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VAN DE VOORZITTER 
 
 

Het is bijna niet voor te stellen maar op het moment dat ik 
dit voorwoord schrijf liggen de pepernoten alweer in de 
winkel en zijn ook de chocoladeletters en de speculaaspop-
pen te koop. Ze liggen broederlijk naast de pompoenen en 
de heksen voor Halloween en het zal vast niet lang meer 
duren voordat de kerstballen in de schappen komen te lig-
gen. 

Seizoensgebonden artikelen zijn het en zo zie je in de winkel dat het najaar en 
de winter in aantocht zijn. Een tijd waar we ons graag omringen met gezelligheid 
om de donkere dagen aangenaam door te komen. Zo heeft ieder seizoen zijn 
charme! 
 
Op de laatste vergadering heeft het bestuur de datum voor de Kerstviering 2021 
vastgesteld op 14 december. Misschien denkt u nu bij uzelf is dat niet een beet-
je te vroeg? Nou, nee hoor, want in die periode worden er veel vieringen ge-
houden in de Vredeskerk en moet je dus tijdig een datum vastleggen en onze 
leden kunnen dan de datum alvast in hun agenda zetten.  
Ondertussen hopen we met z’n allen dat de coronaregels steeds weer een beet-
je meer ruimte geven voor ons om leuke activiteiten voor u te kunnen organise-
ren, want hoe mooi zou het zijn om straks met een kerkzaal vol leden samen 
Kerstliederen te mogen zingen! 
 
In deze Reflexief wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de komende 
maand. De dagreis naar ’t Westdorp met een bijzondere maaltijd in Terwolde 
waar de gerechten in kleine pannetjes geserveerd worden, een themamiddag 
over het reddingswerk van de KNRM en natuurlijk sjoelen, de bingo en het wan-
delen. Een volle agenda met voor elk wat wils. 
 
Al deze activiteiten vinden plaats met inachtneming van de geldende coronare-
gels. 
 
We hopen op een zonnig najaar zodat we vol energie de winter tegemoet zien. 
 
 
 
Jan van der Velde  
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BIJ DE VOORPAGINA 

 
Deze maand was er geen reactie van een van onze leden. Ik heb dus alle vrijheid 
om een plekje in Den Helder te zoeken waar ik enige aandacht voor ga vragen. 
Deze maand is dat het Landhuis. Hoe ik op dat idee kwam? Wel ik heb in de af-
gelopen tijd al drie keer te maken gehad met de vraag om hulp nadat de echt-
genoot moest worden opgenomen in een verzorgingshuis dat speciaal is inge-
richt op het verzorgen en verplegen van mensen die aan geheugenverlies lijden. 
Meestal waren het vragen van praktische aard en financiële gevolgen en kon ik 
onze leden gemakkelijk helpen. In Den Koogh worden deze mensen niet meer 
verpleegd. Dus komen alle andere kleinschalige instellingen daarvoor in aan-
merking. De Zeester aan de Marsdiepstraat is wel de meest bekende instelling in 
Den Helder voor deze groep. Maar veel nieuwer en ook veel onbekender is Het 
Landhuis aan de Scheldestraat in Nieuw Den Helder. Na de sloop van de oude 
Albert Heyn, met daarachter een parkeerplaats kwam er een hele strook grond 
beschikbaar voor vrijstaande woningen. Maar ook kwam er plaats voor een ver-
zorgingshuis waar ook mensen met dementie konden worden verpleegd. Dus 
heb ik Het Landhuis van alle kanten bekeken en op een bepaald moment wist ik 
hoe ik het zou moeten tekenen. Een prachtig gebouw is het, maar je wilt er lie-
ver niet worden opgenomen. Toch goed dat het er is, want als thuis wonen niet 
meer gaat, is het goed dat er zulke plekken in de buurt beschikbaar zijn. Weet u 
nu ook zo’n plek, die voor u van belang is in onze stad, laat het mij dan weten, 
dan probeer ik daar ook een tekening van te maken. Telefoon 633 618. Han El-
lermeijer 
 
Han Ellermeijer 
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VERENIGINGSNIEUWS 
 
Overgenomen lid: 
Mevr. G. Postma – Wouda, Polderweg 156 1782 EC  DEN HELDER 
 
 

OVERLEDEN 
 

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van:  
 
Mevrouw  ten Napel-Ruiten  Burg. Houwingsingel 79 op 16 aug. geb. 23-04-1929 
Mw. A.J. Leibbrand- Wiegman op 1 september, Baljuwstr. 45, geb. 26-12-1936 
                                                            
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 

 
 
 
 
 
 
 

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 over-
leden of gestopt. 
Nu willen we weer van alles gaan doen, maar zijn er minder mensen beschik-
baar. 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 activi-
teiten? 
Meld u dan aan bij een van de leden van het bestuur. We kunnen op alle terrei-
nen vrijwilligers gebruiken. 
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ACTIVITEITEN 
 

Elke dinsdag morgen kunt u meewandelen om 9.30 uur. 
Voor de startplaatsen zie pagina 19. 
 
12 okt. 14.00 uur Bingo in de Vredeskerk. 
19 okt. 14.00 uur Sjoelen in de Draaikolk. 
20 okt. 14.00 uur Themamiddag het reddingsmuseum.  
21 okt.  Dagreis: Dekselse pannetjes. 

  
 
 

Enquete 
 

Enige tijd geleden hebben we een aanvraag gekregen om marktonderzoek te 
doen naar mantelzorgwoningen. Middels een enquête willen Roel, Bart en Joris 
meer weten van jullie visie op de toekomst op het gebied van wonen en de rol 
van mantelzorgwonen hierin. Ze zien in de directe omgeving dat er nog erg veel 
te verbeteren is, in zowel regelgeving, aanbod als in klantgerichtheid.  
Meer informatie over mantelzorgwoningen is te vinden op de website van Man-
telzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers: www.mantelzorg.nl.  
Via deze weg wil ik jullie vriendelijk vragen om deze enquête in te vullen, zodat 
Roel, Bart en Joris beter begrijpen hoe jullie kijken naar deze onderwerpen. 
Het invullen duurt maximaal 10 minuten, de resultaten zijn volledig anoniem en 
jullie bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 
Om bij de vragenlijst te komen is het het makkelijkst om naar de website te gaan 
van de PCOB in Den Helder: www.pcobdenhelder.nl 
Kies vervolgens de knop ‘nieuws’. Daar staat hetzelfde stukje tekst als wat u nu 
leest, maar met daarin een werkende de link naar de vragenlijst. 
U hoeft er alleen maar op te klikken om bij de enquête te komen. 
 
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over de enquête, schroom dan 
niet om hen te benaderen. 
Met vriendelijke groet, 

Roel Denissen | roeldenissen@gmail.com | 06-27213522 
Bart Kemps | bartkemps2014@gmail.com | 06-12519684 
Joris Pijnenborg | jorispijnenborg@gmail.com | 06-27858476 

http://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/mantelzorgwoning
http://www.pcobdenhelder.nl/
mailto:roeldenissen@gmail.com
mailto:bartkemps2014@gmail.com
mailto:jorispijnenborg@gmail.com
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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 lid-
maatschap. Zo kunnen we ons ledental opkrikken en meer mensen la-
ten delen 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 

PCOB AUTODIENST  
  

De coördinator autodienst is Johan van Schie. Hebt u vragen 
dan kunt u contact opnemen met hem of met Jan van der Vel-
de respectievelijk 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 te-
lefoonnummer 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 
 
 

JAARVERGADERING NOVEMBER 
 
17 november 2021 
Vredeskerk, aanvang 14.00 uur 
 
Jaarvergadering PCOB Den Helder/Julianadorp met een lezing van Han Eller-
meijer over 30 jaar PCOB Den Helder/Julianadorp. 
 
Zoals alles anders is in het coronatijdperk dit jaar geen jaarvergadering aan het 
begin van het jaar maar pas in november.  
Het jaarverslag van 2020 vindt u op de website www.pcobdenhelder.nl en er lig-
gen op de jaarvergadering exemplaren ter inzage. 
Het 2e deel van de middag is gereserveerd voor een lezing over onze PCOB-
afdeling vanaf de start, inmiddels 31 jaar geleden, tot heden. Het archief van 
Han is groot en ik kijk nu al uit naar al die oude foto’s die ongetwijfeld de revue 
gaan passeren.  
Hopelijk tot ziens op 17 november. 

http://www.pcobdenhelder.nl/
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THEMAMIDDAG NATIONAAL REDDINGMUSEUM! 
 
 
 
 
 
 
20 oktober 2021, 
Vredeskerk 
Aanvang 14.00 uur 
In 1824 bij Huisduinen is het allemaal echt begonnen voor het gestructureerde 
reddingswerk. Maar wat was nu precies de aanleiding en hoe is het reddings-
werk in Nederland verder ontwikkeld? Tijdens de lezing wordt de geschiedenis 
van de KNMR onder de loep genomen en wordt er gekeken naar station Den 
Helder. Bekende redders uit Den Helder zoals Coen en Piet Bot en een paar red-
dingen zullen worden uitgelicht. Aan het eind van de lezing zal er toch weer an-
ders gedacht worden over de zee en de mannen en vrouwen die hun leven wa-
gen om anderen veilig thuis te brengen. 
De lezing wordt verzorgd door Sylvia van der Most, medewerkster van het Red-
dingmuseum Dorus Rijkers. 
Noteer het vast in uw agenda! 
 
Ank Huiberts, 
Annemarie Leemans 
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BINGO 
12 oktober 2021 
Bingo in de Vredeskerk 
Aanvang 14.00 uur. 
 
Nog steeds geen touw aan te knopen wat er in oktober wel of niet mogelijk is 
met de dan geldende corona regels. Vooralsnog hopen wij dat u zelf de 
maatregelen in de gaten wilt houden en zich daaraan wilt houden. Het betekent 
ook dat het zomaar mogelijk is om weer in zaal 3/4 samen te komen en gezellig 
samen aan een tafeltje te zitten. U hoort het als u naar de bingo komt!  
We spelen met herbruikbare kaarten, de prijs is € 6,-- voor 4 rondjes bingo. 
Zoals altijd is er in de pauze koffie en thee. 
Als commissie zijn wij aanwezig om u overal mee te helpen mocht dit nodig zijn.  
De aanvangstijd is 14.00 uur! 
Wij hopen u allemaal te zien op 12 oktober. Wij zullen als vanouds ons best 
doen voor een leuke prijzentafel! 
 
Jan, Wim en Annemarie. 
 

 
LIEF EN LEED 

 
Deze maand is er niet veel te melden. Nu wij elkaar weer iets meer ontmoeten 

hoor ik van verschillende leden dat zij te kampen hebben met veel ongemakken. 

Dat hoort wel een beetje bij het ouder worden maar het is niet altijd makkelijk 

om hiermee om te gaan. Zelf ouder worden betekent ook dat onze kinderen op 

leeftijd raken en  lichamelijke gebreken krijgen en dat kan ook veel zorgen geven. 

Wij wensen iedereen die hiermee te maken heeft veel sterkte toe. 

Op 27 augustus vierden Dhr. en mevr. van der Jagt-van der Meijden hun gouden 

huwelijksjubileum. 

Ook vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd. 

Emmy van der Zee. 
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 BEDANKJES 

 

• Een verrassing in de brievenbus om iets lekkers te gebruiken bij een bakke-
rij n.a.v. ons 60 jarig huwelijk. We zullen hiervan smakelijk gebruikma-
ken.  Hartelijk bedankt. 

Rinus en Reinie van der Veer 

• Als je een probleem hebt en je weet niet hoe je dat moet oplossen, dan is 
het fijn als je bij de PCOB kan aankloppen en dan hopen dat ze iemand 
hebben die je kan helpen. Het is ons gelukt, maar er zijn niet veel mensen 
die je kunnen helpen. Wij hebben een buxus Haagje die vol met spinrag en 
beestjes zat,dus hij moeSt eruit. Maar hoe doe je dat geen idee. Wim 
Bouw gebeld, maar die zei dat er geen tuinmannen zijn. Maar hij wilde ons 
wel helpen.En dat is ook gedaan naar volle tevredenheid. Bedankt Wim we 
zijn er heel blij mee. 
H.G. Jaap en Maartje. 
 

 
 
 

DE WANDELCLUB WEER OF GEEN WEER   
 
 Wandelstartplaatsen  oktober    2021  
 De start is excact  om 9.30 uur  
  5  oktober    Hotel Lands-End 
12 oktober             Parkeerplaats Vredeskerk 
19 oktober        Grote Keten (park plaats) 
26 oktober         Fort Kijkduin (park plaats) 
  2 november      Vogelzand 2316  bij de fam.Breeuwer  
 
Het is iedere dinsdag morgen weer spannend wat het weer betreft. 
Het is de laatste weken toch iedere keer goed wandelweer geweest. 
De vakantietijd is voor de meeste wandelaars weer achter de rug en dat zien wij 
ook weer met het aantal wandelaars wat mee wandelt. 
Vorige maand een leuk rondje gemaakt  in Julianadorp vanaf het parkeer terrein 
De Riepel. 
We begonnen met een rondje door het oude dorp en zo even later in de nieuw-
bouw door het Alexanderhof, je weet niet wat je ziet wat er voor mooie huizen 



18 

gebouwd zijn. Het was voor iedereen toch een plek waar je niet zo maar door 
heen wandelt of fietst. 
Het koffie drinken was dan weer mogelijk bij terugkeer bij het restaurant  Het 
Hofje naast de  parkeerplaats op het hoekje. 
Ook Callantsoog is al weer een keer aangedaan en is altijd gezellig op het dorps-
plein om een bakkie te doen. 
De volgende maand doen we zeker ook nog een keer Het  Zwanenwater wat al-
tijd een aparte route is. 
Dus heeft iemand ook zin om mee te wandelen, u bent van harte welkom. Het 
voordeel is dat je je niet van tevoren hoeft op te geven. We starten altijd precies 
om 9.30 uur dus wel op tijd zijn. 
Op de website van de PCOB worden de statplaatsen vermeld, dus kijkt U ook 
eens naar de website van de PCOB en ziet wat er voor activiteiten gehouden 
worden. 
Voor inlichtingen kunt u mij altijd bellen op 0646306566 of een email sturen 
naar cvdspek@quicknet .nl 
De wandelclub heet Weer of geen Weer en gaat altijd door, dus graag tot ziens 
op de dinsdagmorgen. 
Cor vd Spek  
 

SJOELCLUB “LAAT ONS MAAR SCHUIVEN” 
 
 
Als de nieuwe Reflexief weer uitkomt hebben we alweer 2 sjoelmiddagen achter 
de rug in Sporthal De Draaikolk. 
Iedereen vond het weer heel fijn dat er weer gesjoeld mocht worden. 
Het is weer fijn dat er verschillende activiteiten kunnen worden opgestart. 
Op dinsdagmiddag 20 juli waren er weer heel wat bakken neergezet om met 2 
personen te kunnen sjoelen, er kwamen uiteindelijk 8 bakken uit de kast.  
Ook werd er een nummer getrokken om te kijken met wie je samen aan de bak 
stond, zo kreeg je ook weer nieuwe contacten. 
De kosten voor deze sjoelmiddag zijn € 5,- en dat is dan inclusief koffie of thee 
met wat lekkers erbij. 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 bent van harte welkom op 
de dinsdagmiddag eenmaal in de maand. 
De laatste sjoelmiddag was op 24 augustus en de volgende middag is  gepland 
op dinsdagmiddag 21 september. Dit om alvast in de agenda te zetten, voor ok-
tober is dat de 19de. 
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We beginnen om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur, dus als de dagen straks 
korter 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, die is van harte wel-
kom op deze sjoelmiddag georganiseerd door de  PCOB. 
Voor  inlichting kunt u altijd even bellen naar 0646306566 of een email sturen 
naar cvdspek@quicknet.nl 
Cor vd Spek                                        

     
 
55+ BEURS, 5 OKTOBER 2021, GAAT HELAAS NIET DOOR! 
Het leek zo goed te gaan maar weer werden regels aangepast en pas op 20 sep-
tember horen we of er verder versoepeld wordt of juist aangescherpt. Dit is een 
groot dilemma voor ons als organisatie want zoals de regelgeving nu is zitten er 
zoveel haken en ogen aan het organiseren van de beurs dat het niet mogelijk is 
dit in de praktijk uit te voeren. Wachten tot na de persconferentie van 20 sep-
tember is geen optie. Stel dat er dan wel meer versoepelingen zijn is er gewoon 
geen tijd meer om een mooie en interessante beurs te organiseren of als het be-
leid aangescherpt wordt te laat om alles weer te annuleren. Daarom hebben wij 
helaas moeten besluiten dit jaar geen 55+ Beurs te organiseren, hoe zeer we dat 
ook betreuren.  
Wij gaan ons nu richten op de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wij hopen 
dan een middag te organiseren waar politieke partijen hun beleid uit een kun-
nen zetten en uw vragen daarover beantwoorden. U leest hier te zijner tijd 
meer over in de plaatselijke pers. 
Volgend jaar oktober hopen we dan weer een mooie 55+ Beurs voor u te orga-
niseren. 
 
H. Schell, voorzitter LSBO Den Helder/Julianadorp 

mailto:cvdspek@quicknet.nl
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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 

grootmoederstijd, 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 
mogelijk 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, 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 leden. Graag dit bedrag overmaken op NL60 RABO 0163 6786 18 t.n.v. 
reiscommissie PCOB Den Helder o.v.v. Dekselse pannetjes. 

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. 
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WOORDZOEKER OKTOBER 2021 
 

BACKGAMMON DOMINO KRUISWOORD PUZZELEN 
BLACKJACK FILIPPINE KWARTETTEN RUMMIKUB 
BOWLEN GANZENBORD MENSERGERJENIET SCHAKEN 
CATAN GO MONOPOLY SJOELEN 
CRYPTOGRAM KEGELEN PATIENCE SOLITAIRE 
DAMMEN KLAVERJASSEN PESTEN STRATEGO 
DOBBELEN   VIEROPEENRIJ 
 

N E M M A D M O N O P O L Y M 

E E N S P S O L I T A I R E E 

N L D L N G E B O W L E N T J 

E E V R IJ E S O B O R S C D B 

K E T B O R L C E E E J A P A 

R O C T U B N E H R L O T U C 

U G F N E K N E G A A E A Z K 

I E I D E T I E E E K L N Z G 

S T L O V I R M Z P K E O E A 

W A I M N J T A M N O N N L M 

O R P I E D U A W U A R R E M 

O T P N E T S E P K R G E N O 

R S I O K C A J K C A L B I N 

D E N E M A R G O T P Y R C V 

T N E K L A V E R J A S S E N 
 

                               
 

Oplossing van september is: “Vakantie in Nederland is ook leuk” 
De winnaar is na loting geworden: Dhr. H. van Ostaden 
Gefeliciteerd met uw prijs. 
Stuur de oplossing voor 10 oktober o.v.v. “woordzoeker oktober” 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 
verplicht. Die moet elke vijf jaar plaats vinden. Ongeveer 6 maanden voordat uw 
rijbewijs 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.regelzorg.nl of telefonisch via Mediboeg 0223-684811. Ook hier kunt u 
met uw lidmaatschap van de PCOB-korting krijgen (zie www.kbo-
pcob.nl/vereniging/rijbewijskeuring-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 

maximum 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. 632507 

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 

 


