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Van de redactie  

 

Nu de dagen al snel weer korter worden - 
de lampen gaan rond  half acht ’s avonds 
alweer aan – en de zomer toch echt op zijn 
retour is – denkt u ook alweer aan de 
winterkleding? – is het ook weer heerlijk 
om met een boek, tijdschrift of krant op de 
bank te zitten. En tsja, de gasrekening… 
dat is wel een ding(etje). De prijzen zijn in 

korte tijd geëxplodeerd als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat is voor velen 
een zorg, want wie wil er nou in de kou zitten van-de-winter? Laten we hopen 
op en bidden voor wijsheid voor de degenen die ons land besturen.  

Terugkomend op de kortere dagen, waarop we onze bezigheden weer meer 
in huis zullen zoeken. Ik hoop dat u weer met plezier de Nieuwsbrief gaat 
doornemen. Er staan, naast de data van de geplande samenkomsten en een 
uitnodiging van de PCOB-afdeling Epe, diverse interessante artikelen in.  

Zoals u weet heeft de PCOB vijf speerpunten/aandachtsvelden waarover we 
ouderen willen informeren. Het gaat om: Koopkracht, Wonen, welzijn, zorg, 
Veiligheid, Digitalisering en Zingeving. Als u op een van deze gebieden een 
bijdrage wilt leveren voor onze Nieuwsbrieven: heel graag! 

 

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 
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Van de voorzitter 
Op het moment van dit schrijven is er na 
lange tijd weer regen gevallen van enige 
betekenis. Wat is het dan bijzonder dat al-
les om je heen weer zo snel groen is ge-
worden dat zelfs de gazonmaaier weer aan 
het werk moet. 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe sei-
zoen heeft inmiddels op 21 september 
plaatsgevonden en er zullen er nog een 

aantal volgen. Ik hoop dat het stuk voor stuk mooie middagen zullen zijn en 
dat er naast het onderwerp ook mooie contacten mogen ontstaan. In een tijd 
dat er ook onder ouderen eenzaamheid is moeten we zulke ontmoetingen 
koesteren.  

Ik ben blij met de reacties die zijn gegeven in voorbereiding op het gesprek 
dat we binnenkort als bestuur van de plaatselijke PCOB met de fractie Chris-
ten Unie/SGP Heerde zullen hebben. We hopen op een vruchtbaar gesprek. 

Dat het aardse leven eindig is merken we binnen onze vereniging doordat er 
leden overlijden. Recentelijk is Queen Elizabeth overleden en hebben we kun-
nen zien dat ze zeer geliefd was. Minder mooi is dat haar kleinkinderen on-
derling geen goede band hebben. Ook dat zie ik soms in onze samenleving 
wat veel verdriet kan geven.  

In het dagelijks leven merken we dat alles duurder is geworden; we horen dat 
veel mensen het moeilijk vinden om financieel rond te komen. Ik heb dit artikel 
vóór Prinsjesdag geschreven en hoop dat er toezeggingen zijn gedaan aan 
mensen met een smalle beurs. 

’Heb elkaar lief met innige liefde van broeders en zusters en acht de ander 
hoger dan uzelf.’ – Romeinen 12:10 
 
Johan Vorderman 
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Data bijeenkomsten  
Woensdag 19 oktober: Maak kennis met 
de wijkagent 
 
U leest het tegenwoordig regelmatig in de 
krant: ‘Oudere het slachtoffer geworden 
van babbeltruc’. Babbeltrucs en, nu de 
dagen weer wat donkerder worden, ook 

inbraken gaan de gemeente Heerde niet voorbij. 
Toch is het mogelijk om deze nare gebeurtenissen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Bewustwording, alert gedrag en de buurt inschakelen zijn daarbij 
goede wapens.  
Wout Schoonhoven, wijkagent van Wapenveld, geeft u allerlei tips hoe u kunt 
voorkomen slachtoffer te worden van de babbeltruc en een inbraak. Tevens 
vertelt hij wat zijn functie van wijkagent inhoudt. Daarbij krijgt u volop de 
gelegenheid om zelf vragen te stellen! 

Woensdag 16 november: Ledenvergadering / Ongediertebestrijding 
We beginnen deze middag met een korte ledenvergadering: onderwerp 
‘voorstel aanpassing contributie’. 

Gé Verburg uit Wapenveld is ‘bestrijdingstechnicus’. Hij is gespecialiseerd in 
het bestrijden van insecten en kleine zoogdieren die overlast bezorgen in en 
om huis en bedrijf. U kunt daarbij denken aan wespen, vliegen, muizen, ratten, 
konijnen en nog veel meer… Hij komt er ons graag over vertellen! 

Aanvang beide bijeenkomsten: 14.30 uur. Als de opkomst groter is 
dan 30 personen, dan vindt de bijeenkomst plaats in de Kerkzaal van 
de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 te Heerde. Anders zoals 
gebruikelijk in Het Trefpunt (hetzelfde adres). 

Ook de volgende data kunt u alvast noteren: 

Donderdag 15 december 2022: Kerstbijeenkomst 
Woensdag 4 januari 2023: Nieuwjaarsbijeenkomst  
                                                                    in de Petruskerk, Wapenveld 
Woensdag 18 januari 2023: Kleur- en Stijladvies met Henny Mostert 
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Gebrek aan openbare toiletten in Nederland 
Een derde van de Nederlandse 
gemeenteraden (115 van de 344) heeft 
in de afgelopen vijf jaar aandacht 
besteed aan het gebrek aan openbare 
toiletten. Dat blijkt uit een onderzoek 
van de Toiletalliantie (een initiatief van 
o.a. de Maag Lever Darm Stichting). Het 
onderzoek laat een flinke verbetering in 
de afgelopen vijf jaar zien, maar 
tegelijkertijd heeft twee derde van de 

gemeenteraden dus nog geen actie ondernomen. 

Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie: “Door de coronajaren 
realiseren lokale overheden zich ook dat het openstellen van toiletten bij 
horeca en in publieke gebouwen een deel van de oplossing kan zijn, maar dat 
het niet het enige antwoord is. Openbare toiletten zijn echt nodig, Het werk is 
nog niet af.  

Toch is de huidige situatie een grote verbetering ten opzichte van de situatie 
van vijf jaar geleden, toen de rechtszaak van Geerte Piening het gebrek aan 
openbare toiletten in Nederland in de schijnwerpers zette. In september 2017 
vocht Piening haar boete voor wildplassen aan met de verdediging dat er geen 
openbare toiletten in de buurt waren die ook voor vrouwen beschikbaar waren. 
Dat ze van de rechter kreeg te horen dat ze een urinoir had moeten gebruiken 
leidde tot verontwaardiging maar dus ook tot politieke aandacht. 

In die tijd waren er maar een paar gemeenteraden, zoals Tilburg en Hilversum, 
die er tot dan toe over hadden nagedacht en nog minder die al zo ver als 
Rotterdam waren en al geld vrij maakten voor openbare toiletten in de stad. 
Thonon: “Dat is gelukkig flink veranderd in de afgelopen vijf jaar. Deels door 
het werk van de Toiletalliantie en deels door het groeiende besef dat dit een 
probleem is waar gemeenten iets aan moeten doen. Lokale overheden 
beginnen te beseffen dat de toiletnorm, een toilet om de 500 meter in 
stadscentra en winkelgebieden, zinvol is. Ze beginnen te begrijpen dat 
toiletten nodig zijn om iedereen in staat te stellen het huis uit te gaan.” 

Over het onderzoek 

De Toiletalliantie inventariseerde op basis van openbare gegevens, 
nieuwsberichten en contact met gemeenten wat de status is van het 
gemeentelijk toiletbeleid in Nederland. Hoe positiever de kleur op de kaart, 
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des te meer punten de gemeente krijgt voor de ranglijst over 
toiletvriendelijkheid die de Toiletalliantie elk jaar rond Wereld Toilet Dag 
bekend maakt (dit jaar op donderdag 17 november). Een gemeente kan zo 
maximaal 100 van de 1000 punten voor toiletbeleid verdienen. 

Over de Toiletalliantie 

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties, 
waaronder KBO-PCOB. Onze doelstelling: In 2025 is het aantal Nederlanders 
dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten 
gehalveerd (ten opzichte van de 23% in 2021), omdat er voldoende toiletten 
zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de 
Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In 
steden en dorpen en ook in de natuur.  

Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl. 

Samenvatting artikel uit digitale nieuwsbrief KBO-PCOB 2022 

 

Tot tien tellen 
‘Ik heb een hand vol klachten’, zegt ze, ‘zal 
ik ze eens allemaal opnoemen?’ 

Ik schuif wat onrustig op mijn stoel. Ach 
heden, daar heb je weer zo’n 
klaagverhaal! Ik heb er al heel wat in mijn 
leven moeten aanhoren… Ik zou een hele 
‘Bijbel’ vol met klaagliederen kunnen 
schrijven, neem dat maar van mij aan. 

Maar ja, wat doe je als het je werk is? Wat doe je, als je geroepen bent in 
Jezus’ naam klaagverhalen aan te horen? Als niemand, helemaal niemand 
naar je luisteren wil, dan pas ben je écht eenzaam… 

‘Nou vooruit’, zeg ik, al mijn moed bij elkaar rapend, ‘laat maar eens horen’. 

En dan begint ze haar litanie: 

• ‘Eerste vinger: mijn werkloze man 

• Tweede vinger: mijn darmklachten 

• Derde vinger: mijn oogziekte 

• Vierde vinger: mijn rumoerige buren 

• Vijfde vinger: mijn jaloerse familie’ 

http://www.mlds.nl/
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‘Ziet u wel, een hele hand vol!’ Het klinkt bijna triomfantelijk en als ik goed 
naar haar gezicht kijk, dan lijkt het wel alsof ze zeggen wil: ‘Ziezo, daar heb je 
niet van terug, hè?’ 

Ik knik. ‘Dat is niet mis’, zeg ik. ‘Dat is een hand vol. En die andere hand, als 
ik vragen mag?’ ‘O, dat zijn de zegeningen’, zegt ze, en nu is het alsof haar 
gezicht begint te stralen. ‘Wilt u die ook horen?’ ‘Nou, als dat niet te veel 
gevraagd is, wel graag ja’, zeg ik, nog stomverbaasd over deze onverwachte 
wending. 

‘Nou daar gaan we dan: 

• Eerste vinger: dat we nog elke dag genoeg te eten hebben 

• Tweede vinger: dat we zo’n mooi huis hebben 

• Derde vinger: dat ik niet nog meer ziektes heb 

• Vierde vinger: dat er altijd mensen zijn die mij helpen 

• Vijfde vinger: dat ik aan de andere kant rustige buren heb’ 

‘Nou, dat is ook precies een hand vol, ziet u wel?’ 

Ik kan het niet ontkennen. In stilte kijk ik naar haar beide, naar mij uitgestoken 
handen. Het zijn twee handen die al heel wat verdriet hebben gedragen. Twee 
handen die al heel wat tranen hebben weggeveegd. Twee handen die zich 
vaak tot een vuist hebben gebald. Twee handen die weten wat ‘leven’ is… 

‘En weet u wat ik nou zo mooi vind?’ ‘Nou?’ vraag ik. ‘Weet u wat er gebeurt 
als je gaat bidden? Als je gaat bidden, dan gebeurt er iets met je handen. Kijk, 
dan gaat mijn rechterhand, die van de zegeningen, naar de linker, ziet u wel? 
En dan vouw ik de vingers van mijn linkerhand. En dan komen ze dus eigenlijk, 
al die zegeningen, tussen de beroerde dingen te zitten. Dan houd ik dus 
eigenlijk die vervelende dingen tégen met mijn zegeningen, begrijpt u wel, die 
vijf van mijn rechterhand. En dan zeg ik tegen God: ‘Dank U wel, Here God, 
dat ik die andere hand ook nog heb!’ En zo bid ik dan, begrijpt u wel? Ik vouw 
de zegeningen gewoon tussen de beroerde dingen, en dan is het net alsof ze 
niet zo beroerd meer zijn!’ 

Ik knik opnieuw. Ik vouw mijn handen En in gedachten tel ik… tot tien. 
‘Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één!’ 

Auteur onbekend 
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Dementie… wat een verdriet! 
Wat moet het vreselijk zijn om te bemerken wanneer een partner of 
iemand anders, die je dierbaar is, steeds vergeetachtiger wordt, zelfs zo, 
dat goed functioneren moeilijker wordt. 
Wat een begrijpelijke reactie om “ervan weg te vluchten”, of te 
ontkennen. Helaas, is daar niemand mee geholpen. 

Hoe herken je dementie? 
• De koelkast is leeg of juist te vol, veel spullen zijn over de datum. 
• De wasmand is leeg. Vaak wordt dezelfde kleding gedragen. Er 

bevinden zich vlekken op de kleding. 
• Er liggen briefjes (boodschappen o.a.) verspreid in het huis om 

dingen te onthouden. 
• Men is verward. Men stopt midden in het gesprek. Men vergeet, 

waar men mee bezig is. 
• Spullen bevinden zich op vreemde plekken. (bijvoorbeeld: de por-

temonnee ligt in de oven.) 
• Er is sprake van wisselende stemmingen. Soms rustig, soms 

kwaad. 
• Men valt steeds in herhaling; vertelt hetzelfde verhaal. 

Hoe ermee om te gaan? 
• Praat niet over maar met iemand, toon respect, wees behulp-

zaam. 
• Straal rust uit. Praat en beweeg rustig. Pas je tempo aan. 
• Maak contact. Kijk iemand aan. Luister aandachtig. 
• Wees duidelijk. Gebruik naast woorden ook gebaren. 
• Een glimlach is het halve werk. Een compliment maakt blij. Wees 

vriendelijk. 
• Gebruik humor. Houd het gesprek luchtig. 
• Ga mee in het gesprek, ook als er geen herkenning is. Probeer te 

begrijpen, spreek niet tegen. 

Wacht niet te lang om contact op te nemen met de huisarts of een andere 
hulpverlener! 
Voor nadere informatie: www.dementienoordwestveluwe.nl  

Overgenomen uit Nieuwsbrief PCOB-Elburg  

 

 

http://www.dementienoordwestveluwe.nl/
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Oude Rijkdom 
Een stokoud echtpaar ging naar bed; 
op het kastje twee bakjes met tanden. 
Vol liefde keek de man haar aan, 
hij streelde haar rimpelige handen en zei:  
“Al meer dan zestig jaar zijn we gelukkig meid.  
Geloof me als ik zeg: “Ik wil jou voor 1 miljoen niet kwijt!” 
“Dat weet ik jongen”, zei zijn vrouw, 
“Ook jij bent niet te koop, nog niet voor 1 miljoen 
en dat is een hele hoop”. 
Ze lagen daar tevreden in de avond van hun leven, 
twee mensen die elkander zoveel hadden gegeven. 
Ze zeiden: ”Slaap maar lekker hoor!” 
Hij gaf haar nog een zoen 
en fluisterde toen: “Is de deur op slot? 
Hier ligt voor 2 miljoen.” 

Frans Barleëus (geb. 1921) 

 
 

Uitnodiging 

De PCOB-afdeling Epe/Emst/Oene nodigt 
u van harte uit tot het bijwonen van een 

ledenmiddag op dinsdag 11 oktober a.s. in kerkelijk centrum De Hoeksteen te 
Emst. (Achter de Hervormde Kerk). 

Deze middag besteden we aandacht aan veilig internetten en digitale 
nalatenschappen. Er is tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Omstreeks 17.30 uur is er een stamppottenbuffet voor de aanwezigen. 

Het programma is als volgt: 

15.30 uur  Inloop met een kop koffie of thee 

15.50 uur  Opening door de voorzitter van de PCOB-afdeling 

16.00 uur  Inleiding door de heer E.L. Wicherts uit Bolsward (docent 
Seniorweb) met als “Veilig online werken” 
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Er zijn veel nieuwe computerprogramma’s en steeds meer zaken worden met 
behulp van de computer geregeld. Fraudeurs maken hiervan gebruik, ze 
geven zich uit als bankmedewerker of phishingmail fraude, WhatsApp fraude 
en noem maar op. Inleider zal nader ingaan op deze zaken en uitleg geven 
over veilig werken met de computer.     

17.00 uur  Inleiding door notaris J. Stelwagen uit Vaassen met als 
titel:  “Digitale nalatenschap” 

Het is van belang om het één en ander te regelen omtrent digitale gegevens. 
Steeds meer vertrouwelijke gegevens staan op de computer of in de Cloud. 
Wie kan er na overlijden over beschikken en is het wenselijk om dit vast te 
leggen in het testament? Bovendien heeft een overledene vaak meerdere 
wachtwoorden die alleen bekend zijn bij deze persoon en jaren kunnen blijven 
bestaan met als gevolg dat er zo maar ongewenste berichten verschijnen. 
Hoe kunt u dit voorkomen?  

Ca 18.00 uur Drankje en het nuttigen van een stampottenbuffet 

Ca 20.00 uur Afsluiting door de voorzitter 

Wanneer u van plan bent te komen, dan dient u zich  uiterlijk 2 oktober, aan 
te melden bij één van de volgende bestuursleden: 

Dhr. T. Palm, secretaris  Tel. 0578- 641625     e- mail t.palm2@kpnplanet.nl 
Mevr. F.E. Zweers- Wicherts   
       Tel. 0578- 614359  e-mail franciscazweers@hotmail.com  

Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden. Wel zal er een 
bijdrage worden gevraagd ter bestrijding van de kosten voor deze middag. 

 

(Oudere) mensen  

kunnen soms de wonderlijkste dingen zeggen… 

Hieronder een paar zinnen die (zorg)verzekeringen zoal onder ogen krijgen: 

• Sedert de scheiding van mijn man wordt alle noodzakelijke verkeer 
door mijn advocaat waargenomen 

• Mijn man heeft die vrouw niet omver gelopen. Hij is er te snel voorbij 
gegaan en door de ontstane tocht is ze omgevallen 

Wordt vervolgd! 
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In gesprek met een lid 

Hoe verassend was mijn gesprek met 

Peggy Groen op dinsdag 16 augustus jl. 

Peggy is een Indische Nederlander. Het 

was voor mij, weinig wetend van de Indi-

sche geschiedenis, een term die ik nog 

niet vaak in mijn omgeving gehoord had.  

Zij is geboren in Indonesië maar heeft er 
niet een echte band mee want ze kwam op 
4-jarige leeftijd naar Nederland. Haar opa 

was een Nederlander, haar oma een Chinese. Haar vader had een functie in 
het KNIL (het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). En kwam in 1950 met 
verlof naar Nederland en kon daarna niet meer terug omdat het KNIL in juli 
1950 was opgeheven. Nederland droeg in 1949, na 4 jaar politionele acties, 
de soevereiniteit over. 

Peggy is opgegroeid in Voorschoten in een straat waar nog meer Indische 
Nederlanders woonden. In Coronatijd is er een boek uitgegeven over 18 
Indische families in Voorschoten, waar ook Peggy aan meegewerkt heeft.  
Met haar man heeft ze 28 jaar in de Lier (bij Delft) gewoond. Haar man werkte 
daar bij de Nederlandse Kabelfabriek. Daar zijn ook hun 2 dochters geboren. 
Die wonen nu in Nijmegen en Renkum en ze heeft 4 kleinkinderen (3 jongens 
en 1 meisje). Een kleinzoon heeft nog het Indische uiterlijk. Daar ziet ze ook 
haar vader en broer in terug, de rest is super blond. Ze vertelt ook dat haar 
eigen zwarte haar teruggrijpt op de genen van haar Chinese oma! 

Peggy zelf is onderwijzeres en heeft voor haar huwelijk 6 jaar lesgegeven. Zij 
is nog van de generatie dat je moest stoppen als je ging trouwen. Zij zijn in 
1999 naar Heerde gekomen in een vrijstaand huis met een grote tuin, de 
liefhebberij van haar man en ook om veel buiten te kunnen vertoeven. Zij 
kenden deze omgeving vanwege vakanties in Epe. Ook hier heeft ze na het 
volgen van een herintreders-cursus nog 10 jaar als invalkracht gewerkt, 
meestal op de Willem Alexanderschool. 

Samen met haar man is ze lid geworden van de PCOB en bezochten ze de 
ledenmiddagen; dat kost haar nu moeite sinds haar man in februari 2018 is 
overleden. Het gemis voel je dan extra sterk! Via de PCOB heeft ze ook een 
tijdlang koffie geschonken in de Ontmoetingskerk voor vluchtelingen, maar na 
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de coronatijd is dit niet weer opgestart. Ze is ook lid van Passage, dat nu nog 
als vriendinnenclub bij elkaar komt.  

Peggy heeft geen rijbewijs en dat kan soms best lastig zijn, zeker nu er sinds 
2016/2017 zoveel bushaltes vervallen zijn op de lijn Apeldoorn Zwolle. Ook 
de voor haar dichtstbijzijnde, tegenover het politiebureau, is komen te 
vervallen. Zij moet nu eerst met de fiets naar het dorp. En de Internationale 
huisgemeente waar ze lid van is komt nu samen bij haar thuis! 

Peggy heeft veel van de wereld gezien, natuurlijk Indonesië maar ook 
Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Ze gaat nu 2 maanden naar 
een vriendin op Barbados en kan de bijeenkomst met Tonny van de Kooi 
helaas niet meemaken, dat vindt ze heel erg jammer. 
Peggy hartelijk bedankt voor dit gesprek! 

Annie Reil-Vorstelman 
 

Oud-Geleerd-Jong-Gedaan! 
Misschien wilt u, nu het weer herfst is 
geworden, weer eens wat kennis op doen? Dat 
kan bij de sympathieke stichting Oud-Geleerd-
Jong-Gedaan (OGJG). Je kan via deze 
organisatie een college van een uur of een 
collegereeks van 4 maal 1 uur volgen. 

‘College’ klinkt wel duur, maar daar moet u niet 
van schrikken. Het is voor iedereen te volgen, 
er wordt geen voorkennis vereist. De docenten 
zijn zogenaamde ‘studentdocenten’, studenten 
aan het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of de 

universiteit, die het leuk vinden om over hun vakgebied met u in gesprek te 
gaan. Je hoeft er niet je huis voor uit, want het geschiedt vanachter de 
computer via het programma ZOOM. Je betaalt een paar euro voor zo’n 
college. Na betaling ontvang je een link om het college te kunnen volgen.  

Een paar populaire onderwerpen zijn: 
- Bacteriën en virussen (microscopisch leven) 
- Kunstgeschiedenis 
- De wonderlijke wereld van taal 

Kijk eens op hun site: https://oudgeleerdjonggedaan.nl  

Overgenomen uit Nieuwsbrief PCOB-Elburg 

https://oudgeleerdjonggedaan.nl/
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Een vriendenhand 

Zegt u wel eens: ’Ik bid voor jou?’ 
Dat doen wij meestal niet zo gauw. 

Wij vinden vaak iets vreemd en raar, 
en blijven vreemden voor elkaar. 

Wij debatteren lang of kort, 
maar zwijgen als ’t persoonlijk wordt. 

De derde wereld spreekt ons aan, 
zo veilig ver bij ons vandaan. 

Maar mensen dicht bij u en mij, 
die lopen wij maar zo voorbij. 
Ik denk dat u al helpen kunt, 

als u ze tijd en aandacht gunt. 

Er zijn bureaus voor dit en dat, 
maar doen wij ook persoonlijk wat? 

Een vriendenhand helpt soms veel meer, 
hier ligt een opdracht van de Heer. 

Leg één hand nu in die van Hem, 
en let voortdurend op Zijn stem. 
God wijst u dan zeer zeker aan, 

naar wie uw tweede hand moet gaan. 

Jennie van Wingerden-Tijssen 
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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/

