koets erin vastlopen en 
de putdeksels in de route worden - na controle – dicht gelast. 
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Koos vertelde over vaandels, sabels, Gele Rijders, etiquette, enz. 
De koning zit in de koets rechts van de koningin (als meerdere). 
Iemand van de erewacht moet de sabel tijdens in – en uitstappen 
van de koets 10 cm boven de grond houden. Ook onze koning 
zou het tijdens die dag moeten doen, maar volgens Koos was hij 
moe en gebruikte de sabel als wandelstok. Het Wilhelmus mag 
niet twee keer achter elkaar op dezelfde plek worden gespeeld. 
Al met al een leerzame middag voor de ruim 40 aanwezige 
leden! 
ENO 
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Groningen, 20 januari 2022 

 

 
Mantelzorgkaart 2023 is weer aan te vragen.  
 
Mantelzorgers bieden langdurige hulp en zorg aan een naaste. 
Daarbij is het belangrijk om sociale contacten te onderhouden, 
hoe moeilijk dat soms ook is. De gemeente Groningen waardeert 
de zorg en inzet die mantelzorgers geven en laat dit onder andere 
blijken door het verstrekken van de mantelzorgwaarderingskaart. 
De kaart kan aangevraagd worden bij het Steunpunt Mantelzorg 
van Humanitas. 
 
De mantelzorgkaart bestaat uit zes coupons, die gebruikt kunnen 
worden om te ontspannen, iets leuks te ondernemen of een verrassing 
op te halen. Met dank aan de deelnemende bedrijven en ondernemers 
die ook dit jaar weer klaar staan voor mantelzorgers. 
 
Mantelzorger? Maak je kenbaar! 
Het Steunpunt Mantelzorg doet hierbij weer een oproep aan 
mantelzorgers die wonen in de gemeente Groningen om zich te 
melden bij het Steunpunt en de Mantelzorgkaart aan te vragen. Een 
oproep die in het verleden duidelijk succes heeft gehad, vertelt Maaike 
Louwsma, projectcoördinator van het steunpunt. “We nodigen mensen 
van harte uit om zich kenbaar te maken als mantelzorger. Veel 
mantelzorgers trekken pas aan de bel als de zorg hun over de 
schoenen loopt. Maar juist vroegtijdig stilstaan bij je eigen situatie en 
grenzen kan helpen om beter in balans te blijven. Het Steunpunt is er 
voor een luisterend oor of om mee te denken over praktische hulp en 
steun. Als mensen zich bij ons inschrijven, ontvangen ze naast de 
mantelzorgkaart ook regelmatig nieuws, informatie en uitnodigingen 
voor activiteiten die we organiseren.” Meer over het Steunpunt weten?  
Bekijk onze website: 
www.humanitas.nl/groningen/steunpuntmantelzorg  
 
Mantelzorgkaart aanvragen 
De Mantelzorgkaart is voor mantelzorgers die wonen in de gemeente 



18 
 

Groningen. Aanmelden als mantelzorger en de kaart aanvragen kan op 
3 manieren*: 

 Langskomen tijdens de mantelzorginloop in de wijken. Zie hiervoor 
de contactpagina van het Steunpunt. 

 Online het inschrijfformulier invullen via  
www.humanitas.nl/groningen/aanvraag-mantelzorgkaart 

 Bellen met Humanitas: 050 -312 60 00. 
 
*Mantelzorgers die al staan ingeschreven moeten jaarlijks de kaart 
opnieuw aanvragen. 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
Het Vrije Tijds Café:             
Beleef het Nationaal Park Drentsche Aa bij ons!  
 
Graag nodigen we je uit voor het Vrije 
Tijds Café 'Nationaal Park 
Drentsche Aa'. 
op donderdag 16 februari 2023; 
van 19.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 
18.45 uur); 
in buurtcentrum de Wende, Goudlaan 555, 9743 CP in Groningen. 
Er komen twee sprekers iets vertellen over dit thema. 
 
André Brasse is gids bij het Nationaal Park de Drentsche Aa. 
Hij neemt ons mee in de bijzondere verhalen van het Nationaal Park 
Drentsche Aa vanaf de voorlaatste ijstijd tot aan nu. En hij vertelt 
waarom hij ervoor gekozen heeft om zijn vrije tijd te besteden aan het 
geven van rondleidingen in dit natuurgebied. 
André heeft ook nog een verrassing voor ons in petto! 
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Joey Tamminga is druk bezig met de voorbereidingen voor het 2e 
thema van het Vrije Tijds Café. Hij houdt je nog even in spanning. Het 
kan gaan over slangen, de eerste mensen, natuur in het beekdal, de 
oeros of misschien iets over een mammoet? 
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom en maak het mee! 
  
Wat is het Vrije Tijds Café? 
Als je aan vrije tijd denkt, wat komt dan het eerste in je op? Ja, het is 
onlosmakelijk verbonden aan ontspanning. Zonder ontspanning kun je 
je niet opladen. En soms zijn we zo druk. Ontspanning en ontladen is 
belangrijk. In het café worden allerlei vormen van ontspanning 
besproken ter inspiratie. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Meer informatie vind je in de flyer en op onze website. 
De toegang is gratis! Koffie/thee met cake staan voor je klaar. Wel 
graag van tevoren even aanmelden, dit kan per mail via vtc@zavie.nl 
of 050 571 3999 | 06 174 174 58. 
 
Voel je welkom bij het 'Vrije Tijds Café!' 
Graag tot ziens op 16 februari! 
Joey, Femmie en Bert. 
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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  
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) 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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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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Hier is ruimte voor 
uw advertentie 
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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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Als met het klimmen der jaren 
de woordenstroom stil komt te staan 
weten we dat wijst op een einde. 
Hoe kijken we daar tegen aan? 
 
Van een gezellige babbelaar 
tot een ineengedoken mens. 
Alle hartelijkheid en liefde 
verdwenen, nog enkel één wens. 
 
Wanneer komt er een einde 
aan dit duidelijk voltooid leven. 
Van eens een sprankelend persoon 
tot een oud mensje dat zit te beven. 
 
We hebben het moeilijk als een geliefde 
zo gaat aftakelen en in stilte lijdt. 
Soms in een moment van helderheid 
zich over je bezoek aan haar verblijdt. 
 
Vraag je zullen we samen bidden? 
Kijken de ogen je vragend aan. 
Er komt hierin een glinstering. 
Ze heeft mij dus wel verstaan. 
 
Langzaam vouwt ze haar handen, 
buigt het hoofd en sluit de ogen. 
Ik kijk op haar dunne grijze haren. 
Voel in mijn hart een groot mededogen. 
 
Welk een vreugde zal het straks zijn 
om een vernieuwd lichaam te krijgen. 
Weg met de last van zonde en verval 
als onze dagen zich eeuwig aaneenrijgen. 
 
Anita den Boer Kosmeier 
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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/notulist:  Lienke Westerhof – Jongsma, 
tel. 050 5345731 
e-mail: lienkevenema@hotmail.com 
 
Penningmeester en ledenadministratie: 
Hans Beeftink, tel.:0598 416220 
e-mail: hansbeeftink@outlook.com  
Jaarcontributie voor 2023:  
alleenstaanden: € 37.00 echtparen:  
€ 60,00    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 3 maart 2023   
Deadline kopij : maandag 27 februari 2023 
 


