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Verblijd u
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle men-
sen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, 
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die 
alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, 
broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk 
is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat 
u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede 
zal met u zijn.

Filippenzen 4 : 4–9

Dit Bijbelgedeelte zegt dat we ondanks onze moeilijkheden vreugde mogen vinden in 
God. We worden gesterkt door het Woord van God. We mogen onze blijdschap laten 
zien en daarmee een getuigenis zijn. We mogen God in alles betrekken in ons leven en 
daarvoor dankbaar zijn. Ons hart kan vervuld raken met dankbaarheid.
En als we de rust en vrede die God ons geeft in ons leven steeds weer en meer aanvaar-
den, worden we meer en meer dankbaar. Dankbaar voor alle kleine dingen. Meer is niet 
nodig.

P.t.N.

Bestuur/redactioneel
Hierbij nogmaals het artikel van de rijbewijskeuring in verband met enkele wijzigingen.

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.

Bel voor verdere informatie en een afspraak naar het landelijke afsprakenbureau op 085-
0180800. Zelf een datum reserveren kan ook via: www.rijbewijskeuringsarts.nl. De rijbe-
wijskeuringsarts keurt meerdere keren per maand in de gemeentes Urk, Noordoostpol-
der en Steenwijkerland.
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Betaling uitsluitend met pinpas!
Kosten € 55,–. Op vertoon van uw PCOB-pas krijgt u € 10,– korting.
Door online te boeken krijgt u 5% extra korting.

Keuren op Urk: Ook kunt u keuren op Urk. U dient hiervoor een afspraak te maken met 
mevrouw G. Omar, telefoonnummer 06-14 71 65 43. Ze komt op afspraak en houdt zit-
ting in de praktijk aan De Noord op Urk. De kosten zijn € 60,– en betaling is uitsluitend 
contant. Let op: hier krijgt u geen korting!

Van de voorzitter
Beste leden, het is alweer februari. Dat besef ik nu ik dit stukje zal gaan schrijven. Onze 
gedachten gaan allereerst uit naar de gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië. Zo 
veel doden en vermisten, hele steden weggevaagd en nog zo enorm veel mensen onder 
het puin. En een hulpverlening die zo moeizaam op gang komt en zelfs door overheden 
belemmerd wordt. Zeker in Syrië, terwijl daar ook nog een burgeroorlog is en de beving 
plaatsvond in een gebied waar de meerderheid christen is. Dan doet dit dubbel pijn.
Ook de oorlog in Oekraïne gaat nog steeds door en daar vallen ook iedere dag weer 
slachtoffers. Zo zien we dat de hele wereld in wezen een brandhaard is met allerlei ram-
pen, te veel om op te noemen. Maar laten we wel aan deze mensen denken, want dat is 
onze naastenplicht.
Zoals verder in de nieuwsbrief valt te lezen zijn we als vereniging weer bezig om allerlei 
activiteiten te organiseren. En ook de PCOB te vertegenwoordigen in allerlei commissies, 
van de zorg, de adviesraad van het sociaal domein en bij Caritas Urk. Ook in gesprekken 
met de plaatselijke overheid over het nijpend tekort van betaalbare seniorenwoningen, 
zowel koop als huur.
Zo zijn we met alles druk in de weer en nog steeds gaat de oproep uit voor nieuwe be-
stuursleden. En nog steeds heeft niemand zich hiervoor aangemeld, terwijl dit een nut-
tige en bevredigende activiteit is. Ik hoop dat u ons hierin kunt helpen.
En vanaf mijn plaats als voorzitter wens ik een ieder Gods zegen toe voor u en de uwen.

Jacob van Veldhuisen

Ledenavond
Dinsdagavond 21 maart komt de heer Anton Daniels van de Stichting Joods Erfgoed 
Harderwijk (SJEH) op inspirerende wijze vertellen over de situatie in ons land, voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De periode van vluchten en onderduiken, denk aan 
Vierhouten, Het Verscholen Dorp, enz.
De avond wordt gehouden in “De Hofstee” aan de Oslolaan en begint om 19.00 uur. Er 
zijn aan deze avond geen kosten verbonden en voor koffie wordt gezorgd.

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 28 maart 2023.
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Wilt u er graag bij zijn? Geef u dan even op bij Jennie Kramer, tel.: (0527) 68 31 70. U bent 
van harte welkom. Tot ziens op 21 maart.

De activiteitencommissie

“Spoonders”
Het is biddag, na de kerk. Wij zitten met z’n allen aan de koffie met wat lekkers erbij. De 
ene praat nog wat na over de preek, en een ander vertelt over de afgelopen week. Het 
is niet zo gemakkelijk allemaal. Een vloot die saneert. Het oude beroep van visserman 
breekt bij de handen af. Het roept vragen op. Wordt Urk er anders door?
De preek kwam uit verschillende kerken, daarover praten was dus ook niet zo gemakke-
lijk. Biddag voor visserij en arbeid was natuurlijk wel de overeenkomst. Zo kwamen we al 
gauw op de bekende woorden van Psalm 90: ‘het werk van onze handen’. 
Ik vertel over een voorval in mijn werk van jaren terug: ‘Zijn jullie al klaar op die kotter 
dan?’ Ja, nou wel! Ik ben nog mee geweest op de proefvaart. We waren net niet klaar, nog 
een paar klusjes, dus. Het was wel leuk, ze hebben ook een proeftrek gedaan. ‘En was dat 
nog wat?’ Nou, ik dacht het wel, ik zag de schipper met een tevreden lachje aan dek. En 
die zei: ‘Tonge, tjonge, jonge, tonge’. En die gingen vers in de olie. Dus dat had ik er dan 
toch ook maar weer van. Lekker hoor! Zaterdags wordt er ‘volluk’ geroepen. Aan de deur 
staat de oudste van de schipper. ‘Ik heb een ‘zeutjen’ voor je. En ik moest je van m’n va 
dit ook geven.’ Ik kreeg een envelop in mijn vrije hand gestopt. ‘Nou, nou, bedank hem 
dan maar.’ Ach ja, de goeie ouwe tijd.
Gemakkelijk danken, gemakkelijk bidden. En nu?
Overvloed, vooruitgang, groter en meer hebben we gekend. Maar er is dus ook een an-
dere kant. Of is het terug naar de basis? Hoe dan ook, ook nu geldt: ‘De lieflijkheid van de 
Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van 
onze handen, bevestig dat.’ Het gebed van Mozes is een vraag om een zegen over alles 
wat hij onderneemt.
Dat is geen gemakkelijk gebed. ‘Je moest eens weten!’ En wij mogen het weten. Lees het 
leven van Mozes er nog maar eens een keer op na. Ons mensenwerk kan bij de handen 
afbreken. Maar de trouw van God, die al vele generaties blijkt, is voor Mozes het houvast. 
En hoe is het voor ons? Is het ondanks de omstandigheden bidden en danken? Worden 
wij er anders door?

H.H.

Adreswijzigingen
Sinds de wet op de privacy in werking is gesteld, worden er geen burgergegevens meer 

Spreuk van de maand
Geluk vind je niet door te zoeken naar het grote, maar door te leren genie-
ten van het kleine.
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gepubliceerd of via de gemeente kenbaar gemaakt. Een gevolg hiervan is dat wij vaak met 
het bezorgen van het magazine en de nieuwsbrief, geconfronteerd worden met een lege 
woning en dat we niet weten waar het dan bezorgd moet worden. Het geeft veel werk om 
dit dan uit te zoeken en wij vinden dit niet altijd leuk, want het kan ook anders. Even een 
berichtje of belletje en het is voor elkaar.
Ook bij het overlijden van een lid kan het gebeuren dat het correspondentieadres niet 
hetzelfde is als het laatst bekende woonadres. Dit correspondentieadres is dan niet be-
kend in onze administratie. Het is zelfs een aantal keren gebeurd dat hierdoor bij de 
“Verjaardagen” iemand vermeld stond die inmiddels overleden was. Wij worden als be-
stuur hier dan op aangekeken, terwijl wij hier niets aan kunnen doen, omdat de familie 
hier verantwoordelijk voor is. Dus bij overlijden van een lid, zouden wij het zeer op prijs 
stellen als de familie ons hiervan in kennis stelt.
Wij hopen op uw medewerking in dezen.

J.v.V.

Zorg om de zorg
Het kan u niet ontgaan zijn dat de zorg voor een enorme uitdaging staat. Laat ik een paar 
zaken noemen.
1. Het snel groeiende tekort aan zorgmedewerkers. Huisartsen, IC-verpleegkundigen, 

psychiaters, jeugdzorgmedewerkers, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleeg-
kundigen, medewerkers in gehandicaptenzorg, ambulanceverpleegkundigen, enz. 
Steeds meer mensen hebben geen eigen huisarts meer, roosters zijn niet rond te krij-
gen, maandenlange wachtlijsten in GGZ en sommige specialistische zorg. Sla de krant 
maar open.

2. De vergrijzing van de samenleving. Het aantal ouderen neemt snel toe, alleen al omdat 
de naoorlogse geboortegolf er nu aan komt. Die zullen nu steeds meer zorg nodig heb-
ben. En het aantal jongeren dat de zorg moet bieden of het geld ervoor moet opbren-
gen neemt daarentegen af.

3. De ziekenhuiszorg komt steeds verder weg te liggen, doordat het ene na het andere 
kleinere ziekenhuis de deuren sluit. Ook de spoedzorg door de vertrouwde eigen huis-
artsenpraktijk is buiten kantooruren van het toneel verdwenen. Van wat vertrouwd en 
vanzelfsprekend leek lijkt weinig over te blijven.

4. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden voor specialistische zorg enorm toe. Zo veel 
wat vroeger onbehandelbaar was heeft nu een kans op genezing. Maar daar staat wel 
wat tegenover. In ieder geval kan dat niet meer dichtbij in het streekziekenhuis. De 
specialistische zorg zal dus steeds meer geconcentreerd worden en voor dunbevolkte 
regio’s steeds verder weg komen te liggen.

Wat moeten wij hiermee op Urk? Kan Urk zich hier buiten houden? Dat zal niet lukken. 
Het gaat niet aan ons voorbij.
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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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Autobedrijf Hovinga “Uw persoonlijke garage”
Cantineweg 2A, 8305 AB Emmeloord, tel.: 0527 701736
Korting op onderdelen

Bike Totaal van der Wekken
Lange Nering 96, 8302 EE Emmeloord, tel.: 0527 612626
5% op het aankoopproduct

Bloemstylisten “De Vier Jaargetijden”
Korte Achterzijde 14b, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 613639

Acanthus Bloememotie
Noordzijde 6, 8302 GL Emmeloord, tel.: 0527 616110
m.u.v. lopende acties en bloemverzending Euro Florist

Catering & zorg De Prinsenhof
Bedrijfsweg 32, 8304 AZ Emmeloord, tel.: 0527 612354

Cruz Computers
Havenstraat 26, 8304 AH Emmeloord, tel.: 06 40839721
10% korting op reparaties, 5% korting overige

Deco Home De Jong
Bedrijfsweg 72, 8304 AA Emmeloord, tel.: 0527 61 20 70
Korting op alle winkelartikelen m.u.v. schilderwerken

Flevo-Fiets
Zeeasterstraat 23, 8302 CA Emmeloord, tel.: 0527 612384
Korting op alle onderdelen en accessoires, m.u.v. reparaties en 
nieuwe fietsen

Footsteps Sjerk Elderhuis
De Ardennen 34, 8303 GG Emmeloord, tel.: 0527 610069

Juwelier Kaptijn
Korte Achterzijde 20, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 619168
Korting m.u.v. lopende acties, waardebongebruik, goudinruil en 
reparaties

Kapsalon RiJo
Beursstraat 8, 8302 CW Emmeloord, tel.: 0527 613619
5% korting over de totale behandeling

Kapsalon Tulp
Noordzijde 4a, 8302 GL Emmeloord, tel.: 0527 240491
Altijd zonder afspraak. “Voor Hem & Haar”

Kapsalon Vive la Fête!
Zeeasterstraat 15, 8302 CA Emmeloord, tel.: 0527 616670

Simone’s Hairfashion
Dominee Bleekerstraat 7, 8316 CV Marknesse, tel.: 0527 
203460
Korting op knipbehandelingen

Kinderwinkel Toffe Tantes
Korte Achterzijde 10c, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 622622
Korting m.u.v. boeken en acties

Lijstenmakerij FrameTime
Korte Achterzijde 18b, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 
612258
Korting op maatwerklijsten

Linnenshop Emmeloord
Lange Nering 90, 8302 EE Emmeloord, tel.: 0527 697696
m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

Notariskantoor Peter Prummel
Boslaan 19, 8302 AA Emmeloord, tel.: 0527 617447
Het eerste gesprek volstrekt vrijblijvend

Rijwielhandel Huizinga
Breestraat 42, 8316 AR Marknesse, tel.: 0527 201479
Bij aankoop fietsen, onderdelen & accessoires, haal- en brengser-
vice voor reparatie aan (elektrische) fietsen door de hele NOP, 
speciaal voor hen die slecht ter been zijn of moeilijk uit huis ko-
men.
(Niet van toepassing op aanbiedingen en/of inruil en reparaties.)

Schoenmakerij Hoekstra “Gun schoenen een laatste ronde”
Zeeasterstraat 21, 8302 CA Emmeloord, tel.: 0527 613588
10% korting

Vrouwenmode Lijfstijl
Lange Nering 97, 8302 EZ Emmeloord. tel.: 0527 611212
Korting m.u.v. afgeprijsde artikelen.

Voetverzorging Alexia medisch pedicure
Voorne 4, 8302 NN Emmeloord, tel.: 0527 616015

WoonID: specialist in interieur
Bedrijfsweg 64, 8304 AA Emmeloord, tel.: 0527 239898

Acties PCOB met de winkeliers op vertoon van uw PCOB-pas!

Wist u dat u met uw PCOB-pasje ook in andere plaatsen korting kunt ontvangen bij 
verschillenden winkeliers? Bijvoorbeeld bij de volgende winkeliers in Emmeloord en om-
streken. U krijgt 10% korting, tenzij anders vermeld.
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Maar wat willen we er dan mee? Wat kunnen we ermee?
Landelijk wordt deze crisis in de zorg, ook wel zorginfarct genoemd, onderkend en aan-
gepakt. De minister heeft inmiddels het IZA (Integraal Zorgakkoord) met vrijwel alle par-
tijen in de zorgsector gesloten. Bovendien is er een fonds waarin de minister 2,8 miljard 
euro beschikbaar stelt voor de transitie naar toekomstbestendige zorg.
Deze transformatie naar toekomstbestendige zorg zal echter niet vanzelf gaan. Er zal een 
aantal zaken aangepakt moeten worden en er zal aan een aantal voorwaarden voldaan 
moeten worden.
1. Integraal betekent afstemmen op elkaar. Alle zorgpartijen zullen moeten samenwer-

ken. De markt aan banden.
2. Er zal vernieuwd moeten worden. Mopperen op de overheid die te veel bezuinigt of te 

weinig doet levert niets positiefs op.
3. De regio wordt een belangrijke eenheid om zaken op elkaar af te stemmen. NOP/Urk 

lijkt hiervoor het meest aangewezen.
4. Gespecialiseerde (spoed)zorg zal geconcentreerd moeten worden en komt voor dun-

bevolkte regio’s verder weg te liggen. Daar staat tegenover dat steeds meer zorg die 
zich daarvoor leent thuis of zo dichtbij mogelijk georganiseerd zal worden. Denk aan 
de bouw van levensloopwoningen en het gebruik van digitale middelen. Dus als het 
moet in het ziekenhuis ver weg. Als het kan thuis of dicht bij huis.

5. Voor het beschikbaar komen van de transitiegelden zijn regioplannen nodig waar bur-
ger- en patiëntenorganisaties bij betrokken zijn. Bovendien komt er een grote rol voor 
de informele zorg waarmee tegenwoordig mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt aan-
geduid.

De vraag dient zich aan: Welke initiatieven en plannen liggen er al of zijn er al gereali-
seerd? Denk aan Talma de Hofstee, het Vlie, Zorgcoördinatie, Caritas, etc. En de vraag 
hoe de PCOB haar rol kan oppakken bij de verdere uitwerking van de regioplannen, 
bijvoorbeeld door aansluiting bij de Flevolandse Patiënten Federatie. Daarover een vol-
gende keer meer.

W. de Visser

De Gruunteboer
Het is in de jaren dertig. Een vader en een zoon varen de haven uit om te gaan vissen. Ze 
staan samen bij het roer als ze om het rooie vuurtje heen varen.
Zegt de vader: ‘Doar got ie wier vor niks, je vurdienen nog gien riks.’
Zegt de zoon: ‘As je zo goon proaten, stoon ik murgen niet mar an ut roer, dan wor ik 
gruunteboer.’
Hij voegde de daad bij het woord, stapte nooit meer aan boord. Hij verliet het roer, en 
was zijn verdere leven ‘Hein de groenteboer!’

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)
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BUURTKAMER

Vanaf maandag 6 maart 2023 
openen wij onze nieuwe: 

Een plek voor mensen met 
beginnende dementie
Bij de ‘Buurtkamer’ willen we een ruimte creëren waar mensen met dementie 
welkom zijn voor activiteiten naar eigen wens en keuze. 
Denk bijvoorbeeld aan mozaïeken, houtbewerking, schilderen, enz. 
Tevens is de Buurtkamer bedoeld om elkaar te ontmoeten.

Partner met dementie? Echtparen zijn ook 
welkom bij de Buurtkamer.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Volg ons op social media.

@urkcaritas

De Buurtkamer
Gebouw Het Jeugd
Richel 4
8321 RX Urk

Rik van Veldhuijsen
T: 06 12 69 27 52

Elke maandagmiddag 
van 15.00 – 17.00 uur
Op aanvraag meerdere 
dagen mogelijk

De ‘Buurtkamer’ is een informatie-, 
advies- en ontmoetingsplek.

Wees welkom!

* Door lid te worden van Mit Eenkanger 
kunt u deelnemen aan de activiteiten. 
Voor meer informatie neem contact op met Rik.
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Overleden
In de afgelopen maanden zijn drie van onze leden overleden. Onze gedachten gaan uit naar 
de nabestaanden.

 14 januari W. Post
  Rotholm 6, 8321 DK

 16 januari M. Verolme-Pasterkamp
  Ankerplaats 2/K109, 8321 RT

 14 februari J. Hoefnagel
  Zinkstuk 35, 8322 BC

Agenda
 7 maart bestuursvergadering, 16.00 uur
 21 maart ledenavond in De Hofstee, 19.00 uur
 4 april bestuursvergadering, 16.00 uur
 12 april ledenvergadering in Talma Haven, 

15.00 uur tot 17.00 uur

Rebus
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 1 G. van Urk-Brouwer (75)
  Wijk 8-93, 8321 TL
 3 J. de Munnik-de Vries (90)
  Het Roer 40, 8322 AP
 3 M. Barends-Romkes (77)
  Pinksterbloemstraat 7, 8321 XD
 4 P. van den Oever (95)
  Oslolaan 19, 8321 HE
 4 N. de Vries-Brouwer (77)
  Wijk 8-99, 8321 TL
 5 L. Meun (76)
  De Schroef 16, 8322 AN
 6 R. Kiefte-Hakvoort (76)
  Beug 3, 8322 DN
 7 B. Visser-Bakker (76)
  Ransuil 29, 8322 CP
 8 M.C. de Vries-Romkes (82)
  Blauwborst 16, 8322 CG
 9 M. Kaptijn-de Vries (81)
  Burg.v.Suchtelenlaan 32, 8321 GW
 12 R. Post-Schraal (79)
  Nieuwe Klif 17, 8321 DM
 12 A. Loosman-Post (78)
  De Reede 28, 8321 DA
 13 A. de Boer (76)
  Ransuil 28, 8322 CP
 17 M. de Boer-Woort (75)
  Ankerplaats 13, 8321 RK

 18 G. de Vries-Romkes (90)
  Wijk 3-93b, 8321 GB
 19 K. de Boer (78)
  Reiger 53, 8322 CL
 19 H.J. Smit (78)
  Wijk 3-107, 8321 GB
 20 A. Bette-Bakker (88)
  Oslolaan 4/A116, 8321 HE
 20 K. Fidder-ten Napel (79)
  Burg.v.Suchtelenlaan 25, 8321 GW
 21 E. de Boer-van Urk (87)
  Wijk 2-83, 8321 ET
 21 C. Kramer-Bos (80)
  Constantijnstraat 63a, 8322 CK
 21 W. Romkes-Post (77)
  Buizerd 3, 8322 CT
 22 T. Visser-Hakvoort (78)
  Wijk 3-19, 8321 EW
 25 J.H. Huyer-Post (91)
  Vlechttuinen 1/K19, 8322 BA
 27 C. Janson-Weerstand (78)
  Oslolaan 4/A215, 8321 HE
 29 T. Jenema (77)
  Vuurbaak 2, 8321 JV
 30 A.M. Kramer (76)
  Oslolaan 4/A107, 8321 HE
 31 A. van Veen (90)
  Oslolaan 8, 8321 HE

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

Jubilea maart
In maart zijn er drie jubilea te vieren, waaronder één zilveren en twee smaragden. Wij wensen 
alle bruidsparen van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 13 K. Koffeman & 55 jaar
  A. Koffeman-Hoekman
  Pinksterbloemstraat 20, 8321 XE

 20 J. Korf & 55 jaar
  G. Korf-Dijkstra
  De Reede 3, 8321 DE

 31 J. Kramer & 25 jaar
  M. Kramer-Bakker
  Nieuw Guineastraat 25, 8321 HK



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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De boom en de vrucht
Heel de boom en alles in de boom
van de wortel tot in de top,
is gericht op de vrucht.

Zo moet het ook zijn bij de mens.
Alles in hem, heel zijn wezen,
moet gericht zijn op de vrucht.

En de vrucht is liefde.
In het leven gaat het niet
om succes te hebben
maar om vrucht te dragen.

Succes! Daar geniet je alleen zelf van.
Vruchten! Daar genieten ook anderen van.

Phil Bosmans
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