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Die ketting is het geloof
De eeuwige God is voor u een woning, en onder u Zijn eeuwige armen.

Deuteronomium 33 : 27a

Op 19 september 2021 overleed op 90-jarige leeftijd mijn moeder. De dominee sprak 
toen woorden naar aanleiding van de bovenstaande tekst. Deze tekst, die een leven lang, 
bij haar eerste huwelijk al meegegeven, haar gedragen heeft. Moeder hoopte, moeder 
was ‘zeker’, dat deze woning er ook voor haar mocht zijn. Armen die haar droegen. Het 
was de christelijke hoop die in haar was!
Hier moest ik aan denken toen ik mij zette om, voor de allereerste keer, meditatiewoor-
den te schrijven voor in onze PCOB-nieuwsbrief. Nee, ik dacht niet meer direct over 
deze bovenstaande tekstwoorden zelf na, of aan de woorden door de dominee daarover 
gesproken. Ik dacht meer aan de vaste grond, ‘de woning’, waarin het anker waarmee 
moeders schip tijdens de stormen in haar leven vast lag. Ik dacht daarbij aan haar ‘zeker’ 
weten!
Want stelt u zich voor, een schip in de storm, in nacht en ontij. En dan is daar het anker 
van de hoop. Diep verborgen in de golven, maar met het ‘ankerketting’ zichtbaar en 
voelbaar verbonden. Zeker!
Wij mensen maken veel mee in ons leven. Eenzaamheid, twijfel, ziekte, verlies van dier-
baren, en ook het ouder worden met allerlei ongemak. Wat kan dat levensschip van ons 
dan tekeergaan. De moeite van het leven gaat aan niemand voorbij.
Maar laten wij de hoop in al deze omstandigheden nooit verliezen. Die hoop heeft alles 
met ons anker, ons geloof, en met de liefde van Hem naar ons te maken. Mocht u het 
moeilijk hebben, denk dan aan de ketting, verbonden met het anker. In Gods armen ge-
dragen. En Jezus stilt de storm!

Hessel Hakvoort

Bestuur/redactioneel
Als bestuur zijn wij aanwezig geweest bij de informatiemarkt in De Hofstee. Het was 
leuk opgezet, met diverse kramen met diverse informatie voor ons als ouderen. Ook was 
er informatie over valpreventie. We zagen eerst een presentatie over allerlei oorzaken 
waardoor je kunt vallen. Er was een parcours uitgezet met verschillende oorzaken waar-
door je kunt vallen. We hebben meegelopen in het uitgezette parcours en deden allerlei 
oefeningen. Het was leuk en leerzaam.
Verderop in de nieuwsbrief vindt u hier meer over van Elisabeth en Annelies.

Van de voorzitter
Het is inmiddels najaar geworden, alhoewel we nog best een heel aantal mooie dagen ge-
had hebben. En we weten allemaal dat de tijd eraan komt, dat de kachel weer aan moet, 
of dat we de verwarming weer op zijn juiste temperatuur zetten. Nu de energie zo duur 
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wordt, of al is, en voor een aantal ouderen bijna of geheel niet meer te betalen, is het van 
belang dat wij als PCOB zowel plaatselijk als landelijk dit probleem aan de orde stellen. 
Plaatselijk bij het college van B en W en landelijk in de Tweede Kamer of bij de betref-
fende ministers. Ook in dezen kennen we onze verantwoordelijkheid als vereniging. Het 
ziet er op dit moment nog niet naar uit dat daar veel verandering in komt. Zeker nu de 
situatie in de wereld zeer onstabiel is en niemand weet wat er ons nog boven het hoofd 
hangt. De dreiging vanuit Rusland, de situatie in verband met Noord-Korea. De conflic-
ten in het Midden-Oosten en de vluchtelingenstroom die alleen maar groter wordt, en 
die wij hier niet meer kunnen bergen. Heel wat is er aan de hand en dit alles laat zien 
dat de wereld op zijn einde loopt. ‘Zo waakt dan want gij weet niet wanneer de Zoon des 
mensen komen zal.’ 
Ik wens in ieder geval u Gods zegen en nabijheid toe voor u en de uwen.

Jacob van Veldhuisen

Ledenwerving
Als bestuur zijn wij druk bezig met ledenwerving. Daarvoor hebben we met een stand op 
de zaterdagmarkt gestaan. Het zonnetje scheen lekker en aan diverse mensen hebben 
we foldermateriaal meegegeven. We hopen dat er nog nieuwe leden uit komen.

Gebruik acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023
Doordat het betalingsverkeer voor het overgrote deel digitaal wordt gedaan, heeft de 
verwerker 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, giften, enz. 
vanaf die datum dit niet meer met een acceptgirokaart kunt doen. Uiteraard zijn er alter-
natieven zoals automatische incasso, overmaken via internetbankieren of een overschrij-
vingsformulier van de bank. Er wordt nog gekeken of er nog andere mogelijkheden zijn 
of komen als alternatief voor de acceptgirokaart.

Valpreventiemarkt
Voldaan kijken wij terug op de valpreventiemarkt in De Hofstee. Wat mochten we veel 
mensen ontmoeten. En velen durfden de hindernisbaan te trotseren. Een vrouw sprak 
me aan: “Dat durf ik niet, hoor!” Maar samen gingen we de uitdaging aan. Wat horen 
we dat regelmatig. “Ik ben gevallen en ik durf niet goed meer te bewegen.” Heel goed 
te begrijpen. Maar het zorgt voor een neerwaartse spiraal. Iemand die minder beweegt, 
banger wordt om te bewegen, daarvoor wordt de wereld kleiner. We worden stijver en 
strammer en gaan ertegen opzien om te bewegen. Soms juist daardoor met een val tot 
gevolg. Daarom ook een vooruitblik. Want die spiraal kan doorbroken worden. Wij als 
fysiotherapeuten van Fytac hopen binnenkort met een valpreventiecursus te kunnen star-
ten. Tijdens deze 10-daagse cursus (1,5 uur per cursusdag) wordt er een programma aan-
geboden waarin een hindernisbaan, spelvormen en valtechnieken aan bod komen. Het 
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programma is zo opgebouwd, dat situaties uit het dagelijkse leven nagebootst worden. 
Zo leert u tijdens de cursus hoe u in verschillende situaties kunt reageren. Het aanleren 
van de valtechnieken zorgt ervoor dat als u toch ten val komt, u minder kans hebt dat 
dit een breuk tot gevolg heeft. In sommige gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar (een 
deel van) de kosten. Omdat dit per zorgverzekeraar verschillend is, raden wij u aan om 
hiervoor met hen contact op te nemen.

Elisabeth en Annelies

Nieuwe bestuursleden
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Het 
resultaat is dat er nog niemand gereageerd heeft. Dus nogmaals de oproep: meld u bij 
het bestuur met de mededeling dat u wel belangstelling hebt om deel uit te maken van 
ons bestuur. We hebben gewoon een aantal nieuwe mensen nodig om alle taken goed te 
kunnen verdelen, zodat niet alles op een paar schouders terechtkomt. Als u belang hebt 
met uw medemens, zeker met de ouderen en wat daar op plaatselijk gebied allemaal 
voor gedaan kan en moet worden om waardig ouder te worden, neem dan uw verant-
woordelijkheid, ook als u misschien nog geen lid bent, of de leeftijd van 50 jaar nog niet 
bereikt hebt. Na uw aanmelding zult u door het bestuur uitgenodigd worden voor een 
gesprek en dan kunt u nog altijd uw beslissing nemen of dit iets voor u is.

J.v.V.

De PCOB op de markt
Op zaterdag 8 oktober stond een aantal bestuursleden met 
een stand op de markt. Het was mooi weer en er waren veel 
bezoekers op de markt. De plaats waar we staan mochten 
was bij het fietspad langs de markt. Daar was het heel druk, 
ook met passanten vanuit de Natuurwijk naar het winkel-
centrum. Wij mochten een mooi aantal contacten leggen 
en informatiemateriaal mee naar huis laten nemen, met het 
bericht dat zij door het bestuur gebeld zullen worden met 
de vraag of zij lid van onze vereniging willen worden. De 
uitslag hiervan is op het moment dat ik dit schrijf nog niet 
bekend, maar dat leest u wel in de volgende nieuwsbrief.
Ook u als lid kunt ons helpen met ledenwerving, door aan 
uw familie, vrienden of kennissen het werk van de PCOB onder de aandacht te brengen. 
Mochten er belangstellenden zijn die eventueel ook lid willen worden, geef deze dan 
door aan het bestuur en wij nemen dan met deze personen contact op. Alvast bedankt!

J.v.V.

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 29 november 2022.
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Jong dementie
Op dinsdag 12 oktober was er een avond over jong dementie. Doordat de PCOB in de 
werkgroep dementie op Urk zit, waren wij als medeorganisator van deze bijeenkomst 
ook vertegenwoordigd. Er waren twee sprekers deze avond die in de bibliotheek gehou-
den werd. Er waren 30 aanwezigen, wat op zich goed was, alleen het aantal leden van de 
PCOB viel tegen, hetgeen zeer jammer is, want we organiseren dit ook voor u.
De eerste spreker was Leo Boezaard. Leo was 50 jaar jong toen dementie geconstateerd 
werd. Hij zat midden in het bedrijfsleven en merkte dat er bij hem iets niet goed was en 
raakte buiten het arbeidsproces, met alle gevolgen van dien. Door veel te wandelen met 
andere mensen, geeft dit vertraging van het gebeuren. Nog veel meer vertelde hij over 
zijn situatie.
Als tweede spreker kwam Gerda Hooghordel aan het woord. Zij sprak over het thema 
rouw en verlies tijdens het ziekteproces. Ook dit was zeer interessant. Wat mij bijzonder 
opviel was dat deze sprekers beiden kerkelijk actief waren, en in hun verhaal ook duidelijk 
spraken over vertrouwen in de Heere, dat beiden mochten hebben in hun leven, en dat 
duidelijk naar voren lieten komen.
Het was een zeer leerzame en mooie avond. En ja, als we weer wat organiseren, kom dan 
ook en laat uw plaats niet leeg.

J.v.V.

De wekker
Een Urker man, werkzaam op een bedrijf in de polder, komt op een morgen te laat op 
z’n werk. Hij moet bij de baas komen om uitleg te geven. Hij vertelt hem, dat hij op z’n 
moeder ligt, en dat zij de tijd heeft verslapen, waardoor hij te laat op zijn werk kwam.
Zijn baas kijkt hem met grote ogen aan. “Wat krijgen we nou?”
De Urker legt uit dat hij natuurlijk niet letterlijk op zijn moeder ligt, maar dat zij hem ’s 
morgens altijd roept als de wekker afgaat. Dat noemen wij dan op je moeder liggen. De 
baas hoort het verhaal aan en is gerustgesteld. Hij zegt: “Ik schrok ervan. Ik dacht echt 
even dat je de hele nacht op je moeder lag.”

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

“Spoonders”
Wij waren met onze PCOB-fietsexcursie bij boer Hettinga aan de Domineesweg. Het is 
voor iedereen aan te bevelen daar eens te gaan kijken. Misschien de volgende keer met 
de excursie mee? Naast de vele mooie kanten, met een prachtige stal met koeien, ging 
het ook even over stikstof. De boer vertelde over de verstikkende klimaatdoelen die ge-
haald moeten worden.
Ik vertel er thuis bij de koffie over aan de visite. En daar ging het los! De politiek, boeren, 
buitenlui, visserlui, en nu dus ook mijn kleinkinderen, buitelen over elkaar heen in de dis-
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cussie. En ze verzuren in de gesprekken. Ik haal eruit wat hun op de korte termijn zorgen 
geeft. De rest van de crisis komt nog wel een andere keer.
Zorgen hebben zij nu over het bouwen van huizen. We hebben in Nederland wel grond, 
maar bouwen te weinig. Of het waar is, weet ik niet, maar ook dat zou dus door de stik-
stof komen. De bouw zou wel eens helemaal stil kunnen vallen. Nederland zit nu op slot.
Of zijn er lichtpuntjes in het verschiet als de langverwachte omgevingswet er komt? Snel 
bouwen mag nu niet, want de vrachtwagens en de machines stoten teveel uit. Een gevolg 
is dat als er een huis te koop is, erom ‘gevochten’ moet worden.
Interesse in bouwen heb ik al sinds ik zelf een eerste huis kocht. Later kreeg ik ook kennis 
van de bouw. En kennis wordt meer als je het gebruikt! Maar waar ik toch niks van snap 
is dat, door stikstof, snel bouwen van huizen nu niet kan. In de bouw stikten we altijd al 
in het stof. We dachten erover na, we maakten geen ‘deal’, maar droegen toen al wel een 
mondkapje. Maar alle gekheid op een stokje! Wat is er mis met een platte kar, kruiwagen, 
schop, takel, zaag, schaaf, hamer en beitel. Als het echt door machines komt, kunnen we 
toch wel met een stapje terug naar meer handwerk? Nu bouwen voor onze kleinkinderen! 
‘Dat stof’ lost later wel op. Bouwen geeft altijd al stof. Stof tot nadenken! Of ben ik nu 
ook aan het verzuren?

H.H.

Agenda
 24 oktober boswandeling
 8 november bestuursvergadering, 16.00 uur
 16 november jaarlijkse diner, 17.00 uur – 20.00 uur

Diner
Namens de activiteitencommissie mogen wij u uitnodigen voor ons jaarlijkse diner. Wij 
zullen dat net als voorheen houden in het restaurant van Talma Haven.
Datum:  16 november (graag aanmelden voor 10 november)
Aanvang: 17.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven. We hebben een limiet van 
minimaal 25 en maximaal 100 personen!
De prijs is 30 euro p.p. voor niet-leden. Leden krijgen 5 euro korting, dus 25 euro.
Deze prijs is inclusief twee drankjes.
We hopen op een goed samenzijn (na twee coronajaren dat niets kon). We wensen een 
ieder veel gezondheid toe. We weten dat is ook geen vanzelfsprekendheid.
Omdat Jennie afwezig is, nu opgeven bij Albert Bakker, tel.: 06 - 12 20 74 07.
Dit alles onder het voorbehoud van Jakobus.
Tot ziens!
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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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Woordzoeker – Dierentuin

B R R E E B S J I E S N S S W F A

L E N I U G N I P Z E I C I A T N

I E E N E S S O V R E H V M T I I

J B R K S J L O E Z I E I T U R G

D S E O S I U D L L E L H T K O A

O A K W T E N N D I I E L O R N W

R W R N O I B P E E F E P I N U I

P L A N K I A E D U E A L A E D V

S N P E S D E A R P S L N E A V O

D I E P T L G I S G A H L T N R E

N P I A A G E P A P E E O G E S D

A S D N A H E W U O E N D O I N E

L L B U R G E R S Z O O E R R ? R

D E N E T R E H S R E G J I T N T

L G I R A F F E O G N I M A L F I

I O N E W U E E L I D O K O R K J

W V I S S E N W O H S N E R E I D

Antilope
Apen
Artis
Beekse Bergen
Blijdorp
Burgers Zoo
Dierenshow
Familiedag

Flamingo
Giraffe
Gorilla
Herten
IJsbeer
Inktvis
Kinderen
Krokodil

Leeuwen
Neushoorn
Olifanten
Ouwehands
Papegaai
Parkeren
Pinguin
Schildpad

Speeltuin
Stokstaart
Tijgers
Vissen
Voedertijd
Vogelspin
Vossen
Wasbeer

Wildlands
Zeehond
Zeeleeuw
Zeepaard

Oplossing:
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Persbericht – OV-ambassadeur helpt bij reizen met openbaar vervoer

Reizen met openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk en mak-
kelijk zijn. OV-ambassadeurs geven advies over het reizen met trein of 
bus aan 55-plussers.

Informatiebijeenkomst
OV-ambassadeurs zijn ervaren reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Zij 
vertellen u over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis 
en het in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook verstrekken zij informatiemateriaal.

Wanneer: donderdag 27 oktober 2022
Hoe laat: 14.30 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur (vanaf 14.15 uur koffie en thee klaar)
Waar: FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Harmen Visserplein 5, Emmeloord
Deelname is kosteloos.

Proefreis maken
Aan het einde van de informatiebijeenkomst kunnen senioren zich aanmelden voor een 
proefreis. Tijdens deze reis helpen de Ov-ambassadeurs u met het opladen van een Ov-
chipkaart of het kopen van een kaartje en het in- en uitchecken. Aanmelden kan via www.
ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de Ov-ambassadeurs: 038 – 45 40 130.

Wanneer: dinsdag 15 november 2022
Hoe laat: na overleg
Waar: vanuit Emmeloord 

Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat Ov-
ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. 
Naast informatiebijeenkomsten en proefreizen, organiseren zij ook maandelijkse inloop-
spreekuren. Kijk op luistervaardigheden voor meer informatie en een overzicht van alle 
activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-
ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Inloopspreekuur
Elke maand is er een speciaal inloopspreekuur.
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Jubilea november
November kent vier jubilea, en wel een gouden, twee smaragden en zelfs een diamanten. Wij 
wensen alle bruidsparen van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 3 Joh. Romkes & 55 jaar
  J. Romkes-ten Napel
  De Reede 66, 8321 DB

 12 B.P.M. de Heus & 60 jaar
  L. de Heus-Gnodde
  De Reede 9, 8321 DE

 24 P. Hoekstra & 55 jaar
  G. Hoekstra-Bakker
  Lange Dam 6, 8321 XV

 24 L. Kramer & 50 jaar
  A. Kramer-Ras
  Holkenkamp 36, 8321 AV

Nieuwe leden
De volgende leden heten wij van harte welkom.

J.E. de Bruine
Constantijnstraat 69, 8322 GK

T.J. Snoek
Topshoofd 11, 8321 CT

G. Bos & A.A. Bos
Oslolaan 4/A104, 8321 HE

Wanneer: 8 november en 12 december 2022
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur
Waar: FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Harmen Visserplein 5, Emmeloord

Telefonisch spreekuur
Telefonisch contact met een Ov-ambassadeur is ook mogelijk. Dagelijks is dit spreekuur 
om vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op nummer: 038 – 303 70 10.
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
De Ov-ambassadeurs helpen u graag op weg!



11November 2022

 3 G. Post-Koffeman (77)
  Oslolaan 4/A101, 8321 HE
 4 G. de Vries (80)
  Boterbloemstraat 18, 8321 XH
 4 G. Kramer-Hoekman (76)
  Lijkant 3, 8321 LK
 4 L. Romkes-Ruiten (76)
  Nagel 83, 8322 AX
 5 E. Post (80)
  Oslolaan 4/A113, 8321 HE
 5 P. van der Zwan (78)
  Ankerplaats 47, 8321 RK
 6 T. Koffeman-Otter (92)
  Ankerplaats 2/K018, 8321 RT
 6 W. Post (83)
  Rotholm 6, 8321 DK
 7 M. Visser-Pasterkamp (84)
  Rotholm 63, 8321 DH
 7 W. Woord-van der Lee (75)
  Kotter 32, 8322 EK
 8 B.H. Koffeman (80)
  De Akkers 44, 8321 BV
 9 W. Keuter-Kaptijn (78)
  Ramswelle 35, 8321 SJ
 10 N. Fikkert-Bakker (92)
  Het Roer 62, 8322 AP
 11 M. Romkes-Ras (81)
  Rotholm 19, 8321 DJ
 11 R. Tekkelenburg-Kikkert (78)
  Het Roer 122, 8322 AP
 12 W. Kramer (82)
  Holkenkamp 49, 8321 AW

 12 A. Ras-Gerssen (79)
  Het Roer 130, 8322 AP
 13 T. Schraal-Verhoeff (75)
  Rotholm 77, 8321 DJ
 14 P. Meun (86)
  De Schroef 19, 8322 AN
 14 J. Hakvoort-van Urk (76)
  Het Roer 96, 8322 AP
 15 J. Oost (82)
  De Bak 14, 8322 AD
 15 M. Kramer (75)
  Alexiahof 4, 8322 GD
 19 A. de Vries-Romkes (84)
  Zuiderzand 1, 8321 JC
 19 W. Molenaar-Romkes (79)
  Schotbalk 12, 8322 BG
 21 D. de Boer (78)
  Pinksterbloemstraat 6, 8321 XE
 23 H. Pasterkamp-Koffeman (80)
  Wijk 1-53, 8321 EM
 24 J. Coenen-Bakker (82)
  De Noord 82, 8321 BD
 24 G. Bos (75)
  Roggebot 8, 8321 RA
 26 C.J. Ruiten (80)
  Zinkstuk 49, 8322 BC
 28 G. Hoekstra-Loosman (92)
  Nieuwe Klif 8, 8321 DN
 29 H. Koster (80)
  Beug 43, 8322 DN

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

Spreuk van de maand
Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden.

— Godfried Bomans



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

Mijn tijden zijn in Uwe hand
Al lijkt de toekomst nog zo zwaar,
ik houd het Godd’lijk woord voor waar.
“Mijn tijden zijn in Uwe hand”
Alleen in dat woord houd ik stand.

Al zie ik zelf geen uitkomst meer,
zodat ik levenskracht ontbeer,
toch blijf ik op Uw bijstand bouwen,
me aan Uw leiding toevertrouwen.

O God, die alle dingen weet,
die in Uw zorg geen mus vergeet,
sterk mij met Goddelijke kracht,
blijf mij nabij in ’s levensnacht!

Joke van Sliedrecht

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)


