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secr.pcobdenhelder@outlook.com 
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Vrijwillig Ouderen Adviseur: 
Mevr. A. Leemans Pluto 57 1785 AV tel. 630 094 
Lief en leedcommissie:  
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Mevr. A.M. Huiberts Koggeschip 31 1784 SE tel.  632507 
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Dhr. J.A.H. Ellermeijer Harpoenierstraat 31 1785 NA tel. 633618 
Belastinghulp: 
Dhr. J. A. H. Ellermeijer  Harpoenierstraat 31 1785 NA tel. 633618  
Vervoersdienst: 
Dhr. J. v. Schie      Keysers Plaet 1020 1788 ET tel. 644109 
B.g.g. dhr. J. van der Velde    tel. 633746 
Commissie Reizen en excursies: 
Mevr. M. Mollema Julianaplein 20 C 1781 HC tel. 630168 
Bankrekening: NL60 RABO  0163 6786 18 t.n.v. reiscommissie PCOB Den Helder 
Wandelgroep / Sjoelen: 
Dhr. C. van de Spek  Olivier v. Noortstraat. 8     1782 XM   tel. 628648 
Webmaster: 
Dhr. J. Stam Bremstraat 169 a 1783 JE  tel. 620018 
Redactie Reflexief:   
Mevr. A.M. Huiberts  Het Koggeschip 31 1784 SE tel.632507  
Inleveren kopij voor  10 september 2021:   

am.huiberts@ziggo.nl 
 
Contributie:  
De minimumbijdrage per jaar bedraagt:     echtpaar € 50,00         individuele lid € 30,00  
Bankrekening:  NL75 RABO 0306 8865 29 ten name van PCOB Den Helder  
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VAN DE VOORZITTER 
 

De “r” in de maand 
Ja mensen, nog even en het is weer zover: de “r” zit dan weer 
in de maand. Dat betekent dat de zomer op zijn eind loopt, 
normaal gesproken zullen de scholen hun deuren weer ope-
nen. Maar ja . . ., wat is momenteel nou nog normaal. Hoe 
normaal vinden we het dat al twee zomers lang het leven min 
of meer op slot staat, dat we elkaar zoveel mogelijk op af-
stand moeten houden om te voorkomen dat een ongrijpbaar 

virus ons zal besmetten. Hoe normaal is het dat we nog steeds niet of nauwelijks 
uitzicht hebben op hoe, maar ook hoe lang, deze pandemie ons in zijn greep zal 
houden. Hoe dan ook, we zijn inmiddels gewoon wel al op zoek gegaan naar een 
(voorlopig) nieuw normaal om er voor te zorgen dat we ons leven niet voortdu-
rend laten beheersen door allerlei coronabeperkingen.  
Aanvankelijk waren dat vooral digitale en telefonische contacten, vervolgens wer-
den we steeds bedrevener in het digitale vergaderen. 
En uiteindelijk resulteerde al dat overleg in het weer voorzichtig opstarten van 
verschillende activiteiten, uiteraard met in achtneming van enkele nog  noodza-
kelijke regels: 

• Er kon weer gewandeld worden. 

• De bingomiddagen in de Vredeskerk mochten weer van start gaan. 

• Sjoelen in de Draaikolk ging weer door. 

• Er kon genoten worden van een gezellige muziek/zang-middag in de Vre-
deskerk 

• De eerste Themamiddag, waarin Jan Kikkert vertelt over Den Helder in vroe-
gere tijden, staat inmiddels gepland op 15 september. 

• Als het allemaal goed blijft gaan dan houden we onze jaarledenvergadering 
op 17 november, met daarna de lezing van dhr. Ellermeijer over 31 jaar 
PCOB Den Helder. 

 
We houden de moed erin en zien er naar uit dat het voorlopig nieuwe normaal 
langzaam maar zeker weer mag uitmonden in een terugkeer naar het vertrouwde 
ouwe normaal! 
 
 
 
Jan van der Velde  
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BIJ DE VOORPAGINA. 
Eerst moet ik iets rectificeren. In de Reflexief van juni 2021 vertelde ik jullie dat 
er 4 leden in het complex Genua in Julianadorp woonden. Ik werd al snel door 
onze penningmeester op mijn vingers getikt, want het zijn er wel 8. Dus nog meer 
mensen blij gemaakt met een tekening van hun appartementecomplex. 
Deze keer kan ik weer aan een verzoek voldoen. De familie De Vos verzocht mij al 
enige tijd geleden aandacht te schenken aan de historische binnenhaven bij Wil-
lemsoord. Dus trok ik op een goede morgen op mijn fietsje naar het centrum van 
onze stad. Ik heb op vele plekken rond gekeken, foto’s gemaakt om herinneringen 
niet verkeerd te noteren. Of misschien wel te vergeten, want mijn geheugen is 
ook niet meer die van toen ik nog jong was. 
Met al die indrukken van onze historische werf kwam ik thuis. Ik las mijn aante-
keningen nog eens na en ontdekte dat er bij gevraagd was speciaal naar de oude 
reddingsboot Prins Hendrik te kijken. Gelukkig had ik dat gedaan, want als je langs 
de Zuidstraat Den Helder binnenkomt dan is je aandacht steeds getrokken door 
welke schepen er nu in onze haven liggen ter hoogte van het Reddingsmuseum. 
Wel daar lagen een flink aantal historische reddingsboten. Gerestaureerd en wel-
licht ook klaargemaakt om met toeristen een stukje te varen. 
Dus toen kon ik met een gerust hart aan het werk. 
Dat is toch een lastig klusje geworden. Want je aandacht gaat uit naar veel meer 
dan de oude reddingsboten. Restaurant Stoom staat er met zijn moderne uiterlijk 
ook nadrukkelijk present te zijn. En de zuil waarop in vertikale leesvorm te lezen 
staat dat het hier Willemsoord is, trek ook je aandacht. Tenslotte wil het Red-
dingsmuseum met zijn nieuwe aanbouw met veel glas ook de nodige aanwezig-
heid aan je melden. 
Maar ik wilde op de vraag om een paar schepen te tekenen mijn aandacht op de 
reddingsboten richten. Toch werd al snel mijn aandacht weer getrokken naar de 
woningen van de Weststraat. 
Wat moest ik nu doen? Wat moest ik kiezen uit zoveel moois in onze stad? 
Tenslotte besloot ik maar om het mij moeilijk te maken en alles in een tekening 
op papier te krijgen. 
Of ik met deze tekening ook aan de vraag van de familie De Vos heb voldaan weet 
ik niet. Maar ik heb me wel erg fijn bezig gehouden met een mooi deel van onze 
stad. En dat vond ik best fijn. 
 
Mocht u nu ook zo’n plekje in onze stad weten, laat het mij weten, misschien kan 
ik er dan weer een tekening van maken. Mijn telefoon is 633 618. 
Han Ellermeijer  
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VERENIGINGSNIEUWS 
De afgelopen tijd heb ik de functie van redactie tijdelijk overgenomen van Ank 
Huiberts. Zij moest om gezondheidsredenen enige tijd verstek laten gaan. Nu gaat 
alles weer veel beter en kan zij de redactie weer op zich nemen. 
Ik heb met plezier de opmaak van ons blad Reflexief weer gedaan. Het was alsof 
ik weer terug was. Ook het bestuur dank ik voor de medewerking om in de coro-
natijd toch ons blad weer vol nieuws te maken. De voorzitters van de diverse 
werkgroepen wil ik ook bedanken voor hun maandelijkse bijdragen om ons blad  
leesbaar en interessant te houden. 
Ik wens Ank veel succes en geef het stokje met plezier weer aan haar terug. 
Han Ellermeijer. 

 

OPZEGGINGEN 
Dhr. En mevr. C. Smit                Landbouwstraat 356    Julianadorp 
 

OVERLEDEN 
 

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van:                                                                     
 
Dhr. G. IJzerman                   Vogelzand 2109                14-8-1931  -  15-7-2021 
Mevr. G. Bak-Smit                Walvisvaardersweg 94    17-2-1933  -    7-8-2021 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 

 
LEDENAANTAL 

 
Door alle wijzigingen is ons ledenaantal nu 635 geworden. 
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NIEUWE VRIJWILLIGERS 
 
Nu we weer allerhande activiteiten kunnen opstarten en onze leden weer veel 
gezellige activiteiten kunnen en willen bieden, komen ook de vragen naar voren, 
wie dat allemaal kan en wil doen. In de afgelopen anderhalf jaar, waarin door 
corona van alles niet meer kon en mocht, zijn ook een aantal vrijwilligers overle-
den of gestopt. 
Nu willen we weer van alles gaan doen, maar zijn er minder mensen beschikbaar. 
Zij moeten veel meer doen dan zij eigenlijk aankunnen. Daarom de vraag die we 
bij alle leden willen neerleggen: Hebt u enige tijd vrij en bent u bereid te helpen 
bij het organiseren van activiteiten of wilt u alleen maar helpen bij activiteiten? 
Meld u dan aan bij een van de leden van het bestuur. We kunnen op alle terreinen 
vrijwilligers gebruiken. 
 

LEDENWERVING 
 

De werkgroep ledenwerving bestaat op dit moment niet meer. Toch zullen we 
moeten zorgen dat er een aantal mensen bereid zijn te helpen deze werkgroep 
weer nieuw leven in te blazen. Het aantal leden van de PCOB in Den Helder en 
Julianadorp blijft hoegenaamd constant. Maar toch zien we elk jaar weer een 
lichte daling. Maar erger nog we zien een sterke veroudering bij onze leden. Dat 
houdt natuurlijk in dat we in de nabije toekomst door overlijden veel leden gaan 
verliezen. Daarom zal de werkroep Ledenwerving echt nodig zijn willen we onze 
activiteiten kunnen blijven voortzetten. Mocht u bereid zijn in deze werkgroep 
mee te denken, geef u dan op bij een van de bestuursleden. 
 

KAARTEN 
 

Van de tekeningen die u elke maand op de voorpagina van de Reflexief aantreft. 
Maar ook van vele andere tekeningen over Den Helder, is het mogelijk een dub-
bele ansichtkaart te bestellen. De prijs voor zo’n dubbel gevouwen kaart, dus met 
twee pagina’s om op te schrijven is € 1. Voor speciale of grotere bestellingen 
wordt de prijs in overleg met u vastgesteld. 
Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u contact met mij opnemen en re-
gelen we een afspraak. Telefoon 633618. 
Han Ellermeijer 
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AKTIVITEITEN 
 

Elke dinsdag morgen kunt u meewandelen om 9.30 uur. 
Voor de startplaatsen zie pagina 19. 
 
14 sept. 14.00 uur Bingo in de Vredeskerk. 
15 sept. 14.00 uur Themamiddag. Jan Kikkert vertelt over  

“Den Helder toen en nu”. 
21 sept. 14.00 uur Sjoelen in de Draaikolk. 
28 sept. 14.30 uur High Tea in de Vredeskerk. 
 
5 okt. 10.00 uur 55+ Beurs onder voorbehoud. 
19 okt. 14.00 uur Sjoelen in de Draaikolk. 
21 okt.  Dagreis: Dekselse pannetjes 

  
BEDANKJES 

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die Mevr. Verkamman heeft gebracht 
voor mijn verjaardag.  
Mevr. J. Pleune. 

 
BIij deze willen we bestuur en leden bedanken voor het mooie bloembakje wat 
we mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk van mevr. Kalbfleisch”. 
Ate en Linda Tienstra 

 
Wij willen graag onze dank zeggen aan de meneer van de Klusdienst van de 
PCOB. Hij heeft onze heg gesnoeid. Wij zijn hem daar erg dankbaar voor. 
Dhr. En mevr. Bontes. 

 
Graag willen wij hierbij het bestuur en leden bedanken voor het mooie bakje dat 
Mevr. Kapitein kwam brengen i.v.m. ons 65-jar. huwelijksjubileum op 19 juli j.l. 
Wat een zegen en een voorrecht dat we al zo lang gezond bij elkaar zijn. Het is 
alles genade! Soli Deo gloria!  
Ger en Tinie van der Haagen. 
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Nieuwe leden zijn hard nodig om ons ledental op peil te houden. Als u 
deze Reflexief uit hebt, geef hem dan door aan een vriend of vriendin 
die nog geen lid is. En wijs hem of haar op de voordelen van het lidmaat-
schap. Zo kunnen we ons ledental opkrikken en meer mensen laten de-
len van de voordelen van onze ouderenbond 
 
 

 

 

 

 
 

HULP NODIG BIJ UW COMPUTER? 
Heeft u problemen met uw Windows computer,  
dan kunt u contact opnemen met Wim Bouw telefoon 
633171.  
Hij neemt contact op met de heer Gert van Weerd, zodat er afspraken 
gemaakt kunnen worden.  
U kunt ook rechtstreeks een e-mail sturen aan pc.PCOB@gmail.com.  
Voor elk bezoek geldt een onkostenvergoeding van € 5,- 
 
 



13 

VAN DE PENNINGMEESTER 
 

De diverse oproepen om te controleren of de contributie over 2021 betaald 
was, hebben succes gehad.  
Op dit moment (begin augustus 2021) moeten nog slechts 8 leden de volledige 
contributie betalen. Zij zullen vanaf september persoonlijk benaderd worden. 
 
Tot slot: mocht u denken: “ automatisch betalen is toch wel makkelijk”, het for-
mulier automatische incasso kan nog steeds naar mij opgestuurd worden.  
 
Joop van Schijndel, penningmeester. 

 

 
PCOB AUTODIENST  

  
De coördinator autodienst is Johan van Schie. Hebt u vragen dan 
kunt u contact opnemen met hem of met Jan van der Velde res-
pectievelijk 0223644109/0638034802 of 0223633746. 
 
De voorwaarden staan hieronder:  

De autodienst is een service alleen voor leden van de PCOB afdeling Den Helder-
Julianadorp. Zijn er speciale wensen bijv. een rollator of een huisdier dan moet 
dat van te voren worden aangegeven. 
De tijden van aanmelden is normaliter tussen 16.00 uur en 18.00 uur op het tele-
foonnummer van de coördinator. Het aanmelden is in beginsel (afhankelijk van 
de coördinator) voor de volgende dag (of later). Om een eenduidige prijs vast te 
stellen heeft het bestuur besloten: Eén zone is € 4,00 en twee zones is € 7,00. Eén 
zone is een rit binnen de stad (de Schooten, Nieuw Den Helder en de Binnenstad 
en binnen Julianadorp) en twee zones zijn van Julianadorp naar Den Helder of 
omgekeerd.  
Voor alle andere ritten geldt € 0,40 per kilometer met een minimumprijs van € 
4,00. Er is geen instaptarief. 
 

HET IS NIET WAT WE IN ONS LEVEN HEBBEN, 
MAAR WIE WE IN ONS LEVEN HEBBEN 
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LIEF EN LEED 
 
De vakantieperiode is weer voorbij en wij beginnen met frisse moed aan 
een nieuw seizoen. 
  
In de afgelopen tijd heeft Dhr. R. Mollema behandelingen gehad i.v.m. met 
zijn ziekte. Hij voelt zich redelijk goed en hoopt op een goede uitslag als er 
in september gekeken wordt of de behandelingen de gewenste resultaten 
opgeleverd hebben. Wij wensen hem en zijn vrouw sterkte toe in deze 
spannende tijd. 
Dhr. A. Bezuijen is na  revalidatie in Den Koogh weer thuis en met behulp 
van de thuiszorg kan hij zich goed redden. Het is niet altijd makkelijk om te 
ervaren dat er veel dingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn als voorheen 
maar de dankbaarheid dat zij nog samen zijn is groot. 
Mevr. D. Otten – Witte kan door ziekte niet meer zelfstandig thuis wonen. 
Gelukkig is er woonruimte in Ten Anker voor haar en wij hopen dat zij daar 
een goede tijd zal hebben. 
 
Het ouder worden brengt vaak veel ongemakken met zich mee, velen van 
u zullen dit zeker herkennen. Ieder die hiermee te kampen heeft wensen 
wij veel sterkte toe bij onderzoeken en behandelingen. 
 
Op 19 juli waren Dhr. en mevr. v.d. Haagen-Schaafsma 65 jaar getrouwd. 
Op 21 juli vierden Dhr. en mevr. Talens-Wiggers dit briljanten jubileum. 
Op 12 augustus vierden Dhr. en mevr. v.d. Velde-v.d. Berg hun gouden hu-
welijksfeest. 
Op 17 augustus vierden Dhr. en mevr. v.d. Veer-Visser hun diamanten hu-
welijksjubileum. 
 
Al deze echtparen ook vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd. 
 
Emmy van der Zee. 

 
 

LIEFDE IS NIET WAT JE ZEGT. 
LIEFDE IS WAT JE DOET. 
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ADVIES EN ADMINISTRATIEVE HULP 
 
De werkgroep Advies en Administratieve Hulp is in het leven geroepen om onze 
leden te helpen bij allerlei adminstratieve zaken waar zij zelf niet uitkomen of 
geen oplossing voor weten.  
Vooral zal de hulp kunnen bestaan uit het opmaken van brieven aan allerlei in-
stanties waar op tijd voor moet worden gereageerd en onze leden niet weten 
hoe zij dat moeten doen.  
Maar ook informatie verzamelen over vragen op het gebied van instellingen als 
Woningstichting, Gemeente, WMO-taxivervoer, WMO-thuiszorg, Centraal Admi-
nistratie Kantoor (CAK), verzekeringsperikelen, AOW, belastingzaken en derge-
lijke kunnen tot de mogelijkheden behoren. 
Wanneer u met een probleem te maken 
krijgt en er niet uit komt of uzelf niet ver-
trouwt, dan kunt u een beroep doen op 
onze werkgroep.  
De onkosten voor deze hulp bedraagt € 5 
per bezoek. 
Han Ellermeijer 
Coordinator. 

 

SJOELCLUB “LAAT ONS MAAR SCHUIVEN” 
 
De eerstkomende sjoelmiddag is op 21 september om 14.00 uur in de Draaikolk. 
De kosten voor deze sjoelmiddag zijn € 5 en dat is dan inclusief koffie of thee 
met wat lekkers erbij en na afloop is er nog een kleine verloting wat altijd wel 
weer spannend is, want je weet niet wat er ingepakt is. 
Dus wilt u een middagje gezellig sjoelen met elkaar u beny van harte welkom op 
dinsdag 21 september. En om alvast in de agenda te zetten voor oktober is dat 
de 19 oktober. 
We beginnen om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur, dus als de dagen straks kor-
ter worden bent u meestal voor donker weer thuis. 
Het wordt gehouden in Sporthal De Draaikolk aan de Dollardlaan 
Weet u iemand uit uw omgeving die ook van sjoelen houdt is van harte welkom 
op deze sjoelmiddag georganiseerd door de  PCOB ouderenbond 
VOOR  INLICHTING KUNT U ALTIJD EVEN BELLEN NAAR MOB NR 0646306566 OF 
EEN EMAIL STUREN NAAR CVDSPEK@QUICKNET.NL 
COR VD SPEK                                        

 

mailto:cvdspek@quicknet.nl
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14 september 2021 
Bingo in de kleine kerkzaal van de Vredeskerk 
Aanvang 14.00 uur. 
 
Gezellig om elkaar weer te zien en te spreken op onze 
bingomiddag op 14 september. De coronaregels zijn nog 
steeds van toepassing dus is de kleine kerkzaal ingericht met in achtnemening van 
de 1,5 meter afstand. Duimen dat de besmettingen weer verder teruglopen! Kom 
op tijd want we houden ons aan het aantal personen wat op dat moment 
toegestaan is. 
We spelen met herbruikbare bingokaarten die u bij binnenkomst worden 
aangeboden, de prijs is € 6,-- voor 4 rondjes bingo. Zoals altijd is er in de pauze 
koffie en thee in weggooibekertjes. 
U neemt uw jas mee de zaal in en bewaakt bij in- en uitgaan van de kerk de 1,5 
meter afstand.  
In de hal staan op de tafels flesjes handcleaner, die mag u gewoon gebruiken. 
Verder zijn wij als commissie natuurlijk aanwezig om u overal mee te helpen 
mocht dit nodig zijn.  
De aanvangstijd is 14.00 uur! 
Wij zijn blij u weer te mogen ontmoeten en hopen u allemaal te zien op 14 
september , we zullen als vanouds ons best doen voor een leuke prijzentafel! 
Op www.pcobdenhelder.nl leest u of de bingo wel of niet doorgaat! 
Jan, Wim en Annemarie. 

 
DOE IETS GEKS 

DOE IETS MOOIS 
ZEG IETS LIEFS 

DAN HEEFT ELKE DAG 
IETS POSITIEFS 

 
SOMMIGE MENEN ZULLEN JE HART OPENEN 

ANDEREN JE PORTEMONNAIE 
EN WEER ANDEREN ZULLEN JE OGEN OPENEN 
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                                   ’t Westdorp en de dekselse pannetjes. 

   21 oktober 2021 

 

DAGREIS GAAT ALLEEN DOOR ALS DE CORONAREGELS HET TOELATEN! 

Bij Voorthuizen woont boer Gijs die van alles verzint en verzamelt op zijn boer-

derij ’t Westdorp. Hij vertelt leuke verhalen, heeft een verzameling spullen uit 

grootmoeders tijd, een moestuin, een kruidenierswinkeltje en is erg creatief. 

Hier wordt koffie en thee met cake geserveerd. In de nostalgische verbouwde 

koeienschuur wordt een demonstratie advocaat maken gegeven, inclusief 

proeven van al dat lekkers. Hierna vervolgen we onze weg naar Terwolde voor 

een bijzondere maaltijd.  

U kunt een keus maken uit: 

1. Grootmoeders sukadelapjes, langzaam gegaard in de oven. 

2. Half om half gehaktballetjes met gebakken champignons en ui. 

3. Varkensfilet met gebakken champignons, paprika en ui. 

Het wordt geserveerd met 3 soorten aardappels, 2 warme groenten, een salade 
en appeltjes uit de oven. Na de dekselse pannetjes maken we een rit met zo mo-
gelijk een koffie/theestop (voor eigen rekening). Aankomst Den Helder rond 
19.30 uur. Neemt u een rollator mee of heeft u een dieet, graag even doorge-
ven!  

U kunt zich opgeven bij Hannie de Jonge, van 14 tot en met 21 septem-
ber, vanaf 09.00 uur, tel. 693316 .  U geeft ook uw keuze van het menu 
door!  
De prijs van deze bustocht is € 58,00 voor leden en € 63,00 voor niet le-
den. Graag dit bedrag overmaken voor 21 september op NL60 RABO 
0163 6786 18 t.n.v. reiscommissie PCOB Den Helder o.v.v. Dekselse pan-
netjes. 
08.00 Walvisvaardersweg/hoek Schootenweg    
08.10 Station    
08.15 Reus Marsdiepstraat                   
08.20 De Lichtboei  
08.30 Loopuitpark  
Het is belangrijk dat u op de door u opgegeven opstapplaats instapt. Bent 
u niet op tijd zijn wij genoodzaakt gemaakte kosten in rekening te brengen. 
De reiscommissie. 



19 

 

Themamiddag Den Helder toen en nu! 
15 september 2021, 
Vredeskerk 
Aanvang 14.00 uur 
 
 
Er verandert zoveel in onze stad dat 
wij de heer Jan Kikkert bereid hebben gevon-
den foto’s van ‘toen en nu’ voor ons bij elkaar te zoeken voor de thema-
middag. Hij doet dat graag voor ons en het wordt ongetwijfeld een mooie 
collectie foto’s. Herkent u plekjes op de foto’s waar u leuke verhalen of 
herinneringen over hebt dan is het altijd leuk om die te vertellen. Dat 
maakt de middag alleen maar extra interessant. 
In verband met de regelgeving rond corona is het noodzakelijk dat u zich 
opgeeft voor deze middag. Dat kan van 8 tot en met 14 september tussen 
19.00 en 20.00 uur bij Han Ellermeijer tel. 633618. 

 

Noteer het vast in uw agenda! 
Ank Huiberts, 
Annemarie Leemans 

 
 

WANDELCLUB “WEER OF GEEN WEER” 
                         Wandelstartplaatsen  September – Oktober   2021  
                                           De start is excact  om 9.30   
   7 . September  : School 7 (verzamelen)    5 . Oktober : Hotel Lands-End 
  14 . September : De Helderse Vallei        12 . Oktober :Parkeerplaats Vredeskerk 
  21 . September : Sporthal De Draaikolk   19 . Oktober :Grote Keten.(P.plaats) 
  28 . September : Het Zwanewater            26 . Oktober : Fort Kijkduin.(P.plaats) 
 

Lijkt het U leuk om met ons mee te gaan wandelen, van harte welkom op de 
dinsdagmorgen. We vertrekken exact om half tien. Je hoeft je niet van tevoren 
op te geven. Op de website van de PCOB staan ook de startplaatsen vermeld, 
dus kijkt u daar maar eens op.Voor inlichtingen kunt u mij altijd mailen naar 
cvdspek@quicknet.nl of mob bellen naar o646306566  
Zo staan  ook alle aktiviteiten  op de website die weer door de pcob georgani-
seerd worden.Zo kunt u zien wat er wel en niet kan doorgaan. 
cor v d spek 
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DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021 
HIGH TEA, AANVANG 14.30 UUR 
INLOOP VANAF 14.00 UUR 
VREDESKERK, ZAAL ¾ 
 

Het is alweer een poosje geleden dat we een doos vol oude, mooie kop en scho-
tels kregen van Jaap en Margriet Nelis waar zij, nu zij kleiner zijn gaan wonen, 
geen plaats meer voor hebben. Hierdoor is het idee ontstaan om een High Tea te 
organiseren! In overleg met Betsie, de beheerder van de Vredeskerk, hebben we 
de mogelijkheden besproken en gevraagd of zij dit voor en met ons wil vormge-
ven en zij is erg enthousiast. 
Inmiddels hebben we de collectie kop en schotels en bordjes uitgebreid en is er 
voldoende voor 25 personen en staat niets ons meer in de weg om een datum te 
prikken. 
Evelien van Leeuwen zal op deze middag voor ons Engelstalige liedjes ten gehore 
brengen en wij hopen dat we samen met U een leuke middag zullen hebben. 
De kosten voor deze middag bedragen € 12,50. 
 
Het is noodzakelijk dat u zich opgeeft en dat kan vanaf 14 tot en met 21 septem-
ber bij Hannie de Jonge op telefoonnummer 693316. 
Wij houden ons aan de dan geldende coronaregels. 
Martha, Hannie en Annemarie. 

 
 
 

VERWAR DE WAARHEID NIET 
MET DE MENING VAN DE MEERDERHEID. 

 
DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN ZIJN 

ZORG DAAROM OOK VOOR ONTSPANNING OP ZIJN TIJD. 
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WELKOMMIDDAG VAN 16 JUNI GROOT SUCCES 
Op woensdagmiddag 16 juni bezocht ik met nog ruim 30 PCOB-leden de muziek-
middag in de Vredeskerk. Het bestuur wilde met deze middag laten zien dat de 
corona-tijd gepasseerd was en dat er zo langzamerhand weer muziek zit in de 
activiteiten die het wil gaan organiseren. Op dinsdag 8 juni was er weer een heuse 
bingomiddag. Kennelijk is er toen ook flink propaganda gemaakt voor deze mu-
ziekmiddag, want ik herkende aardig wat leden die trouwe bingogasten zijn. 
Na een mooie start van orgel met dwarslfuit, door 
Jacob Stam en Margriet Noe, waarin twee bekende 
muziekstukken ons in de sfeer brachten voor deze 
middag, trachten Melanie en Evelien ons met een 
gevarieerd programma van mooie en soms heel be-
kende liederen in een nostalische stemming te 
brengen. Dat lukte hen uitstekend. Na de pauze 
waarin we gratis drinken en een hapje kregen, traden Jacob en Margriet opnieuw 

op meet orgel en dwarsfluit en brachten een 
schitterend muziekstuk van Russische make-
lijk ten gehore. 
Vervolgens traden Evelien en Melanie weer 
op met solozang en gezamenlijk waarin ik 
vooral het tweestemmig gedeelte zeer kon 
waarderen. 
 
De wat simpeler liedjes van “Ja zuster, nee 
zuster” hadden voor mij niet gehoeven, 

maar dat is een persoonlijke smaak. 
Iedereen kon het programma waarderen en heeft een zeer plezierige middag be-
leefd. De start van het “na-corona-tijdperk” 
is  gezet. 
 
 
We zien uit naar de komende activiteiten 
die het bestuur ons weer voorzet. De start 
is hoopvol. Ik hoop dat we ook weer veel 
van onze leden zullen zien op al onze acti-
vieteiten. 
Han Ellermeijer 
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COLUMN VAN WILMA 
 

Je kan iemand verkeerd begrijpen. Of het misschien helemaal niet begrij-
pen. Maar je kan ook iets zien dat een ander niet ziet terwijl je toch allebei 
naar hetzelfde kijkt. In onderstaand verhaaltje lees je dat het altijd anders 
kan zijn dan het is of “dan je denkt dat het is!”  
 
Terwijl de dauw nog over het land ligt, loopt een yogameester met zeven 
leerlingen de frisse dag tegemoet. 
Na enige tijd breekt de zon door en de dauwdruppels schitteren op de bomen 
en de bloemen. Bij een groot blad waarop een dauwdruppel ligt laat de 
meester de leerlingen stoppen. Hij schaart zijn leerlingen zo rond de druppel 
dat de zon er van alle kanten op kan schijnen. Daarna vraagt de yogamees-
ter welke kleur de druppel heeft.  
‘Rood’ zegt de eerste, ‘oranje’ zegt de tweede, nee hoor hij is ‘geel’ zegt de 
derde. Wel nee zegt de vierde het is ‘groen.’ ‘Blauw’ roept de vijfde. Ik zie 
toch echt ‘paars’ zegt de zesde en de zevende beweerd dat de kleur toch echt 
‘violet’ is.  
Ze zijn allen verbaasd over deze verschillen. Maar omdat ze allemaal zeker 
weten dat ze het goed zien, krijgen ze bijna ruzie.  
Dan laat de meester ze enkele keren van plaats wisselen en langzaam dringt 
het tot hen door, dat ondanks de verschillende antwoorden ze allemaal de 
waarheid hebben gesproken.  
 
Dan zegt de yogameester: Laat dit een les voor jullie zijn, nooit kritiek op 
iemand zijn levenshouding te hebben, want hoe je het leven ziet, hangt af 
van het standpunt waarin je in dit leven geplaatst bent. Zoals jullie allemaal 
zo-even een ander deel van het licht gezien hebben en dat voor de volle 100% 
zeker wisten.  
Laat jullie medemens in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen 
plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. Jullie hebben 
allemaal waarheden nodig. En alle kleuren samen vormen het werkelijke 
licht, de volle waarheid.  
Je medeleerlingen aanvallen omdat zij een andere kleur van het licht waar-
nemen is daarom jezelf aanvallen.  
Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is toestaan van een ander zijn 
mening, maar wees zelfs blij, dat er andere meningen zijn. Want zolang jij 
nog niet zelf het volle licht kunt zien, heb je je medeleerlingen nodig om als 
groep de totale waarheid te kunnen verkennen. 
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Project IVC 2021 

Training KrachtBudget 

Meer controle over jouw geld en leven!  
Vind jouw eigen kracht!  
M/V deelnemers gezocht!  
Leer veilig digitaal bankieren! Kasboek maken. Administratie oefenen in een 
kleine groep! Etc. etc.  
Voor dit project is nodig: NL als 1e taal & budget-uitdagingen.  
Intakegesprek deze zomer! Maatwerk! Andere activiteiten mogelijk!  
Wat krijg je:  
Gratis training en lunch (10 weken) + Certificaat  
Vanaf vrijdag 24 sept 9:30 – 14:30 uur- IVC IJsselmeerstraat 154  
Info & opgeven email: KrachtBudget@gmail.com  
Of bel tel. 06 - 10709286  
Dit IVC project wordt gesponsord door het Taalakkoord i.s.m.  
Gemeente Den Helder, de Kredietbank en St. Lezen en Schrijven. 

Zoals jullie mogelijk onlangs in de Helderse krant hebben kunnen lezen, start IVC 
Internationaal Vrouwencentrum o.l.v. Marlies Pfann een heel bijzonder trai-
ningsproject voor mannen en vrouwen.  

Doel is mensen van Ned.talige oorsprong die niet goed kunnen lezen en/of niet 
digitaal zijn en daardoor in de problemen komen/zijn gekomen met hun finan-
cien te trainen om meer zelfredzaam te worden. Dit kunnen ook mensen/senio-
ren zijn waarvan recent de partner is overleden of vertrokken en die nog niet de 
administratie zelf kunnen doen noch op de hoogte zijn van regelingen e.d. De 
training is zeer laagdrempelig en ook nog eens heel leuk om te doen! We begin-
nen met een kleine groep van max 7. Zijn er meer dan komen die vanaf januari 
in de training.  

De trainingen starten vanaf vrijdag 24 september 10 weken en zijn met gratis 
lunch. Herfstvakantie vrij - maar dat staat er niet in. 

Ook 50+ers en jongeren zijn dus van harte welkom bijv. met digitale uitdagin-
gen, alsook mensen die vanwege omstandigheden pas volgend jaar willen mee-
doen (wel is dit jaar de Intake en een nameting in dec.).  
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55+ BEURS, 5 OKTOBER 2021. 

 
HET GAAT DOOR! 

Ondanks dat we ons ervan bewust zijn dat er geen zekerheid is dat de Corona 
onder controle blijft en misschien nieuwe maatregelen moeten worden genomen 
denken en hopen wij dat wij op 5 oktober een 55+ Beurs kunnen organiseren. 
Natuurlijk nemen wij hiermee een risico maar als we geen stappen zetten weten 
we zeker dat het niet doorgaat en net als U pakken wij graag de draad weer op 
daar waar het aan het begin van de pandemie gestopt is. 
De uitnodigingen voor deelname gaan de deur uit en wij hopen dat er veel animo 
is voor deelname en wij weer een interessante beurs voor u kunnen organiseren.   
De PR wordt binnenkort opgestart. 
Geniet van de verworven vrijheden maar houdt u ook aan de regelgeving die er 
nu is, laat u vaccineren, alleen dan krijgen en houden wij het virus onder controle. 
 
H. Schell 
Voorzitter LSBO Den Helder/Julianadorp 

 
 

DOEN ALSOF HET GOED MET JE GAAT 
IS ZOVEEL GEMAKKELIJKER 

DAN IEDEREEN UIT TE MOETEN LEGGEN 
WAAROM HET NIET GOED GAAT. 

 
HET GEHEIM VAN EEN RIJK LEVEN 

IS DAT HET NIETS TE MAKEN HEEFT MET GELD. 
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WOORDZOEKER SEPTEMBER 2021 

ALKMAAR BOURTANGE EINDHOVEN LEIDEN UDEN 
ALMELO COEVORDEN EMMEN LELYSTAD URK 
ALMERE DELFT FLEVOLAND MAASTRICHT UTRECHT 
AMERSFOORT DELFZIJL FRIESLAND MIDDELBURG VEERE 
AMSTERDAM DEN BOSCH GELDERLAND NOORD BRABANT VENLO 
APELDOORN DEN HAAG GRONINGEN NOORD HOLLAND VLISSINGEN 
ARCEN DEN HELDER HAARLEM OVERIJSSEL WINSCHOTEN 
ARNHEM DEVENTER HARDERWIJK ROTTERDAM ZUIDHOLLAND 
ASSEN DRENTHE HELMOND SNEEK ZUTPHEN 
BOLSWARD  ECHT LEEUWARDEN SPAKENBURG 
 

M A D R E T T O R W D Z U T P H E N Z 

D T E V E T H C I R T S A A M H N U G 

A R L U C A K N E B G A N T C E I A M 

T O F D H I S N O R F E A S G D A E A 

S O Z E T C  T L U D E R O N H H L R D 

Y F IJ N H H S B N G N B I O N R M E R 

L S L O E W L O N H N N L E A I E E E 

E R T O A E M A E E O L D A S N R V T 

L E N R D L T M D R A E H D E L E D S 

N M D D E R N E G N I S S I L V A E M 

E A I H U L N E D R A W U E E L L N A 

D M R O L N E V D E U L L A U R K H D 

R U B L N E S S A I L B R N E M M E E 

O T O L E M L A S N E F N E C R A L V 

V R H A R D E R W IJ K L T E D D A D E 

E E T N A B A R B D R O O N K L R E N 

O C I  D E I N D H O V E N S O A E R T 

C H S N E E K D N A L O V E L F P G E 

O T K L N R O O D L E P A O E U K S R 

 

                                 
 

Oplossing van augustus is: “De PCOB wenst u een heel mooie zomer toe” 
De winnaar krijgt persoonlijk bericht. 
Stuur de oplossing voor 10 september o.v.v. “woordzoeker sept” naar: 
Email: wga.bouw@quicknet.nl 
Of in de brievenbus bij onderstaande adressen: 

Wim Bouw  Klaas Casterkomstraat 12 
Geeske Hospes  Mr. J. de Vriesstraat 3 (Julianadorp) 

 

mailto:wga.bouw@quicknet.nl
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RIJBEWIJSKEURING SENIOREN. 
 

Bent u 75 jaar of ouder dan is bij het verlengen van uw rijbewijs een keuring ver-
plicht. Die moet elke vijf jaar plaats vinden. Ongeveer 6 maanden voordat uw rij-
bewijs verloopt vraagt u een gezondheidsverklaring aan via mijncbr.nl. U heeft 
hiervoor een DigiD code met sms -controle nodig of u maakt gebruik van de 
App. U moet ook kunnen internetbankieren! U kunt de verklaring online invul-
len. Maakt u geen gebruik van het internet dan kunt u een gezondheidsverkla-
ring bij de gemeente kopen. Deze vult u dan in en stuurt u op naar het CBR. 
Binnen enkele weken ontvangt u een reactie van het CBR over de te volgen pro-
cedure en de benodigde formulieren voor de keuringsarts.  
U kunt nu een afspraak maken voor de medische keuring. 
Dat kan bij Rijbewijskeurings-arts via www.rijbewijskeuringsarts.nl of telefonisch 
via 036-7200911, waar u met uw lidmaatschap van de PCOB of met uw omring-
pas (Zie www.omring.nl/extra-diensten/rijbewijskeuring) korting kunt krijgen. 
Het kan ook bij Regelzorg Rijbewijskeuringen. Een afspraak maakt u via www.re-
gelzorg.nl of telefonisch via Mediboeg 0223-684811. Ook hier kunt u met uw lid-
maatschap van de PCOB-korting krijgen (zie www.kbo-pcob.nl/vereniging/rijbe-
wijskeuring-voor-75-plussers). Bij Fysiotherapiepraktijk Dokter & Huiberts kunt u 
zich ook laten keuren, afspraak maken gaat via de website www.regelzorg.nl  of 
telefonisch 088-2323300.  
Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangen, dan kunt u uw 
rijbewijs verlengen bij de gemeente. Houd er rekening mee dat de gemeente 
hier een kleine week voor nodig heeft. 
Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders 
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: Uw rijbewijs is 
in de hele EU nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum van uw rijbewijs. 
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig laat 
informeren en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik hoeven 
maken van deze regeling. 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kbo-pcob.nl/vereniging/rijbewijskeuring-voor-75-plussers
http://www.kbo-pcob.nl/vereniging/rijbewijskeuring-voor-75-plussers
http://www.regelzorg.nl/
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KORTING OP VERTOON LEDENPAS 
 

1. OOG & DESIGN Beatrixstraat 33  1781 EM Den Helder  
 OOG & DESIGN  Schoolweg 51   1787 AV Julianadorp 
  Op alle aankopen korting 10%
  Niet in combinatie met andere acties 
2. BRUNA  Keizerstraat 47 korting 10% 
  Maar niet op service producten als boeken, 

postzegels, rookwaren  
3.  HET CENTRUM glas en verf Industrieweg 8A korting 10 % 
4. COMFORT&WELZIJN Marsdiepstraat 399   korting 5%  
5. NOORDZEEVIS SPECIALITEIT Marsdiepstraat 249 A korting 10 % 
6. VAN DIJK BRILLEN Drooghe Bol korting 10 % 
 Bij aankoop van complete bril tot een maxi-

mum van € 75,00 
7. SLAGERIJ JAN KATER Drooghe Bol korting 5 % 
8. JANSON SCHOENEN en Drooghe Bol korting 5 % 
 schoenmakerij  
9. GROENTENHAL  elke dag vers Drooghe Bol korting 5 % 
  Bij aankopen boven de € 5,00 
10. LAUW MEIJERS   Gebr. Luiderstraat 17  
 Aangepast Wonen,   1742 SK Schagen tel. 0224-75249  
  korting 10% op arbeidsloon van € 45,00  
11.  GLASBEDRIJF OSSEBAAR  Burg. Ritmeesterweg 23-23a korting 10% 
12.  COMBI DEN HELDER Keizerstraat 63 
  Bij huisbezoek ivm. reparatie TV/Audio ap-

paratuur 50% korting op de voorrijkosten 
13. PRIMERA Alle filialen in Den Helder en Julianadorp. 
  Op cartriches, kaarten en kantoorbeno-

digdheden    korting 10% 
14 FABER OPTIEK Spoorstraat 28    korting 10% 

 
Wij vragen de medewerking van onze leden om de lijst met voordeelwinkels uit 

te breiden. Als u een winkel weet die de PCOB leden korting wil geven, laat ons 

dan weten. Wij nemen dan wel contact op met de winkelier voor de juiste 

afspraken. Vast bedankt. 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

 

PCOB Autodienst  tel 644109 

b.g.g.  tel. 633746 

PCOB Advies en Administratieve hulp  tel. 633618 

PCOB Belasting hulp  tel. 633618 

PCOB Bezoekdienst  tel. 631020 

PCOB Bezorgdienst Magazine en Reflexief  tel. 633171 

PCOB Bingocommissie  tel. 630094 

PCOB Commissie Reizen en excursies   tel. 630168 
PCOB Klusdienst  tel. 633171 

PCOB Redactie Reflexief  tel. 632507 

PCOB Themamiddagen  tel. 633746 

PCOB Vrijwillig Ouderen Adviseur  tel. 630094 

PCOB Wandelgroep/ sjoelen  tel. 628648 

PCOB Europalaan 40, 3526 KS, Utrecht  tel. 030-3400600 

WMO -zorgloket gemeente Den Helder  tel. 140223 

Veilig Thuis (huiselijk geweld)  tel. 0800-2000 

Geheugenpolikliniek (in Den Koogh)  tel. 648100 

Ambulance, brandweer, politie  tel. 112 

Politie zonder zwaailicht  tel. 0900-8844 

Noordwest-ziekenhuis Den Helder  tel. 696969 

Centrale Huisartsenpost  tel. 670470 

Centrale Huisartsenpost noodnummer  tel. 670444 

Gehandicapten Vervoer Valys  tel. 0900-9630 

Evean Thuiszorg   tel. 072-5127127 

Mantelzorgmakelaar  tel. 072-5627618 

IKG (Klachten over de gezondheidszorg)  tel. 0900-2437070 

Slachtofferhulp  tel. 0900-0101 

 

DE PCOB, MISSCHIEN WEL DE ACTIEFSTE OUDERENBOND 
Aanmelden bij:      J. Stam Bremstraat 169a 1783 JE Den Helder tel. 620018 

 


