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Want de tijd is nabij
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren, het-
geen daarin geschreven is; want de tijd is nabij.

Openbaring 1 : 3

“Want de tijd is nabij.” Profetische woorden, aan het begin en aan het eind van het laatste 
Bijbelboek (Openbaring 22 : 10). De tijd is dichtbij gekomen, dat voorzegde gebeurtenis-
sen zullen gaan plaatsvinden. Dan gaat het over zaken in de wereldgeschiedenis. In welke 
tijd leven wij? In de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus. 
Hij komt om Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid op deze aarde op te richten. De 
tijd is nabij dat het Koninkrijk van God zichtbare gestalte krijgt in deze wereld. De tijd is 
nabij dat Israël tot geloof komt. Israël, de grote hoofdrolspeler op het wereldtoneel.
Maar de woorden “de tijd is nabij” mogen we ook betrekken op ons eigen persoonlijke 
leven. Als wij oud geworden zijn, is de tijd van ons heengaan dichtbij gekomen. De tijd 
van ons vertrek uit deze wereld. Prediker 3 zegt ons dat er een tijd is om geboren te 
worden en een tijd om te sterven. Petrus schrijft: “En het einde van alle dingen, dus ook 
van ons leven, is nabij”. Paulus schrijft: “De tijd van mijn ontbinding is aanstaande”, is nabij 
gekomen.
Deze dingen te weten, hoeft ons niet bevreesd te maken. Asaf in Psalm 73 mocht getui-
gen: “Maar mij aangaande, het is mij goed, nabij God te wezen.” Door het werk van onze 
Heere Jezus Christus wacht de gelovigen een heerlijke toekomst. Voor hen geldt, dat ze 
eerstdaags zullen opgaan naar Gods altaren (Psalm 43). Tot God, hun God, de bron van 
vreugd. Eens zal waar worden, dat er geen tijd meer zal zijn. Dan zal God zijn alles in 
allen.

A.C.B.

Bestuur/redactioneel
Uw bestuur kwam 10 januari 2023 voor het eerst in dit pas begonnen jaar bijeen. We 
hebben als vereniging voor senioren een goed jaar achter de rug. Er konden weer veel 
activiteiten worden georganiseerd, nu het coronavirus achter de rug is. Er kwamen veel 
nieuwe leden bij, waar we erg blij mee zijn. We hopen ook dit jaar onder Gods Zegen 
weer diverse activiteiten te organiseren, onder andere in samenwerking met de biblio-
theek lezingen over interessante onderwerpen, natuurwandelingen, fietstochten, excur-
sies. Ook dit jaar hopen we weer met u een mooi reisje te doen, dus houdt u de nieuws-
brief goed in de gaten.

Belastingaangiften 2022
Ieder jaar moet u weer uw aangifte doen aan de belastingdienst. Voor onze ouderen kan 
dit soms een probleem zijn. Bij de PCOB hebben we belastingdeskundigen die elk jaar 
weer klaarstaan om u behulpzaam te zijn bij het invullen van uw aangifteformulier van 
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uw inkomstenbelasting. Deze belastingservice is bedoeld voor gepensioneerde leden 
met een eenvoudige aangifte. De leeftijdgrens is vanaf 65 jaar. Als inkomensgrens voor 
de doelgroep geldt voor het afgelopen jaar:

Voor alleenstaanden: bruto € 25.000,– inclusief pensioen.
Voor gehuwden: bruto € 30.000,– inclusief pensioen.

De onkostenvergoeding is vastgesteld op circa € 12,– per aangiftebiljet. Hebt u onze hulp 
nodig bij het invullen van uw aangifteformulier, dan kunt u zich melden bij een van de 
onderstaande personen:

A. de Boer, Ransuil 28, telefoon 69 03 75
C. van Bezooijen, Tida Kira 20, telefoon 68 61 08
K. de Boer, Wijk 3 - 52, telefoon 68 49 17

Rijbewijskeuring 75-plus
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring te worden ge-
kocht. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente. Deze gezondheidsverklaring vult u in 
en stuurt u door naar het CBR. Binnen circa 2 tot 6 weken krijgt u van het CBR een blanco 
keuringsverslag, dat u meeneemt naar de keuring, zodat deze kan worden ingevuld door 
de keuringsarts. Zonder dit keuringsverslag kan de arts u niet keuren.

Meenemen: Eventuele medicatie, huidig rijbewijs of paspoort of ID-bewijs. Urine van de-
zelfde dag. Draagt u een bril, dan dient u een uitdraai mee te brengen van de oogmeting 
bij de opticien met de visus (gezichtsscherpte) van elk oog afzonderlijk, gemeten in twee 
decimalen, zonder en met brilcorrectie. Hebt u contactlenzen dan dient u de sterkte van 
de lenzen aan de arts mee te delen. Lidmaatschapsnummer van CNV/FNV/thuiszorgor-
ganisatie of ouderenbond.

U kunt een afspraak met de keuringsarts maken door de bellen naar:
Zorggroep Oude en Nieuwe Land/Emmeloord. Adres: Kometenlaan nr.1. (Zusterhuis) te 
Emmeloord, telefoon 085-488 36 16.

Betaling uitsluitend met pinpas!
Kosten € 55,–. Op vertoon van uw PCOB-pas krijgt u € 10,– korting.

Extra informatie: De rijbewijskeuringen worden gehouden in de Lelyzaal.
Keuren op Urk: Ook is het weer mogelijk om te keuren op Urk. U kunt hiervoor een 
afspraak maken met mevrouw G. Omar, telefoonnummer 06-14 71 65 43. Ze komt op 
afspraak en houdt zitting in de praktijk aan de Noord op Urk. Betalen uitsluitend contant.
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Van de voorzitter
De eerste nieuwsbrief in het jaar 2023, en ik realiseer me hoe snel het allemaal gaat. Zo is 
het nieuwjaarsdag, en zo is het alweer eind januari. Nu ik dit zit te schrijven, zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen voor onze verhuizing naar het gebouw “Zonnedauw” aan 
de Tida Kira. Best wel een verandering en een hele gewaarwording als je een vrijstaande 
woning na 45 jaar gaat ontspullen. U wilt niet weten wat je dan allemaal tegenkomt. Maar 
die ervaring zullen velen onder u inmiddels ook wel hebben.
De laatste tijd heb ik ook vaak de vraag gekregen: wat nu als je geen tuin meer hebt? Ik 
kan u geruststellen, ik ga me echt niet vervelen. Ik heb hobby’s zat en als voorzitter van 
de PCOB zijn er nog heel veel zaken die wij voor de leden mogen doen.
Terugblikkend op het achterliggende jaar mogen we best tevreden zijn over alle mooie 
dingen die we met elkaar gedaan hebben. Die zullen in één van de volgende nieuwsbrie-
ven wel door de secretaris vermeld worden. Ook hebben we op de laatste bestuursver-
gadering behoorlijk nagedacht over welke nieuwe activiteiten we dit jaar hopen te doen. 
Daar hoort u nog wel van. Een grote tegenvaller was wel het feit dat na drie oproepen er 
zich nog steeds niemand heeft gemeld voor een bestuursfunctie, en dat is wel heel jam-
mer. Maar we hopen nog steeds dat hier een oplossing voor komt.
Verder wens ik een ieder een gezond jaar toe, en bovenal voor u en de uwen Gods zegen.

Jacob van Veldhuisen

De Kieskauwer
In de laatste oorlogsjaren wordt het steeds moeilijker om een hap eten op tafel te krijgen. 
Zo ook bij dit gezin. En zoals in de meeste gezinnen, is er altijd de bekende kieskauwer. 
Ja, wie kent hem niet! Hij lust niet, hij moet niet, hij wil niet, hij zal niet, en dat gaat zo 
nog even door.
Zijn altijd rustige vader heeft er genoeg van, staat op en zegt tegen zijn zeurende zoon: 
‘Zal ik joe ’rs wat vurtellen? We leven nou in een teed dat ut vreten is of sturven!’

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

Nieuws van de bibliotheek
De computercursussen in de bibliotheek beginnen weer. We hebben ze nu onderverdeeld 
in thema’s. Elke cursus duurt drie weken en is op vrijdag-
morgen van half 10 tot half 11. Voor deze cursussen heb je 
al wel een beetje ervaring met de computer nodig.
• Internetbankieren start op 27 januari
• Financieel alles op een rijtje op 17 februari
• Veilig internetten op 10 maart
• Alles willen weten over je zorgverzekering online op 31 maart
Als je vragen over deze cursussen hebt, kun je terecht bij Anja of Janneke in de biblio-
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theek.
Heb je helemaal geen ervaring met de computer, dan kun je je opgeven voor de basiscur-
sus. Dat is een cursus van tien keer op vrijdagmorgen. Deze begint om half 11 en je kunt 
op elk moment starten.
Wel graag opgeven bij de bibliotheek of via 088-008 0770.

Informatiemiddag Openbaar Vervoer
PCOB Urk en de bibliotheek hebben samen een middag georganiseerd met als thema: 
reizen met het OV. Enkele senioren met ervaring komen een presentatie geven.
Ze geven uitleg over reizen met bus of trein, en hoe een OV-chipkaart werkt. Ook kun 
je je opgeven voor een later te plannen proefreisje. Je gaat dan met een groepje samen 
ervaren hoe het allemaal in de praktijk werkt.
Erg leerzaam, vooral als je onzeker bent over hoe het allemaal werkt en je toch zelfstan-
dig van A naar B wilt reizen.
We maken er een gezellige middag van met koffie/thee en wat lekkers erbij.
Iedereen van harte welkom op maandag 20 februari om 15.00 uur in de bibliotheek.
Graag aanmelden via 088-008 0770 of via de PCOB Urk, tel. 06-12 20 74 07.

Wintermarkt Talma Haven
Op donderdagmiddag 24 november stonden wij als PCOB met 
een stand op de wintermarkt in de Talma. Het was daar een ge-
zellige middag met allerlei stands met leuke snuisterijtjes, hand-
werken en knutselen. Ook werd er snert en dikkoek verkocht, wat 
erin ging als zoete broodjes.
Wij stonden met een stand om het werk van de PCOB te pro-
moten en nieuwe leden te werven. Het vertellen over het doel en 
de werkzaamheden van onze vereniging, dat lukte nog wel. En 
ook namen heel veel bezoekers informatiemateriaal en het lan-
delijk magazine met de plaatselijke nieuwsbrief mee. Maar tot 
op heden heeft het geen nieuwe leden opgebracht. Kortom: een gezellige middag, maar 
zonder resultaat. Hopelijk de volgende keer beter.

J.v.V.

“Spoonders”
Wat is alles toch duur geworden! De energieprijs, de zorgverzekering en dan die bood-
schappen. Onze samenleving kreunt en steunt erdoor in zijn voegen, en ik kreun mee. 
Het is toch schrik op schrik!
Maar toch zijn wij aan het eind van het jaar vier keer uit eten geweest. Niet normaal, of 
dat wij dit zo gewend zijn, misschien zelfs wel ongepast in deze dure tijd, maar het kwam 
zo uit. En wat opviel was dat ons eten een verhaal heeft. Ik zou opscheppen, toen onze 



6 Nieuwsbrief PCOB

gastheer me tegenhield. Ik beschrijf het gebeuren. Het is een voorbeeld van tegenstrij-
digheden.
‘Wacht even, ik moet het u nog uitleggen!’ Het uitleggen? Hij vertelde vervolgens uitge-
breid wat het was, waar het vandaan kwam, en ook nog hoe het was klaargemaakt. Minu-
ten later rondde hij zijn culinaire praatje af, en konden wij gaan eten. Het hele boeren-, 
tuinders-, vissers-, jagers- en ook het koksjargon was rijk uitgebeeld aan mij voorbijge-
trokken. En eerlijk, ik had hierna zo mijn bedenkingen, zei maar niks, want ik begrijp het 
ook wel weer, en het smaakte toch wel ‘gewoon’ heerlijk.
Toch ben ik me, door die paar minuten nadenken over eten, nog bewuster van wat ik eet. 
Eigenlijk weer net zoals toen de mensen het eten zelf van hun tuintje haalden, hun eigen 
kip slachtten en hun eigen visje schoonmaakten. Ik laat me nu niet meer leiden door de 
mooie plaatjes of door de nog betere reclamepraatjes. Want die vertellen niet het echte 
verhaal. Wij weten toch wel dat de groenten en aardappels groeien met mest. Wij weten 
toch dat de lieve donskuikentjes uit de reclame niks te maken hebben met de realiteit 
van de kippenslachterij. Wij weten wel dat de vissticks uit een doosje niet veel meer te 
maken hebben met het versgevangen visje. Modern eten is een product uit een fabriek 
en een maakbaar wonder van techniek en de logistiek. In zo’n wereld zou iedereen zelf 
weer eens met de voeten in de spreekwoordelijke klei moeten staan. Zelf weer spitten en 
plukken, slachten of schoonmaken. Je zou het eten niet alleen maar ‘fijntjes’, als was het 
een verhaal, uitgelegd moeten krijgen.
Maar ik begrijp het toch ook weer wel! In zo’n wereld leven wij nu eenmaal. Maar ons 
eten staat voor mij toch wel voor alles wat wij krijgen. En dit eten heeft wél een verhaal. 
Toch wel. Maar dan anders. Wij kennen het echte verhaal. Mijn eerste kinderbijbel begon 
er al mee. ‘Alles komt van God.’ Daarom wil ik mijn steunen en kreunen ook een andere, 
misschien dus ook wel tegenstrijdige, plaats toekennen. Alles komt van God, alles be-
staat door God en alles heeft zijn doel in God. Ik ben zo dankbaar dat ik dit mag weten!

H.H.

Agenda
 7 februari bestuursvergadering, 16.00 uur
 7 maart bestuursvergadering, 16.00 uur
 4 april bestuursvergadering, 16.00 uur
 12 april ledenvergadering, 15.00 uur tot 17.00 uur

Spreuk van de maand
Op verandering hopen, zonder er zelf iets voor te doen, is als op het trein-
station wachten op een boot.
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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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Jubilea februari
In februari is er maar één jubileum te vieren, en wel een gouden. Wij wensen het bruidspaar 
van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 13 G. Bos & 50 jaar
  S. Bos-de Vries
  Roggebot 8, 8321 RA

Wij Gedenken
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar ge-
rechtigheid woont.

2 Petrus 3 : 13

Wij gedenken de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn:

 9 januari P. Molenaar 85 jaar Ankerplaats 2/K223

 12 januari G. Jerusalem 72 jaar Wijk 7-50a

 22 januari J.A. Foppen 76 jaar De Mast 2

 22 april J. Brons 87 jaar Schokker 24

 5 mei H. Bakker-Loosman 87 jaar Wijk 5-13

 14 mei D. Post-de Vries 77 jaar Ankerplaats 2/K007

 13 juni Mevr. J. Koffeman 79 jaar Ankerplaats 2

 2 juli L. Hoekstra-Zeeman 91 jaar Vlechttuinen 1/K211

 3 juli A. Hoekstra-Gerritsen 81 jaar Wijk 5-88

 13 december J.J. Visser-Ras 85 jaar Nieuw Guineastraat 1/K110

 28 december T. Oost-Bakker 82 jaar Nieuw Guineastraat 83f

Wij denken aan hen die achtergebleven zijn en wensen hun Gods nabijheid toe.

Bestuur PCOB afdeling Urk
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 1 M. Koffeman (77)
  Kiekendief 36, 8322 CS
 2 L. de Heus-Gnodde (85)
  De Reede 9, 8321 DE
 3 G. v.d. Berg-Kramer (80)
  Pyramideweg 34, 8321 CM
 5 L. Romkes (76)
  Rotholm 4, 8321 DH
 6 J. Romkes-ten Napel (75)
  De Reede 66, 8321 DB
 7 F. Verbaan-Hartman (86)
  Ramswelle 31, 8321 SJ
 9 J. Koffeman-Brands (82)
  Het Roer 50, 8322 AP
 9 J. Loosman-Kramer (80)
  Molenkamp 32, 8321 AS
 10 J. van Dijken (82)
  Harderbank 36, 8321 RP
 12 J. Romkes (87)
  Oslolaan 4/A204, 8321 HE
 13 A. Hakvoort-de Boer (78)
  Rotholm 17, 8321 DG
 13 N. Romkes-Weerstand (78)
  Nieuw Guineastraat 81c, 8321 HM

 15 A. de Vries-Korf (94)
  Het Roer 114, 8322 AP
 19 H. Schenk-Hakvoort (78)
  Robbenplaat 1, 8321 PA
 20 T. Kikkert-van Eerde (90)
  Oslolaan 4/A105, 8321 HE
 21 A. Post-Meun (80)
  Kiekendief 4, 8322 CS
 22 L. Bakker-Schraal (77)
  Beatrixstraat 45c, 8322 GC
 23 L.S. Duits-Tjie (80)
  Máximastraat 3a, 8322 GA
 23 T. Radewalt-de Vries (78)
  Oslolaan 4/A211, 8321 HE
 24 A.A. Bos-v.d. Schans (87)
  Oslolaan 4/A104, 8321 HE
 27 J. Koffeman-Ras (85)
  Oslolaan 4/A006, 8321 HE
 28 G. Kramer-Bakker (87)
  De Akkers 46, 8321 BV
 28 J. Buter-Post (87)
  Nieuw Guineastraat 81e, 8321 HM

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

Overleden
In de afgelopen maanden zijn drie van onze leden overleden. Onze gedachten gaan uit naar 
de nabestaanden.

 13 december J.J. Visser-Ras
  Nieuw Guineastraat 1/K110, 8321 HK

 28 december T. Oost-Bakker
  Nieuw Guineastraat 83f, 8321 HM

 10 januari J. van Slooten-Oost
  Vlechttuinen 1/K316, 8322 BA

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 28 februari 2023.
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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

Bestaat God?
Velen geloven niet meer dat God bestaat
Maar geloven wel in een hogere macht
Waarvan dan het goede wordt verwacht
En waar men zich vaak op verlaat.

Bewijzen kunnen we niet dat God bestaat
Maar wel mogen we geloven dat Hij er is
Dat Hij de schepper is van licht en duisternis
Dat Hij boven al het wereldgebeuren staat.

Wie heeft de hemel en aarde gemaakt?
De luchten, de zon, de maan en de sterren?
Wie houdt de wereld in stand en bewaakt?
Is het mensenwerk, die schitterende sterren?

Wij mogen geloven in Gods grootheid
Hij was en is, en zal eenmaal verschijnen
Dan zal alle kwaad en onrecht verdwijnen
En zullen we getuigen van Zijn heerlijkheid.

Fedde Nicolai

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)


