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VAN DE VOORZITTER 
 
 

 
 Mijmeringen, in het woordenboek worden ze omschreven 
als droefgeestig gepeins. Ik neem toch de vrijheid om daar 
een andere constructievere betekenis aan te hangen. Onze 
mijmeringen zou ik willen omschrijven als gepeins of gedach-
tes die alle kanten opgaan. Ze kunnen somber zijn, maar zo-
maar ook weer blij/opgewekt, ze maken dat we ons pessimis-

tisch kunnen voelen, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat we een optimistische 
kijk op de toekomst krijgen. Wel is het verstandig om onze mijmeringen niet di-
rect met iedereen te delen, want ik zie ze als ongepolijste voorbeschouwingen, 
als het in gesprek zijn met mezelf. Tijdens zulke overpeinzingen worden voor en 
tegen tegen elkaar afgewogen en op waarde geschat zeg maar. Waarom is dat nu 
zo belangrijk zult u misschien denken? Welnu, mits het gemijmer (het voorbe-
schouwen) goede overwegingen oplevert en niet leidt tot uitzichtloos gepieker, 
zullen ze bijdragen tot het vinden van gefundeerde meningen. Maar ook het her-
zien van een mening komt niet zelden tot stand na hernieuwd gemijmer. Sommi-
gen zullen dat bestempelen als een zwalkend gemoed, ik denk echter dat het 
flexibel omgaan is met waarheden, halve- en onwaarheden. En dan, wat is eigen-
lijk onomstreden waar? Al mijmerend denk ik dat er geen voor iedereen alles om-
vattende waarheid bestaat! Daarom mijn advies: blijf van tijd tot tijd wat mijme-
ren want . . ., iedereen heeft recht op zijn/haar eigen waarheid! En mochten uw 
mijmeringen zo nu en dan leiden tot herziening van een mening schroom dan niet 
om daar gewoon heel eerlijk voor uit te komen.  
 
Jan van der Velde. 
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BIJ DE VOORPAGINA 
 
 
 
PCOB in Den Helder 31 jaar. Dat gaan we ook gedenken als we onze ledenverga-
dering deze maand houden. Zouden er nog mensen zijn die vanaf 15 no 
vember 1990 nog steeds lid zijn? Eigenlijk wel leuk als we dat zouden kunnen 
achterhalen. Trouwens ook aardig is om te weten te komen waar de PCOB in die 
31 jaar zijn themamiddagen (of  zoals  ze  eerst  heetten:  ledenmiddagen) heeft 
gehouden. 
Ik zal u helpen. De Vredeskerk is de laatste in deze rij. De op een na laatste was 
de Baptistenkerk aan de Baljuwstraat. Deze heb ik voor deze maand uitgezocht 
op de voorpagina. 
Dit gebouw was oorspronkelijk gebouwd als postkantoor De Schooten. 
We weten allemaal dat de postkantoren niet meer bestaan, dus ook dit post-
kantoor niet. De Baptisten konden een deel kopen en in het eerste deel vond 
makelaar Pieters zijn kantoor. Ondertussen deelt hij zijn gedeelte nu ook weer 
met makelaar Laan. 
Je kunt je allerlei vragen stellen over die 31 jaar. Bijvoorbeeld hoe kwamen we 
nu in de Baptistenkerk terecht? Of waarom zijn we daar ook weer uit verdwe-
nen? Of weet u nog meer te vertellen over die 31 jaar PCOB? 
Wel, ik weet nog wel het een en ander. En als u daar benieuwd naar 
bent, dan moet u zeker naar die ledenmiddag komen, want dan zal ik u aan de 
hand van foto’s laten zien wat er in die 31 jaar allemaal is gepasseerd en hoe 
de PCOB is gegroeid van een eenvoudige groep senioren tot de grootste PCOB-
afdeling van de provincie Noord- Holland. Ik beloof u dat het een verhaal wordt 
waarin we veel hebben zien veranderen. 

 
 

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 Ellermeijer. 
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VERENIGINGSNIEUWS 
 
NIEUWE LEDEN 
 
Mw. T. v.d. Staaij – Bommel Krugerstraat 59 
Dhr. L.de Groot    Middelzand 2911   1788 CR Julianadorp 
Mevr. E. de Groot – Spaans,  Middelzand 2911   1788 CR Julianadorp 
Mw. H.T. Maengkom   Polderweg 184    1782 EC  Den Helder 
Mw. A.C. Koorn    Kofstraat 33  1784 RM Den Helder 
 
 

OVERLEDEN 
 

Wij ontvingen  bericht van het overlijden van:  
 
Dhr. J. de Wolf, PWA singel 131  
Mevr. J. Vermeij-Ruiten, Molukkenstraat 57                                                                                         
                                                            
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 

 
 

ACTIVITEITEN 
 

Elke dinsdag morgen kunt u meewandelen om 9.30 uur. 
Voor de startplaatsen zie pagina 19 
 
9 nov. 14.00 uur Bingo in de Vredeskerk. 
16 nov. 14.00 uur Sjoelen in de Draaikolk. 
17 nov. 14.00 uur Algemene ledenvergadering in de Vredeskerk met aansluitend 
17 nov. 14.30 uur Dhr. Ellermeijer vertelt over 31 jaar PCOB 
9 dec. 14.00 uur Kerststukjes maken in de Vredeskerk 
14 dec. 14.00 uur Kerstviering van de PCOB in de Vredeskerk 
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LIEF EN LEED 
 
 
Wat fijn dat er  zo langzamerhand weer meer mogelijkheden zijn om leuke dingen 
te organiseren. 
Ik hoorde veel enthousiaste verhalen over de High Tea en de eerste themamiddag 
kon ook weer plaatsvinden. 
Op deze middag was de opbrengst voor Lief en Leed 10 euro. 
 
Mevr. G. van der Spek-Kramer heeft een gebroken enkel overgehouden aan een 
val met de fiets. 
Erg lastig als je niet goed uit de voeten kunt, hopelijk verloopt het genezingsproces 
voorspoedig. 
 
Dhr. W. Kodde heeft een ernstige ziekte en wordt behandeld d.m.v. 
stamceltherapie. Heel veel sterkte toegewenst in deze moeilijke periode en wij 
wensen u van harte toe dat de behandeling het gewenste resultaat zal hebben. 
 
Dhr. J. Kamerman is na verblijf in de Magnushof nu opgenomen in de Lichtboei. 
Wij wensen hem veel sterkte toe bij het revalideren. 
 
15 oktober vierden Dhr. en mevr. Duim-ten Cate hun gouden huwelijksjubileum. 
24 oktober waren Dhr. en mevr. Siersma-Cornielje 60 jaar getrouwd. 
Beide echtparen ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. 
 
Emmy van der Zee. 
 
 

LIEF EN LEED  JULIANADORP OKTOBER 2021 

Vanaf deze plaats willen wij alsnog  feliciteren mevr  Sibering die 07-09-2021/ 90 

jaar mocht worden. Dhr W Loosman was 07-10-2021 jarig, 89 jaar . Mevr T . Zij-

derveld was 16-10-2021 jarig, 91 jaar. Dan zijn dhr.en Mevr. Wolfis  16-11-2021/ 

60 jaar getrouwd. Wij hopen dat zij deze dag samen mogen beleven met kin-

deren en kleinkinderen. Wij wensen allen die ziek zijn  sterkte en beterschap 

toe. 

Een groet namens Geeske Hospes. 
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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,- 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 17 NOVEMBER 2021 
 
Evenals in 2020 kon ook dit jaar in maart de algemene ledenvergadering niet 
doorgaan. Het bestuur heeft besloten de vergadering alsnog te laten plaatsvin-
den. Daarom nodig ik u namens de voorzitter uit voor de uitgestelde algemene 
ledenvergadering die plaats zal vinden op woensdag 17 november om 14.00 uur  
in de Vredeskerk. 
Na deze ledenvergadering is er een pauze. 
Na de pauze zal de heer Ellermeijer spreken over 31 jaar PCOB in Den Helder, 
waarbij hij het accent zal leggen op al datgene wat in de loop der jaren in de 
maatschappij is veranderd. 
 
De agenda van de algemene ledenvergadering is als volgt: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2019 
3. Jaarverslag 2019 en 2020 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
5. Financieel jaarverslag 2019 en 2020 en begroting 2022 
6. Verkiezing kascontrolecommissie 2022 
7. Mededelingen van een aantal ontwikkelingen 
9. Rondvraag 
10. Sluiting van de vergadering 
 
De stukken voor de vergadering krijgt u bij binnenkomst uitgereikt. Vooraf kunt 
u deze inzien via de website (www.pcobdenhelder.nl) onder de knop documen-
ten. U kunt ze daar lezen, maar ook downloaden. 
 
Jacob Stam, secretaris. 
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9 NOVEMBER 2021 
BINGO IN DE VREDESKERK 
Aanvang 14.00 uur. 
 
En dan is het al weer de laatste bingomiddag van 2021. Een jaar met allerlei 
regeltjes omtrent corona waar er steeds meer van losgelaten worden en laten we 
hopen dat dit zo blijft en we weer gewoon in zaal ¾ gezellig rond een tafel een 
paar spelletjes bingo kunnen spelen. Gelukkig hebben we ook in de kleine 
kerkzaal een aantal leuke bingomiddagen kunnen organiseren en, al was het dan 
op 1,5 meter afstand van elkaar, de sfeer was als vanouds. 
We spelen met herbruikbare kaarten, de prijs is € 6,-- voor 4 rondjes bingo. Zoals 
altijd is er in de pauze koffie en thee. 
De aanvangstijd is 14.00 uur! 
Wij hopen u allemaal te zien op 9 november. Wij zullen als vanouds ons best doen 
voor een leuke prijzentafel! 
Jan, Wim en Annemarie. 
 

BEDANKJES 

 
• Graag willen wij het bestuur, leden en de dame die de bakkersbon bij ons 

bezorgd heeft heel hartelijk danken I.v.m. ons 65 huwelijk op 8 September. 
Hartelijk Groet  Ploon en Jan Hendriks.  

• Hartelijk bedankt voor de attentie, gebracht door Gerrie van Heteren, tgv 
mij 90ste verjaardag. 
Hartelijke groet, Gré Zwanenburg 

• Blij verrast was ik dat ik t.g.v. mijn 89e verjaardag een mooie verjaardagskaart 
en een heerlijke doos Merci kreeg. Mijn hartelijke dank hiervoor. 
Mevr. de Vries-van Leeuwen. 

• Hartelijk dank voor de mooie plant die mevrouw Kapitein mij kwam bren-
gen voor mijn 83e verjaardag. 
Mevr. K. van der Harst-Taal. 
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9 DECEMBER 2021 
KERSTSTUKJES MAKEN 
 
ZAAL ¾ VAN DE VREDESKERK 
AANVANG 14.00 UUR.  
 
Een mooi kerststuk op tafel draagt altijd bij  
aan de sfeer in huis en hoe leuk is het als u dat   
zelf gemaakt hebt. 
 
Op 9 december bieden wij u de gelegenheid om een mooi kerststuk te maken. 
Aan de hand van 2 voorbeelden die wij voor u maken gaan we samen aan de 
slag en waar nodig helpen wij U een handje.  
Alle benodigde materialen zijn aanwezig en het wordt vast een creatieve en 
gezellige middag met een prachtig kerststuk als resultaat. 
De kosten voor deze middag bedragen € 15,00 en dat is inclusief materiaal en  
koffie met kerstbrood.  
Neemt U zelf een snoeischaar mee! 
Vanaf 22 tot en met 26 november, tussen 17.00 en 20.00 uur, kunt u zich 
opgeven voor deze middag bij Marjan Straates, tel. 693898.  
 
Martha, Hannie, Marjan en Annemarie. 
 

PCOB KERSTVIERING 2021 
 
14 december 2021 in de Vredeskerk. 
Inloop vanaf 14.00 uur. 
Aanvang 14.30 uur. 
 
Als bestuur zijn wij ontzettend blij dat wij dit jaar weer de Kerstviering voor U 
kunnen organiseren nu de meeste coronaregels los gelaten zijn. Geen 1.5 meter 
afstand meer maar een volle zaal met leden en gewoon uit volle borst samen 
kerstliederen zingen.  
Wat hebben we hier met zijn allen naar verlangd! 
 De invulling van het programma leest U in de volgende Reflexief maar zet de 
datum alvast in uw agenda. 
 
Het bestuur. 
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THEMAMIDDAG NEDERLANDSE VUURTOREN VERENIGING 
 
19 januari 2022 
Vredeskerk 
Aanvang 14.00 UUR 
Vuurtorens vormen stille getuigen van de rijke maritieme geschiedenis van Ne-
derland. Hoewel de kust van Nederland relatief kort is, bevindt het zich aan één 
van de drukst bevaren wateren ter wereld. Het bleek al eeuwen geleden dat een 
goede verlichting van de kust hier onmisbaar was. Het kenmerkende vlakke land-
schap van Nederland gaat ook onder de waterspiegel door. Zo ontstaan vele ge-
vaarlijke ondiepe plekken die het scheepvaartverkeer kunnen hinderen. Dit 
maakte het noodzakelijk dat de Nederlandse kust vanaf grote afstand verkend 
moest kunnen worden en leidde tot een aaneengesloten keten van sterke kust-
lichten op relatief hoge torens. 

Aan de hand van veel oude en recente foto’s, tekeningen en kaarten wordt u 
meegenomen door de geschiedenis van de bebakening van vaarwegen en de 
kustverlichting in Nederland, van de Romeinse tijd tot nu. Veel Nederlandse vuur-
torens passeren de revue. 

De lezing wordt verzorgd door de heer P. Kouwenhoven van de Nederlandse 
Vuurtoren Vereniging. 

 
Noteer het vast in uw agenda! 
Ank Huiberts, 
Annemarie Leemans. 
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TERUGBLIK HIGH TEA VAN 28 SEPTEMBER. 
 
Een doos vol mooie kop en schotels was de aanzet tot het organiseren van een 
High Tea en wat werd het een gezellige middag! Omstreeks 11 uur zijn wij begon-
nen met de voorbereidingen voor de High Tea. Sandwiches maken, taarten aan-
snijden en de etagères en schalen opmaken om vervolgens de tafels te dekken en 
al het heerlijks uit te stallen. Vanaf 2 uur was de inloop en werden de gasten in 
de hal ontvangen met een glaasje prosecco of appelsap en Evelien van Leeuwen 
zong hier een aantal nummers voor ons. Zo rond half 3 hebben we de deuren 
open gedaan en kon men plaats nemen en genieten van al het heerlijks dat stond 
uitgestald. Gedurende de middag heeft Eveline prachtige songs voor ons gezon-
gen terwijl er ondertussen veel gekletst werd en genoten van al het lekkers. Zo 
rond 4 uur sloot Evelien haar optreden af met ‘We’ll meet again’. De schalen wa-
ren allemaal zo goed als leeg en voor wat over was waren er liefhebbers om het 
mee naar huis te nemen.  
De middag was een succes en er werd al geopperd om dit iedere maand te gaan 
doen. Dat kunnen wij niet beloven maar we gaan het zeker nog een keer organi-
seren!  
Een bedankje voor Betsie die een groot deel van de voorbereidingen voor haar 
rekening heeft genomen. Zij kan dit als geen ander en het waren een paar gezel-
lige uurtjes in de keuken, het was teamwork samen. Hannie was ook ruim op tijd 
om een handje te helpen en het resultaat was dan ook geweldig. 
Van allerlei kanten hebben wij serviesgoed aangeboden gekregen waar wij U nog-
maals voor willen bedanken. Juist de leuke aankleding maakt de High Tea leuk. 
 
Annemarie Leemans. 
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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 
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DE WANDELCLUB WEER OF GEEN WEER   
 
 Wandelstartplaatsen november 2021  
 De start is exact om 9.30 uur 
 2 november: Vogelzand 2316 bij de Fam Breeuwer 
 9 november: Sporthal De Draaikolk 
16 november: Parkeerplaats Noorderhaven 
23 november: Parkeerplaats Vredeskerk 
30 november: Bernhardplein bij Mc Donalds 
Ondanks dat we niet zo’n erge mooie zomer achter de rug hebben, is het toch 
steeds op de dinsdagmorgen heel goed wandelweer geweest. Het aantal wan-
delaars is ook alweer aardig op volle sterkte, zo’n 20 tot 25 wandelaars. 
Vanaf de Helderse vallei hebben we ook een paar mooie wandelingen gemaakt 
door de duinen. 
Je hebt hier in Den Helder toch veel mogelijkheden zoals wandelen door de dui-
nen, bos en langs de zeedijk. Ook heb je altijd een prachtig vergezicht over zee 
en soms zie je dan ook een zeehond zwemmen. 
Je hoort ook van wandelaars uit het land dat er hier in de kop toch prachtige 
wandelroutes zijn en er zelfs een kudde schapen tijdelijk in de duinen graast.  
Het is nog wel steeds zoeken waar de mogelijkheid bestaat om te kunnen koffie-
drinken na de wandeling, maar dat lost zich ook wel weer op. Alleen is het in de 
horeca nu wel verplicht om je QR code te kunnen tonen Op het terras is dat niet 
nodig en door het goede weer  is dat ook nog steeds gelukt maar dat zal nu met 
de herfst wel gaan veranderen. 
Je kunt ook een papieren QR- code aanvragen via tel nr 0800-1421 en die wordt 
dan naar je opgestuurd. Er stond een stukje in de krant dat er een wandelkunst-
route is die je op Noorderhaven kunt gaan lopen en daar kwam iemand mee. 
Dus gaan we die wandelen op dinsdagmorgen 16 november. 
Alleen het koffie drinken is daar niet meer mogelijk, dus het kan eventueel ook 
dat we een paar koffiekannen meenemen en daar dan wel een plekje vinden. 
Ook is er de mogelijkheid om bij de Riepel in Julianadorp te gaan koffiedrinken. 
Mocht u ook graag een wandeling maken, u bent van harte welkom iedere dins-
dagmorgen om 9.30 uur vanaf de startplaats, die steeds verschillend is. 
U hoeft zich niet speciaal op te geven, we starten precies om 9.30 uur en wan-
delen een uur en daarna met elkaar gezellig koffie drinken. 
Op de website van de PCOB worden de startplaatsen vermeld, dus kijkt u ook 
eens naar de website van de PCOB en zie wat er voor aktiviteiten gehouden 
worden. 
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Voor inlichtingen kunt u mij altijd bellen op mob 0646306566 of een e-mail stu-
ren naar cvdspek@quicknet .nl 
De wandelclub heet Weer of geen Weer en gaat altijd door, dus graag tot ziens 
op de dinsdagmorgen  
Cor van der Spek. 
 

 

SJOELCLUB PCOB “LAAT ONS MAAR SCHUIVEN “ 

                   
Afgelopen dinsdag 21 september was er weer een geslaagde sjoelmiddag in 
sporthal De Draaikolk. 
Iedereen vindt het steeds weer een gezellige middag en het is fijn om met elkaar 
bezig te zijn. Ook om de sociale contacten weer aan te kunnen halen. 
Het is wel noodzakelijk dat we allemaal een QR-code in ons bezit hebben als er 
wordt gecontroleerd. Want de sporthal heeft ook een horecabestemming en 
dus is het verplicht als je binnen aan de aktiviteiten meedoet om deze te tonen. 
Voor degene die nog geen QR- code heeft, is deze aan te vragen en kun je bellen 
naar 0800-1421 en wordt deze op papier naar je toegestuurd. Je moet het bur-
gerservicenummer doorgeven dat op je identiteitskaart, rijbewijs of paspoort 
staat. 
Inmiddels is de sjoelmiddag van 19 oktober ook weer geweest. 
In de maand november is de sjoelmiddag op dinsdag de 16e. 
En om alvast in de agenda te zetten, de laatste sjoelmiddag van dit jaar is op 
dinsdag 21 december. 
De kosten bedragen € 5 en dat is inclusief een kopje koffie of thee met wat lek-
kers. Aan het eind is er een kleine loterij met leuke prijsjes. 
We beginnen om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. Nu de dagen  
steeds korter worden, bent u meestal weer voor donker thuis. 
Het wordt gehouden in sporthal De Draaikolk aan de Dollardlaan. 
Weet u iemand uit uw omgeving of vrienden- of kennissenkring die ook van een 
spelletje sjoelen houdt, zij zijn van harte welkom op deze sjoelmiddag georgani-
seerd door de PCOB.  
Voor inlichtingen kunt u altijd even bellen naar mob nr 0646306566 0f een email 
sturen naar cvdspek@quicknet.nl  
Cor v d Spek. 
 
                                       

 

mailto:cvdspek@quicknet.nl
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COLUMN VAN WILMA                                    
     

Ik denk dat iedereen wel eens een keertje heeft geroddeld over een ander. 

Soms heel erg en soms een heel klein beetje. Soms word de waarheid ook wel 

eens een beetje verdraaid om het mooier of slechter te laten lijken.  

Misschien is het wel handig, als je allergisch bent voor roddelen, de driedub-

bele filtertest toe te passen. Is het waar, is het goed en is het nuttig? 

 

 

D r i e d u b b e l e  f i l t e r t e s t  
Op een dag komt er een bekende bij me en zegt: 
”Weet je wat ik zojuist over je vriend heb gehoord….?” 
Even wachten zeg ik, voordat je me iets verteld wil ik je onderwerpen aan een 
test.  
Het heet de ‘driedubbele filtertest’. 
Voordat je me iets gaat vertellen over mijn vriend, wil ik eerst alle gegevens fil-
teren. 
Het eerste filter is de filter van “Waarheid”. 
Weet je zeker dat wat je me wilt vertellen de waarheid is?  
“Nee” zegt de bekende, ik hoorde het ook weer van een an-
der. 
Oké, dan weet je dus niet zeker of het waar is. 
Laten we naar het tweede filter gaan. 
Dit is het filter van “Goedheid” 
Is dat wat je over mijn vriend wil vertellen, goed nieuws? 
“Nee, het is zelfs iets slechts.” 
Dus je wilt me iets vertellen over mijn vriend wat slecht is 
en je weet niet zeker of het waar is?!?! 
Je zou misschien toch nog door de test kunnen komen door de laatste vraag te 
beantwoorden. 
Dit is het filter van “Nuttigheid”. 
Dat wat je over mijn vriend wilt vertellen dient dat enig nut? 
”Nee, niet echt”, antwoordde de bekende. 
 
Dan concludeer ik dus uit de driedubbele filtertest dat wat je me wil vertellen 
over mijn vriend niet waar is, niet goed is en niet bruikbaar is…….. 
“Waarom zou je het me dan vertellen?” 
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QRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQR 

U bent gevaccineerd en er zijn 2 weken verstreken na de laatste vaccinatie hoe  

vraag je dan een coronabewijs aan? 
 Om bijvoorbeeld naar een restaurant, museum of theater te gaan heeft u een 
QR- code nodig. Maar wat nou als u geen mobiel hebt die zo'n QR -code kan laten 
zien? Dan is er de mogelijkheid om een papieren coronabewijs aan te vragen. Hoe 
dat precies werkt, leggen wij u uit. 
 
Hoe vraagt u een papieren coronabewijs aan? 
Een papieren coronabewijs aanvragen, kan op twee manieren. Via de computer 
en via de telefoon.  

Via de computer gaat u naar de Corona Check website van de Rijksoverheid. U 
kunt hiervoor ook ‘’papieren QR- code aanvragen’’ googelen. Dan verschijnt de 
site bovenaan de zoekopdrachten.  

Via de telefoon: 

U kunt bellen naar de Corona Check helpdesk om te vragen of u uw papieren co-
ronabewijs thuisgestuurd kunt krijgen. Het nummer van deze helpdesk is 0800-
1421 . U heeft hiervoor uw BSN-nummer nodig en uw postcode wordt gevraagd. 

Als de gegevens juist zijn krijgt u twee coronatoegangsbewijzen toegestuurd, 1 
internationaal bewijs en 1 bewijs voor in Nederland. 

Uw papieren QR-code is een jaar geldig. Wanneer de QR-code verloopt, kunt u 
een nieuwe aanvragen en deze opnieuw uitprinten. Bent u uw papieren bewijs 
kwijt? Ook dan kunt u een nieuw bewijs aanvragen en deze uitprinten. 

Bij de bibliotheek op de Keizersgracht liggen formulieren klaar voor de aanvraag 
van een QR-code op papier en op dinsdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur wordt 
u geholpen om de code op uw smartphone te plaatsen. Neem uw BSN-nummer 
mee! 

QRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQR 

 

tel:08001421
tel:08001421
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SENIOREN ZIJN VAN ONSCHATBARE WAARDE 

1 oktober was het de Internationale dag van de Ouderen. En als er over ouderen 
wordt gesproken, dan ontstaat vaak het beeld van eenzaam en zielig. Maar dat 
beeld doet onrecht aan de grote betekenis die senioren voor onze samenleving 
hebben, alleen al door het vele vrijwilligerswerk dat zij verzetten. Ouderen zijn 
daarmee van onschatbare waarde, vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. 
Volgens cijfers van het CBS en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zijn 
er meer dan zes miljoen 50-plussers in Nederland en 43% daarvan doet wekelijks 
ruim zeven uur vrijwilligerswerk. Dat betekent dat wekelijks ruim 2,5 miljoen 50-
plussers zich inzetten voor een ander. Belangeloos. Dat kan zijn met een middagje 
koffiedrinken met bewoners van een verzorgingstehuis, tot vertellen over de na-
tuur aan kinderen. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Naast al die vrijwillige inzet, 
hebben senioren ook heel veel kennis en levenservaring in huis. Kennis en erva-
ring die ze maar al te graag willen delen en dat doen ze ook. Die kant van senioren 
is in de maatschappij onderbelicht en mag best wel meer waardering krijgen.” 

Bron: KBO-PCOB 
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DEN HELDER SUNS 

 
Den Helder Suns wil dit najaar starten met OldStars walking basketball DEN HEL-
DER - Den Helder Suns heeft de ambitie om dit najaar te starten met OldStars 
walking basketball. Hiermee biedt de club ook ouderen de mogelijkheid om de 
sportieve en sociale voordelen van het verenigingsleven te ervaren. Deze aange-
paste spelvorm van basketbal is speciaal voor senioren. De spelvorm is uitermate 
geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar wil-
len blijven sporten. “Je moet het zien als gewoon basketbal, maar dan met aan-
passingen”, vertelt Jordy van Kesteren van Team Sportservice. De buurtsport-
coach begeleidt de basketbalvereniging met de opstart van walking basketball. 
“Zo mag je bijvoorbeeld niet springen met en zonder bal en staan er vijf spelers 
per team in het veld. Het spel staat onder begeleiding van een OldStars begeleider 
en eventueel een trainer. In principe kan iedereen meedoen, maar OldStars richt 
zich voornamelijk op 55-plussers.” Weinig nodig om mee te doen. James Meijer 
is van Den Helder Suns. Hij legt uit hoe eenvoudig het is om mee te doen: “Je 
hoeft alleen zelf te zorgen voor goede sportschoenen en makkelijk zittende kle-
ding. Meer heb je niet nodig. We willen de komende tijd gaan kijken of er inte-
resse is bij ouderen om mee te doen. Dus wie belangstelling heeft of ons wil hel-
pen bij de organisatie is van harte welkom.” Ouderenfonds OldStars walking bas-
keball is onderdeel van OldStars Sport, een project van het Nationaal Ouderen-
fonds. Naast walking basketball zijn er nog tal van spelvormen als hocky, tennis, 
handbal en voetbal. Altijd koffie na. Met dit aanbod wil het Ouderenfonds een 
volgende stap maken in de landelijke ontwikkeling van honderd procent ouderen-
vriendelijke sportverenigingen. Hierbij staan gezond en fit blijven én socialisatie 
in en rondom de sportvereniging centraal. Na elke training sluiten de deelnemers 
af met koffie of thee. 
 
Meer weten? Stuur een e-mail naar james@denheldersuns.nl en vermeld      hierin 
naam, telefoonnummer en e-mailadres. 
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WOORDZOEKER NOVEMBER 2021( Paddenstoelen) 
AARDSTER  FOPZWAM   PORTABELLA   VINGERHOEDJE  
AMANIET  KNOLAMANIET  PRONKSTEELBOLEET WAAIERTJE 
BOLEET KOGELWERPER  RODEKOOLZWAM  WEIDECHAMPIGNON 
BOVIST  LAKZWAM  RUPSENDODER  ZWAVELKNOP 
DOOLHOFTRUFFEL  MEELKOP   RUSSULA  
DUIVELSBROOD  MORILLE  SPOELVOET 
EIKHAAS PADDEGRAS  VARKENSOORDJE   

 
 

 

 

                                   

 
Oplossing van oktober is: “Een spelletje voor de avonduren” 
De winnaar is na loting geworden: Mevr. L van der Spek 
Gefeliciteerd met uw prijs. 
Stuur de oplossing voor 10 nov o.v.v. “woordzoeker november” 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 

B O T O D O O R B S L E V I U D 

O F E J D R O O S N E K R A V N 

V O E P O N K L E V A W Z I D O 

I P L T E I N A M A L O N K O N 

S Z O A A R D S T E R G O M O G 

T W B R U S S U L A E G R A L I 

M A L K T D I T J R E W E W H P 

A M E A A A S R H L A T D Z O M 

W I E S D A B O W A E E O L F A 

Z E T E A H E E I E E O D O T H 

K L S H R D R E L F S V N O R C 

A L K T J P R O W L E L E K U E 

L I N E E T B E R M A E S E F D 

E R O R J O M E E L K O P D F I 

O O R E A M A N I E T P U O E E 

I M P A D D E G R A S S R R L W 

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 invullen. 
Maakt u geen gebruik van het internet dan kunt u een gezondheidsverklaring 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 omringpas 
(Zie www.omring.nl/extra-diensten/rijbewijskeuring) korting kunt krijgen. Het 
kan ook bij Regelzorg Rijbewijskeuringen. Een afspraak maakt u via www.regel-
zorg.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. 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 

 


