
Gemeenschappelijk actief

Nieuwsbrief.

Protestants Christelijke Ouderen Bond

Afdeling Urk 

Oktober 2022



2 Nieuwsbrief PCOB

Naar Zijn wil
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens 
als wij iets bidden naar Zijn wil.

1 Johannes 5 : 14

God wil gebeden zijn. Hij weet wat het is dat ons bezighoudt, nog voordat wij ermee bij 
Hem komen. Toch wil Hij met ons in contact komen via het gebed. Hij wil horen hoe 
het met ons gaat, wat we nodig hebben. Die persoonlijke ontmoeting met Hem, de tijd 
die wij met Hem doorbrengen, is zo enorm belangrijk. En denken we geen antwoord te 
krijgen? Alles wat we nodig hebben aan antwoorden staat in Gods Woord: de Bijbel.
Bidden zoals Jezus het ons leerde. Het eerste en voornaamste is God lof brengen en prij-
zen om wie Hij is. Bij Hem kan ik mijn zorgen, mijn pijn, mijn verlangen brengen. Mijn 
vragen of Hij de zieken beter wil maken, harten van mensen die ik tegenkom wil openen 
en Zijn handen om mijn kinderen heen wil houden. Maar ik zal dan niet de woorden naar 
Zijn wil mogen vergeten. Wij kunnen van alles willen, maar het is onze Vader die de regie 
in Zijn handen heeft. Ik moet wel weten tegen wie ik het heb. Hij is niet onze vriend met 
een kleine letter, maar Hij is de Machtigste van heel het heelal!
Het gaat niet alleen om mijn gebeden bij de maaltijden of tijdens mijn stille tijd, maar 
vooral om wat ik door de dag heen doe, denk of zeg. Als ik de Here Jezus in gedachten 
houd bij de dingen die ik overdag doe, dan denk ik dat dat is wat Paulus bedoelde met 
onophoudelijk bidden.

Marina

Bestuur/redactioneel
Dinsdag 6 september was de eerste bestuursvergadering na de vakantiestop. Er was 
best veel binnengekomen in deze periode, wat we moesten bespreken. Zoals u elders 
in de nieuwsbrief leest, komen er in de komende tijd enkele wijzigingen in het bestuur. 
Daarom deze oproep voor kandidaat-bestuursleden.
Ook kwam er een vraag binnen van een 50/60-jarige die vroeg wat de PCOB voor hen 
kon betekenen. Ik zou zeggen: best heel veel, want ook een 50/60-jarige hoopt ouder te 
worden en met pensioen te gaan.
Zo strijdt de KBO/PCOB, in samenwerking met de andere ouderenbonden, onder andere 
voor een beter nieuw pensioenstelsel. Op 6 september is de petitie hiervoor aangeboden 
aan de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ook voert de KBO/PCOB overleg inzake waardig ouder worden met de GGD en met 
de plaatselijke zorgverleners (project dementie). En overleg met de gemeente inzake te 
weinig betaalbare huur- of koopwoningen voor senioren. Na de enquête van adviesbu-
reau “Companen” is onze voorzitter persoonlijk bezocht om over deze problematiek te 
praten.
Eén van onze bestuursleden heeft zitting in de Adviesraad Sociaal Domein, waar wij het 
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college van burgemeester en wethouders adviseren op het gebied van de sociale zorg.
En u kunt, als u PCOB-lid, met korting naar de 50-plusbeurs die jaarlijks gehouden wordt 
in Utrecht. Verder krijgt u iedere maand het Magazine waar veel informatie in staat.
Op vertoon van uw persoonlijke PCOB-pas kunt u gebruik maken van kortingen bij ver-
schillende winkeliers op Urk en ook in Emmeloord.
Dus meld u, 50/60-jarige, aan en word PCOB-lid. Dan zullen we ook op plaatselijk niveau 
activiteiten kunnen organiseren waar deze doelgroep aan mee kan doen. Bijvoorbeeld 
een boswandeling of fietstocht op een tijd wanneer jullie ook kunnen.

Van de voorzitter
Zoals u in de nieuwsbrief kunt lezen zijn we na de zomer al weer gestart met allerlei 
activiteiten. Ook is er bestuurlijk veel te doen met allerlei overleg met de zorg en de ge-
meente, over veel zaken die nu aan de orde zijn. Zoals de financiële gebeurtenissen, het 
tekort aan betaalbare woningen voor senioren, enzovoorts. Zeker in een tijd met deze 
inflatiegolf, waar alles duurder van wordt. En dan niet alleen de energie, maar ook de 
dagelijkse boodschappen, zoals groente, fruit, vlees en zuivel.
Ons landelijk bestuur is dan ook in Den Haag bij de landelijke politiek aan het lobbyen 
om al deze zorgen onder de aandacht te brengen van de volksvertegenwoordigers. Wij 
hopen dat dit helpt en dat er naar ons geluisterd wordt.
Als we de media volgen dan zien wij dat heel de wereld in verwarring is en wij weten niet 
wat de gevolgen zijn. Oorlogen en dreiging daarvan, natuurrampen zoals grote droogte 
op de ene plaats en overstromingen op de andere, waardoor er hongersnoden zijn en 
allerlei besmettelijke ziektes uitbreken. Ook de grote stromen vluchtelingen waar men 
geen raad mee weet is zeer opmerkelijk. Zo zijn er heel veel problemen en zorgen en 
hetgeen wij er persoonlijk aan kunnen doen is niet veel meer dan al deze zaken voor de 
HEERE neer te leggen en Hem vragen om hulp. Hopelijk geeft Hij verstand en wijsheid 
aan de wereldleiders om dit alles in vrede op te lossen.
Ik wens een ieder van u in deze moeilijke tijd Gods zegen toe voor u en de uwen.

Jacob van Veldhuisen

Fietstocht met excursie
Op maandag 12 september mochten we met 30 personen een fietstocht maken. We zijn 
gestart bij het gemeentehuis en gingen via de Domineesweg naar de Monnikenweg, waar 
we een tweetal stops gemaakt hebben. De eerste keer bij een groot veld met biologische 
pompoenen. Het was werkelijk mooi om te zien hoe zo’n veld met rijpe pompoenen erbij 
ligt. De tweede stop was bij een perceel met bladrammenas, dat dient als groenbemes-
ting na de teelt van tulpen. Door de warme zomer stond deze al vroeg in bloei en nu was 
de bovenkant eraf gemaaid om te voorkomen dat dit gewas zaad ging vormen, waar men 
volgend jaar weer last van kan hebben.
Weer op de fiets richting Domineesweg, naar het melkveebedrijf van de familie Het-
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tinga. We werden door Gerard ontvangen in de skybox, 
waar we de hele stal konden overzien en waar koffie en 
koek al voor ons klaarstond. Gerard heette ons welkom 
en vertelde over het ontstaan van het bedrijf in 1958 en 
de ontwikkeling tot nu toe. Er worden ruim 200 koeien 
gemolken met vier robots. Het voeren gaat met een voer-
robot en ook het instrooien van de boxen en de strostal 
voor de hoogdrachtige dieren gaat geautomatiseerd. Ook 
de stikstofproblematiek kwam aan de orde. Hierna kregen we een rondleiding over het 
bedrijf en werd alles van dichtbij bekeken.
Na melkveehouder Hettinga bedankt te hebben voor de geweldige ontvangst en de inte-
ressante uitleg gingen we huiswaarts.
Aan de vele positieve reacties te horen kunnen we concluderen dat het een zeer leuke 
middag was.

J.v.V.

Kandidaat-bestuursleden
Op de laatst gehouden bestuursvergadering kwamen wij tot de ontdekking dat er de 
komende tijd toch een aantal wijzigingen binnen het bestuur gaat plaatsvinden. Ook is 
er voor het bestuur best veel te organiseren en bij te houden. Daarom zijn wij op zoek 
naar een aantal nieuwe bestuursleden, die ons daarmee kunnen helpen. Wij zoeken naar 
personen die administratief onderlegd zijn, kunnen werken met Excel en weten hoe de 
boekhouding in elkaar zit. Ook mensen die het bestuur in andere zaken kunnen assiste-
ren zijn welkom. Als u interesse hebt, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden 
die achter op deze nieuwsbrief vermeld staan. Kent u als lid iemand binnen uw kennis-
senkring of binnen uw familie, die dit zou kunnen of willen doen, dan kunt u dit ook door-
geven. Deze persoon hoeft nog geen lid te zijn of boven de 50 jaar te zijn. Na aanmelding 
zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden met het bestuur, waarin er meer bekend 
gemaakt zal worden over de inhoud van de vacatures en wat er verwacht wordt van de 
kandidaat. Daarna kan er dan bepaald worden of de kandidaat geschikt is en of hij/zij dit 
ook werkelijk zou willen doen. Schroom niet om je te melden. We hebben een fijn bestuur 
dat elkaar in alles ondersteunt en de belangen van onze vereniging bovenaan heeft staan.

J.v.V.

Dementie op jonge leeftijd
De PCOB Urk zit in een project over dementie waar de gemeente een subsidie voor 
gekregen heeft. Wij nodigen onze leden uit om de bijeenkomsten over dit onderwerp te 
bezoeken.
Afgelopen zomer hebben we een bijeenkomst gehad met als sprekers F. Brouwer en dr. 
Dick Visser. Deze avond werd bijzonder goed bezocht. Nu wordt er weer een avond ge-
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organiseerd en verwachten wij opnieuw een goede opkomst.
Het onderwerp is “Wat als je op jonge leeftijd dementie krijgt”. De bijeenkomst staat 
gepland op woensdag 12 oktober in de bibliotheek, Singel 9b, en begint om 19.30 uur. Er 
zullen deze avond twee sprekers aan het woord komen en er is ook ruim de gelegenheid 
om vragen te stellen.
U kunt zich opgeven voor deze avond bij mantelzorg@caritasurk.nl of bij Jacob van Veld-
huisen, tel.: 06 - 16 22 41 11. Wij verwachten u op 12 oktober.

Jacob van Veldhuisen

Ut alleve kannetjen
Drie broers vissen al jaren met elkaar op dezelfde botter. Ze hebben in IJmuiden de vis 
verkocht en zijn best tevreden met de besomming. Ze besluiten om met de botter naar 
huis te varen.
Het was in die tijd heel gewoon, dat je zelf de besomming ophaalde in de afslag, en 
dan op de terugweg naar boord nog een paar boodschappen deed. Als de besomming 
meeviel, dan kon er soms ook nog een half kannetje vanaf. Een zogenaamd ‘slukkien.’ 
Zo ook in dit geval.
Eén van de broers ging eerst naar de afslag en deed daarna de boodschappen, waaronder 
het halve kannetje. Ondertussen voeren de beide andere broers met de botter naar de 
sluis om alvast te schutten. Ze liggen al een tijdje in de sluis op hun broer te wachten. Ze 
hebben zin in het slukkien en hij blijft nogal lang weg. Daar komt hij eindelijk aan. Om 
aan boord van de botter te komen moet hij eerst langs een ingebouwde ijzeren trap in de 
sluis naar beneden klauteren. Als je van buiten naar binnen schut, is dat een hele diepte. 
Als hij net vier treden is afgedaald, glijdt hij uit, valt naar beneden en blijft bewegingsloos 
op het dek liggen. De broer die op het dek staat en het ziet gebeuren, rent naar hem toe, 
kijkt of hij nog leeft en of hij niets gebroken heeft. En terwijl hij nog op zijn knieën naast 
hem zit, roept de andere broer vanuit het stuurkastraampje: ‘is ut nog ie-iel?’

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

Natuurwandeling
Het is de bedoeling om in het najaar weer een natuurwandeling te doen. In de herfst is 
het altijd weer bijzonder om al die mooie kleuren en verschillende soorten mos en pad-
denstoelen te zien in ons Urkerbos. Wij willen dit doen op maandag 24 oktober om 14.30 
uur. We verzamelen bij het gebouw van Flevo-landschap aan de Vormtweg 20. Wil je mee 
het bos in? Geef je dan even op bij Jennie Kramer, tel.: (0527) 68 31 70. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Tot ziens op 24 oktober.

J.v.V.

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 25 oktober 2022.
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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: 10% korting op was-
sen/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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Valpreventie
Elke vijf minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. 
Dat is ongeveer 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. Risicofactoren 
voor vallen zijn bijvoorbeeld problemen met het evenwicht, duizeligheid, slecht zien, 
maar ook valangst, bepaalde medicatie of de omgeving (drempels, kleedjes). Een val-
ongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen 
wonen en de kwaliteit van leven. Op Urk werken Gemeente Urk, huisartsen, zorgaanbie-
ders, fysiotherapeuten en Caritas samen om tijdig het valrisico bij ouderen te signaleren 
en te screenen. Tevens worden er activiteiten aangeboden gericht op valpreventie, zoals 
beweegprogramma’s, en sport- en beweegactiviteiten. Om dit meer onder de aandacht 
te brengen, organiseren we op Urk een middag die in het teken staat van valpreventie. Zo 
is er gelegenheid om de rollator te checken, wordt er voorlichting en informatie gegeven 
over valpreventie, het aanbod van beweegprogramma’s en activiteiten op Urk en is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een beweegactiviteit in de vorm van een parcours.

Wanneer: woensdag 5 oktober
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: De Hofstee

“Spoonders”
Wij bezochten in de vakantietijd het museum van Marius van Dokkum in Harderwijk. 
Daar zijn veel van de dagelijkse gebeurtenissen, met de nodige humor weergegeven, op 
veelkleurige schilderijen te bewonderen. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. De 
sfeer die de schilder weergeeft, en dan de eenvoud waarin dit gebeurt, tekent het ‘ge-
wone’ leven, en ook het karakter van de schilder. Het was voor mij zelfs wel logisch dat 
deze schilderijen door een van Dokkum gemaakt moesten zijn. Ik ken er meer! Een ander 
zou het, met een andere kijk op de dingen, weer anders weergeven.
Buiten op een bankje, waar Alie en ik even waren gaan zitten, met een net gekocht ijsje 
in mijn hand, dacht ik hier nog over na.
‘Vond u het wat?’ vroeg een man die tegenover ons op een bankje zat. ‘Ik zie aan u dat 
het werk u geraakt heeft,’ zei hij.
De man was goed gekleed, droeg een zomerhoed met brede rand, en had een dure zon-
nebril op. Ik antwoordde hem wat ik ervan dacht.
‘U bent een gevoelsmens, merk ik,’ zei hij nu. Opeens zag ik dat hij met papier en pot-
lood aan het tekenen was. Ik kon niet zien wat het was. Zijn neergebogen houding over 
het papier, en de brede rand van de hoed, hielden dat voor mijn nieuwsgierige blik ver-
borgen. Toen ik even later opstond, stopte hij de tekening in mijn handen. Ik pakte het 
aan, en las: ‘Marius!’ Als ik nu opkijk, zie ik een man en vrouw met een ijsje op een bankje 
zitten. De man ben ik zelf, maar ik zie ook een echte van Dokkum!

H.H.
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10 november 2022
Dag van de Mantelzorg

Agenda
 4 oktober bestuursvergadering, 

16.00 uur
 8 oktober ledenwerving op de markt
 24 oktober boswandeling
 8 november bestuursvergadering, 

16.00 uur
 16 november jaarlijkse diner, 17.00 

uur – 20.00 uur (onder 
voorbehoud)

Sudoku

5 3 7

6 1 9 5

9 8 6

8 6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8

4 1 9 5

8 7 9
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Jubilea oktober
Deze maand is er één jubileum te vieren, en wel een gouden. Wij wensen het bruidspaar van 
harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 13 T. Romkes & 50 jaar
  J. Romkes-Visser
  Het Roer 146, 8322 AP

 1 L. Korf-de Boer (77)
  De Akkers 14, 8321 BS
 3 J. Post (79)
  Ankerplaats 5, 8321 RK
 3 W.C.J. Woord-Wakker (76)
  Topshoofd 21, 8321 CT
 3 K. Bakker (76)
  Hooiland 18, 8321 CX
 5 K. Post (79)
  De Akkers 40, 8321 BV
 5 G. Post-Hoekstra (78)
  Rotholm 6, 8321 DK
 6 E. Post-Visser (78)
  Vrouwenzand 14, 8321 PE
 8 W. Kramer (78)
  Lijkant 3, 8321 LK
 10 A. van Urk-Korf (88)
  Lange Dam 12, 8321 XV
 11 T. de Vries-Weerstand (84)
  Wijk 8-20, 8321 TG
 13 G. van Bunnik-Bakker (90)
  Nieuw Guineastraat 31, 8321 HL
 13 A. Keuter (80)
  Ramswelle 35, 8321 SJ

 13 K. de Vries (78)
  Wijk 4-59, 8321 GE
 14 G. Visser-de Boer (82)
  Roggebot 78, 8321 RB
 14 C. Oost-Koman (80)
  Het Roer 144, 8322 AP
 14 W. Nentjes (79)
  Vlechttuinen 1/K26, 8322 BA
 17 K. Kroon (76)
  Buizerd 29, 8322 CT
 18 J. Post (79)
  Oslolaan 4/A101, 8321 HE
 18 J. de Boer-Koffeman (75)
  Zinkstuk 47, 8321 BC
 19 J.J. Visser-Ras (85)
  Nieuw Guineastraat 1/K110, 8321 HK
 19 J. van den Berg (81)
  De Akkers 32, 8321 BT
 23 E. Hakvoort (83)
  Het Roer 148, 8322 AP
 24 B.C. Bakker-Kramer (92)
  Ankerplaats 2/K112, 8321 RT
 27 J. Korf (81)
  De Reede 3, 8321 DE

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

Spreuk van de maand
Niem de teed , vordat ut joen teed is!



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

Herfst
Nu is de rust gekomen
– al gaat de wind te keer –
aan struiken en aan bomen
is geen ontluiken meer.

De vruchten zijn gedragen,
ze vullen mand na mand,
en met het gaan der dagen
gaat ’t lover in de brand.

Geel-bruin, rood-goud zal laaien
tegen de luchten aan,
totdat het zal verwaaien
en stilaan zal vergaan.

Nu is er rust. Maar binnen
in stam en tak en spruit
schiep God het herbeginnen.
Wacht maar, straks komt het uit.

Jo van Veen-Nusmeijer

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

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

Algemeen adjunct
Hessel Hakvoort
Pinksterbloemstraat 19
8321 XD Urk
Tel.: 06-14 90 52 03
hhakvoortpb16@gmail.com 

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)


