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Psalm viertien
De minsen binnen slecht.
Psalm 14
1. Vor de koorleier; een psalm van David.
Een dwaos dinkt bij em zellef: Er is gien GOD.
Ze begoon verskrikkelijke misdaoden en de arrigste dingen.
Er is gien mins die goed dut, zellefs gien iene.
2. Vaneut de eemel kiekt de EERE nor de minsenkiengeren.
IJ wil zien of ‘r nog iene verstaandig is; of ‘r nog iene is die nor Em vragt.
3. Mar alle minsen binnen van Em of ‘e dwaold, iederiene got z’n eigen gang.
De minsen binnen allemaol even slecht.
4. Eawen ze dan gien kinnes, die anstichters van oneil,
die minsen die m’n vollek as brood opeeten? De EERE roepen ze niet an!
5. Opiens kregen ze de skrik te pakken,
want GOD komt et geslacht van de rechtvaardige te ullep.
6. Julie slechte minsen, de EERE zal de arremen beskarremen!
7. Wie gift eut Sion Israël redding?
De EERE as IJ z’n vollek terogge bringt eut gevangenskap!
Dan zal Jacob juichen, en Israël bleede weezen.
Uit: Psalmen in de Urreker toal
Het boek Psalmen Vertaald door Gerrit Pasterkamp

Energietoeslag
Energietoeslag voor lage inkomens
De afgelopen maanden zijn de energieprijzen fors gestegen. Daardoor moeten huishoudens hogere energierekeningen betalen. Het Rijk gaat voor alle huishoudens een deel
van de rekening betalen. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra
vergoeding via een éénmalig geldbedrag.
Wat is de energietoeslag?
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er voor mensen met een laag inkomen nu de energietoeslag.
Dit is een bedrag van € 800,– netto per huishouden. Iedereen waarvan wij weten dat die
waarschijnlijk recht heeft op de toeslag, heeft die al ontvangen. Vanaf nu kan de toeslag
door iedereen worden aangevraagd.

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 23 augustus 2022.
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Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Urk als u in de maand voor de aanvraag:
• 21 jaar of ouder bent;
• in de gemeente Urk woont; en
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is 120% van het voor uw
situatie geldende bijstandsbedrag voor een maand.
N.B. uw vermogen zoals een eigen woning of spaargeld heeft geen invloed.
Inkomensgrenzen voor een maand exclusief vakantietoeslag
Gezinssamenstelling
21 jaar tot AOW-leeftijd
Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand
€ 1.245,–
€ 1.383,–
Samenwonend/getrouwd
€ 1.778,–
€ 1.873,–
U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de datum dat u aanvraagt:
• 18, 19 of 20 jaar oud bent;
• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of
begeleid wonen);
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres
heeft.
Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. U krijgt dit bedrag eenmalig.
Het is niet verplicht om de toeslag te gebruiken voor de energierekening. Het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht
hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzijzetten.
Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de
toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente
mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die
nodig is voor deze regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
Juli / Augustus 2022
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Hoe kan ik de energietoeslag aanvragen?
U kunt de toeslag digitaal aanvragen via de site van de gemeente Urk. Kunt u de toeslag
echt niet digitaal aanvragen en kan niemand u helpen, dan kunt u een formulier aanvragen door een mail te sturen naar werkeninkomen@urk.nl. De cliëntondersteuners van
Caritas kunnen u ook helpen als u er zelf niet uit komt.
Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?
Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die
terugbetalen. Heeft u ons expres verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we
voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Rookmelders in huis vanaf 1 juli 2022 verplicht
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van
een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen.
Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders.
Waar moet de rookmelder hangen?
Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven geen rookmelders te
komen. In besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, juist wel. En in kamerwoningen zoals in studentenhuizen, is straks in iedere kamer een rookmelder verplicht.
De verplichting per 1 juli is er gekomen door een aanpassing van het Bouwbesluit. Daarin
staan alle voorschriften waaraan een veilige woning moet voldoen.
Verhuurder aan zet
In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders.
Het is op grond van het Bouwbesluit echter ook mogelijk dat ‘een huurder of gebruiker’
verantwoordelijk is. De wetgever heeft hierover opgemerkt dat de huurder kan worden
aangesproken op ‘het vervangen van de batterijen van een rookmelder’.
Gebrek
Het ontbreken van een rookmelder kan vanaf 1 juli gelden als een gebrek (artikel 7:204
lid 2 Burgerlijk Wetboek). De verhuurder moet gebreken herstellen. Daarnaast lopen verhuurders het risico op een boete vanuit de gemeente.
Handhaving door gemeenten
Niemand verwacht dat gemeenten vanaf 1 juli elke woning gaan controleren of er wel
rookmelders hangen. Maar ze zouden dat wel steekproefsgewijs kunnen doen. Of kunnen reageren op een verzoek om handhaving van een huurder bijvoorbeeld.
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Huurders een rol in controle rookmelders
Als huurder moet je meewerken aan plaatsing van rookmelders. Je kunt ook aangesproken worden op het controleren van de rookmelders en het zo nodig vervangen van batterijen. In die zin zijn de rookmelders dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen
verhuurder en huurder. Hierover kunnen afspraken worden opgenomen in een huurcontract.

Natuurwandeling
Het ligt in de bedoeling om op maandag 4 juli aanstaande weer een wandeling te maken in het Urkerbos. We starten om 14.30 uur bij de ingang van het Gaartjes bos aan de
Staartweg, daar waar nu het speelbos is. We hopen op mooi weer en om ook het mooie
van het zomerseizoen te zien. Graag opgeven bij Jennie Kramer, tel.: 68 31 70. Het opgeven kan tot en met vrijdag 1 juli. De vorige keren waren we met ongeveer 25 personen en
dat is een prachtige groep om er samen een mooie middag van te maken en als PCOBleden elkaar weer eens te ontmoeten. Tot ziens op 4 juli.
Jacob van Veldhuisen

Van de voorzitter
De tijd staat niet stil. Dat is iets wat mij duidelijk wordt, nu ik zit te overdenken wat ik
schrijven zal. Zeker is er de afgelopen maand veel gebeurd, ook bij de PCOB.
We hebben een middag op de braderie gestaan om leden te werven (wat goed gelukt is).
En we zijn op reis geweest, waarvan ook een verslag in deze nieuwsbrief staat en waar
heel veel positieve reacties op zijn gekomen. Urk heeft weer een ouderwetse Urkerdag
gehad op de zaterdag voor Pinksteren. Volgens mij was het meer een toeristische attractie geworden dan een Urkerdag, gezien de enorme hoeveelheid toeristen die er op
die dag op Urk waren. Misschien kwam dat ook wel door het stralende mooie weer. In
samenwerking met de zorg hebben we een geslaagde avond gehad, met lezingen over
dementie, die in de kantine van het gemeentehuis werd gehouden.
Zo zijn we met heel veel dingen bezig. Wat het werven van nieuwe leden betreft, daar
kunt u ook een steentje aan bijdragen, door in uw omgeving ons als vereniging te promoten. Vanaf de leeftijd van 50 jaar ben je al senior en kun je lid worden.
Ook denk ik aan al de gebeurtenissen in ons land met de stikstofproblematiek, waar ook
onze vissers, boeren en bouwers mee te maken hebben. Dit baart ons veel zorg en we
weten niet waar dit toe leiden zal. De stijgingen van de prijzen van voedsel en energie
brengt zeker ook onze ouderen hier en daar in financiële problemen. En wij hopen en
bidden dat dit zich allemaal weer zal normaliseren, en dat we weer verder kunnen zonder

Spreuk van de maand
Als je morgen goed wilt worden, wees het dan vandaag alvast.
— Sören Kierkegaard
Juli / Augustus 2022
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al te veel zorgen.
Ik zal maar stoppen voordat ik al te negatief ga worden. Ik wens een ieder Gods zegen
toe voor u en de uwen en hoop voor een ieder een mooie zomer en tot na de vakantie.
Jacob van Veldhuisen

Ledenwerfactie braderie
Op vrijdag 27 mei heeft het bestuur met een stand op de
braderie in Wijk 2 gestaan. Vanaf 14.00 uur tot 18.oo uur
hebben de bestuursleden van de PCOB om beurten op de
braderie gestaan om nieuwe leden te werven voor onze
vereniging. Het was wel droog weer, maar het waaide flink.
Zeker waar wij met de stand stonden, namelijk tegenover
het kantoor van Hoekstra Assurantie. Maar toch konden
we ondanks de enorme hoeveelheid “vreemden” ons verhaal kwijt en werden er behoorlijk contacten gelegd, wat
uiteindelijk in een mooi aantal nieuwe leden heeft geresulteerd. Mochten wij iemand gemist hebben, die toch nog lid
van de PCOB wil worden, geef dit dan even aan het bestuur
door, want dan regelen we dat nog wel even.
J.v.V.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst dementie
Op maandagavond 30 mei jongstleden werd er in de kantine van het gemeentehuis een
voorlichtingsavond gegeven over beginnend en jong dementie. Deze avond was georganiseerd door een aantal plaatselijke zorgverleners op Urk, samen met de gemeente en
ook met de PCOB.
De aanleiding was het toekennen van een subsidie van de overheid aan de gemeente
Urk. Deze aanvraag was mede ondertekend door de plaatselijke PCOB. Doel van deze
subsidie is het beter herkenbaar maken van beginnend, alsook jong dementie.
Er waren 45 personen aanwezig, waaronder ook een mooi aantal leden van de PCOB. De
avond werd geopend door iemand van Caritas, met enige uitleg, waarna wethouder Freek
Brouwer het woord kreeg. Hij hield een lezing over het dementeren van zijn moeder
en het hele proces hierin wat de naaste familie hierbij meemaakte. Hierna kreeg oudhuisarts Dick Visser het woord, die een verhaal vertelde over het dementeren van zijn
moeder. Daarnaast vertelde hij over het medische proces van dementie en wat je kunt
doen als iemand in je naaste omgeving begint te dementeren. Twee zeer leerzame verhalen waar ook door de sprekers antwoord gegeven werd op vragen uit de zaal.
Aan het einde kregen de sprekers uit handen van de voorzitter van de PCOB nog een attentie en werden zij bedankt voor hun woorden. Een ieder werd bedankt voor zijn of haar
aanwezigheid en werd wel thuis toegewenst. Kortom, een mooie avond en wij zullen u op
6
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Woordzoeker – Brandweer
B

N

E

K

E

D

O

S

L

A

N

G

E

R

O

O

D

K

R

T

L

E

N

S

N

Z

A

W

A

T

E

R

U

L

N

D

E

A

W

M

M

E

L

D

K

A

M

E

R

R

M

A

M

E

R

N

E

D

R

A

I

N

O

R

A

S

I

A

A

D

T

E

S

N

A

O

E

I

N

R

U

E

L

N

E

N

R

B

K

E

L

B

E

R

H

R

A

W

E

E

L

M

W

I

R

I

S

E

C

T

D

M

D

U

E

D

C

O

P

Z

S

O

S

N

M

D

S

L

N

H

O

A

H

O

U

T

A

A

I

S

D

A

T

K

P

B

E

R

L

R

L

N

E

E

R

E

G

I

L

I

E

V

B

V

G

N

R

B

N

Alarm
Blussen
Boot
Brand
Brandweerauto
Brandweerman
Deken

Hout
Kazerne
Kraan
Ladder
Meldkamer
Nablussen
Papier

Redding
Rood
Rook
Rookmelder
Schuim
Sirene
Slang

Snel
Veilig
Vlammen
Water
Zwaailichten

Oplossing:
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Acties PCOB met de winkeliers op vertoon van uw PCOB-pas!
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 aankoopbedrag 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 14.0017.00 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
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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% korting 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 ontvangt 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 andere 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 aanbiedingen
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!
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de hoogte houden van het vervolg hierop, want er zijn nog veel zaken die de commissie
kan doen met de verkregen gelden.
J.v.V.

Onze ledenreis van 9 juni 2022
Om 9.00 uur precies reden we weg vanaf het gemeentehuis. Dat “precies”, en schitterend weer, was er daarna de hele dag. Geweldig! Overal op tijd aankomen, om ook weer
op tijd, en daarom zonder stress, en ook alles gezien te
hebben, te kunnen vertrekken, was een niet-onbelangrijk
gegeven van deze prachtige en zonovergoten dag. En de
tijd vloog om, de ontmoeting met elkaar, nieuwe kennismakingen en de uitwisseling van “nieuwtjes”, deden ons
al volop genieten. Met alle gezelligheid onderweg zou je de
bus niet eens uit hoeven!
Maar in de buurt van museum De Wemme in Zuidwolde
gekomen was de zin in een “bekkien” toch wel zo sterk
geworden, dat de bus snel leegliep. Naast de koffie met
wemmekoek, en uiteraard de eerste sanitaire stop, was er
een demonstratie tingieten voor ons. Daarna konden we
deze fraaie gegoten artikelen ook kopen. Ik denk dat de
tinnen kannen, potjes, bekertjes en allerlei andere voorwerpen wel weer achter “de luiken” opgezocht worden, en tin nu wel weer in de mode komt. Ook een expositie van het
vervoer in vroeger dagen, zoals dat toen per handkar gebeurde, was de moeite van het
bekijken waard.
Als verrassing was er de expositie “Je kan de pot op”. De hele geschiedenis van hoe wij
mensen door de eeuwen heen onze behoefte doen wordt daar laten zien. Van een gat in
de grond, de latrine, ut uissien, tot aan de nieuwste “potten” met onderspoeling door
een waterfonteintje en droging door middel van een zachte wind, werd ons door een gids
uit de doeken gedaan.
Zoals al gezegd: allemaal weer op tijd in de bus, reden we
daarna door het prachtige Drentse landschap. Door de
leuke verhalen, en de columns, die ons onderweg werden
voorgelezen, vloog de tijd ook nu weer om. Voor we er erg
in hadden kwamen we aan bij de oud-Saksische boerderij
‘t Hoes van Hol-An in Aalden. Een lekkere lunch stond hier
voor ons klaar.
We konden ook het schitterende dorpje nog bekijken. Hier
gebeurde een klein ongelukje! Alie Pasterkamp viel over
een door een “boer” gespannen draad. Nadat de boer
eerst, waarschijnlijk ook door de zenuwen van het gebeuJuli / Augustus 2022
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ren, nog harder blafte dan z’n hond, werd hij in de keuken
van zijn boerderij poeslief, en hielp ons met de eerste hulp.
Later is Alie nog door een dokter verder behandeld!
Als volgende stop was het de beurt aan het museum van de
papierknipkunst in Westerbork. Ook hier weer een gids die
het een en ander aan ons vertelde. Geweldig wat mensen,
met grote en kleine scharen, kunnen knippen, en anderen
ook met mesjes uitgesneden hebben, en nu nog maken.
Oude werken konden we bewonderen, maar ook nieuwe
hedendaagse stukken. De knipkunst is weer populair aan
het worden! Er hing ook een “reproductie” van het werk
“Het karkien aan de zee”, van onze eigen Jantje de Knipper!
Een groot aantal van ons heeft, tijdens de demonstratie, zelf de eerste beginselen mogen
leren. We kregen ook allemaal nog een pakketje mee voor thuis. Onze huidige Urker
knipkunstenaar, Henk Kapitein, krijgt hierdoor vast concurrentie!
Weer op weg, nu naar café-restaurant ’t Centrum in Staphorst, werd de zin in het diner nu
hoorbaar in de bus. Een aantal knorrende magen leek de bus te vullen! Aangekomen, viel
Appien Bakker, die op zoek was naar de wc, in de kelder. Dit kwam behoorlijk aan! Een
flinke hoofdwond, en een breuk in zijn rechterhand, werden in het ziekenhuis behandeld.
Hij en z’n vrouw Jennie konden gelukkig in de “voornacht” weer samen naar huis. Bij een
“belletje” ‘s morgens hoorde ik van hem zelf dat hij toch nog wel heeft kunnen slapen, en
klonk hij gelukkig opgewekt en positief: “’t Komt wel weer goed!”
Het driegangendiner was, hoewel we tijdens het eten zeker ook met onze gedachten
bij onze gewonde “medereizigers” waren, weer echt “af”. Alie en Appien: beterschap
gewenst van al jullie medereizigers!
Tijdens onze laatste kilometers terug naar “De Bult” werd nog het eerder onderweg uitgedeelde “briefje” met vragen ingezameld. Iedereen was zo positief in de antwoorden!
Om het kort samen te vatten: “Ga zo door.” Maar er waren zeker ook een paar waardevolle tips!
’s Morgens vertrokken onder het voorbehoud van Jacobus, kwamen we, “precies” om
half negen, behouden “thuis”. En… Appien, Anja en Jennie van de activiteitencommissie,
en de chauffeur: bedankt jelui!
Hessel

De trouweraie
Dit waargebeurde verhaal speelde zich af tijdens of net na de Eerste Wereldoorlog. Piet
en Jannetje zijn allebei op een leeftijd om zo zoetjes aan te gaan trouwen. Ze passen
goed bij elkaar. Ze zijn allebei, zoals we dat op Urk zeggen, nogal spotterig aangelegd.
Dan breekt de grote dag eindelijk aan. Als Piet en Jannetje over de rode loper richting de
10
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deur van het raadhuis lopen, blijven ze voor de stoep nog even staan. En dan maakt Piet
een fatale fout, die zijn hele leven zal veranderen! Terwijl de ambtenaar van de burgerlijke
stand staat te wachten, de hele familie, en belangstellenden om hen heen staan, zegt hij
met een lachje tegen Jannetje: ‘Nou eaw ik je toch nog te pakken, hè?’
Jannetje kijkt hem aan en zegt: ‘Dat ad je edocht.’ Ze maakt zich van hem los en loopt fier
tussen de mensen door naar huis. Iedereen in verbijstering achterlatend.
Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

Agenda
4 juli
5 juli
6 september
medio sept.

boswandeling, 14.30 uur
bestuursvergadering, 16.00 uur
bestuursvergadering, 16.00 uur
fietstocht

Nieuwe leden
De volgende leden heten wij van harte welkom.
R. Posthumus
Wijk 7-50, 8321 TA

J. de Boer & L. de Boer
Domineesweg 21, 8309 PK Tollebeek

A. Ras
Ransuil 11, 8322 CP

C.M. de Boer & M. de Boer-Visser
Wijk 3-90, 8321 GB

D. Keuter & J.M. Keuter
Grote Fok 20, 8321 VW

A. de Ridder-Koffeman
Ransuil 13, 8322 CP

H. Baarssen & D. Baarssen-Romkes
Wijk 7-67, 8321 TA

L. Bakker
Oslolaan 28, 8321 HE

S. Schaak & M. Schaak-Post
Noorderzand 3 8321 HX

K.A. Ras & T. Ras-de Boer
Burg. J. Schippper Kade 12a, 8321 EH

A. Romkes & T. Romkes-Pasterkamp
Waterhoen 32, 8322 CM

B. Post-Oost
Lange Dam 11, 8321 XP

J. van Leeuwen
Pyramideweg 62, 8321 CM
Juli / Augustus 2022
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Jarigen van juli
Wij feliciteren van harte al onze leden van 75 en ouder die in de komende maand hun verjaardag vieren.
1 A. Post (86)
		Wijk 4-58, 8321 GE
1 D. van Veen (86)
		Oslolaan 4/A207, 8321 HE
2 A. Bakker-van Veen (83)
		Grote Fok 7, 8321 VX
2 K.L. Kramer (83)
		Grote Fok 41, 8321 VZ
5 J.W. de Vries (85)
		Het Roer 82, 8322 AP
6 G. Brands-de Boer (77)
		Boterbloemstraat 24, 8321 XH
7 J. Kaptijn (80)
		Burg.v.Suchtelenlaan 32, 8321 GW
8 A. van Veen (79)
		Wijk 7-2, 8321 VK
10 W. Baarssen-Kramer (81)
		De Schroef 6, 8322 AN
10 G. Visser-van der Stouwe (75)
		Máximastraat 1b, 8322 GA
11 A. Ras (75)
		Ransuil 11, 8322 CP
14 J.I. Crebas (76)
		Industrierondweg 13, 8321 EB
15 M. Bakker (76)
		Beug 4, 8322 DP
16 S. Kaptein-Korf (75)
		Pieter v. Vollenhovenstraat 21, 8322 GJ

18 M. Schraal-Kramer (78)
		Rotholm 33, 8321 DG
19 G.J. Hoekman-de Munnik (87)
		Tida Kira 7, 8321 JW
20 S. Kramer-Brands (89)
		Nieuw Guineastraat 1/K009, 8321 HK
22 M. Hoekman-Post (79)
		Hooiland 76, 8321 JX
24 G. Bakker-Knoef (85)
		Topshoofd 4, 8321 CW
24 G. Korf-Dijkstra (81)
		De Reede 3, 8321 DE
24 R. van der Reest (77)
		Vuurbaak 6, 8321 BP
24 K.H. Hakvoort-v.d. Wekken (77)
		Torenvalk 13, 8309 CP Tollebeek
26 J. van der Bijl-de Vries (82)
		Schelpenhoek 10, 8321 BJ
26 C. Kramer-Brands (82)
		Grote Fok 41, 8321 VZ
29 C. de Mooy (80)
		Middelbuurt 2, 8321 ZD
30 J. van Slooten-v.d. Zwan (81)
		Lange Dam 9, 8321 XP
30 C. van de Berg-Kramer (76)
		Ankerplaats 2/K107, 8321 RT

Jubilea juli
In deze maand zijn er vier jubilea te vieren, en wel twee saffieren, een gouden en een smaragden. Wij wensen alle bruidsparen van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.
1 W. de Boer &
		F. de Boer-Snijder
		Blazer 15, 8322 EA

45 jaar

15 K. Kramer &
		J.J. Kramer-van Dokkum
		Reiger 49, 8322 CL

45 jaar

7 J. Hakvoort &
		J. Hakvoort-Post
		Oslolaan 4/A002, 8321 HE

50 jaar

21 A. Ras &
		A. Ras-Bos
		Amaliahof 27, 8322 GE

55 jaar
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Jarigen van augustus
Wij feliciteren van harte al onze leden van 75 en ouder die in de komende maand hun verjaardag vieren.
1 D. Kaptijn-Doff (76)
		Wijk 8-98, 8321 TL
1 J. Wakker-de Vries (76)
		Het Roer 142, 8322 AP
2 T. Korf (84)
		Het Roer 32, 8322 AP
2 H. Wytzes (78)
		Grindrug 1, 8321 DD
5 H. Pasterkamp (82)
		Wijk 1-53, 8321 EM
5 M. Wakker (80)
		Het Roer 112, 8322 AP
5 J. de Vries-van de Berg (77)
		Wijk 4-59, 8321 GE
6 W. Zwaan-Romkes (89)
		Burg.v.Suchtelenlaan 22, 8321 GW
6 M. Peereboom (81)
		Schokker 25, 8322 EG
6 L. Hoekman-Koffeman (80)
		Wijk 3-41, 8321 EZ
7 J.A. Westerink-van der Kamp (81)
		Steenbank 10, 8321 DC
7 J. Koffeman-van Urk (76)
		Kiekendief 36, 8322 CS
9 L. Bakker (78)
		Handelskade 7, 8321 KB
10 D. de Vries-Korf (78)
		Het Roer 82, 8322 AP
10 W. de Visser (75)
		Koningsschut 3, 8309 CC Tollebeek
18 J. Schraal (83)
		Rotholm 33, 8321 DG
18 J.M. Gerssen (79)
		Rotholm 81, 8321 DJ

19 T. Hakvoort-Verhoeff (80)
		Tida Kira 8, 8321 JW
20 H. Kiefte-Bosma (83)
		Nieuw Guineastraat 83e, 8321 HM
20 A. de Vries (75)
		Alexiahof 19, 8322 GD
22 J. de Boer (75)
		Rotholm 36, 8321 DL
23 N. Baarsen-ten Napel (82)
		Máximastraat 1a, 8322GA
26 H. Romkes (79)
		Nieuw Guineastraat 81c, 8321 HM
26 L. Post (75)
		Ankerplaats 6, 8321 RT
28 T. Ruiten (83)
		Ankerplaats 45, 8321 RK
29 N. Brouwer-van Gorkum (92)
		Ankerplaats 22, 8321 RT
29 A. Romkes-Korf (86)
		Oslolaan 4/A204, 8321 HE
29 C. Koster-Hakvoort (75)
		Beug 43, 8321 KB
29 A. van den Heuvel (75)
		Boterbloemstraat 5, 8321 XG
30 J. Woord-Kapitein (82)
		Zeeasterstraat 25, 8321 XL
30 J. Kramer (76)
		Nieuw Guineastraat 25, 8321 HK
30 K. ten Napel-Post (75)
		Kleine Fok 17, 8321 XW
31 A. Oost-van Slooten (86)
		Ankerplaats 2/K214, 8322 RT
31 H. Barends-Nentjes (82)
		Lacon 16, 8321 SR

Jubilea augustus
In augustus zijn er twee jubilea te vieren: een robijnen en een diamanten. Wij wensen beide
bruidsparen van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.
6 R. Posthumus &
		A. Posthumus-Schraal
		Wijk 7-50, 8321 TA
Juli / Augustus 2022

40 jaar

31 J.W. de Vries &
		D. de Vries-Korf
		Het Roer 82, 8322 AP

60 jaar
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Geld
Met geld kun je eten kopen,
maar geen eetlust.
Je kunt medicijnen kopen,
maar geen gezondheid.
Een lekker bed kopen, maar geen slaap.
Kennis, maar geen wijsheid.
Glamour, maar geen schoonheid.
Pracht en praal, maar geen gezelligheid.
Plezier, maar geen vreugde.
Kennissen, maar geen vrienden.
Bedienden, maar geen trouw.
Geld wordt niet voor niks ook wel
het slijk der aarde genoemd.
Het is goed om stil te staan bij
de hogere waarden in het LEVEN.
Arne Garborg

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

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

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

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

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

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

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

Tweede penningmeester
Vacant

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

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