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VAN DE VOORZITTER 
 
 

Voor de tweede keer op rij stond ook dit jaar weer niet be-
paald bol van de activiteiten. Wat hadden we dat graag an-
ders gezien. Toch houdt de nooit aflatende hoop ons op de 
been, want voor het eind van dit jaar staan nog een aantal 
activiteiten gepland. Er kon gelukkig alweer een tijdje wor-
den gesjoeld, gewandeld, bingo gespeeld en genoten van 
een muziekmiddag en een heerlijke gezellige hightea. Ook 

een aantal themamiddagen konden worden bezocht en vervolgens keken we 
enthousiast uit naar weer een (uitgestelde) ledenjaarvergadering met na de 
pauze een mooie lezing over 31 jaar PCOB Den Helder/Julianadorp van onze ex-
voorzitter en erelid Han Ellermeijer.  
Met dan tenslotte het uitzicht op een mooie kerstviering op dinsdagmiddag 14 
december zal het jaar dan toch nog hoopvol worden afgesloten. 

 
Nog wat Kerstmijmeringen tot slot 

Het zijn de donkere dagen voor Kerst 
We maken de avonden gezellig door de lichtjes van de kerstboom 

Mooie Kerstliedjes, warme Kerstkriebels 
Dromen van vrede op aarde 
Voor  allemaal en iedereen 

 
Hoopvol 

Ach ik mijmer maar wat . . . Tegen beter weten in? 
Nee, want wat  is een mens  

Als er geen dromen meer zijn 
Als je het vertrouwen in een goede wereld verloren hebt? 

 
Hoopvol 

Fluister ik mijn bede in de wind 
Een fijne goede en gezegende Kerst 

Voor iedereen  
En daarna hoopvol het nieuwe jaar tegemoet! 

 
Namens het bestuur van de PCOB/Julianadorp wens ik u alvast Gezegende 

Kerstdagen en een Hoopvol 2022 
Jan van der Velde. 
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BIJ DE VOORPAGINA 
 

Dit is alweer de Reflexief voor de maand december/januari. Als u deze Reflexief 
ontvangt is de ledenvergadering alweer achter de rug en liggen de feestdagen nog 
voor ons. 
Wat heeft ons de laatste maanden erg veel beziggehouden? Ik hoop de corona 
ook niet veel meer. De vrijheid die we beetje bij beetje weer kregen? Ook niet. 
 
Wat ons vooral bezighield is hoe onze landelijke overheid omgaat, of beter gezegd 
hoe zij niet zorgt voor unieke zaken voor de burgers in het land. Zo hebben wij 
hier in Den Helder een uniek monument. Een herkenningspunt dat al van verre 
wordt gezien. Precies: onze Lange Jaap. Door de Staat der Nederlanden slecht 
onderhouden en nu een gevaar voor de omgeving, waardoor een doorgaande 
verbinding moest worden afgesloten. Dat is voor Den Helder toch wel het ergste. 
Dat “Den Haag” de regio vergeet en alleen maar naar de eigen problemen kijkt en 
dus wegkijkt van de Marinestad. Dat is toch dieptreurig. Geen wonder dat ‘het 
volk’ geen hoge pet meer op heeft van de politiek. 
 
Maar wat hebben wij als “Heldenaren” gedaan? Welke actie hebben wij als PCOB 
ondernomen? Wat gaan we nu doen? Laten we ons monument zomaar instorten? 
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Een prachtige gelegenheid om ons als 
PCOB in te zetten voor het behoud van die oude trouwe toren, waar heel Den 
Helder van houdt. 
Ik ben benieuwd wie van jullie het voortrouw neemt en een reddingsactie op 
touw zet. Want alleen als je klein begint kun je groeien, in aantal, maar ook in 
daden.  
Vandaar de tekening op de voorpagina. 
 
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.  M. Schoberg     Goudenregenstraat 40     1783 EN Den Helder 
 

OVERLEDEN 
 

Wij ontvingen  bericht van het overlijden van:  
 
Mw. G. Schrijver-Faber, de Zeester                                                                           
Mw. S. Mastemaker-Grin  op 6 november, Vechtstraat 250  app. 226                 
Dhr. B. Groen,   C.G.Geusstraat 88                                                                                                                                                   
                                                            
Wij wensen de families 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 dec. 14.00 uur Kerststukjes maken in de Vredeskerk 
14 dec. 14.00 uur Kerstviering van de PCOB in de Vredeskerk 
11 jan. 14.00 uur Bingo in de Vredeskerk 
18 jan. 14.00 uur Sjoelen in de Draaikolk 
19 jan. 14.00 uur Themamiddag de vuurtorens 
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LIEF EN LEED 
 
 
De opbrengst voor Lief en Leed op de themamiddag van 20 oktober bedroeg  
€ 8,40. 
 
 
3 november vierden Dhr. en mevr. Bais hun gouden huwelijksjubileum. 
16 november waren Dhr. en mevr. Polet 60 jaar getrouwd. 
Beide echtparen ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. 
 
Emmy van der Zee. 
 

LIEF EN LEED JULIANADORP 
 
Fam. de Jager-Heins waren 55 jaar getrouwd op 04-11-2021  ook vanaf deze 
plaats alsnog gefeliciteerd. 
         
een groet Geeske Hospes 

 
 

BEDANKJES 
 

• Geacht bestuur, 
Wij willen U bedanken voor de attente felicitatie van ons 55 jarig huwelijk. 
Wij willen U bij deze ook bedanken voor de gebaksbon van de firma Dun-
selman. Wij zullen er zeker van gaan genieten.  
Met vriendelijke groeten van 
Jannie en Jan Jager  

• Hartelijk dank voor de bloemenbon die wij mochten  ontvangen uit handen 
van mevrouw J. Verkamman ter ere van ons 60 jarig huwelijk.  
Het was heel gezellig. 
Johanna en Arie Siersma. 

• Hartelijk dank voor de mooie plant die mevrouw van Heteren kwam     
brengen  voor mijn 83ste verjaardag. 
Hartelijke groet Bart Lammertse 
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PCOB KERSTVIERING 2021 
14 DECEMBER 2021 IN DE VREDESKERK 
INLOOP VANAF 14.00 UUR. 
AANVANG 14.30 UUR. 
 
 
Wij zijn als bestuur dankbaar dat wij dit jaar een Kerstviering voor U mogen 
organiseren en hebben voor u een afwisselend programma samengesteld. 
Optredens deze middag worden verzorgd door Jacob Stam en Margriet Noë op 
orgel en fluit, zang van Evelien van Leeuwen en Melanie Uileman en het Kerst-
verhaal wordt verteld door dhr. Schelhaas.  
Het belooft een mooie, sfeervolle middag te worden en wij hopen u allen te 
mogen verwelkomen om samen te genieten van deze viering.  
De Grote Kerkzaal van de Vredeskerk is in kerstsfeer ingericht met in achtne-
ming van de regelgeving rond het Coronavirus. Ook wij moeten ons aan de gel-
dende regels houden en vragen U dan ook de volgende regels in acht te nemen. 
Bij binnenkomst een mondkapje dragen dat u weer af mag doen zodra u een 
zitplaats heeft gevonden, afstand houden en voor U en onze veiligheid contro-
leren wij uw QR -code en/of negatief testresultaat. 
Het bestuur. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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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KERSTSTUKJES MAKEN 
 
9 DECEMBER 2021 
ZAAL ¾ VAN DE VREDESKERK 
AANVANG 14.00 UUR.  
 
Heeft U zich al opgegeven? Misschien is er nog een plekje vrij! 
De kosten voor deze middag bedragen € 15,00 en dat is inclusief materiaal en  
koffie met kerstbrood.  
Opgeven bij: 
Annemarie tel. 630094 

 
 
BINGO IN DE VREDESKERK 
 
11 januari 2022 
Aanvang 14.00 uur. 
 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen, om een leuke prijs weg te slepen op onze 
bingomiddag in de Vredeskerk. Het is onvoorspelbaar hoe de regelgeving rond 
corona zich gaat ontwikkelen maar gelukkig hebben we al goede ervaring 
opgedaan met de bingomiddag op 1,5 meter. Wij gaan er in ieder geval alles aan 
doen om een gezellige middag voor u te organiseren.  
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 11 januari. Wij zullen als vanouds ons best doen 
voor een leuke prijzentafel! 
Jan, Wim en Annemarie. 
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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. 

Wij houden ons aan de coronaregels. 
 
Ank Huiberts,  
Annemarie Leemans. 

 
 

NIEUWE LEDEN 
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 
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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 
 
 
 

DE WANDELCLUB WEER OF GEEN WEER   
 
Wandelstartplaatsen December-Januari 2022 
De start is exact om 9.30 uur  
 
  7. december: De Draaikolk                  4. januari: Bernhardplein 
14. december: De Vredeskerk          11. januari: Storm aan Zee 
21. december: De Helderse Vallei  18. januari: de Draaikolk 
28. december: Lands-End                 25. januari: De Vredeskerk 

1. februari: School 7 
 
Omdat dit de laatste editie is van de Reflexief dit jaar, staan de startplaatsen er 
voor december en januari in. 
Ondanks dat het de laatste tijd veel heeft geregend, hebben wij het op de dins-
dagmorgen toch meestal getroffen. Een paar weken terug hebben we een mooi 
rondje gelopen, de Slenk route in Julianadorp. 
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Na afloop heel gezellig koffiegedronken bij de fam Breeuwer thuis. 
Tijdens de wandeltocht in de Groote Keeten kwamen we heel veel paddenstoe-
len tegen in het rondje Botgat en dus werd het de paddenstoelentocht ge-
noemd.  Het was echt een verrassing dat er zoveel paddenstoelen stonden. 
Na de laatste persconferentie van minister Rutte werd het er niet allemaal vrolij-
ker op. Nu verplicht zowel binnen als op het terras mondkapjes weer op en de 
QR-code tonen. Wat het koffie drinken betreft zien we van week tot week wel 
hoe het verloopt. 
Hopelijk heeft iedereen nu toch zijn QR-code ontvangen en anders nog even 
aanvragen via Helpdesk of Bibliotheek. Het vaccinatie-bewijs is niet genoeg om 
mee naar binnen te mogen. 
Als u de Reflexief ontvangt is het jaar bijna weer ten einde. 
Ik wens alle wandelaars fijne feestdagen en een heel gezond 2022 en we hopen 
dat in het nieuwe jaar weer iedereen mee kan wandelen met de wandelgroep 
”Weer of geen Weer” van de PCOB. 
Dus houdt u er ook van om een wandeling te maken, u bent van harte welkom 
iedere dinsdagmorgen om 9.30uur 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 dan met elkaar gezellig koffiedrinken. 
Op de website van de PCOB worden de start plaatsen 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 gaat altijd door, dus graag tot ziens op de dinsdagmorgen. 

 
Cor van der Spek. 

 

SJOELCLUB PCOB “LAAT ONS MAAR SCHUIVEN “ 

                   
Op dinsdag 19 oktober was het weer een hele gezellige sjoelmiddag in de Draai-
kolk. We waren weer met 17 sjoelers aanwezig en dus kwamen er weer heel wat 
bakken tevoorschijn. 
De spelers werden weer op verschillende bakken geplaatst door middel van het 
trekken van een speelkaart, zodat je steeds met een andere speler kon sjoelen en 
zo ook de sociale contacten kon uitbreiden. Dan in de pauze weer gezellig met 
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elkaar kletsen en daarna de volgende 5 spellen spelen. Na afloop weer de punten 
tellen en dan de gebruikelijke verloting als afsluiting van de middag. 
Als deze Reflexief uitkomt is de sjoelmiddag op 16 november ook  
alweer achter de rug. Voor de maand december is dan de volgende op dinsdag 
middag 14 december gepland. 
En om in de agenda te zetten is het in de maand januari op de 18e. 
Hoe het met de Coronaregels is zien we dan wel weer. Zoals het er nu uitziet is 
het bij binnenkomst een mondkapje op en is het tonen van een QR-code verplicht. 
Er gaat nu ook veel strenger gecontroleerd worden, want bij het niet naleven van 
de regels krijgt de verwniging na een waarschuwing een behoorlijke geldboete en 
dat moeten we voorkomen, want we willen toch vooral dat de activiteiten door 
kunnen gaan. 
Ik wens u allemaal fijne Feestdagen en een gezond 2022. En ook weer veel sjoel-
plezier in het nieuwe jaar. 
De kosten voor deze middag bedraagt € 5,- en dat is inclusief  een kopje koffie of 
thee met wat lekkers en aan het eind 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, ze zijn van harte welkom 
op deze sjoelmiddag georganiseerd door de PCOB.  
Voor inlichtingen kunt u altijd even bellen naar 0646306566 of een email sturen 
naar cvdspek@quicknet.nl 
 
Cor v d Spek. 
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VOORBEREIDING VOOR HET NIEUWE JAAR. 
 
De feestdagen staan voor de deur en we zijn druk met het maken van sinterklaas-
cadeaus, sinterklaasgedichten, boodschappenlijstjes, kerstversieringen, kerst-
maaltijden, oliebollen, vuurwerk, en ga maar door. Dus in december hebt u vast 
geen tijd voor het onderstaande.  
Maar als het eenmaal januari is, is het toch verstandig om ook uw boekhouding 
niet te vergeten, want het is zo weer maart en dan moeten we onze belasting 
weer laten invullen. Of doet u dat zelf??  Een van de weinige leuke dingen aan dat 
invullen is de mogelijkheid om toch iets minder te moeten betalen of iets meer 
terug te krijgen. 
Daarom is het verstandig een lijst aan te leggen van al uw giften per instelling en 
die per instelling ook op te tellen over 2021. Want elke instelling moet aan de 
ANBI-eis voldoen en apart ingevuld worden. Als uw HUBA dat allemaal moet doen 
kost dat veel te veel tijd. Dus uw giften graag in de maanden januari en februari 
klaar maken alstublieft. 
Wanneer u, buiten uw eigen bijdrage, meer ziektekosten hebt gemaakt, dus be-
dragen die van uw bankrekening zijn afgeschreven, zoekt u die dan ook bij elkaar, 
want wie weet is daar ook nog iets te verrekenen. Soms is het van groot belang 
om dit goed en nauwkeurig klaar te maken, want deze aftrekposten verlagen het 
verzamelinkomen.  
Dit verzamelinkomen wordt gebruikt voor de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Dus 
is het ook mogelijk dat uw huur-, of zorgtoeslag te laag wordt en u nog een ex-
traatje van toeslagen kunt verwachten. 
Denk er wel om dat uitgaven aan het CAK niet mogen worden opgevoerd als 
zijnde ziektekosten. Deze uitgaven komen niet in aanmerking voor belastingaf-
trek. 
Alle klanten van de PCOB-HUBA’s krijgen in februari weer een brief met de mach-
tigingscode toegestuurd. Hebt u die niet gekregen, bel dan uw HUBA zodat zij of 
hij de code voor u op tijd kan aanvragen. 
Zo helpt u uzelf en de HUBA’s om straks in maart weer met frisse moed uw aan-
giften snel te verzorgen. 
Voor de maand december wens ik u fijne feestdagen en voor 2022 een gelukkig 
nieuwjaar. 
 
 Han Ellermeijer. 
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COLUMN VAN WILMA                                    
     

 
Als ik pindakaas zie of als ik er aan denk dan ga ik terug naar mijn vroege 

kinderjaren. Ik zal zo’n vijf jaar geweest zijn. Als mij dan de vraag werd ge-

steld”: ‘Wat vind je heel erg lekker op brood dan was mijn antwoord stee-

vast:  

 

P i n d a k a a s  

Pindakaas.... pindakaas, pindakaas. . . Vroeger was dat het 

enige dat ik op brood wilde. 

Als mijn moeder vroeg: "Wilma, wat wil je op je brood?" 

Dan riep ik altijd: "pindakaas". 

 

En als we dan even later met zijn allen aan tafel zaten en ik ach-

ter mijn bord met een stapel ge-

smeerde boterhammen met pin-

dakaas zat, dan keek mijn moe-

der terloops richting mijn oor. En ze 

beweerde dan dat ik zoveel pin-

dakaas at dat het gewoon uit 

mijn oren weer naar buiten 

kwam. 

 

En weet je wat zo erg was!!!! Ik geloofde het ook nog.  

Ik had toen nog nooit van oorsmeer gehoord! 

 
En als ik dit lees dan verlang ik bijna weer naar het kind zijn terug. De on-
bezorgdheid, de liefde, de harmonie. Het warme gezin. Dus…. 

 
  

Bij deze dien ik officieel mijn ontslag in als volwassene. 

Ik heb besloten dat ik de verantwoordelijkheden van een 5 ja-

rige weer wil.  

Ik wil naar de snackbar gaan en denken dat het een vier-ster-

renrestaurant is. Ik wil met stokjes over een plas varen en 
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havens maken van stenen. Ik wil weer geloven dat je beter cho-

colademunten kunt hebben dan geld, want die kan je opeten.  

Ik wil onder een grote boom liggen en naar de wolken kijken en 

limonade verkopen op een hete zomerdag.  

Ik wil terug naar de tijd dat het leven eenvoudig was; toen je 

alleen nog maar de kleuren, rekentafels en kinderliedjes kende 

en dat maakte niet uit, want je wist niet wat je niet wist en het 

kon je niet schelen ook. Je wist alleen hoe je gelukkig moest zijn, 

want je was zalig onwetend van alle dingen die je bezorgd kon-

den maken of van je stuk konden brengen. Ik wil geloven dat 

alles mogelijk is.  

Ik wil weer onwetend zijn over hoe ingewikkeld het leven is en 

weer gelukkig met de kleine dingen. Ik wil weer simpel kunnen 

leven.  

Ik wil niet dat mijn leven bestaat uit computer crashes, bergen 

papierwerk, altijd maar weer de touwtjes aan elkaar moeten 

knopen, rekeningen, verzekeringen, roddel, ziekte en het verlies 

van mijn geliefden.  

Ik wil geloven in de kracht van een glimlach, knuffels, een aar-

dig woord, waarheid, eerlijkheid, vrede, dromen, verbeelding, 

de mensen en het maken van sneeuwpoppen.  

Dus... hier zijn mijn pinpas, mijn creditcard en autosleutels en 

mijn cv.  

Ik doe officieel afstand van mijn volwassenheid.  

En als je er nog met me over wil praten, dan moet je me eerst 

zien te pakken want................  

“Tikkie, jij bent 'm !!!! 

 

Wilma Wilman 
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DAGTOCHT DEKSELSE  PANNETJES. 
 
 
Met erg slecht weer  gingen  we  op weg. Onze  eerste  dagtocht sinds een lange 
periode van coronaregels die busreizen onmogelijk maakten. De bus was  mooi  
op  tijd,  maar  anders  als  we  gewend waren, reizen  we  niet  meer  met  Hippo-
,  maar  met  Bakreizen, gelukkig met dezelfde goede service. Ton, onze chauffeur, 
had nog even snel voor we weggingen de ruitenwissers gerepareerd maar we wa-
ren Den Helder nog niet uit of ze stopten er weer mee.  Ik vond dat niet prettig 
maar Ton had goed zicht en we reden rustig naar Voorthuizen.  Daar werden we 
opgewacht door boer Gijs. Onder het genot van koffie en zelfgebakken cake ver-
telde boer Gijs over het ontstaan van het bedrijf zoals het nu is. Het was  vroeger  
een   boerderij  met  koeien  en   varkens   maar   door  alle  regelgeving  en  
veranderingen  is  het boerenbedrijf veranderd in een recreatieve locatie met on-
der andere een kleine camping en in de vroegere koeienstal een klein winkeltje 
en demonstratie advocaat maken.  Wanneer je binnen komt   weet  je  niet  wat  
je  ziet.   Allemaal dingen  van  vroeger, het  staat  er  helemaal   vol mee.  De 
koffie  werd  niet  in kopjes  geschonken  maar  in  melk  bekers  die  wij  nog  van  
vroeger herkenden. De demonstratie  werd gegeven door een schoonzuster van 
boer Gijs, de cake gebakken door zijn vrouw. Het was erg  leuk en als  je  kijkt  is  
het  helemaal  niet  moeilijk  om  zelf  advocaat  te maken. Je hebt  er  niet  veel  
voor  nodig.  Wel zie  je  aan  de  kleur  dat  hier  niets  aan  kleurstoffen  is  toe  
gevoegd   ze  is  heel  licht  van  kleur.  Na de  demonstratie  mocht  iedereen   
proeven en was er tijd om in groepjes te winkelen. De advocaat werd goed ver-
kocht en ook andere oudhollandse producten gingen over de toonbank. Hierna 
vervolgden  we  onze reis  naar  Terwolde  waar  we  bij Kriebelz gingen  eten. In 
de bus werd de coronapas gecheckt en daarna snel naar binnen. Het eten was  
heel  goed  verzorgd.  In verschillende   pannetjes werd het vlees opgediend en 
de procureur werd aan tafel gesneden en geserveerd. Er was een   ruime keuze in 
groenten, patat  en  aardappeltjes, alles  van lokale bedrijven. Het was heerlijk.  
Als toetje   konden we kiezen tussen ijs of  yoghurttaart. Onze volgende stop was 
Elburg. De zon scheen uitbundig en iedereen genoot van de   leuke winkeltjes en 
terrasjes.  We hebben er  gezellig  door  heen  kunnen  lopen en van de terrasjes 
genoten.  De terugreis verliep goed en gelukkig  was er weinig  regen.  
Het was een geslaagde dag! 
Hannie 
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WOORDZOEKER DECEMBER 2021 
 

ADVENT FEESTVERLICHTING KERSTKRANS  SPECULAAS 
APPELFLAPPEN GEZANG KERSTSTAL STER  
BETHLEHEM GEZELLIGHEID NIEUWJAAR STERRETJES 
CHOCOLADEMELK GLÜHWEIN OLIEBOLLEN VRIESKOU 
DECEMBER HEMEL OUDJAAR VRIEZEN 
DENNENBOOM ISRAEL SCHAATSEN VUURPEIL 
DINER JANUARI SLEEËN VUURWERK 
ENGELEN KERKDIENST SNEEUW IJS 
ERWTENSOEP KERST SNEEUWPOP IJSPEGEL 
EZEL KERSTFEEST SPAR IJSPRET 

 OUDENNIEUW 

G S V U U R W E R K E R S T S T A L 

E N G E L E N D R E N I D N I T G S 

V A I N E Z E I R V E Z I R S D T E 

U R E T G S N E E U W E A N G E E N 

U K Z S H D E H K  U W U E E R N T S 

R T E L E C R G E H N I Z R R N M A 

P S L E A S I  I Ü A D A E A E E T A 

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

I E O Ë P N G L R G J J D E N B C U 

L K P N E K L E M E D A L O C O H C 

U E W D L S K Z S U V H IJ K E O A E 

O N U E F L G E O P T T O S E M A P 

K O E C L E E G D E A N S I P R T S 

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

E E N M P E E R W T E N S O E P E T 

I M S B P P N I E U W J A A R F N T 

R E J E E S A R T S E E F T S R E K 

V L A R N IJ IJ R N E L L O B E I L O 

Oplossing van november is: “Ook dit jaar is de herfst weer mooi.”  

De winnaar is na loting geworden: mevr. R. Scheffer. 
Gefeliciteerd met uw prijs. 
Stuur de oplossing voor 10 januari o.v.v. “woordzoeker december” 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 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 

 


