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Van de redactie  

Na drie maanden valt er weer een Nieuwsbrief van 
onze plaatselijke PCOB-afdeling bij u op de mat! 
Over mooi weer hebben we trouwens niets te klagen 
gehad en wat was het fijn dat de activiteiten die vanaf 
mei gepland stonden dit keer allemaal door konden 
gaan! Viermaal was er gelegenheid om elkaar weer 

te ontmoeten en daar is ruim gebruik van gemaakt. U vindt een impressie van 
die activiteiten verderop in het blad. We zouden er eigenlijk een paar leuke 
foto’s bij willen zetten, maar vanwege de privacy zijn we daar erg voorzichtig 
mee…  
In deze editie vragen we o.a. weer uw aandacht voor de RABO ClubSupport 
actie. Het geld dat we daardoor via deze bank voor onze vereniging ontvan-
gen kunnen we heel goed gebruiken! Ook hebben we weer een sudoku klaar-
gezet; de oplossing staat achter in het blad. Zie ook de informatie van de 
bijeenkomst september 2022, aanvang 14.30 uur, op bladzijde 12. 
Veel leesplezier! 

 

Belangrijke telefoonnummers 
Algemeen alarmnummer                                                112 
Politie                                                                                        0900 8844                                      
Brandweer                                                0900 0904 
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit                          0800 9009 
Provinciale milieuklachtenlijn (dag en nacht)                            026 3599999 
OV-ambassadeurs                                                038 3037010 
Rijbewijskeuring 75+ via dr. J. Nyst in Emst                             0578 574621 
Rijbewijskeuring 75+ via RegelZorg                                         088 2323300 

 

Van de voorzitter 
De zon staat hoog aan de hemel als ik deze 
woorden toevertrouw aan het papier voor het 
PCOB-blad. Al dagen is het boven de 30 graden 
zodat we nu officieel van een hittegolf spreken. 

Het PCOB-bestuur, met leden in Heerde, 
Wapenveld, Veessen en Vorchten, heeft deze 
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zomer diverse activiteiten georganiseerd. Zo kunt u in dit blad lezen wat er is 
gedaan en hoe de bijeenkomsten zijn verlopen. 
Als inwoner van Vorchten mocht ik jullie iets vertellen over het gebouw De 
Verbinding en de kerk in Vorchten. Opvallend vond ik dat er van de kant van 
de leden grote interesse was en er veel vragen werden gesteld. 
Met de fietstocht werden de zomeractiviteiten afgesloten. 

Als bestuur hebben we niet stilgezeten en is er al een programma opgesteld 
voor de winterperiode. Welke dat zijn dat leest u elders in dit blad. 
Op 29 september zullen een aantal bestuursleden in gesprek gaan met de 
Christen Unie/SGP-fractie van de gemeente Heerde. Hebt u een bepaald 
onderwerp dat we onder de aandacht kunnen brengen bij deze politieke partij 
geef dat door aan het secretariaat.  

Terugkomend op de zomerse temperaturen is dat voor de één plezierig terwijl 
iemand anders er last van kan hebben. Ik moest daaraan denken toen we 
zondag in de kerk van Vorchten lied 212 zongen uit het nieuwe liedboek waar 
in vers 5 de regel staat: ‘Al zal de hitte van de dag ons steken’. Maar er staat 
veel meer in dat lied en daarom plaats ik het hieronder. 

 1. Laten wij zingend deze dag beginnen! 
 Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
 omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
 Zing Halleluja! 

3. Het is Zijn zegen dat wij ons bewegen, 
 dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
 met lijf en leden wij Hem dank toezingen. 
 Zing Halleluja! 

5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 
  Al zal de hitte van de dag ons steken, 
  wij zijn voor altijd van Uw liefde zeker. 
  Zing Halleluja! 
 
Ik hoop u op één of meerdere winteractiviteiten te ontmoeten. 
Gods zegen op uw levensweg. Johan Vorderman 

 

Mutaties in het ledenbestand 
Als nieuwe leden verwelkomen wij: 
De heer B.J. van der Linde, Zevenakker 1, 8191 AA Wapenveld. 
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Mevrouw J. Wienbelt-van Lente, de Vree1, 8191 JE Wapenveld. 
Mevrouw  A. Talsma-Spijksma, Burg. Schorerlaan 16, 8181 JH Heerde. 
Mevrouw H. Klomp-Boom, Brinklaan 25, 8181 EA Heerde. 
Mevrouw H. Palm-Leurink, Huis en Hof 25, 8181 EJ Heerde. 
Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging. 

Zo gedenken wij: 
De heer J. Dijkslag, Hogepad 10, Heerde.  
Hij is geboren op 9 augustus 1939 en overleden op 4 juni 2022. 

Mevrouw R. Roggebang-van de Berg Sprengenweg 38, Heerde. 
Zij is geboren op 26 juli1932 en overleden op 7 juni 2022. 

Mevrouw I. Bruinsma-Land, Emmalaan 41, Heerde. 
Zij is geboren op 18 juni 1940 en overleden op 30 juni 2022. 

De heer H. Liefers, de Vree 1, Wapenveld. 
Hij is geboren op 7 november 1934 en overleden op 14 augustus 2022 

We condoleren de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe bij het 
verwerken van hun verdriet. 

“Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of 
ontmoedigen, 

want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat bij je” 
 

Impressie van de PCOB-zomeractiviteiten  
Op 18 mei hadden we onze excursie naar het 
Zuivelmuseum Erve IJzerman in Wapenveld. Met 42 
deelnemers zaten we even na 14.30 u onder een 
stralende zon aan de koffie/thee met wat lekkers 
erbij en daarna werden we in 4 groepen verdeeld om 
de boerderij te bezichtigen.  

Ik kwam in de groep van Evert IJzerman (88 jaar!) – 
kleinzoon van de oudste van de 6 zonen van Hendrik IJzerman - terecht. Al 
lopend en pratend door het woonhuis en de drie stallen, bleek dat voor ons 
allemaal een feest van herkenning te zijn… wat was er in vrij korte tijd toch 
veel veranderd. Sommige dingen ten goede, want het boerenleven leven was 
zwaar en arbeidsintensief. Maar er waren toch ook heel wat nostalgische 
herinneringen aan bv. de eigen bakovens, de tredmolen, het melk karnen en 
boter en kaas maken. Met een kop koffie/thee in de hand praatten we nog wat 
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na over ‘de dingen van toen en nu’ en gingen we – de meesten op de fiets -  
weer huiswaarts. 

Joke Ekelmans 

8 juni. Na eerst mevr. Lies de Boer opgehaald te hebben reden we op deze 
mooie junidag naar Vorchten. We hadden na aankomst enige moeite om bij 
De Verbinding een ingang zonder trapje te vinden. We kwamen er later achter 
dat deze aan de wegzijde is. 

We werden allerhartelijks ontvangen door Johan en zijn echtgenote Diane. Na 
de koffie en thee met cake vertelde Johan het een en ander over het tot stand 
komen van deze accommodatie, die bestemd is voor de hele gemeenschap 
van Vorchten. In de zomer worden de kerkdiensten ook buiten gehouden en 
na de dienst kan men hier een kopje koffie drinken. Ook zijn er allerlei 
jeugdgroepen die er gebruik van maken en is er een podium voor 
toneel/muziekuitvoeringen.  

Met de aanleg van de nevengeul van de IJssel zijn er gelden van de provincie 
vrijgekomen die de bouw van De Verbinding mogelijk gemaakt hebben. De 
kerk heeft 50% betaald en de provincie ook. 

Daarna gingen we naar de kerk en vertelde Johan weer het een en ander. Het 
kerkje is klein en intiem met oude bruine banken die een beetje oplopen en 
een schot in het midden zodat in vroeger tijden de mannen en vrouwen 
gescheiden konden zitten. De toren met zijn karakteristieke zadeldak is het 
oudste gedeelte en is voor 900 gebouwd. De kerk is op een terp gebouwd in 
verband met de overstromingen van de IJssel. De klok werd heel lang 
handmatig geluid! 

Het bezoek werd interactief toen we ook zelf vragen konden stellen en 
opmerkingen maken o.a. dat de viering van ‘Heerde 800 jaar’ startte in het 
kerkje van Vorchten met een dienst van Kardinaal Alfrink in 1976. Johan 
memoreerde dat de gemeente met predikant ds. Hans van Ark een gastvrije 
gemeente wil zijn en dat werd meteen in de praktijk gebracht toen een fietsend 
echtpaar zich bij ons aansloot. We sloten de middag af met het gezamenlijk 
zingen van psalm 68 vers 10: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag’. 

Annie Reil 

Op 6 juli gingen we richting Het Mussennest voor ons jaarlijks pannenkoek-
eten daar. Het blijft altijd een beetje spannend hoe het gaat met het opgeven 
en jawel hoor: dit ging niet helemaal feilloos, maar uiteindelijk zaten we met 
44 mensen aan tafel. Het blijkt toch dat een herinneringsmailtje heel nuttig is 
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en er was zelfs iemand die via het stukje in de Schaapskooi mee deed en hoe 
leuk is dat! 

Bij ons aan tafel zaten we ons af te vragen hoe ze het voor elkaar krijgen 
zoveel pannenkoeken bijna tegelijk te serveren, maar dat zal het “geheim van 
de smid” wel zijn. In ieder geval hebben we heerlijk gegeten en kunnen 
bijpraten en is dat ook niet de bedoeling van deze uitjes? Na nog een heerlijk 
kopje koffie, of sorbet, of fruit gingen we tevreden huiswaarts.  

Gré Popping 

10 augustus. Dit is de dag waarop het bestuur van 
de PCOB Heerde-Wapenveld een fietstocht had 
georganiseerd. En dat plan ging door want er 
hadden zich ca 13 leden aangemeld. Echter een 
enkel lid moest zich vanwege de warmte 
terugtrekken. Dus gingen we met zijn elven op pad. 
Dat deed mij even denken aan de elf mensen die het 

heel goed met Jezus konden vinden. Dat geldt ook vast voor ons zullen we 
maar denken. 

Zoals afgesproken verzamelden we ons bij de Ontmoetingskerk aan de 
Kanaalstraat in Heerde. We konden precies op tijd vertrekken naar 
Wapenveld om daar bij een der kerken nog een aantal leden op te pikken en 
de fietsoptocht kon beginnen. 

Wat hadden we een mooi weer om te fietsen en dat was te merken aan de 
deelnemers. In een mooi tempo ca 18 km per uur verplaatsten wij ons. We 
hielden volop rekening met medeweggebruikers en omgekeerd was dat ook 
zo. Via mooie fietspaden kwamen we aan in het buitengebied met zijn 
boerderijen met vee; hopelijk blijft dat zo. Ja en je moet de boeren nageven, 
ze zorgen goed voor hun vee. Er wordt veel mais verbouwd en het hooi is al 
een paar keer geoogst. Dus in de winter kunnen de koeien daarvan weer 
verder om lekkere melk voor ons te produceren. 

En zo fietsend komen we bij ons eerste stoppunt bij de familie Doppenberg. 
Daar hebben ze koffie of thee voor ons gemaakt en appelgebak kunnen ze 
daar ook maken, hoor. In een gezellige sfeer genieten we van die producten. 
We betalen maar een eenvoudig tarief voor de consumpties. 

We wisten het al, daarna gaan we bij de ijsboerderij ijs eten. De smaak en 
aantal bolletjes bepaal en betaal je zelf. Ook daar merk je weer dat de sfeer 
goed is. De ijsboerderij heet trouwens de Schellenberg. En als iedereen zijn 
portie koud in de mond heeft laten gaan zullen we weer verder moeten en wel 
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naar huis. Iedereen mag zelf weten welke route hij of zij neemt. Ook alweer 
de vrijheid om te kiezen. Volgens onze kilometertellers op de fiets hebben we 
bijna 30 km gefietst. 

Toen we helemaal aan het eind van de tocht waren werd mij gevraagd of ik er 
een verslag van wilde maken. Zo gehoorzaam als ik ben heb ik er maar ietsje 
van opgeschreven en daar moet u het mee doen. Wel heeft een van de dames 
van de ijssalon nog een fotootje gemaakt van de groep, helaas waren er toen 
maar negen mensen. 

Graag wil ik de organisatoren bedanken voor hun inspanning, want ik heb 
tussen de regels door wel opgevangen dat de rit van tevoren enkele keren is 
uitgeprobeerd, maar daarom was het allemaal perfect. Het lijkt me goed om 
ook volgend jaar maar weer een fietstocht in het programma op te nemen. 

Rieks Schut 

 
 

Een  hart o  onder de riem 
 
                           Onlangs las ik in de Visie, het programmablad van de EO, 
een gedicht van de bekende zanger en schrijver Rikkert Zuiderveld – u weet 
wel van het bekende duo Elly en Rikkert. Wellicht dat het u  ook inspireert om 
binnen de mogelijkheden die ieder mens heeft niet wanhopig te worden en 
het goede te blijven zoeken en doen  in een wereld waarin woede, agressie, 
veroordeling, angst en onzekerheid bloeien als giftige vruchten.  
 

Wie weet hoe zacht, hoe zacht een mens kan vallen 
wanneer hij op zijn vlucht wordt onderschept, 

of eenmaal, als de vloed is weggeëbd, 
bedenkt met zeewier, zand en zoutkristallen 

gevonden wordt? Wie weet waar je kunt stranden 
wanneer je als een blinde drenkeling, 

een aan zichzelf verloren enkeling 
wordt opgeraapt, en valt in zachte handen? 

Spreek het niet uit, je weet het antwoord niet. 
Misschien kun je nog zingen: een ballade 

waarin je heel je zwerftocht overziet, 

je dwalingen, de golfslag van het kwade? 



Nieuwsbrief                                                          PCOB afdeling Heerde-Wapenveld 

 

 

~ 7 ~ 
 

 

 

Zing dan zo hard je kunt dat ene lied: 
hoe zacht een mens kan vallen, in genade. 

 
2 Korinthe 12:9  
… Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid vol-
bracht… 

 

Digitale Nieuwsbrieven van KBO-PCOB 
Heeft u zich al eens aangemeld voor de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB?  

Met de digitale nieuwsbrief blijft u als lid van KBO en PCOB op de hoogte van 
alles wat er speelt binnen de vereniging. In ‘KBO-PCOB Verenigingsnieuws’ 
leest u over boeiende activiteiten en leerzame trainingen, krijgt u handvatten 
om zelf praktisch aan de slag te gaan en vindt u aantrekkelijke 
ledenvoordelen.  

KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt 10 maal per kalenderjaar. 

Aanmelden gaat als volgt: Ga naar www.KBO-PCOB.nl. Zet de cursor op het 
blauwe woord ‘Nieuws’ en klik op Digitale nieuwsbrief. U ziet nu aan de 
rechterkant het aanmeldformulier.  

 

Vanaf 1 juli 2022 is een 

rookmelder verplicht op elke verdieping 
Onderstaand bericht is wellicht handig te weten 
als er bij u nog geen rookmelders in huis zijn 
aangebracht. 

Ben je zelf, vanwege verminderde mobiliteit, niet meer 
in staat rookmelders te plaatsen? De snelste manier 
om je huis van rookmelders te voorzien is iemand in je 
omgeving te vragen om de rookmelders voor je op te 
hangen. Lukt dat niet? Dan staat het rookmelderteam 

voor je klaar. Het rookmelderteam bestaat uit meer dan 3000 vrijwilligers die 
door de Brandweer zijn getraind en precies weten hoe en waar ze een 
rookmelder moeten ophangen. In heel Nederland komen ze rookmelder(s) 
ophangen bij mensen die dat vanwege verminderde mobiliteit niet meer 
kunnen. Ze nemen dan ook direct een paar veiligheidsstappen met je door. 

http://www.kbo-pcob.nl/
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Zo geven ze tips om brand te voorkomen en hoe je jezelf bij brand in veiligheid 
brengt.  

Hoe schakel je het rookmelderteam in? Kun je zelf geen rookmelders plaatsen 
en is er in je omgeving niemand die dat voor je kan doen? Bel naar de 
Nederlandse Brandwonden Stichting op 0251 - 275 555, meld je aan een geef 
je adresgegevens door. Vervolgens wordt er gekeken welke vrijwilliger bij jou 
in de buurt woont. Per post ontvang je de contactgegevens van de vrijwilliger, 
met wie je daarna zelf telefonisch een afspraak kan maken.  

De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd bij je langs, plaatst de rookmelder(s) 
en geeft een aantal handige tips! De plaatsing door de vrijwilliger is gratis. De 
rookmelders moet je zelf aanschaffen.  

Bron: digitale nieuwsbrief KBO- PCOB 

 

Sudoku 
En hier komt weer een sudoku-puzzel! 

De regels voor het oplossen van 
een sudoku zijn eenvoudig. Alle 
cijfers van 1 t/m 9 dienen zo 
geplaatst te worden dat in elke rij, 
in elke kolom en in elk vierkant van 
3 bij 3 vakjes ieder cijfer slechts 
eenmaal voorkomt. 

De oplossing voor de puzzel vindt 
u achterin de Nieuwsbrief. Veel 
puzzelplezier! 
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Rabo ClubSupport  

en onze PCOB Heerde-Wapenveld 
 
Het begint al een beetje een traditie te worden: voor 
de vierde keer gaan we dit jaar meedoen aan de 
RABO ClubSupport actie van de Rabobank Noord-
Veluwe. 
Deze coöperatieve bank stelt elk jaar een gedeelte 
van haar winst ter beschikking aan verenigingen 
en stichtingen die een maatschappelijke functie 
vervullen in de samenleving.  
De leden van de bank mogen via een 
stemprocedure bepalen aan welke verenigingen in 
het werkgebied van de bank een bijdrage wordt 
gegeven. 

Tijdslijn 

De tijdslijn voor de Rabo ClubSupport actie: 

• Inschrijving We hebben onze vereniging tijdig als deelnemer inge-
schreven bij de Rabobank Noord-Veluwe. En wij zijn in een groot ge-
zelschap, er hebben zich 413 verenigingen aangemeld uit het werk-
gebied van de bank, waarvan 86 uit de gemeente Heerde. 

• Stemmen In de periode van 5 tot en met 27 september kunnen de 
leden van de Rabobank hun stem uitbrengen en daarmee onze afde-
ling financieel steunen. Dit kan via de beveiligde omgeving van de 
Rabobank website (internetbankieren) of via de Rabobank bankieren-
app met de volgende stappen:  

◦ Selecteer in het overzichtsscherm de optie Service; 

◦ Kies dan bij zelf regelen voor lidmaatschap (onderste optie in 
beeld); 

◦ U komt dan in “mijn lidmaatschap” terecht en kunt hier kiezen voor 
het icoon Rabo ClubSupport; 

◦ In de “Tijdslijn” bij stap 3 kunt u dan vanaf 5 september kiezen 
voor de optie stemmen. Vergeet niet voor 27 september uw stem 
uit te brengen. Elk lid krijgt 3 stemmen om op 3 verschillende ver-
enigingen uit te brengen. 

• Uitslag Op 10 oktober is de uitslag bekend en daarna horen wij hoe-
veel financiële ondersteuning wij dit jaar krijgen. 
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In één van de komende edities van onze Nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte 
brengen van het resultaat van uw stemgedrag en wat dat voor onze inkomsten 
betekent! 

Mooie resultaten 
In 2019 hebben we voor het eerst meegedaan aan deze actie. Wij kregen toen 
76 stemmen, wat het mooie bedrag van € 290,47 opbracht. In 2020 kregen 
we 67 stemmen, goed voor € 215,26. Door een gewijzigde opzet m.b.t het 
aantal stemmen in het afgelopen jaar 2021 kregen we 45 stemmen, wat het 
mooie bedrag van € 311,48 opbracht! 

Om dit bedrag in het perspectief te zetten van onze financiële huishouding 
even het volgende: u als leden betaalt de contributie aan onze vereniging, 
daarvan doen wij de afdracht aan de landelijke KBO-PCOB. Wat dan overblijft 
is een netto bijdrage van circa € 8,30 per lid of te wel circa € 1.900 totaal per 
jaar. Dus een paar honderd euro extra van de actie van de Rabobank is zeer 
welkom en daar kunt u bij helpen. Als u lid bent van de Rabobank en u draagt 
uw eigen PCOB een warm hart toe, ga dan ook op ons stemmen. Zo helpt u 
mee om er ook dit jaar een succes van te maken. 
Als PCOB Heerde-Wapenveld rekenen wij op uw stem/steun! 
De penningmeester 

 

(Oudere) mensen  

kunnen soms de wonderlijkste dingen zeggen… 
Hieronder een paar zinnen die (zorg)verzekeringen zoal onder ogen krijgen: 

• Mijn fiets kwam van het voetpad af, raakte een Porsche en reed zon-

der mij verder. 

• Ik wil mijn kind niet laten inenten. Mijn vriendin heeft haar kind ook 

laten inenten en kort daarna is het uit het raam gevallen. 

Wordt vervolgd! 
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Hebreeën 14 
In de omgeving van ons dorp 
kwam een nieuwe predikant. 

't Was een boeiend, vlotte spreker 
en begaafd, met veel verstand. 

En van welke kerkformatie: 
hervormd, vrijgemaakt of synodaal? 
Dat laat ik hier maar in het midden, 

als niet dienend voor ‘t verhaal. 
 

Dominee, in ‘t ambt ervaren, 
met steeds een geopend oor, 
kende spoedig zijn gemeente, 
had hen, zo te zeggen, door. 
Hij zei weinig, liet hen praten 

en kwam daardoor aan de weet: 
't waren beste, brave mensen, 

niet te koel en niet te heet. 
 

Op een goede zondag zei hij: 
‘Let er goed op van de week, 

dat ik in de dienst van zondag, 
over 't liegen van de mensen preek. 

Lees dus goed Hebreeën 14, 
want daar staat het tekstwoord in’. 

‘En, wie las Hebreeën 14 
in de afgelopen week?’, 

vroeg hij toen, zijn bril afzettend, 
en heel snel de kerk rondkeek. 

 
‘Wie 't niet heeft gedaan, blijft zitten. 

Wie 't wel deed, die gaat staan!’ 
En het zal u niet verbazen, 

slechts een derde deel bleef zitten, 
de rest stond op, geheel spontaan! 

‘Ga maar zitten, beste mensen, 
dan begin ik nu de preek 

en het zal u niet verbazen, 
dat ik slechts tot leug’naars spreek! 
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Dat ze hier zo konden liegen, 
dat heeft mij veel leed gedaan, 

want ge treft Hebreeën 14 
in geen enkele Bijbel aan!’ 

 
Auteur onbekend 

 
 

 

Oplossing van de sudoku-puzzel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomst september 2022 PCOB Heerde/Wapenveld 

Op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen komen we bij 

elkaar op woensdagmiddag 21 september in het Trefpunt aan de 

Kanaalstraat te Heerde om 14.30 uur.  

Deze middag willen we aandacht vragen voor de oorlog in Indië van 

1942 tot 1945. We weten hier weinig vanaf. De Japanners bezetten 

toen het gebied dat tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde. Er 

waren veel Nederlanders bij betrokken, KNIL militairen en mensen, 

die daar hun werk hadden. 

Mevr.Tonny van de Kooi vertelt uit eigen ervaring over deze 

geschiedenis. 

U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.  
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Uw ledenpas is geld  waard !!!!!! 

Winkeliers en bedrijven  

die meedoen aan de kortingsactie 

      

 

 

                                           uw PCOB korting 

Meiling Juwelier       Dorpstraat 14              Heerde        10% 

Nooteboom Topslagerij            Zuppeldseweg 8         Heerde          5% 

Pijnappel Woonadviseur          Dorpstraat 35              Heerde          5% 

Put Rijwiel speciaalzaak 1)      Hagestraat 8-10          Heerde         10% 

De Haan makelaars                 Brinklaan 5                  Epe              10% 

Euronics Visser                        Klapperdijk 26             Wapenveld     5% 

’t Doelbeek 2)                         Kanaalstraat 12           Heerde         10% 

Veldhuis Adviesgroep 3)          Sportlaan 4a                Heerde         

Zorgverzekeringen 4)               zie ook  www.pcob.nl/zorgvergelijker 

Schadeverzekering Centraal Beheer www.KBO-PCOB/schadeverzekering 

 

 

1)Indien er geen inruil is. 

2)Op alle materialen, bij stoffering of meubelen op maat. 

3)Bij het afsluiten van verzekeringen, ongeacht de grootte van het 

verzekerde bedrag, hoeft u de 1e maand de premie niet te betalen.  

4) PCOB-KBO en Zilveren Kruis zijn partners in de zorgverzekering en 

geven daardoor aan de leden een uitgebreid pakket met aantrekkelijke 

kortingen. Daarnaast is het voor onze leden ook mogelijk om een collectieve 

zorgverzekering af te sluiten bij Prolife, Interpolis en De Friesland 

Zorgverzekeraars. 

De kortingen gelden niet voor reparaties, geldt voor alle winkeliers. 

 

 

 

 

http://www.pcob.nl/zorgvergelijker
http://www.kbo-pcob/
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PCOB afdeling Heerde – Wapenveld 
Voorzitter: Johan Vorderman 
                   Losweg 5, 8193 KC Vorchten 
                   0578-631650 
                   J66vor@gmail.com 

Secretaris: Annie Reil-Vorstelman 
                   Kerkdijk 21, 8181 RR Heerde 
                   0578-696822 
                   pcobheerde@gmail.com  

Penningmeester en ledenadministratie:   
                   Henk Noppers 
                   Beatrixweg 9, 8181 LC Heerde 
                   0578-692352 
                   hnoppers@planet.nl 
    

Afgevaardigde Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Heerde: 
                   Johan Vorderman 
 
Programmacoördinator: Mientje Nijmeijer-van Welsum 
 
Redactie en eindredactie Nieuwsbrief: 
                   Joke Ekelmans, 0578-696746 
                   Vormgeving: Jan Neeleman 

Bankrekening: NL79 RABO 0396 5138 75  
        ten name van PCOB afdeling Heerde 
  
Bezoekdame:   Heerde    : Mw. G. Popping, 0578-697069 
                          Wapenveld: Mw. H. van Ommen, 038-4479062 
                                               
Nieuwe leden:  Verhuizingen, overlijden enz. graag zo snel mogelijk    
                          doorgeven aan de ledenadministratie 
 
Hulp bij belastingaangifte: Jan Schurink, 06-53890918 
 
Graag alle kopij voor de volgende Nieuwsbrief, vòòr de 18e  van de maand 
er- voor, doorgeven aan de redactie: Joke Ekelmans 
ekelmansjoke@gmail.com 
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