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Van de redactie  

Deze Nieuwsbrief is alweer de laatste editie van het jaar Anno Domini 2022. 
Wat gaat de tijd toch snel! Aan het begin van het jaar zaten we nog volop in 
de corona- epidemie. In de zomer hoorden we er gelukkig niet veel meer van 
en konden ook allerlei activiteiten van onze PCOB weer doorgang vinden. Fijn 
was dat! Verderop in het blad staat een korte impressie van de laatste twee 
bijeenkomsten. Intussen lijkt ook de corona herfstpiek al voorbij te zijn en we 
hopen en bidden dat het virus wereldwijd aan het verdwijnen is. 

Deze editie van de Nieuwsbrief is naast de laatste van 2022 ook de eerste 
voor 2023. Een dubbele uitgave dus tijdens de overgang van de herfst naar 
de winter. Veel herfst hebben we in ons kleine landje trouwens nog niet gehad, 
maar wie er oog voor heeft kan volop genieten van de bomen in herfsttooi en 
dwarrelende en gevallen bladeren. We hebben een mooi gedicht van Ida 
Gerhardt over de herfst in deze Nieuwsbrief staan! En de winter? Tsja… 
misschien wordt-ie wel koud, vol ijs- en sneeuwpracht. Hoewel: verlangt u 
daarnaar? 

December is ook een tijd van reflectie, zo aan het einde van het jaar. Wat is 
er allemaal gebeurd in ons persoonlijk leven en in de wereld waarin we leven? 
Wat veranderde daarin en wat bleef er hetzelfde? Waarin veranderden we 
misschien zelf en wat nemen we mee voor het volgende jaar? Zomaar wat 
vragen waar iedereen zijn eigen aan- en invullingen aan geeft.  

Op 20 november jl. was het Eeuwigheidszondag. In veel kerken werden de 
overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Ze hebben een plaatsje in veler 
hart, een plaatsje dat niet aan tijd onderhevig is. Ook wij als PCOB besteden 
in onze Nieuwsbrieven altijd aandacht aan de leden die overleden zijn.  

Wat de toekomst ons zal brengen? Niemand die daar een pasklaar antwoord 
op kan geven, zelfs de grootste analist niet. Toch hebben we de meest 
betrouwbare gids die een mens zich denken kan: een hemelse Vader die zich 
geopenbaard heeft als de ‘Ik ben erbij/Ik ben bij je’. In de geboorte van zijn 
Zoon heeft Hij zijn liefde, genade en macht getoond. Als we dat met kerst 
2022 weer tot ons door laten dringen, dan mogen we vol hoop zijn voor het 
nieuwe jaar dat voor ons ligt. Opwekking, lied 520 verwoordt het zo: 

 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 

Wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
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Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer. 

U als mijn Vader en ik als Uw kind, 
Dat in Uw armen geborgenheid vindt. 

 

 
 

Data bijeenkomsten 
 
 
>>> 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 van der Weerd. In de pauze staat er 
een hapje en een drankje voor ons klaar. Aan het middagprogramma zijn geen 
kosten verbonden.  
Wel even opgeven bij de penningmeester! 

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 kerst-
diner zijn voor eigen rekening.)  
Ook hiervoor moet u zich opgeven bij de penningmeester! 

Opgave voor het middag- en/of avondprogramma uiterlijk vrijdag 9 december 
bij de penningmeester Henk Noppers, e-mailadres: hnoppers@planet.nl. 
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. 

>>> Woensdag 4 januari 2023 
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Petruskerk, Kwartelweg 9, Wapenveld 
Aanvang: 10.00 uur 
We worden aan het begin van het nieuwe jaar 2023 welkom geheten door 
onze voorzitter Johan Vorderman. Tijdens een gezellig samenzijn kunnen we 
elkaar daarna onder het genot van een oliebol en een drankje ‘nieuwjaar te 
wensen’ en bijpraten. Evert IJzerman zorgt weer voor de heerlijke oliebollen. 
U komt toch ook? Opgave is niet nodig. 
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>>> Woensdag 18 januari 2023 
Kleur- en Stijladvies met Henny Mostert 
Henny Mostert heeft al 37 jaar haar bedrijf “De Regenboog” aan de Eperweg 
in Heerde. Zij is professioneel opgeleid en geeft kleur- en stijladvies aan jong 
en oud, man en vrouw, dik en dun en zelfs aan mensen uit het buitenland. 
Iedereen is welkom. Een kleuradvies duurt ongeveer 3,5 uur. 

Haar belangrijkste advies: Kijk naar je pluspunten en probeer die te versterken 
en verdoezel de punten waar je minder tevreden over bent. 
Kies kleuren en modellen die bij je passen en koop kleding van goede kwali-
teit, daar doe je veel langer mee.  Probeer te combineren, op die manier kun 
je er altijd weer anders uitzien! Je hoeft ook niet over een groot budget te 
beschikken. Een vrouw/man die weet dat zij/hij er goed uitziet is tevreden en 
heeft meer zelfvertrouwen. 

Henny verkoopt make-up artikelen, kleding, tassen en sjaals vanuit haar huis. 
Het geld dat zij daarmee verdient wordt gebruikt om een christengemeente in 
Bulgarije te ondersteunen. Via het werk voor Jeugd met een Opdracht hebben 
Henny en haar man onder de allerarmsten in dat land gewerkt. Zij reizen daar 
zo veel mogelijk jaarlijks nog heen. Henny is blij en dankbaar dat ze dit werk 
nog met zoveel plezier mag en kan doen. 

Aanvang bijeenkomst: 14.30 uur in de Ontmoetingskerk – het Trefpunt -, Ka-
naalstraat 21 te Heerde. 

Ook de volgende data in 2023 kunt u alvast noteren: 
Woensdag 15 februari, woensdag 15 maart, woensdag 19 april, woensdag 17 
mei, woensdag 21 juni, woensdag 19 juli en woensdag 16 augustus. 

 
 

Belangrijke telefoonnummers 

Algemeen alarmnummer                                                112 
Politie                                                                                        0900 8844                                      
Brandweer                                                0900 0904 
Huisartsenpost voor medische problemen                               0900-3336333 
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 
We zitten vanaf 27 november in de 
adventsperiode en zijn op weg naar kerst 
waarbij de geboorte van Jezus wordt 
gevierd. 

Als kind vond ik de decembermaand mooi en 
bijzonder. Eerst samen sinterklaas vieren op 
5 december waarbij er kleine cadeaus 
waren, waaronder spullen die je ook echt 

nodig had zoals een nieuwe pyjama of nieuwe sokken. Gelijk daarna gingen 
we samen op school bezig met advent en kerst. Daarna kerstvakantie waarin 
ik samen met vriendjes rond ‘oud en nieuw’ in de weer ging met vuurwerk.  

In de tekst hierboven heb ik drie keer het woord samen gebruikt omdat het in 
mijn jeugd zo voelde. Ik kan mij voorstellen dat bij het ouder worden mensen 
vaker alleen zijn met zulke bijzondere momenten. Misschien hoopt u wel dat 
de maand december snel voorbij is omdat u weet dat veel mensen bij elkaar 
zitten en het gezellig hebben.  

Toch is mijn wens dat u mensen mag ontmoeten en daarbij denk ik o.a. aan 
de kerstbijeenkomst van de PCOB op 15 december bij de Spikke en elkaar 
ontmoeten op 4 januari bij de Petruskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ik wens eenieder gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling. 

Johan Vorderman 

1 De Heilige Geest maakt het je kenbaar 
als je ten diepste de ware blijdschap mist, 
Hij bezwangert je met de Blijde Boodschap, 
voel je die ontkiemen? Je hebt je niet vergist. 
 
2 Sla voor die tere vrucht 
niet angstig op de vlucht. 
Ga je niet onzeker afvragen: 
“Mag ik Het Kind wel dragen?” 
 
3 Als Jezus in je hart is geboren, 
zal iedereen dat zien en horen, 
want die vrucht van Zijn Geest 

doet als vanzelf het allermeest. 

4 Omdat Jezus’ liefde redding bracht, 
groeit die tere vrucht in jouw nacht, 
dat gebeurt enkel door Gods kracht; 
dát besef geeft ’n heerlijk kerstfeest. 
 
5 In deze zin, lieve mensen, 
wil ik jullie fantastisch mooie 
viering van Jezus’ geboortedag, 
Gods vrede in je hart toewensen. 
 
Angela Walraven 
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Mutaties in het ledenbestand 
Als nieuwe leden verwelkomen wij: 
De heer en mevrouw J.D. van Dijk en J. van Dijk - Proséé, Groeneweg 5, 8191 
KZ Wapenveld. 
Mevrouw A. Meinema, Groeneweg 4, 8181 RX Heerde. 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging. 

Zo gedenken wij: 
De heer J. Tuinman, Hagestraat 16, 8181 EB Heerde. 
Hij is geboren op 19 mei 1952 en overleden op 13 oktober 2022. 

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

“Looft God, looft zijn Naam alom” 

 

Gezonde financiële huishouding 
Dat was het onderwerp van een korte algemene ledenvergadering 
tijdens de laatste ledenbijeenkomst op 16 november. 
Aan de hand van de informatie in de Nieuwsbrief van november gaf de 
penningmeester een overzicht van de mogelijkheden om tot een 
structureel stabiele financiële basis te komen. Uit het onderstaande 
blijkt dat we daarin geslaagd zijn; dat geeft een goed gevoel voor de 
komende jaren. 

Sponsorwerving 
We hebben een actie gehouden om plaatselijke ondernemers te vragen om 
sponsor van onze vereniging te worden. Daar is erg positief op gereageerd 
door ruim 20 ondernemers. In ruil voor naamsbekendheid in de Nieuwsbrief 
doneren zij een bedrag van ruim € 850,00 in verschillende vormen. Vanaf het 
februarinummer zullen deze bedrijven genoemd worden. 

Verhoging advertentie opbrengsten 
Op het moment van dit schrijven zijn we bezig met het benaderen van onze 
adverteerders. De meesten reageren positief en waarderen de kleuruitgave 
van ons ledenblad en hebben begrip voor de verhoging van het tarief na een 
groot aantal jaren. Een paar bedrijven hebben om hun moverende redenen 
hun advertentie stopgezet. Wij begrijpen dat en respecteren hun keus en 
danken hen bijzonder hartelijk voor hun trouwe bijdragen in de afgelopen jaren 
aan onze vereniging. 
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Contributieverhoging 
Het voorstel om de contributie te verhogen kreeg brede steun van de 
vergadering.  
Dat betekent dat de contributie vanaf het komende jaar € 33,00 voor een 
individueel lidmaatschap en € 57,00 voor leefverbanden/echtparen wordt. 
In de Nieuwsbrief van februari wordt een factuur bijgesloten waarna u uw 
bijdrage kunt overmaken op de rekening van onze vereniging. 

De penningmeester 

 

Impressie van de PCOB–bijeenkomsten 

                                             in oktober en november 
Maak kennis met de wijkagent  
De zaal was op woensdagmiddag 19 oktober goed gevuld. Na de opening 
van de voorzitter was het woord aan wijkagent Wout Schoonhoven. Hij nam 
ons mee hoe we inbraak kunnen voorkomen en hoe we ons kunnen wapenen 
tegen babbeltrucs en internetfraude. 

Op de vraag hoeveel inbraken er op jaarbasis in de gemeente Heerde 
plaatsvinden kwamen vanuit de zaal grote verschillen van hoeveel dat er 
zouden zijn. Toen de wijkagent vertelde dat het er 28 waren in de gemeente 
Heerde, werd erkent dat het er niet veel waren. Hij vertelde erbij dat we in een 
veilige gemeente wonen. Maar vaak wordt die veiligheid niet zo ervaren omdat 
via tv en social media veel gehoord en gelezen wordt over inbraak. 

De wijkagent gaf enkele tips om te zorgen dat mensen niet zomaar naar 
binnen kunnen. Een haak op de deur o.a., zodat je eerst de deur een klein 
stukje open kunt doen om te kijken, maar die persoon de deur niet open kan 
duwen. Verder kan er in de deur een oog geplaatst worden, zodat je kunt zien 
wie er voor de deur staat. 

Wat betreft e-mail: 
Werd geadviseerd om als je het niet vertrouwd geen link te openen. 
Wat betreft pinnen en betalen: 
Zorgen dat anderen je niet afleiden en niet meekijken. 

Johan Vorderman    
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Ongediertebestrijding: Van bestrijder naar begeleider 

Op de ledenbijeenkomst van 16 november heeft Gé Verburg een inleiding 
gehouden over Ongediertebestrijding. Tijdens zijn interessante betoog met 
ondersteuning van videobeelden, nam hij ons mee in zijn werk als 
bestrijdingstechnicus. Zo werd ons duidelijk dat plaagdieren dieren zijn waar 
we last van hebben en weringsmaatregelen meestal effectiever zijn dan 
bestrijdingsmaatregelen. 

Hij heeft in 2009 zijn eigen bedrijf AW Bestrijdingen opgezet en is EVM 
gecertificeerd in het bestrijden van alle ongedierte, dierplagen en 
houtrotschimmels. Dat betekent dat alleen wettelijk toegestane 
bestrijdingsmiddelen- en methodes worden toegepast, en dat altijd gelet wordt 
op de veiligheid van mens, dier en milieu. 
Voorkomen is de beste bestrijding! 
De heer Verburg gaf ons de volgende tips om dierplagen te voorkomen: 

• Zorg voor goed sluitende ramen en deuren zodat plaagdieren niet bin-
nen kunnen komen 

• Houd spleten in ventilatieroosters op maximaal 0,5 centimeter 

• Plaats horren voor openstaande ramen 

• Houd huis en bedrijf goed schoon zodat er niets te halen valt voor 
plaagdieren 

• Zorg dat rondom het huis of bedrijfspand geen troep ligt waarin plaag-
dieren een schuilplaats kunnen vinden 

• Houd afvalcontainers gesloten en plaats ze in de schaduw 

• Deksel van de Kliko een eindje los laten staan om maden te voorko-
men, maar let op: vliegen ruiken op 3 km afstand als er vlees in zit! 

• Zakjes met water helpen bij vliegenoverlast door hun gevoelige ogen 

• Zilvervisjes zijn niet schadelijk maar zitten in een vochtige omgeving 
van meer dan 75% luchtvochtigheid  

• Papiervisjes zijn wel schadelijk 

• Mieren verdwijnen pas als de koningin gedood wordt 

• Wespen zitten nooit in een oud nest 

Steenmarter 
Hij had een opgezette steenmarter meegenomen om te laten zien dat het een 
prachtig dier is, maar dat ook voor veel overlast zorgt. Toch krijgt de 
steenmarter te vaak de schuld van de schade onder de motorkap van de auto. 
Maar ook ratten en muizen vreten aan de kabels van de motor. Zo heeft hij 
ook twijfels of een gazenmat de marter ervan weerhoudt om onder de 
motorkap te kruipen. Een marter heeft een eigen territorium, in een “rijk veld” 
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van minimaal 7 ha en in minder “rijke velden” wel tot 30-40 ha. Het vangen en 
verplaatsen heeft weinig of geen effect. Of de steenmarter komt zo terug of 
het territorium wordt door een andere ingenomen. Dus als bestrijden weinig 
helpt is wering wellicht effectiever.  

De Mustolet Protect Spray is een ideaal middel om uw auto en andere 
bezittingen te beschermen tegen marters. De spray bevat enkel natuurlijke 
stoffen en kan gebruikt worden om de beschermde steenmarter te weren. De 
natuurlijke geurstoffen maken het behandelde oppervlak onaantrekkelijk voor 
de marter. De spray kan worden toegepast op de kabels in uw auto. 

Als u meer informatie over ongediertebestrijding wilt hebben kunt u contact 
opnemen met Gé Verburg uit Wapenveld: telefoonnummer 06-51727704, 
website www.aw-bestrijdingen.nl. 

Henk Noppers          
 

GOG GOG GOG 
GOG, dat zie je gebeuren in o.a. in de zorg, bij ouderen, in de politiek, op 
kantoor, in de sport… GOG is de afgelopen periode regelmatig in het 
nieuws geweest. Er komen steeds meer slachtoffers en natuurlijk daders 
naar boven.  

GOG staat voor Grens Overschrijdend Gedrag. Maar wat is dat nu precies? 
Voor het gemak heb ik er maar even GOG van gemaakt, anders moet ik 
steeds dat lange woord uittypen. Duidelijk is dat het gaat over het 
overschrijden van een grens. We weten allemaal dat Poetin letterlijk en 
figuurlijk de grens overschrijdt. Dat behoeft geen betoog. Maar wanneer is iets 
nou precies GOG? Waar staat dat beschreven? Zijn daar regels voor? 
Kunnen we die ergens vinden? Is een schouderklopje GOG? Ja, voor de een 
wel, maar voor de ander niet.  

En wij als senioren? Herkennen wij GOG in onze eigen omgeving? Bij de 
buren, uw naasten, familie misschien? Sommige ouderen onder ons hebben 
zorg nodig. Zelf onderging ik b.v. een rugoperatie. Na thuiskomst had ik zorg 
nodig. En velen van u zullen zich er vast in herkennen. Je bent ineens 
afhankelijk van iemand anders. Je meest intieme delen worden aangeraakt 
om te worden opgefrist. Maar prettig voelt dat niet. Er is toch een bepaalde 
gêne. Het ging over mijn grens (GOG). Onzin natuurlijk, maar zo voelt dat wel. 
De tweede keer werd al wat gemakkelijker. Reken maar dat ik ervoor heb 
gezorgd dat ik het zo snel mogelijk weer zelf kon. Pfffff. Nu was dit maar 
tijdelijk. Maar wat als je die hulp elke dag nodig hebt? Ik heb respect voor de 

http://www.aw-bestrijdingen.nl/
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verzorgers. Want in zo`n situatie ligt GOG op de loer. Even een bemoedigend 
klopje op de schouder kan dan ineens GOG zijn. Erg toch? Dan heb je een 
probleem en bewijs maar eens het tegendeel. Maar we kunnen wel stellen, 
dat uzelf degene bent die de grenzen aangeeft als u dit overkomt. Waar de 
een iets over de grens vindt, ziet een ander daar helemaal niets verkeerds in. 
Het enige wat kan helpen is erover te praten. Conclusie: Geef zelf uw grenzen 
aan.   

Bewerking artikel van Marjan Holtrust uit Nieuwsbrief PCOB-Elburg  
                     

Een  hart  onder de riem 
 

Psalm 121 
Ik sla mij ogen op naar de bergen, 

vanwaar mijn hulp komen zal. 
Mijn hulp is van de Heere, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij zal uw voet niet laten wankelen, 
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

Zie, de Bewaarder van Israël 
zal niet sluimeren nog slapen. 

De Heere is uw Bewaarder, 
de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. 

De zon zal u overdag niet steken, 
de maan niet in de nacht. 

De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, 
uw ziel zal Hij bewaren, 

De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

Dit is een lied voor wie ‘opziet’. Opziet tegen een afspraak bij de dokter, een 
pittig gesprek met een familielid of een overvolle week. Of tegen een dag vol 
onvrijwillige stilte, een afscheid of een nieuw begin. 

De Heer bewaart u, Hij is altijd aanspreekbaar! 
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Dit is een lied voor ploeteraars. Voor wie het leven eindeloos plat is, maar voor 
wie iedere stap toch zwoegen is. Dit is een lied voor klauteraars. Voor alle 
mensen die het gevoel hebben onderaan de ladder te blijven staan; voor wie 
na iedere struikelbeurt weer aan de voet van de berg belandt. 

De Heer bewaart u, u valt nooit verder dan zijn hand! 

Dit is een pelgrimslied. Een lied van hoop voor iedereen die onderweg is. Een 
lied van richting voor iedereen die de weg dreigt kwijt te raken. Een lied vol 
beloften voor iedereen die bijna zonder moed is. 

Kijk omhoog! Hij die u gemaakt heeft blijft u bewaren!  

 
 
 
 

Herfst 
Grootmachtige vlagen, 

grootmachtig licht, 

najaar, wij dragen 

u, onverzwicht. 

Buien achterhalen 

ons tot het hart; 

ploegakkers stralen, 

zilver en zwart. 

Verweer, herfstdagen, 

ons aangezicht. 

Grootmachtige vlagen, 

grootmachtig licht: 

zo wij versagen, 

houd kort gericht. 

 

Ida Gerhardt 
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Betalen in het openbaar vervoer met OVpay 
Het betalen in het openbaar vervoer gaat 
veranderen. Onder de noemer OVpay wordt 
het mogelijk om met een betaalpas of 
creditcard, of met een smartphone, in en uit 
te checken. Ook komt er een opvolger voor 
de OV-chipkaart. Zo willen we het OV 
toegankelijker maken voor alle reizigers in 
Nederland. Graag lichten wij u op deze 
manier toe wat er gaat veranderen en op 

welke termijn deze veranderingen worden doorgevoerd. 

Wat verandert er? 
Met ingang van 26 oktober 2022 is het mogelijk om in en uit te checken met 
een betaalpas, creditcard of smartphone waarmee je contactloos kunt 
betalen. Dit is mogelijk in alle bussen en treinen van Arriva in de concessie 
Achterhoek-Rivierenland. Het in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard 
of smartphone werkt alleen tegen vol tarief. Op een later moment wordt het 
ook mogelijk om met een betaalpas, creditcard of smartphone (of, indien 
gewenst, met de opvolger van de OV-chipkaart) te reizen op abonnement of 
met korting. Tot die tijd kunnen reizigers met een abonnement of korting hun 
huidige OV-chipkaart blijven gebruiken. Wij zullen u nader informeren als dit 
gaat wijzigen. De huidige OV-chipkaart blijft gewoon werken, tot minstens 1 
januari 2024. 

Hoe werkt het? 
Het reizen met een betaalpas, creditcard of smartphone werkt hetzelfde als 
het reizen met een OV-chipkaart: de reiziger checkt in door zijn pas tegen de 
kaartlezer aan te houden, en doet hetzelfde bij het uitchecken. Alle ritten in 
het OV die op één dag zijn gemaakt worden verzameld, bij elkaar opgeteld en 
in de nacht op de volgende dag in één keer afgeschreven van de rekening 
van de reiziger. Dit is automatisch mogelijk vanaf 26 oktober. Ook 
buitenlandse betaalpassen en creditcards waarmee contactloos kan worden 
betaald kunnen hiervoor worden gebruikt. 

Hierbij is het van belang dat de reiziger zijn betaalpas of creditcard uit zijn 
portemonnee of telefoonhoesje haalt en individueel tegen de kaartlezer houdt. 
Anders loopt de reiziger het risico dat er zowel van zijn OV-chipkaart als van 
zijn betaalpas of creditcard wordt afgeschreven. 
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De bank heeft geen inzicht in de reisgegevens van de reizigers. De bank ziet 
alleen het totaal afgeschreven bedrag. Het systeem voldoet aan de 
privacywetgeving en aan de hoogste standaarden van veiligheid. 
 
Reizigers die graag een niet-persoonsgebonden OV-chipkaart willen blijven 
gebruiken of anoniem willen reizen kunnen dat blijven doen met hun huidige 
OV-chipkaart. In een later stadium komt er een nieuwe variant van de OV-
chipkaart, zowel in de vorm van een kaart als in de vorm van een app op de 
telefoon, waarbij de laatste variant altijd persoonsgebonden zal zijn. De 
reizigers zullen hierover nader worden geïnformeerd. 

Landelijke invoering 
We voeren dit systeem per concessie in. Stap voor stap wordt het mogelijk 
om in het gehele land met een betaalpas, creditcard of smartphone te betalen. 
Per 1 januari 2023 moet dit in het hele land mogelijk zijn in al het OV. 

Voor meer informatie zie: https://ovpay.nl/nl/  

 

Verplichte helm voor senioren op de e-bike?                  
Discussie van dit moment: Moeten senioren 
op de e-bike een helm gaan dragen of niet? 
Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar 
heen sinds er in de wet is geregeld, dat alle 
snorfietsers en hun eventuele passagiers 
per 1 januari 2023 verplicht een helm 
moeten dragen.  

Moeten 60-plussers nu ook aan de 
hoofdbescherming? Uit onderzoek blijkt dat 
fietsers met een helm ongeveer 60% minder 
kans hebben op ernstig hoofdletsel en 70% 
minder kans hebben op dodelijk letsel. Onder 

meer het Centraal Planbureau is voor zo’n verplichting, omdat dat veel 
dodelijke slachtoffers zou besparen. Zij stelt dat in veel landen het dragen van 
een helm op de fiets al prima is ingeburgerd. De Fietsersbond en Veilig 
Verkeer Nederland zien een verplichting nog niet zitten. Zij moedigen het 
dragen van een helm zeker aan, maar vinden een verplichting voor senioren 
een vorm van leeftijdsdiscriminatie. “Gelijke fietsers, gelijke helmen”, vinden 
zij. Wat vindt u? 

Overgenomen uit Nieuwsbrief PCOB-Elburg 

https://ovpay.nl/nl/
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Heb je het sneller koud als je ouder wordt? 
Hebt u het vaak koud? Er zijn meerdere 
factoren die invloed hebben op hoe koud of 
warm je het hebt, zoals geslacht, leeftijd, lengte 
en afkomst. Zodra je ouder wordt, kun je het 
dus inderdaad sneller koud hebben! Dat komt 
omdat de bloedvaten zich dan minder goed 
aanpassen en sensoren in het lichaam trager 
reageren. Hierdoor houd je tijdens de koudere 
maanden warmte minder goed vast en reageert 
het lichaam langzamer. Daarnaast neemt de 
spiermassa al vanaf je dertigste levensjaar elk 
jaar een beetje af, terwijl je juist door spieren 
warm blijft. 

Spieren kweken 
Je kunt aan ouderdom natuurlijk niets doen, maar je kunt er wel voor zorgen 
dat je je spieren op niveau houdt en het daardoor sneller warm krijgt. Hoe? 
Door te sporten en te eten. Je krijgt het namelijk ook warm door het 
verbranden van voedingsstoffen. Spieren verbranden veel suikers en vetten. 
Daarnaast krijg je een snellere stofwisseling als je sport, waardoor je het ook 
warm krijgt. 

Gezond aankomen 
Vaak hebben ouderen het ook sneller koud omdat ze slecht of te weinig 
eten. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals een slechte eetlust, kauw- 
of slikproblemen, het gebruik van medicijnen of het hebben van een ziekte. 
Vet zorgt ervoor dat je lichaam warmer blijft. Heb je weinig vet, dan raak je 
dus ook sneller warmte kwijt. Als je ondergewicht hebt, kun je daarom het 
beste op een gezonde manier aankomen. Dan zul je zien dat je het minder 
snel koud hebt. Ben je ziek of ben je afgevallen zonder dat het de bedoeling 
was, neem dan altijd contact op met je huisarts.  
Gelezen op www.plusonline.nl  

 

 

 

 

http://www.plusonline.nl/
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Oudere mensen kunnen 

                 soms de wonderlijkste dingen zeggen… 

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

• Toen stond de kerstboom opeens in lichterlaaie. De vlammen sloegen 
over op de gordijnen. Mijn man kon echter niet helpen blussen, omdat 
hij als een bezetene op zoek was naar de polis van de inboedelver-
zekering. 

 

• Ik ben zwaar ziek geweest en tot tweemaal toe bijna gestorven. Dan 
kunt u toch op zijn minst alvast de helft van de overlijdenspremie uit-
keren? 

 
Wordt vervolgd! 
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Er was eens… 
In een land hier ver vandaan leefde eens een 
arme timmerman. Eigenlijk was hij een prins, 
maar dat wist niemand meer… 
 
Het klinkt als het begin van een sprookje. In 
werkelijkheid was het helemaal geen 
sprookje, integendeel. Stel je voor: de 
timmerman was verloofd met een leuk 

meisje. Ze hadden elkaar trouw beloofd en keken uit naar hun huwelijk. Maar 
op een dag kwam ze naar hem toe en zei: “Lieverd, ik moet je iets vertellen. 
Het is te bijzonder om waar te zijn, maar toch is het waar. Ik ben zwanger. Ik 
ben je heus niet ontrouw geweest. Het kindje dat ik ga krijgen, is Gods eigen 
Zoon!” 

Maria had geen echo gehad, maar toch wist ze zeker dat de baby een jongen 
zou zijn. En over een naam hoefde Jozef ook niet mee te denken. Want die 
stond al vast. Probeer je dat eens voor te stellen! Ja, wij weten hoe het verder 
ging, maar Jozef niet…  
Gelukkig kwam er een engel bij hem in een droom die hem vertelde dat Maria 
de waarheid sprak. Maar dan nog! Jozef had zich zijn eerste huwelijkstijd 
ongetwijfeld anders voorgesteld.  

De rest van de dorpelingen had geen engel op bezoek gehad. Zij moesten het 
doen met het verhaal van Maria. Hoevelen zullen haar geloofd hebben? Ik 
denk dat de meesten Jozef hebben beschouwd als een goedgelovige sukkel, 
die alles maar slikte. Misschien was Jozef wel opgelucht toen ze op reis 
moesten naar Bethlehem, eindelijk weg uit dat roddelcircuit. 

Hoewel Jozef geen hoofdrol speelt in onze kerstgeschiedenis, is hij toch wel 
een held. Eigenlijk kan je ook wel een beetje jaloers op hem zijn. Want wat 
een geloof en vertrouwen had hij! Zo maar stil en onopvallend gaat hij naast 
Maria door de geschiedenis. Maar zijn gehoorzaam handelen is één groot 
getuigenis. 

Niet iedereen gebruikt grote woorden, niet iedereen treedt op de voorgrond, 
en dat hoeft ook niet. God kent de ‘stillen in den lande’, de ‘Jozefs’ onder ons, 
de ‘stille geloofshelden’. 

Bewerking artikel van Ina van der Beek uit de Elisabethbode 
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Woord 

Eens werd een Woord geroepen 

en zie: de mens was daar. 

Die vormde nieuwe woorden 

en maakte woorden waar. 

Nu schreeuwen mensen woorden 

als: oorlog, haat en dood. 

Nu dromen mensen woorden 

als: vrede, liefde, brood. 

Zo worden woorden tekens 

van wat de mensen doen. 

Zo maken zij hun woorden 

tot vuistslag of tot zoen. 

Als ieder woord gezegd is, 

gevoeld is en gehoord, 

dan blijft als allerlaatste 

het allereerste Woord. 

 

Jacqueline Roelofs- van der Lind 
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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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