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Als een vijgenboom
Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uit-
spruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Matteüs 24 : 32

In deze dagen komen er heel veel dingen op ons af. Hoe gaan we om met regels en 
wetten? En waarom wel en waarom niet? Gaan we vaccineren of juist niet? Vaak bepaalt 
Covid 19 momenteel ons gesprek en ons gedrag. Het is soms moeilijk om mensen die 
anders doen en denken te blijven respecteren.
Zo kunnen al deze dingen ons helemaal in beslag nemen. Ons gedrag ten opzichte van 
onze medemensen helemaal bepalen. En juist nu is het zo belangrijk om te weten wat 
de Bijbel ons hierin te vertellen heeft. In Matteüs 24 wordt ons dat duidelijk gemaakt. Er 
staat ons van alles te wachten. Dat moet! Daar kunnen we niet buitenom, pas na dat alles 
komt onze Heere terug. Maar let op: we moeten vrucht dragen!
We moeten waakzaam zijn op ons spreken en gedrag. Daarom is het zo belangrijk dat 
we een goede, stevige ondergrond hebben. Als we ons door de Bijbel laten leiden hebben 
we zeker een stevig fundament. Dan kijken we als christen naar de mensen en de dingen. 
Dan bidden we om de wijsheid die we zo nodig hebben om beslissingen te nemen, een 
gesprek in te gaan of juist af te sluiten, in vrede.
Laten we zijn als de vijgenboom in dit hoofdstuk; onze tak zacht en onze bladeren uit-
spruitend, want dan weten we dat de zomer nabij is.

P.t.N.

Bestuur/redactioneel
Er is niet veel te melden vanuit het bestuur. Door de lockdown en coronamaatregelen 
komt er weinig binnen en kan er ook niets georganiseerd worden, wat erg jammer is. 
We hopen en bidden dat het virus mag afnemen en dan vooral de Britse variant die nu 
steeds meer oprukt. Van alle positieve tests is 2/3 de Britse variant. Dus houdt u zich aan 
de maatregelen en draag een mondkapje en ontvang één persoon tegelijk op bezoek.

Belastingaangiften 2020
Ieder jaar moet u weer uw aangifte doen aan de belastingdienst. Voor onze ouderen kan 
dit soms een probleem zijn. Bij de PCOB hebben we belastingdeskundigen die elk jaar 
weer klaarstaan om u behulpzaam te zijn bij het invullen van uw aangifteformulier van 
uw inkomstenbelasting. Deze belastingservice is bedoeld voor gepensioneerde leden 

Spreuk van de maand
Oordeel niet op basis van uiterlijk. Een rijkgevuld hart kan verstopt gaan 
onder een armzalige jas.
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met een eenvoudige aangifte. De leeftijdgrens is vanaf 65 jaar. Als 
inkomensgrens voor de doelgroep geldt voor het afgelopen jaar:

Voor alleenstaanden: bruto € 25.000,– inclusief pensioen.
Voor gehuwden: bruto € 30.000,– inclusief pensioen.

De onkostenvergoeding is vastgesteld op circa € 12,– per aangiftebiljet. Hebt u onze hulp 
nodig bij het invullen van uw aangifteformulier, dan kunt u zich melden bij een van de 
onderstaande personen:

D. Bakker, Burg.v.Suchtelenlaan 4, telefoon 68 12 41
A. de Boer, Ransuil 28, telefoon 69 03 75
Joh. Schenk, Robbenplaat 1, telefoon 68 20 44
C. van Bezooijen, Tida Kira 20, telefoon 68 61 08

Telefoonteam KBO-PCOB
U kunt als lid van KBO-PCOB met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en ge-
zondheid terecht bij de Servicetelefoon. Onze vrijwilligers zijn eind december geschoold 
door Vereniging Eigen Huis en Techniek Nederland, waardoor ze u nog beter te woord 
kunnen staan met vragen over woonzaken.

Servicetelefoon
U kunt de Servicetelefoon bereiken op telefoonnummer (030) 340 06 55 van maandag 
tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Pensioen- en Juristentelefoon
Naast de Servicetelefoon kunt u met pensioengerelateerde of juridische vragen terecht 
bij de Juristentelefoon of de Pensioentelefoon. Zij zijn bereikbaar op woensdag en don-
derdag van 13.00 tot 15.00 uur via (030) 340 06 55.

PCOB-website is vernieuwd
De website van de PCOB is vernieuwd. De PCOB-website is met minder pagina’s over-
zichtelijker geworden. Zaken die de vereniging PCOB en de afdelingen aangaan hebben 
een plek gekregen op de website. De landelijke belangenbehartiging en de landelijke 
voordelen vindt u vanaf nu vooral terug op de KBO-PCOB-website.

Nieuwe regionaal consulent voor de PCOB
Dorrit van Someren is sinds 1 februari gestart als regionaal consulent voor de PCOB. 
Ze is 46 jaar en woont in Amstelveen. In haar loopbaan heeft ze vanuit verschillende 
functies gewerkt voor senioren, onder andere als preventiefunctionaris in de GGZ en 
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als mantelzorgadviseur. Ze gaat zich inzetten voor de PCOB en hoopt spoedig kennis te 
maken met de afdelingen en kaderleden.

Pamflet voor de banken
Wij vragen als KBO-PCOB aan de banken: richt lokale servicepunten op! Om deze op-
roep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet opgesteld, met daarin vijf 
belangrijke behoeften van senioren: 
1. Zorg voor persoonlijk contact
2. Wees bereikbaar
3. Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten
4. Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig
5. Zorg voor een veilige bankomgeving.
Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING.

Agenda
 9 maart Bestuursvergadering, 16.30 uur.
 6 april Bestuursvergadering, 16.30 uur.
 14 april Ledenvergadering, 15.00 uur tot 17.00 uur (onder voorbe-

houd)

Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit ga schrijven, zie ik om mij heen een witte wereld. Het is alweer 
een hele tijd geleden dat er zo veel sneeuw gevallen is. Een periode van mooie foto’s en 
filmpjes van kleinkinderen die sneeuwpret hebben. Maar ook van overlast, ouderen die 
niet van huis durven en dus geen boodschappen kunnen doen en ook vaak de hulp van 
anderen inroepen om ondersteuning hierin. En zeker ook nu, als de lockdown van het 
coronatijdperk nog steeds voortgaat met al de beperkingen van dien.
Als PCOB hadden we zo graag inmiddels van alles willen organiseren, maar dat kan nog 
steeds niet. Wat wij als bestuur zeer jammer vinden. Iedereen heeft zin om weer eens een 
ander te ontmoeten. Het ligt in de bedoeling om eind maart een wandeling door het bos 
te doen, maar aangezien we nog niet weten of dit wel toegestaan is vanwege de corona, 
staat dit even in de wacht. Mocht de gelegenheid zich voordoen dat dit wel mag, dan 
laten we het u weten door middel van een bericht in het Urkerland.
In deze nieuwsbrief ook iets over het manifest Waardig Ouder Worden, waarin een heel 
aantal zaken staan, die voor een ieder van ons belangrijk zijn en laten zien waar de lan-
delijke organisatie mee bezig is. Ik hoop en bid dat alles spoedig weer normaal zal zijn, 
alhoewel het nooit meer zo zal zijn als het was en dat doet ook mij pijn.

Jacob v. Veldhuisen
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De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 23 februari 2021.

Albert Heijn Urk
Nagel 42, 8321 RG Urk, tel.: 0527 681634
Bezorgkosten bij aankopen boven € 25,– gratis 
+ koffie staat klaar. Deze actie geldt de hele 
woensdag.

Bakker Bart
Ransuil 56, 8322 CP Urk, tel.: 0527 210010
De hele week bij uw aankopen, of bij koffie/thee 
met koek, dan is het drinken gratis

Bike Shop
Industrierondweg 20, 8321 EB Urk, tel.: 0527 
684857
10% korting op rollators

Boekhandel Koster
Handelskade 8, 8321 KB Urk, tel.: 0527 688080
10% korting op alle wenskaarten

Henkko Meubelen
Malzwin 20, 8321 MX Urk, tel.: 0527 684657
5% korting op alle artikelen, 10% korting op 
matrassen

Slagerij Brouwer
Ransuil 55a, 8322 CP Urk, tel.: 0527 688222
De Hofstee 4, 8321 HG Urk, tel.: 0527 681760
Dinsdags 10% korting op uw aankopen

Bastiaan Schoenen
Pyramideweg 3, 8321 CG Urk, tel.: 0527 686868
Elke dag vóór 11.00 uur 10% korting op het aan-
koopbedrag van een paar schoenen uit de nieuwe 
collectie (niet op afgeprijsde artikelen)

Sportcentrum Keep Fit V.O.F.
Vlaak 8, 8321 RV Urk, tel.: 0527 685400
U mag 6x per maand ’s middags tussen 14.00-
17.00 uur sporten voor € 23,50

’t Boekendal
Nagel 48, 8321 RG Urk, tel.: 0527 682110
10% korting op alle wenskaarten

Cafetaria Gebr. Meun
De Hofstee 6a, 8321 HG Urk, tel.: 0527 682356
10% korting op uw aankopen

Drogisterij/Parfumerie Chéri Urk
Ransuil 59, 8322 CP Urk, tel.: 0527 690105
Woensdagmorgen 10% korting op uw aankopen 
(niet op reclames/acties)

Esther’s Hairfashion
Ransuil 62a, 8322 CP Urk, tel.: 0527 688383
Maandag t/m donderdag: 15% korting op wassen/
knippen/drogen

’t Vershuys Urk
Pyramideweg 11, 8321 CG Urk, tel.: 0527 690011
Elke werkdag van 8.00 uur tot 10.00 uur 10% kor-
ting op vlees/vleeswaren/groenten/fruitproducten

Schoenmakerij Visser
Rotholm 87, 8321 DJ Urk, tel.: 0527 685155
Bent u een sleutel kwijt, of is er één afgebroken? 
Wij maken weer een nieuwe voor u, en u ont-
vangt de tweede sleutel voor de helft van de prijs.

Kaptijn juweliers
Wijk 2-64, 8321 ES Urk, tel.: 0527 682210
10% korting op onze collectie sieraden en horloges 
bij ons filiaal op Urk (niet in combinatie met an-
dere kortingen, acties, waardecheques, reparaties 
en goudinruil)

Kapsalon Hairline
’t Klif 1, 8321 KG Urk, tel.: 0527 683618
Van maandag t/m donderdag ontvangt u bij ons 
10% korting op knippen en permanent!

Piccobello schoenen
De Hofstee 5, 8321 HG Urk, tel.: 0527 262999
Iedere dag 10% korting, uitgezonderd aanbiedin-
gen

Pashouders, uw PCOB-pas is persoonsgebonden!

Acties PCOB met de winkeliers op vertoon van uw PCOB-pas!
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Kruiswoordpuzzel
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38

© Puzzelbureau Creataal, Schijndel

Breng de letters uit de gelijkgenummerde hokjes over 
naar de hokjes hiernaast. Dit is de oplossing.

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek t.w.v. € 11,90
Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot t.w.v. 
€ 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis exemplaar 
van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar 
https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen. 
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: Roniko BV, 
Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / uw adres / 
uw telefoonnummer.

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein Promotioneel Kansspel 
Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van Roniko BV van toepassing. Deze zijn te 
vinden op www.puzzelbrein.nl.

HORIZONTAAL
1 transparant blad - 5 citroengras - 9 
dicht - 10 in orde - 11 papegaai - 12 
scheersteen - 13 sprookjesbeest - 14 pers-
fotobureau - 16 getijde - 18 gedroogde 
vrucht - 20 persoonlijk vnw. - 21 weg met 
bomen - 22 wisselborgtocht - 23 misluk-
king - 26 vis - 28 heildronk - 31 uitstekend 
strookje - 32 Bijbelse vrouw - 33 man-
nelijk dier - 34 deel v.e. fiets - 36 bovenste 
dakrand - 38 dansontwerper

VERTICAAL
1 opgetaste hoop - 2 dierenverblijf - 3 
tijdperk - 4 printerinkt - 5 vierdeursauto 
- 6 getroffen - 7 jaartelling - 8 gereed-
schap - 15 tegenspoed - 17 genoeg! - 18 
zangvogel - 19 maispannenkoek - 20 on-
gezuurd brood - 24 cosmetisch product 
- 25 zoutmeer - 26 pleisterkalk - 27 rivier 
in Spanje - 29 zeezoogdier - 30 gedroogd 
veen - 35 bijwoord - 37 olympisch record.

26 22 21 11 13 35
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De Zendeling
Bij het opruimen van de lade kwam ik een gedichtenbundel tegen van wijlen 
Mariap van Urk. Velen onder u hebben haar wel gekend. Het boekje is geti-
teld Vaarwel mijn Zuiderzee en is in 1949 uitgekomen. Onderstaand een leuk 
gedichtje dat is getiteld De Zendeling.

Jan soldaat, een Urker jongen
Van een aller guitigst ras,
Had verlof, al zeven weken,
Daar hij “ingevroren” was.

Ied’ren middag gaat hij zwieren
Op de Urker spiegelbaan:
Knoopt met alle knappe meisjes
Elken dag verkering aan.

Geertje, Jannetje, Marijtje
Rijden, als het even kan
Om de “Urker wisselbeker”
In de vorm van onzen Jan.

’s Avonds komt hij, moe gereden,
Even glunder als gevleid
Thuis, en daar verslindt hij daad’lijk
Alles wat zijn moeder snijdt.

Jan kijkt naar de barometer,
Luistert naar het weerbericht,
Gnuift, wanneer op de agenda
Almaar voorkomt: vorst in zicht.

Zo zijn volle zeven weken
Argeloos voorbij gesneld,
Tot het plots begint te dooien
En zijn dagen zijn geteld.

Opgewekt gaat hij zich melden,
Als soldaat van goed fatsoen,
Waar hij thuishoort, bij zijn “kappie”
Van het “Haagse garnizoen”.

“Kerel, waar heb jij gezeten?
Kerel, waar kom jij vandaan?
’k Heb je volle zeven weken
Op geen enk’le lijst zien staan.

Jan sprak, deftig saluerend:
“Ik? Van Urk af, Kapitein…”
“Urk!!!!! Dat kannibalen-eiland,
Waar nog koppensnellers zijn???”

“Ja, Kaptein, ik moest wel blijven.
Vader ving een zend’ling pas.
En toen mocht ik niet vertrekken
Voor hij… opgepeuzeld was.”
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Overleden
In de afgelopen maanden zijn drie van onze leden overleden. Onze gedachten gaan uit naar 
de nabestaanden.

30 december J. Snoek-Bakker
  Ankerplaats 2/K125, 8321 RT

24 januari  M. Visser-Visser
  Oslolaan 15, 8321 HE

26 januari  A. Koffeman-Bakker
  Wijk 1-69, 8321 EN

Manifest
Het is al een paar jaar geleden dat de PCOB het manifest Waardig Ouder Worden gepre-
senteerd heeft. Heel veel afdelingen zijn hiermee aan de slag gegaan om voor de leden 
de doelstellingen publiekelijk te maken. Omdat niet iedereen zich thuis weet op het inter-
net, wil ik hierbij de punten, waaraan gewerkt wordt, voor u duidelijk maken. Deze keer 
alleen de hoofdpunten van het manifest.

1. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig 
2. Investeer in generatiewoningen en kleinschalige concepten 
3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag 
4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers 
5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en oud bij elkaar te brengen 
6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud 
7. Maak Nederland dementievriendelijk 
8. Investeer in passende en palliatieve zorg 
9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging 

10. Houd oog voor de ouderenzorg in en na de coronatijd 
Zoals u ziet flink wat en ik hoop de uitwerking hiervan in een aantal volgende nieuwsbrie-
ven punt voor punt verder met u te delen

J.v.V.
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Jubilea maart
Deze maand is er maar één jubileum te vieren, maar dat is wel een smaragden. Wij wensen 
het bruidspaar van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 23 J.A. Foppen & 55 jaar
  G. Foppen-Woord
  De Mast 2, 8322 AE

 3 J. de Munnik-de Vries (88)
  Arubastraat 27, 8321 GX
 3 M. Barends-Romkes (75)
  Pinksterbloemstraat 7, 8321 XD
 4 P. van den Oever (93)
  Oslolaan 19, 8321 HE
 4 N. de Vries-Brouwer (75)
  Wijk 8-99, 8321 TL
 6 A.A. van Urk (76)
  Wijk 8-93, 8321 TL
 8 M.C. de Vries-Romkes (80)
  Blauwborst 16, 8322 CG
 9 M. Kaptijn-de Vries (79)
  Burg.v.Suchtelenlaan 32, 8321 GW
 12 J. van Slooten-Oost (88)
  Curaçaostraat 11, 8321 HC
 12 R. Post-Schraal (77)
  Nieuwe Klif 17, 8321 DM
 12 A. Loosman-Post (76)
  De Reede 28, 8321 DA
 13 A. Post-Visser (95)
  Ankerplaats 2/K222, 8321 RT
 18 W. Otter-Woord (87)
  Nieuw Guineastraat 34, 8321 HP
 19 A. Kramer-Pereboom (77)
  Nieuw Guineastraat 29, 8321 HK
 19 K. de Boer (76)
  Reiger 53, 8322 CL
 19 H.J. Smit (76)
  Wijk 3-107, 8321 GB

 20 A. Bette-Bakker (86)
  Buizerd 39, 8322 CT
 20 L. Ras (83)
  De Akkers 16, 8321 BS
 20 K. Fidder-ten Napel (77)
  Burg.v.Suchtelenlaan 25, 8321 GW
 21 E. de Boer-van Urk (85)
  Wijk 2-83, 8321 ET
 21 C. Kramer-Bos (78)
  Constantijnstraat 63a, 8322 CK
 21 W. Romkes-Post (75)
  Buizerd 3, 8322 CT
 22 T. Visser-Hakvoort (76)
  Wijk 3-19, 8321 EW
 25 J.H. Huyer-Post (89)
  Vlechttuinen 1/K19, 8322 BA
 26 L. Hakvoort-de Vries (90)
  Ankerplaats 2/K227, 8321 RT
 26 T. Oost-Bakker (81)
  Nieuw Guineastraat 83f, 8321 HM
 26 G. Hoefnagel-Woord (79)
  Grote Fok 35, 8321 VZ
 27 C. Janson-Weerstand (76)
  Heerenkamp 44, 8321 BZ
 29 T. Jenema (75)
  Vuurbaak 2, 8321 JV
 31 A. van Veen (88)
  Oslolaan 8, 8321 HE

Jarigen van maart
Wij feliciteren van harte al onze leden van 75 en ouder die in de komende maand hun verjaar-
dag vieren.



PCOB
Gemeenschappelijk actief

De PCOB komt op voor alle senioren in 

Nederland. Vanuit het christelijke-sociaal 

gedachtegoed laten we ons eigen geluid 

horen. Dynamisch, betrokken,

professioneel en christelijk geïnspireerd; 

het zijn dé kenmerken van de PCOB. 

Ons doel? Een maatschappij waarin 

iedereen met zijn of haar mogelijkheden 

kan meedoen. De vereniging PCOB wil 

bijdragen aan een stevige positie van 

senioren in de samenleving. Leden, zelf 

ouderen, zetten zich hier actief voor in. 

Lees meer op www.pcob.nl
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PCOB afdeling Urk

Winterstilte
De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.
Het fijngetakt geboomte zit
Met witten rijp beijzeld.

De boom houdt zich behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
’t Kristallen kunstwerk breke,
De klank zelfs van mijn schreden wil
Zich in de sneeuw versteken.

De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder?
Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder.

Jacqueline van der Waals
Uit: Nieuwe versen (1909)

Voorzitter
Jacob van Veldhuisen
Surinamestraat 47
8321 HS Urk
Tel.: 68 33 44
j.vanveldhuisen@kpnmail.nl
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Pieter ten Napel
Wijk 5-89
8321 GP Urk
Tel.: 06-40 35 41 88
pietertennapel52@gmail.com
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Willem de Boer
Blazer 15
8322 EA Urk
Tel.: 68 33 42
familiedeboer@solcon.nl

Secretariaat
Alie v.d. Heuvel
Boterbloemstraat 5
8321 XG Urk
Tel.: 68 64 51
urk@pcob50plus.nl

2e secretaris/beheerder website
Trudy Visser-Ras
Middelbuurt 6
8321 ZD Urk
Tel.: 06-12 06 03 34
tvisserras@home.nl

Redactie nieuwsbrief
Mareinus Koffeman
Kiekendief 36
8322 CS Urk
Tel.: 68 73 00
mkoffeman@home.nl

Voorzitter activiteitencommissie
Albert Bakker
Nink 33
8321 AB Urk
Tel.: 68 31 80
appienbakker@gmail.com

Verspreiding Magazine
Familie Baak
Noorderpalen 84
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Rabobank Urk.
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