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Van de redactie  

’t Is herfst, en dat is duidelijk te zien als je naar buiten kijkt. Wat een bladeren 
zijn er al gevallen! En is het u ook opgevallen dat er enorm veel eikels op de 
paden en wegen liggen dit jaar? Met de fiets is dat niet overal even fijn rijden, 
om van het risico op een lekke band nog niet te spreken… Maar mooi is het 
wel al die kleuren bruin, geel, rood en alles daartussen, zeker als de zon er 
op schijnt.  

Dat er maar veel van die mooie dagen mogen komen in deze tijd waarin de 
zorgen vanwege hoge energieprijzen, de boodschappen etc. voor veel men-
sen groot zijn. Wat kan er in een paar maanden tijd veel veranderen in de 
wereld, en wat zijn we wereldwijd soms afhankelijk van de acties van een 
kleine groep machtige mensen, denkend aan die van de president van Rus-
land. Laten we bidden voor de slachtoffers maar ook voor de machthebbers 
van dit moment en hopen dat verdere escalatie uitblijft. Onze hemelse Vader 
is tenslotte degene die ALLE macht heeft en Hij is het adres voor leiding. Dat 
geeft naast innerlijke rust ook de moed om ons zelf in te blijven zetten voor 
‘het goede’. 

We hebben in deze Nieuwsbrief, naast wat meer info over de komende PCOB-
bijeenkomsten, weer een aantal interessante artikelen voor u klaar staan. En 
voor de wat grijzere en natte dagen die ook bij de herfst horen is het misschien 
wel leuk om weer een sudoku te maken.  
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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 

Bij het schrijven van een stukje voor het 
novembernummer van de PCOB moest ik 
denken aan waar november voor staat. 
November wordt ook wel slachtmaand 
genoemd al is dat onder jongeren niet meer 
bekend. Ouderen onder ons zullen zich 
misschien de ladder nog herinneren bij de 
achterdeur waaraan dan een varken hing. 
Balkenbrij, bloedworst, hammen die 

gedroogd werden, er was dan weer voorraad voor de winter. 

De 1e woensdag van november is het dankdag voor gewas en arbeid. De 
oprichting van deze dag stamt uit 1578, toen er landelijk werd bepaald dat er 
in tijden van oorlog en rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. 
Ieder jaar vieren christenen deze dag op de 1e dag van november. Boeren 
danken voor de oogst anderen danken voor het werk dat ze mochten doen. 

De situatie in Oekraïne verbetert nog niet. Met de winter voor de deur is al een 
derde van de elektriciteitscentrales uitgeschakeld. De samenleving wordt op 
de proef gesteld. Laten we hopen en bidden dat er snel een eind aan de oorlog 
mag komen.   

In oktober heeft er een afvaardiging van het bestuur gesproken met de fractie 
ChristenUnie/SGP van de gemeente Heerde. Er was een goed overleg 
waarbij de punten die door de leden zijn aangedragen besproken zijn. 
Samengaan voor een gemeente waar jong en oud zich thuis voelt.    
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Bij dankdag: 
Wanneer de vijgenboom niet bloeien zou… 
de wijnstok niet zijn opbrengst meer zou geven… 
de schapen uit de stallen zijn verdreven… 
dan zal ik nochtans juichen in Gods trouw. 
 
Al zal ik altijd eenzaam moeten zijn 
en niemand hebben voor wie ik kon zorgen… 
al zou ik ‘s avonds bang zijn voor de morgen… 
dan zou Gods Naam nóg op mijn lippen zijn; 

dan zal ik nochtans juichen in de Heer. 
Ik zal… ach God, wat zeg ik grote dingen; 
U weet hoe dikwijls ik niet wilde zingen… 
de bomen bloeiden… maar ik zong niet meer… 

Toch is Uw goedheid als de morgendauw; 
toch blijft Gij met Uw zorgen mij omringen… 
Leer mij weer danken, God, leer mij weer zingen 
ook als de vijgenboom niet bloeien zou…. 
(Nel Benschop) 

Johan Vorderman 

 
 

Data bijeenkomsten  
 
 
Woensdag 16 november: Ledenvergadering/Ongediertebestrijding 
We beginnen deze middag met een korte ledenvergadering. Zie het 
artikel “Gezonde financiële huishouding” verderop. 

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! 
Heeft u specifieke vragen voor Gé? Graag deze alvast bij de secretaris – 
Annie Reil – inleveren dan stuurt zij ze door naar Gé zodat hij zich erop kan 
voorbereiden. 
>> Aanvang bijeenkomst: 14.30 uur in de Ontmoetingskerk – het Trefpunt - 
Kanaalstraat 21 te Heerde.  
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Donderdag 15 december 2022: Kerstbijeenkomst in de Spikke, 
Stationsstraat 8 Heerde 
Aanvang middagprogramma: 14.30 uur  
We beginnen de middag met een kop koffie/thee. Daarna volgen we een 
kerstliturgie met medewerking van Zwier de Weerd uit Oene. In de pauze staat 
er een hapje en een drankje voor ons klaar. Aan het middagprogramma zijn 
geen kosten verbonden. Wel even opgeven s.v.p.! 

Aanvang avondprogramma: 16.45-17.00 uur 
We starten de avond met een aperitiefje en daarna volgt het kerstdiner. De 
kosten voor het diner zijn  
€ 30,00 per persoon (De drankjes tijdens het kerstdiner zijn voor eigen 
rekening.) 

Opgave voor het middag- en/of avondprogramma bij de 
penningmeester, Henk Noppers. Zijn e-mailadres vindt u op de 
achterzijde van de Nieuwsbrief.  
De kosten voor het kerstdiner kunt u overmaken op rekeningnummer 
NL79RABO 0396 5138 75 t.n.v. PCOB-afdeling Heerde, onder vermelding 
van KERSTDINER 2022. 

Ook de volgende data kunt u alvast noteren: 
Woensdag 4 januari 2023: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Petruskerk te 
Wapenveld. In de Nieuwsbrief van december volgt verdere informatie. 
Woensdag 18 januari 2023: Kleur- en Stijladvies met Henny Mostert 
Woensdag 15 februari 2023 
Woensdag 19 april 2023 

 

Gezonde financiële huishouding  
Op de ledenvergadering van februari jl. hebben we bij de presentatie van 
de jaarstukken al aangegeven dat we geen erg stabiel financiële 
huishouding hebben binnen onze vereniging. Tot nu toe heeft dat niet 
geleid tot tekorten op onze jaarrekeningen, maar dat komt omdat we de 
afgelopen paar jaar door de corona geen volledig jaarprogramma 
konden aanbieden.  

Er waren minder ledenbijeenkomsten: de laatste kerstbijeenkomst was in 
2019 en ook hebben we de nieuwjaarsbijeenkomsten in Wapenveld al 2 jaar 
niet kunnen houden. Dus ook minder uitgaven! 
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Daar staat tegenover dat we verleden jaar ook een paar financiële meevallers 
hadden: hogere bijdrage van de RABO ClubSupport en de actie van de 
plaatselijke Plus supermarkt die € 200,00 voor ons opbracht. 

Structureel stabiel 
Het is van belang dat onze vereniging een structureel stabiele financiële basis 
heeft, zeker omdat we te maken hebben teruglopende leden aantallen. We 
hebben daar in het bestuur uitgebreid over gesproken en gekeken hoe we de 
jaarlijkse inkomsten kunnen verhogen. Daar volgen de volgende financiële 
acties op: 

>> Actie voor het werven van sponsors voor onze vereniging                                                                       
We gaan circa 65 ondernemers in onze gemeente benaderen om sponsor van 
onze plaatselijke PCOB te worden tegen een jaarlijkse vergoeding. In ruil 
daarvoor wordt in elke editie van onze Nieuwsbrief de naam van hun bedrijf 
genoemd. 

>> Actie tot verhoging van de advertentie opbrengsten                                                                                   
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in onze Nieuwbrief zijn de 
laatste jaren niet verhoogd. We stellen nu een verhoging voor, te meer omdat 
de Nieuwsbrief nu in kleur verschijnt en daardoor ook de kwaliteit van de 
advertentie en dus de attentiewaarde voor hun bedrijf hoger is geworden.  

Verhoging contributie 
Sinds 2016 is de contributie van onze afdeling € 30,00 voor een individueel 
lidmaatschap en € 55,00 voor een echtpaar/leefverband. De afdracht is 
 € 21,50 voor een individueel lidmaatschap en € 38,50 voor een 
echtpaar/leefverband. Dat betekent dat er ruim € 8,00 per lid overblijft voor 
onze plaatselijke activiteiten.  
De adviescontributie van de landelijke PCOB-organisatie is € 35,00 voor een 
individueel lidmaatschap en € 58,50 voor een echtpaar/leefverband. Dat 
vinden wij wel een fors verschil. In het bestuur hebben we een raming 
besproken voor de komende paar jaar, waarbij wij ons realiseren dat het 
ledenverloop van grote invloed is op de contributie opbrengst en dus een 
onzekere factor is. 

Tussenweg 
De conclusie is dat we niet gekozen hebben om het landelijk advies te volgen, 
maar een tussenweg in te slaan. 
Het bestuur stelt u voor om de contributie voor het jaar 2023 vast te stellen op 
€ 33,00 voor een individueel lidmaatschap en € 57,00 voor een 
echtpaar/leefverband. 
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Op de ledenbijeenkomst van 16 november zal dit voorstel aan u voorgelegd 
worden tijdens een korte Algemene Ledenvergadering, zodat het na uw 
goedkeuring, per 1 januari 2023 in kan gaan.  

Daarna wordt het programma van deze middag vervolgd met de inleiding van 
de heer Gé Verburg. 

De penningmeester 

 

Hoe kunt u WhatsApp-fraudeurs opsporen    

                                           en ontmaskeren? 4 tips! 
Bent u of is iemand in uw omgeving weleens 
de dupe geworden van WhatsApp-fraude? 
Dan weet u hoe verschrikkelijk dit is. Naast 
dat het uiteraard zonde is van uw geld, kan 
het u ook een gevoel van onzekerheid geven 
bij iedere app die er binnenkomt. Gelukkig 
hoeft u niet volkomen machteloos toe te 
kijken. U kunt WhatsApp-fraude namelijk 
bestrijden door direct aan de bel te trekken. 

 
Tip 1: wees alert bij verdachte               berichten 
 
Er zijn verschillende manieren om via WhatsApp onschuldige slachtoffers te 
maken. Let op als u appjes krijgt die gaan over: 

• plotselinge geldnood van een bekende die een nieuw telefoonnum-
mer heeft 

• als er gevraagd wordt om een door u ontvangen code terug te appen 

• het overmaken van € 0,10 tijdens een Marktplaats onderhandeling 

• de vraag van een contact of u wilt klikken op een specifieke link in de 
app 

Tip 2: ontmasker de fraudeur 
Wat doet u bij zulke chatberichten? Ga er niet op in, maar trek aan de bel. Dat 
kan als volgt: 

• maak meteen (een) screenshot(s) van het chatgesprek 

• bel de échte persoon om het verhaal te verifiëren 

• bel met de juiste instanties 



Nieuwsbrief                                                          PCOB afdeling Heerde-Wapenveld 

 

 

~ 7 ~ 
 

 

 

• tik het onbekende nummer in Google en check of dit nummer als 
‘fraude’ bekend staat 

• waarschuw uw vrienden en buren via een appgroep of social media 
 

Tip 3: maak het niet persoonlijk 
Om WhatsApp-fraude te voorkomen is het belangrijk dat de WhatsApp-
fraudeur uw social media profiel en uw nummer niet in handen weet te krijgen. 
Het is verstandig om uw privé instellingen af te schermen op uw social-
mediakanalen. Zet daarom ook nooit uw telefoonnummer ‘openbaar’ als u een 
advertentie op Marktplaats zet. Door dit te doen zijn uw gegevens alleen te 
zien voor de mensen in uw netwerk waar u bewust voor heeft gekozen. 

Tip 4: bescherm uzelf, familie en vrienden 
Om uw familie en vrienden te beschermen is het slim om uw vriendenlijst op 
Facebook niet openbaar te zetten. De fraudeurs kunnen namelijk heel veel 
over u te weten komen via uw vrienden en familie. En als ze toegang hebben 
tot namen en details van gezellige bijeenkomsten, dan zullen ze met gemak 
de vriend-in-nood-methode kunnen toepassen. Ze weten immers persoonlijke 
dingen over u en uw naasten te vertellen. En daarmee wint de crimineel uw 
vertrouwen. 

Gelezen op www.solcon.nl  

 

Een hart onder de riem 
Het boerenhek heeft twee paaltjes aan 
weerszijden van de oprit. Op het ene paaltje 
staat de tekst ‘Aan Gods zegen’ en op het 
paaltje rechts ervan ‘is alles gelegen’. Het 
hek is een stil getuigenis van wat daarachter 
beleefd wordt: wij zijn afhankelijk van God. 

Als dat waar is – dat aan Gods zegen alles 
gelegen is – heeft dat stevige implicaties. 
Alles wat we hebben is niet van onszelf 

afkomstig: we hebben het gekregen. God geeft ons vanuit Zijn overvloed en 
daarmee mogen we ook zelf weer geven/uitdelen van wat we gekregen 
hebben. 

*** God zegent ons met Zijn liefde en maakt ons daarmee liefdevolle 
mensen. Gezegend worden betekent tot een zegen zijn! *** 

http://www.solcon.nl/
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PCOB-stemmers: hartelijk bedankt! 
Voor het vierde jaar konden wij als PCOB Heerde-Wapenveld meedoen 
aan de Rabo ClubSupport actie van Rabobank Noord Veluwe.  
In de zomer hebben wij ons ingeschreven met het doel een bijdrage te 
krijgen voor ondersteuning van onze bijeenkomsten en excursie.  

De leden van de Rabobank werden uitgenodigd om vanaf 5 september te 
gaan stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Net als vorig jaar 
ontvingen de leden van de Rabobank nu 3 stemmen per lid, waarvan er 
maximaal 1 keer op één doel gestemd mocht worden. 

Elke stem is € 9,40 waard 

Rabobank Noord-Veluwe stelde dit jaar € 210.000 van haar winst ter 
beschikking aan deze actie. Er hebben zich 428 verenigingen en stichtingen 
in hun werkgebied, die klant zijn bij de bank, aangemeld. Uit de gemeente 
Heerde waren er 87 aanmeldingen. 
Dit jaar hebben 47 leden een stem op onze PCOB uitgebracht. Dat betekent 
dat we € 441,79 van de Rabobank ontvangen. Tijdens de Grote Rabo 
ClubSupport Finale-show op 6 oktober werden via een live verbinding de 
uitslagen bekend gemaakt. 

U begrijpt dat we hier erg blij mee zijn, ook met het feit 
dat de daling van het aantal stemmen op onze vereniging 
tot staan is gekomen. 
In 2019 kregen we 76 stemmen, in 2020 waren dat 67, in 
2021 waren dat 45 stemmen en nu dus 47 leden die op 
de PCOB hebben gestemd. 
Omdat de Rabobank dit jaar haar bijdrage verhoogd 
heeft van € 150.000 naar € 210.000 is elke stem nu meer 
waard dan in de afgelopen jaren en kunnen we dit mooie 
bedrag tegemoetzien. 

Belangrijke bijdrage  
Wij willen onze leden die lid zijn van de Rabobank heel hartelijk bedanken 
voor hun stem op uw vereniging. Het is een belangrijke financiële bijdrage 
voor onze vereniging waar de inkomsten voor het grootste deel afhankelijk 
zijn van de jaarlijkse contributie.  

De penningmeester 
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Gebruik acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023 
Onderstaand bericht stond in de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB – 
oktober 2022 

Graag willen wij u alvast informeren over het 
verdwijnen van de acceptgirokaart als 
betaalmiddel.  

Doordat het betalingsverkeer voor het 
overgrote digitaal wordt gedaan, heeft de 
verwerker Currence besloten de kaart met 
ingang van 1 juni 2023 af te schaffen. Dit 

betekent dat u voor het betalen van bijvoorbeeld uw contributie voor het 
lidmaatschap, vanaf die datum dit niet meer met een acceptgirokaart kunt 
doen. 

Uiteraard zijn er alternatieven zoals automatische incasso, overmaken via 
internetbankieren of betaling via een overschrijvingsformulier van de bank.  

Wij zullen ook kijken of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn of komen 
als alternatief voor de acceptgirokaart.  
Wij houden u op de hoogte.  

 

GLIMLACHJES 
Er wordt opgebeld en een kinderstem zegt: 
“Hallo?” 
“Kan ik je vader of moeder spreken?” 
“Die zijn er niet.” 
“Is er dan niemand anders thuis?” 
“Ja, mijn zus.” 
“Mag ik haar dan even aan de telefoon?” 
Een tijdje is het stil, dan klinkt het stemmetje weer: 
“Het spijt me meneer, maar ik kan haar niet uit de wieg tillen.” 

Gijs zit op de fiets. Plotseling wordt hij aangehouden door een agent. “Je 
hebt geen licht, je remmen zijn stuk en er zit geen spatbord op je fiets. Dat 
gaat je 50 euro kosten!” “Dat is goed”, zegt Gijs. “Maar dan moet-ie wel 
morgen klaar zijn.” 
 

 



Nieuwsbrief                                                          PCOB afdeling Heerde-Wapenveld 

 

 

~ 10 ~ 
 

 

 

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! 
 

Extra alert rond Black Friday  
Black Friday zijn niet meer weg te denken. 
Deze dagen vinden er ontzettend veel 
online transacties plaats. En aan online 
winkelen zitten altijd gevaren verbonden. In 
deze blog geven we u handige tips. 

Waar komt Black Friday vandaan? 
Het winkelevenement Black Friday ontstond 

in de VS als een eendaags evenement. De dag na Thanksgiving (25 
november), zodat mensen de kans hadden om hun kerstinkopen te doen. 
Inmiddels is Black Friday wereldwijd populair en zijn er overal enorme 
aanbiedingen. De meeste organisaties beginnen nu vaak ook al een paar 
dagen voor de oorspronkelijke datum en laten de acties doorlopen tot de 
volgende maand. 

Is Black Friday betrouwbaar? 
Veel mensen zijn zich er tegenwoordig van bewust dat er gevaren verbonden 
zijn aan online winkelen. Echter begrijpt niet iedereen hoe hun gegevens 
gebruikt worden en wat de gevolgen hiervan zijn. Cybercriminelen zijn in staat 
om persoonlijke gegevens te gebruiken om creditcard- en bankrekeningen op 
uw naam te openen. Hiermee verrichten ze aankopen met uw accounts, 
proberen ze kredietvoorschotten te krijgen en kunnen ze zelfs uw identiteit 
stelen. 
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Online shoppen maakt ons leven gemakkelijker, maar met de gevoelige 
informatie die we delen lopen we ook risico’s. De feestdagen en Black Friday 
zijn daarom goede tijden voor cybercriminelen. In de hoop dat consumenten 
hun waakzaamheid verliezen tijdens de haast om de beste deals te scoren. 
Daarom geven we u graag handige tips mee om veilig online te shoppen in 
deze tijden. 

Tip 1: Kijk goed welke e-mails u opent en waar u op klikt 
Vaak ontvangt u rond Black Friday veel mails met de beste deals. Wees alert! 
Ook cybercriminelen proberen u te verleiden door mails (phishing mails) te 
sturen. Klikt u op een linkje in deze e-mail dan wordt er zonder dat u dit 
doorheeft malware geïnstalleerd op uw apparaat. U blijft vervolgens lekker 
online winkelen en maakt gebruik van wachtwoorden en online bankieren. 
Malware registreert deze informatie en stuurt het door naar de cybercrimineel. 
Met alle gevolgen van dien.  

Tip 2: Zoek naar https en het hangslotje in de browser 
Een handig pictogram om op te letten, omdat het u vertelt dat de site veilig is. 
Een legitieme site heeft een webadres dat begint met https (in plaats van 
alleen http) en toont ook een hangslotje in de adresbalk. Ontbreekt dit? 
Verlaat de website! 

Tip 3: Wees voorzichtig waar u winkelt 
Wees altijd voorzichtig waar u koopt, want oplichting kan plaatsvinden op elk 
soort platform. Van een website tot social media platform. Ook is het niet 
ongebruikelijk dat cybercriminelen nepsites opzetten. Lijkt iets online te mooi 
om waar te zijn? Helaas is dit dan waarschijnlijk ook het geval. Onze tip: doe 
altijd vooraf onderzoek naar de webwinkel. Google staat vol met reviews. En 
bekijk goed de website van de aanbieder. Is er een fysieke locatie? Kunt u 
iets vinden over de Klantenservice? En zijn de social mediakanalen actief? 

Een goede voorbereiding is het halve werk.       

Tip 4: Stel een speciale up-to-date browser in voor het uitvoeren van winkel- 
en banktransacties 
Het maakt niet uit voor welke browser u kiest (Internet Explorer, Google 
Chrome of Safari). Maar zorg ervoor dat u slechts met een browser transacties 
uitvoert. 

Tip 5: Zorg ervoor dat uw apparaat software volledig up-to-date is 
Geeft uw apparaat aan dat er softwares geïnstalleerd moeten worden? Doe 
dit dan. Het kan ervoor zorgen dat er geen gapende beveiligingsgaten zijn 
voor criminelen om uw digitale leven binnen te sluipen. 
Bewerking artikel gevonden op www.solcon.nl - september 2022 

http://www.solcon.nl/
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Speciale aandacht voor: LOOFT DEN HEER 
Vanaf het begin van de lokale omroep Heerde bestaat het programma ‘Looft 
den Heer’. Iedere zondagmorgen tussen 09:00 en 12:00 uur wordt het 
programma uitgezonden. Een vijftal presentatoren en een viertal technici 
verzorgen bij toerbeurt de uitzending. Alle kerken in de gemeente Heerde 
nemen deel aan het programma en worden om toerbeurt uitgezonden. Na het 
ontstaan van Radio 794 is ook actief geprobeerd de kerken in de gemeente 
Epe te enthousiasmeren om deel te nemen aan het programma, maar er 
nemen slechts een drietal kerken uit de gemeente Epe deel. Barend de Ruiter 
is al vanaf het begin betrokken als presentator bij het programma, maar ook 
de overige medewerkers zijn al lang bij het programma betrokken.  

Vast onderdeel, naast de uitzending van de kerkdienst, zijn de verzoekplaten, 
waar de luisteraars aanvragen voor kunnen doen. Vooral de eerste jaren 
werden er veel verzoekplaten aangevraagd, de laatste jaren loopt het aantal 
aanvragen voor verzoeken terug. Het programma kan rekenen op een vaste 
schare luisteraars die op zondagmorgen afstemmen op het programma. De 
volgende mensen verlenen hun medewerking aan het programma: Jenny 
Dalhuisen, Theresia Lagendijk, Harrie Mulder, Barend de Ruiter en Jan 
Schouten als presentator. Dirk Anton Dalhuisen, Gerrit Junte, Robert 
Veldkamp en Harrie van den Berg als technici. 

Artikel uit Nieuwsbrief RTV794 - oktober 2022, Harrie van den Berg 
 

 

Oplossing van de sudoku op 
pagina 10 
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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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