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Ben je een Emmaüsganger?
Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden. 

Lukas 24 : 16

Loop je verdrietig en verward door het leven? Een beetje ondankbaar misschien? Veel 
gaat niet zoals je wilt of verwacht. Je gebed lijkt niet verhoord en Jezus ver weg.
Maar dat heb je toch mis. Jezus loopt mee, Hij vraagt wat er is. Hij laat je vertellen. Vaak 
zie je dat niet, net als de Emmaüsgangers. Ze vertellen over hun verdriet en teleurstelling 
en pas veel later beseffen ze dat het Jezus was. Hij was er de hele tijd.
Zo is het ook nu nog. Dat is Zijn belofte; Ik ben er. Ik zal er zijn.

Hij loopt naast je, luistert naar je en hoort je. 
Hij loopt achter je om te kijken of je de juiste weg neemt of zoekt.
Hij loopt voor je om je die weg te wijzen.
Maar je moet Zijn aanwezigheid wel willen zien.

P.t.N.

Bestuur/redactioneel
Diverse activiteiten zijn inmiddels achter de rug. Die mochten goed verlopen en u heeft 
de verslagen van de natuurwandeling en de ledenvergadering in de nieuwsbrief van mei 
gelezen.
In deze nieuwsbrief staat het verslag van de fietstocht. Het jaarlijkse reisje is op 9 juni. U 
kunt zich opgeven tot 30 mei. Er staat voor juli nog een boswandeling op de planning en 
voor september nog een fietstocht. De boswandeling is op 4 juli om 14.30 uur. Nadere 
informatie volgt nog. De subgroep Dementie wordt afgesloten met een bijeenkomst op 
30 mei in de kantine van het gemeentehuis. Ook staat de PCOB met een stand op de te 
houden braderie op 27 mei in Oud Urk.
Ook mochten we er een nieuw bestuurslid bij krijgen. Per 1 juni 2022 komt Hessel Hak-
voort, Pinksterbloemstraat 19 ons bestuur versterken. Hessel is breed inzetbaar en zal 
voorlopig fungeren als algemeen adjunct, ledenwerving, en 
kan ook mooie puzzels maken. Hessel, hartelijk welkom in 
ons midden.

Fietstocht tulpenroute
Op dinsdag 19 april is de PCOB op de fiets naar de tulpen 
geweest. Met 29 personen richting de soortentuin aan het 
Onderduikerspad, waar – bij navraag – ruim 2.000 verschil-
lende tulpen staan. Echt de moeite waard. Na nog een rondje 
gefietst te hebben en onderweg even op een terras genoten 
te hebben van de koffie, gingen we weer huiswaarts. En tij-
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dens het fietsen werd er veel onderling met elkaar gesproken, dat was echt heel gezellig.
Het was een geslaagde middag, mede door het mooie weer.

J.v.V.

Van de voorzitter
Wat is het toch fijn om, na een zware tijd van maatregelen in verband met corona, elkaar 
weer te kunnen ontmoeten. We hebben de jaarvergadering en de high tea, alsook de 
fietstocht weer achter de rug. Allemaal momenten om elkaar te ontmoeten en weer eens 
nieuwe contacten te leggen en andere banden weer te versterken. Ook de komende tijd 
staan er weer allerlei activiteiten op het programma waar verder in de nieuwsbrief op 
terug wordt gekomen.
Ook de uitnodiging over het vroeg signaleren van dementie staat verderop in de nieuws-
brief, maar toch wil ik daar nog wel wat over kwijt. De gemeente heeft een éénmalige 
subsidie gekregen om deze voor dit doel te besteden. Dit is gebeurd mede doordat de 
PCOB deze aanvraag ondersteunde. Ook hebben we zitting in de commissie die uit ver-
schillende zorgaanbieders bestaat, die deze subsidie gaan besteden. En ook hier heeft de 
PCOB inspraak in het belang van onze leden.
Op vrijdag 27 mei staan wij op de braderie om nieuwe leden te werven. Heeft u in uw 
omgeving personen die nog geen lid zijn, laat ze even bij onze stand langskomen en wij 
helpen hen graag verder.
Ook gaan onze gedachten nog steeds naar alle gebieden in de wereld die verscheurd 
worden door honger, oorlog, besmettelijke ziekten en natuurrampen. Laten we deze 
mensen die dit aan den lijve ondervinden niet vergeten in onze gebeden.
Ik wens een ieder van u met de uwen Gods onmisbare zegen toe.

Jacob van Veldhuisen

Ledenreis 2022
We hopen op donderdag 9 juni weer een dagtocht te organiseren! Deze dag strijken 
we neer in Drenthe, waar we het Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum De 
Wemme zullen bezoeken. En in de middag zult u uw ogen uitkijken bij het Museum van 
Papierknipkunst. Het is ongekend wat er allemaal mogelijk is met papier en een schaar! 
Tussendoor wordt de inwendige mens uiteraard niet vergeten.
Na vertrek rijden we rechtstreeks naar museum De Wemme in Zuidwolde. Hier worden 
we ontvangen met koffie en een Wemmekoek. Dit museum heeft ieder jaar een andere 
expositie. U vindt er een grote verzameling handkarren en in de boomgaard is ook ieder 
jaar een vernieuwde beeldenexpositie. U krijgt een rondleiding door het museum. Naast 
het museum staat de edeltingieterij Tin-Art. Deze heeft een wisselende collectie eenma-
lige stukken, evenals een grote sortering tinnen sieraden en voorwerpen. De tingieter 
geeft een leuke demonstratie.
Hierna is het tijd geworden voor een lekkere lunch. Hiervoor gaan we naar de oud-Sak-
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sische boerderij ’t Hoes van Hol-An in Aalden, naar verluidt een van de mooiste dorpen 
van Drenthe. Na de lunch kunt u even over de Brink wandelen. U zult verbaasd zijn over 
de rust die hier wordt uitgeademd door de zeldzame verzameling monumentale boerde-
rijen rondom dit plein met zijn torenhoge eiken.
Dan rijden we via Orvelte naar Westerbork, waar men u verwacht bij het Museum van 
Papierknipkunst voor een boeiende rondleiding. Het Museum van Papierknipkunst pre-
senteert nationale en internationale papierkunst van bekende en minder bekende kun-
stenaars. Er is eeuwenoude knipkunst, maar ook recent gemaakt werk te zien. Ook zal er 
een knipseldemonstratie worden gegeven.
We sluiten deze dag af met een heerlijk driegangendiner op de terugreis. Ons diner hou-
den we in Staphorst, in Café-Restaurant ’t Centrum.
Een ieder die meegaat graag opgeven voor 31 mei bij Jenny Kramer, tel.: 68 31 70. De 
leden krijgen 5 euro korting. Niet-leden zijn van harte welkom, maar betalen de volledige 
prijs! De prijs is € 66,– p.p. We hopen op een mooie dag en mooi weer natuurlijk.
De ledenreis vindt plaats op 9 juni 2022. We vertrekken om 8.45 uur van Talma Haven 
en om 9.00 uur vanaf het gemeentehuis. We hopen rond 20.30 uur weer op De Bult te 
arriveren. Dit alles onder het voorbehoud van Jakobus!

Mit een sierlijke zwaai
Een bekende plaatsgenoot mag graag af en toe eens een uurtje poeren aan de dijk. Net 
als hij de voorbereidingen treft om te gaan poeren, wordt hij benaderd door een paar 
toeristen, die hem vragen hoe één en ander in zijn werk gaat. Onze oude visser, de vrien-
delijkheid zelve, is daartoe altijd bereid.
‘Kijk, ik doe eerst het aas aan het haakje. Dan pak ik de hengelstok ter hand en gooi de 
dobber met een sierlijke zwaai in het water. En dan maar geduldig wachten tot de dob-
ber ondergaat. En zo niet, dan ben ik de visser van Scherevliet. Hij viste wel maar ving 
ze niet.’

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

Agenda
 7 juni bestuursvergadering, 16.00 uur
 9 juni  ledenreis
 4 juli  boswandeling, 14.30 uur
 5 juli bestuursvergadering, 16.00 uur
 6 september bestuursvergadering, 16.00 uur

Spreuk van de maand
Predik het evangelie aan de hele wereld en gebruik, indien nodig, woorden.

— Augustinus
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Wanneer: 
Maandag 30 mei 2022

Locatie: 
Kantine gemeentehuis.  
Ingang kantoor Caritas Urk, 
Singel 9A Urk  

Programma:  
19.15 uur:  Inloop met koffie/thee

19.30 uur:   Welkom en uitleg over het 
 landelijk project dementie in  
de gemeente Urk.

  Aansluitend Freek Brouwer en 
Dick Visser over de persoon
lijke ervaringen én de medische 
 benadering van dementie.

21.00 uur:   Gelegenheid om vragen stel
len aan professionals die vanuit 
verschillende organisaties betrok
ken zijn bij de zorg en begeleiding 
aan cliënten met dementie en de 
familie.

21.30 uur:  Afsluiting.

10
70
_

Uitnodiging  
Zou het dementie  
kunnen zijn? 
Voorlichtingsbijeenkomst over  
de eerste signalen van dementie.

U bent van harte welkom!

Uitnodiging Mantelzorgondersteuning 

Autisme Contactgroep Urk
Iedereen is weleens vergeetachtig. 
Meestal is dit onschuldig. Maar 
wanneer is het verstandig om 
aan dementie te denken? Welke 
signalen kun je bij het begin van het 
dementieproces herkennen?

Tijdens deze voorlichtingsavond zal   
Freek Brouwer, wethouder bij de 
Gemeente Urk vertellen over zijn eigen 
ervaring rondom de eerste tekenen van 
dementie bij zijn moeder en hoe zij als 
familie daarmee omgegaan zijn. 

Vervolgens zal ook Dick Visser, 
voormalig huisarts op Urk vertellen 
over zowel zijn persoonlijke ervaring 
met dementie bij zijn moeder, als de 
medische kant van het dementieproces 
in het algemeen. Ook vertelt hij wat de 
meest voorkomende signalen zijn en 
welke stappen goed zijn om te zetten.

Aanmelden voor deze avond kan  
door een e-mail te sturen naar  
aanmelding@caritasurk.nl Of  
door te bellen naar Caritas Urk;  
0527 683346. Graag vóór 26 mei 2022
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Woordzoeker – Typisch Nederlands

K O E I E N H A G E L S L A G

Z S T R O O P W A F E L S T D

N E K E O K N E N N A P H E P

F I E T S P A D E N B C L S O

K D R O P J E S S O O F W I L

P L I L H E T T E T T B P N D

I L O M U A A R N S D I E T E

N K S M A M E E B N N T P E R

D A V H P N D L A E A T E R T

A A C P B E A N M T L E R K U

K S O O T U N N O H R R N L L

A T N S W A S S L C E B O A P

A T F O R A N J E A D A T A E

S L F I E T S E N R E L E S N

E O U W E G A D S G N I N O K

Bitterbal
Boerenbont
Delftsblauw
Dropjes
Elfstedentocht
Fietsen
Fietspaden

Grachten
Hagelslag
Kaas
Klompen
Koeien
Koningsdag
Molens

Nederland
Oranje
Pannenkoeken
Pepernoten
Pindakaas
Polder
Schaatsen

Sinterklaas
Stamppot
Stroopwafels
Tulpen
Zee

Oplossing:
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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
Bij het nuttigen van gebak of belegde broodjes in 
het restaurant is de koffie of thee gratis

Bike Shop
Industrierondweg 20, 8321 EB Urk, tel.: 0527 
684857
25% korting op spiegels

Koster Intertoys
Handelskade 8, 8321 KB Urk, tel.: 0527 686239
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

Bakkerij De Kof
Hofstee 3, 8321 HG Urk, tel.: 0527 681218
Op dinsdag 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

Rijwielshop Rein Bakker
Lijkant 11a, 8321 LK Urk, tel.: 06 30445959
Geeft 5% korting op een reparatie!

Urker poelier
Bonairestraat 1, 8321 HA Urk, tel.: 0527 745081
Actie 4x boomstam, 5e gratis

Pashouders, uw PCOB-pas is persoonsgebonden!

Acties PCOB met de winkeliers op vertoon van uw PCOB-pas!
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Overleden
In de afgelopen maanden zijn drie van onze leden overleden. Onze gedachten gaan uit naar 
de nabestaanden.

 22 april J. Brons
  Schokker 24, 8322 EG

 5 mei H. Bakker-Loosman
  Wijk 5-13, 8321 GK

 14 mei D. Post-de Vries
  Ankerplaats 2/K007, 8321 RT

Nieuws van de Bibliotheek

Digi Cafe FlevoMeer Bibliotheek Urk
Elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur is er Digi 
Café in FlevoMeer Bibliotheek Urk. Voor iedereen die wel een 
telefoon of tablet heeft, maar nog heel veel vragen heeft.
Wat is leuker dan tips uit te wisselen of “problemen” op 
te lossen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan alle instellingen die wij kunnen doorlopen. 
Kortom, het nuttige met het aangename verenigen. Vanuit de bibliotheek is er iemand 
aanwezig die je vragen kan beantwoorden of je een stukje op weg kan helpen.
Wil je handiger worden met de computer, smartphone of tablet? WhatsAppen, sms’en of 
mailen, hoe werkt dat nou? Wat zijn praktische apps en hoe kan ik een e-book van de bi-
bliotheek downloaden op mijn tablet? Iedereen is welkom in het Digi Café van FlevoMeer 
Bibliotheek Urk. Je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. Lid worden mág natuurlijk 
wel. Dat kan al voor € 17,– per jaar. Met een mini-pas kun je dan 12 boeken per jaar lenen.
 
Energieloket: vragen & advies
In deze tijd van hoge energieprijzen kan iedereen wel wat tips gebruiken. Het Energielo-
ket denkt met je mee.
Wil je aan de slag met comfortabel en energiezuinig wonen? Of heb je vragen over isola-
tie, zonnepanelen, aardgasloos wonen of subsidies? Het Energieloket Flevoland helpt je 
graag op weg met onafhankelijk advies. Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.
Elke woensdagmiddag van half 3 tot half 5 kan men in FlevoMeer Bibliotheek Urk terecht 
voor vragen over energiebesparen.
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Jubilea juni
Net als vorige maand is er deze maand ook één jubileum te vieren, en ook dat is een gouden. 
Wij wensen het bruidspaar van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 29 J.H. ten Napel & 50 jaar
  J. ten Napel-Kramer
  Wijk 8-94, 8321 TL

 1 H. Kramer (77)
  De Akkers 30, 8321 BT
 2 G. de Boer-Bakker (87)
  Schelpenhoek 4, 8321 BJ
 3 J. Verbaan (86)
  Ramswelle 31, 8321 SJ
 3 L. Visser (76)
  Kooltuinen 35, 8321 SP
 3 G. Post-Koffeman (75)
  Ankerplaats 6, 8321 RT
 5 P. Loosman (84)
  Molenkamp 32, 8321 AS
 5 A. Hoekman (75)
  Kleine Fok 27, 8321 XW
 6 I.G. de Vries (81)
  Blauwborst 16, 8322 CG
 8 J. van de Berg (79)
  Nieuwe Klif 7, 8321 DM
 10 G. Hennink-ten Napel (85)
  Nieuw Guineastraat 1/K004, 8321 HK
 12 G. Hoekstra-Hoekman (83)
  Boterbloemstraat 10, 8321 XH

 14 F. Barends (75)
  Oude Dijk 6, 8321 AP
 15 B. Bos (75)
  Ransuil 35, 8322 CP
 16 A. Hakvoort-Visser (82)
  Schotbalk 7, 8322 BG
 17 J. de Boer-Ruiten (85)
  Ankerplaats 41, 8321 RK
 17 A. Post (84)
  Wijk 7-73, 8321 TB
 18 D. Zwarthoed-Brands (79)
  Oslolaan 31, 8321 HE
 18 M. van der Reest-ten Napel (76)
  Vuurbaak 6, 8321 BP
 19 H.E. van Dijken-Blaak (79)
  Harderbank 36, 8321 RP
 20 F. Zwaan-van de Berg (82)
  Oslolaan 15, 8321 HE
 25 T. de Vries-Korf (79)
  Boterbloemstraat 18, 8321 XH
 25 G. van Sloten-Bakker (77)
  Pinksterbloemstraat 10, 8321 XE

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

Nieuwe leden
De volgende leden heten wij van harte welkom.

H. ten Napel
Schelpenhoek 89, 8321 BN

A.M. Kramer
Oslolaan 4/A107, 8321 HE

A. Pasterkamp-de Boer
Achterland 38, 8321 AD

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 28 juni 2022.
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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

Levens-belang
BELANGRIJKER,
dan wat ook op aarde.
BELANGRIJKER,
dan kinderen en man.
BELANGRIJKER,
dan al wat ik vergaarde.
BELANGRIJKER,
dan wat ik wil en kan.
BELANGRIJKER,
dan zonden en ellende.
BELANGRIJKER,
dan mijn verdriet en spijt.
Is dat U Zich, 
in Christus tot mij wendde.
Dat U in Christus
mij genadig zijt!

Joke van Sliedrecht

Voorzitter
Jacob van Veldhuisen
Surinamestraat 47
8321 HS Urk
Tel.: 68 33 44
j.vanveldhuisen@kpnmail.nl

Administratie
Pieter ten Napel
Wijk 5-89
8321 GP Urk
Tel.: 06-40 35 41 88
pietertennapel52@gmail.com

Tweede penningmeester
Vacant

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

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

Beheerder website
Marina Visser-Meijer
Nimrodstraat 2
8309 AD Tollebeek
Tel.: 06-23 89 60 80
marinavisser58@gmail.com

Voorzitter activiteitencommissie
Albert Bakker
Nink 33
8321 AB Urk
Tel.: 06-12 20 74 07
appienbakker@gmail.com

Verspreiding Magazine
Familie Baak
Noorderpalen 84
8321 CP Urk
Tel.: 68 27 13
bettiebaak@solcon.nl

Bankrekeningnummer
NL63 RABO 0117 0202 06
Rabobank Urk.
(Giften zijn hartelijk welkom)


