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De minimumbijdrage per jaar bedraagt:     echtpaar € 50,00         individuele lid € 30,00  
Bankrekening:  NL75 RABO 0306 8865 29 ten name van PCOB Den Helder  
 
  

mailto:secr.pcobdenhelder@outlook.com


3 

 
 
 
 
 
 

 VAN DE VOORZITTER 

 

2021 

 

De eerste nog steeds niet bijzonder enerverende maand van dit jaar 

 ligt al weer achter ons. 

Toch blijven wij verwachtingsvol uitzien naar betere tijden,  

waarin het weer vanzelfsprekend wordt dat wij vooral zelf mogen  

bepalen wat we wel of niet gaan doen. 

 

We kunnen natuurlijk niks voorspellen 

Die kunst verstaan wij niet beste mensen, 

 

Maar we kunnen u wel het beste wensen, 

Het allerbeste voor dit nieuwe jaar, 

 

Waarin verdriet en pijn  

Twee onbekenden zijn. 

 

Onthoud van ’t oude jaar  

Alleen de beste dagen 

 

En zie met nieuwe moed het nieuwe jaar tegemoet! 

Een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe kleur. 

 

Veel geluk en vrede, 

Veel liefde voor elkaar. 

Aandacht voor de naaste, 

Dan wordt het een waardevol jaar! 

 

Het bestuur en de medewerkers zullen er hoe dan ook weer alles aan doen om er een 

mooi, actief, creatief, leerzaam en gezellig jaar van te maken. 

Daar kunt u op vertrouwen! 

 
 

Jan van der Velde  
 

 

Er is niemand die kan bepalen hoe zwaar jouw rugzak is….. 
Want jij bent degene die hem moet dragen. 
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Bij de voorpagina.  
Deze keer wil ik een lang geleden gestelde vraag van onze secretaris aan mij ein-
delijk eens gaan uitvoeren. De heer Stam vroeg mij al een heel tijdje terug of ik 
ook eens iets anders wilde tekenen dan gebouwen voor ons maandblad. Ik heb 
daar eigenlijk niet zo veel mee gedaan, omdat er steeds iets anders werd ge-
vraagd. Maar nu het eerste blad van 2021 gemaakt moet worden, wil ik toch aan 
zijn wens voldoen. En wel, niet zo heel ver van zijn woning bevindt zich een brug-
getje. Je vindt het als je je auto bij Huis ter Duin parkeert en vervolgens het Heng-
stepad oploopt om een duinwandeling of een strandwandeling te gaan maken. Je 
moet dan over dat bruggetje over een smal watertje waar prachtige waterlelies 
bloeien in de zomer.  
Je moet dus, wil je je plan uitvoeren, over de brug komen. Dat is een aardige  
gedachte voor 2021. Wil je iets ondernemen, dan moet je over de brug komen, 
er wat voor over hebben. Ja zeker als je in de wintermaanden een wandeling wilt 
maken en er een gure westenwind staat, dan moet je er wel erg veel voor over 
hebben om in beweging te zijn. 
En dat is nu ook weer zo’n mooie metafoor. In beweging blijven! Dat is goed voor 
de gezondheid, je lijf blijft er beter door functioneren. Stil zitten is nu eenmaal 
niet goed voor een mens, dat zorgt voor stilstand en dat is achteruitgang. 
In beweging blijven en over de brug komen. 
Twee mooie gedachten voor 2021. 
Dit bruggetje bij het Hengstepad gaf mij zo te denken. Zou het niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor onze PCOB niet schitterend zijn als wij over de brug komen 
en in beweging zijn. Steeds meer creatieve gedachten ontwikkelen om elkaar tot 
steun en hulp te zijn. 
We hebben in 2020 te veel niets kunnen doen vanwege het Coronavirus. Zou het 
zo kunnen gaan dat we in 2021 weer veel voor onze leden kunnen betekenen? 
Ik hoop het toch zo!!! 
Zo kan een vraag om een tekening voor ons blad je toch tot bijzondere gedachten 
brengen. 
Dat zat ik me zo te bedenken tijdends het maken van dit artikel. Maar ook al ge-
nietend van al dat moois dat zomaar te vinden is in onze stad. 
Mag 2021 ons veel moois brengen, ons actief laten zijn en in beweging brengen. 
 
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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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 ge-
maakt kunnen worden. U kunt ook recht-
streeks een e-mail sturen aan  
pc.PCOB@gmail.com. Voor elk bezoek  
geldt een onkostenvergoeding van  
€ 5,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0223- 693410 
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Alles wat je anderen geeft 
Goed dan wel kwaad 
Komt zolang je leeft 

Weer terug vroeg of laat 
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BELASTINGHULP AANGIFTE 2020 
  

Ook in 2021 wil de PCOB Den Helder/Julianadorp u helpen bij het invullen van uw 
aangifte inkomstenbelasting. De 6 HUBA's zijn weer bereid om u thuis te komen 
bezoeken en uw aangifte in te vullen en te kijken naar huurtoeslag en zorgtoeslag. 
Maar als u dat liever niet heeft is het ook mogelijk om de HUBA telefonisch te 
vragen om uw overzichten via de telefoon door te bellen. 
Omdat de HUBA's gebruik maken van de machtigingscode zullen zij die ook weer 
gaan gebruiken. Gebruikte u vorig jaar ook een machtigingscode dan wordt deze 
weer automatisch naar u toegestuurd door de belastingdienst. Wanneer u voor 
de eerste keer de hulp inroept moet u de HUBA wel uw BSN-nummer en geboor-
tedatum geven, want dan kan hij voor u de machtigingscode aanvragen. Als u ge-
trouwd bent moet er ook een machtigingscode voor uw partner aangevraagd 
worden. Dus ook het BSN-nummer en de geboortedatum van de partner moet u 
dan doorgeven aan uw HUBA. De kosten voor de hulp zijn net als vorig jaar maxi-
maal € 10 per echtpaar. Zelf moet u zorgen voor de volgende zaken:  
1. Lijst van giften, zorg dat u die klaar heeft.  
2. Lijst met ziektekosten, zoals niet vergoede medicijnen, gehoortoestelbatterijen                                            
niet vergoede tandartskosten e.d. moet u ook zelf maken 
3. Hypotheekkosten en hypotheekrente, als u een eigen huis bezit.  
4. Jaaropgave van SVB, pensioen en andere inkomsten.  
5. Bankoverzichten.  
De belastingkampanje begint op maandag 1 maart 2021.  
Heeft u de machtigingscode ontvangen dan kunt u uw HUBA bellen om uw code 
door te geven en om een afspraak te maken.  
 
Uw HUBA's zijn:  
Han Ellermeijer, coördinator tel. 633 618  
Wim Bouw tel. 633 171  
Tinus Keizer tel. 647 842  
Annemarie Leemans tel. 630 094 
Joop van Schijndel tel. 691 840  
Jaap Warbout tel. 632 716 
 
Han Ellermeijer, coördinator belastinghulp PCOB Den Helder 
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Activiteitenagenda 

 
 
 

In de maand februari zal het waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn om de activitei-
ten van de PCOB weer op te starten. Maar we weten nu begin januari, als we dit 
schrijven, nog niet hoe goed of de lock down wordt verlengd en wanner er weer 
meer activiteiten worden toegelaten. 
De Wandelgroep wil 2 februari weer op stap gaan. En omdat we in de buitenlucht 
lopen zal dat wel doorgaan. 
Voor de Sjoelgroep geldt dat ze 17 februari weer willen beginnen in de Draaikolk, 
maar of dat al mag is de vraag.  
Kijk daarom ook op de website PCOB Den Helder.nl of alles wel door kan gaan. 
En wanneer er weer activiteiten worden opgestart. 
Volgende maand wellicht meer te vertellen over onze activiteiten. 
 

 
 

  

 

         
                        

                                                                         

 

 

  Commissie reizen en excursies   

Reizen 2021 

Er was een prachtige documentaire over de otters in Nederland op de televisie 

o.a. over de populatie in de Weerribben maar ook in de Alde Faenen. De Weer-

ribben daar zijn we geweest, weet u het nog, met een gids reden we door dit 

prachtige natuurgebied, de Alde Feanen stond het afgelopen jaar op het pro-

gramma maar kon helaas geen doorgang vinden. Zodra de coronamaatregels het 

toestaan gaan we in gesprek met Bak Reizen om te bespreken wat zij voor 2021 

op het programma hebben staan voor dagtochten maar zeker ook voor een 

mooie meerdaagse reis in september. Met u duimen wij dat er snel een kentering 

in het verspreiden van het virus komt en we weer plannen kunnen maken. 

 

Wij houden u op de hoogte. 

De reiscommissie. 
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THUISADMINISTRATIE 
 
Heeft u problemen om uw administratie goed in orde te krijgen? Ik wil u 
graag komen helpen. 
Ook voor het eventueel invullen van formulieren, bankzaken en andere for-
maliteiten.  
De kosten zijn € 5,00 per bezoek. 
U kunt contact met mij opnemen: 
mevrouw G. de Ruijter, tel. 669479 voor verdere afspraken 
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CONTRIBUTIE  2021      
 
Ook als penningmeester kijk ik met gemengde gevoelens terug op het afgelopen 
jaar. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden, waaronder de Algemene le-
denvergadering die in maart 2020 gepland stond. Hopelijk kunnen we langzaam 
aan terug naar een meer “normale” situatie. 
Wat wel positief is, dat eind december alle contributie over 2020 betaald was. 
Dus een nieuw (contributie) jaar kan weer opgestart worden. De eerste bedragen 
zijn inmiddels ontvangen.  De contributie is ten opzichte van het vorige jaar niet 
veranderd.  
De contributie voor 2021 bedraagt: 

- € 30,- voor een individueel lid. 
- € 50,- voor een echtpaar. 

Evenals andere jaren vindt u hieronder de diverse mogelijkheden tot betaling. 
1. U betaalt per automatische incasso. In dat geval wordt het verschuldigde 

bedrag afgeschreven in de tweede helft van februari. Mocht u nog geen 
Machtigingsformulier ingevuld hebben, dan kan dat alsnog. Het formulier 
staat op de website van onze vereniging www.pcobdenhelder.nl onder “do-
cumenten”. 

2. U betaalt zelf via de bank.  
In dat geval kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden. 
-  U betaalt de contributie in één keer vóór 1 maart 2021. 
-  U betaalt per half jaar: 
 - individueel :     € 15,00 vóór 1 maart en  € 15,00 vóór 1 augustus 2021. 
 - als echtpaar:     € 25,00 vóór 1 maart en  € 25,00 vóór 1 augustus 2021.  
-  U betaalt aan het begin van elk kwartaal:    
 -  individueel       €   7,50   per kwartaal.    
 -  als echtpaar      € 12,50   per kwartaal. 
 
Vriendelijk verzoek ik u de betalingen zelf in de gaten te houden. 
De contributie kunt u overmaken op onze bankrekening                                                                      
NL 75 RABO 0306 8865 29 ten name van PCOB,  Den Helder, 
onder vermelding van: contributie 2021 en uw naam en uw adres. 
Ten slotte: het staat alle leden vrij om naast het contributiebedrag een vrijwil-
lige extra bijdrage te doen.  
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Joop van Schijndel,  Penningmeester.   

http://www.pcobdenhelder.nl/
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Huishoudelijke Hulp Toelage stopt 

Voor inwoners was het mogelijk om gedurende een periode van maximaal 12 we-
ken inzet van huishoudelijke hulp aan te vragen bij een zorgaanbieder voor € 5,00 
per uur. Deze hulp werd bijvoorbeeld ingezet wanneer men uit het ziekenhuis 
kwam en thuis de draad weer op moest pakken. In de afgelopen jaren heeft de 
gemeente Den Helder in samenwerking met zorgaanbieders deze regeling Huis-
houdelijke Hulp Toelage (HHT) uitgevoerd. Per 1 januari 2021 stopt deze regeling. 
Wel blijft het mogelijk om schoonmaak ondersteuning aan te vragen bij urgentie. 
De reden waarom de regeling stopt is omdat deze onvoldoende werd ingezet voor 
het doel waarvoor het was bestemd. Uiteraard blijven de al gemaakte afspraken 
gelden in het nieuwe jaar. Vanaf 1 januari is het dus niet meer mogelijk om een 
aanvraag voor tijdelijke huishoudelijke hulp te doen bij de zorgaanbieders. Voor 
kortdurende hulp wordt verwacht dat mensen dit zelf vanuit het eigen netwerk 
en/of de omgeving kunnen oppakken, of via particuliere hulp. 

Wanneer het niet lukt om zelf huishoudelijke hulp te organiseren - en als er sprake 
is van spoed omdat hulp per direct noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld, 
kan dit worden gemeld bij de gemeente. Wanneer er aan de voorwaarden is vol-
daan, wordt in samenspraak met een zorgaanbieder zo snel als mogelijk de no-
dige ondersteuning ingezet. Het gaat om situaties waarin: 

• Ontslag uit het ziekenhuis of instelling alleen mogelijk is als de schoonmaak-
ondersteuning geregeld is. Bijvoorbeeld: de hulpvrager is acuut opgenomen 
na een incident en er is sprake van een revalidatieperiode in verband met 
een lichamelijke aandoening; 

• De lichamelijke beperking verslechtert als de huishoudelijk hulp niet direct 
wordt geleverd; 

• Hulpvrager geen sociale omgeving heeft die direct hulp kan bieden bij 
schoonmaakondersteuning; 

• Mantelzorger uit valt of acuut moet worden ontzien; 
• Er plotselinge uitval is van een ouder met (jonge) kinderen in een eenouder 

Spoedaanvragen worden gedaan door: 

• de transferverpleegkundige van het ziekenhuis / huisarts 
• de hulpvrager of diens netwerk.  Bij voorkeur worden deze aanvragen tele-

fonisch gedaan, zodat de dienstdoende consulent direct een gesprek kan 
voeren of een huisbezoek kan afleggen. Bellen kan naar het telefoonnum-
mer van Team Wmo via 14 0223 of mailen naar zorg@denhelder.nl. 

mailto:zorg@denhelder.nl
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             Verenigingsnieuws.  
Lief en leed 
De eerste Reflexief van dit jaar is weer bij u bezorgd. Ik hoop dat de bezoeken 
aan onze leden het komende jaar weer op de oude manier kunnen plaatsvinden. 
Ik heb gemerkt dat er de afgelopen periode toch bezoeken zijn afgelegd in over-
leg met de mensen en het in acht nemen van de regels. Voor velen was het toch 
een fijne onderbreking in deze tijd.  
 
Op 24 december waren Dhr. en mevr. Meijer-v.d. Stoep 55 jaar getrouwd. 
Nog van harte gefeliciteerd.  
 
Voor verschillende van onze leden waren de afgelopen maanden niet de makke-
lijkste. Zij hadden te kampen met ziekte, moesten soms zware behandelingen on-
dergaan of verloren hun geliefde partner.  
Juist onder die omstandigheden is er zo’n behoefte aan mensen om je heen en 
dat kon allemaal maar in beperkte mate. 
Iedereen van harte veel sterkte toegewenst in alle moeite en verdriet. 
Emmy van der Zee. 

 
Lief en Leed Julianadorp 

Dhr A.Bijl is opgenomen in De Zeester, wij wensen de fam: sterkte toe.  
Mevr. G. Horinga is na verblijf in Ten Anker en het ziekenhuis nu in Den Koogh 
waar zij 13-01-2021 haar 86ste verjaardag mag vieren.  
Dhr.G. Wolfis is gelukkig thuis, samen met zijn vrouw maken zij wandelingen als 
de gezondheid en het weer het toe laat. Ook mogen zij er weer een jaartje bijtel-
len Mevr Wolfis 26-01-2021(84)jaar Dhr Wolfis 09-02-2021(86)jaar. 
Mevr Vroegop mag 13-01-2021(86) jaar worden.   
Mevr Terpstra wordt 20-01-2021 (88) jaar.  
Dan is er ook een 50 jarig huwelijk te melden van Nick en Truus Storm dat was 04-
12-2020.  
Wij willen deze leden namens  het bestuur van harte feliciteren, hopend dat het 
fijne dagen geweest zijn of dat het nog mag worden.  
Hopende dat het dit jaar  iets  gezelliger en activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. 
Geeske Hospes 
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Bedankjes 

• Wij willen de PCOB afd. Julianadorp hartelijk bedanken voor het opge-
maakte plantenstukje ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk. Leuk. On-
danks de corona maatregelen hebben we een gezellige dag gehad.  
Hartelijke groeten  Arie en Reinie Slot. 

                    

Overleden 
 

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van:  
Dhr. A. van der Haagen, Heiligharn 314                              8-1-1940 -  16-12-2020 
Dhr. F. van Galen, Dijkschouwerslaan                                14-3-1943 - 22-12-2020  
Mevr. G. de Beer-Knopper, De Garst 105   5-8-1936 -  28-12-2020                                    
Dhr. J. Veenman, Landbouwstraat 42  7-3-1932 – 3-1-2021  
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 

 

PCOB autodienst 
 
Wij zoeken chauffeurs voor de autodienst.  

Om deze service te kunnen blijven aanbieden hebben wij chauf-
feurs nodig die één of twee keer per maand (afhankelijk van het 
aantal chauffeurs) één van onze leden wil rijden. De coördinator 
autodienst is Johan van Schie. Hebt u vragen dan kunt u contact 
opnemen met hem of met Jan van der Velde respectievelijk 

0223644109/0638034802 of 0223633746. 
Het bestuur hoopt dat we deze service kunnen blijven aanbieden maar zonder u 
als chauffeurs is dat niet mogelijk. 
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 € 0,70 per kilometer met een minimum-
prijs van € 4,00. Er is geen instaptarief. 
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                        De Wandelclub Weer of geen Weer   
 Wandelstartplaatsen   februari  2021  
 De start is excact  om 9.30 uur 
             2 :  februari  :  Parkeerplaats Quelderduin 
             9 : februari  :  Timorpark vanaf Palviljoen v Toen         
           16 : februari  :  Parkeerplaats Vredeskerk 
           23 : februari  :  Parkeerplaats Helderse Vallei 
             2 :     maart  :  Start vanaf School 7 bibliotheek 
 
Vanaf deze plaats wens ik iedereen het allerbeste voor het jaar 2021. 
Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar nadat een ieder gevaccineerd is weer 
als groep met elkaar wandelen en dan ook weer na afloop gezellig met elkaar 
weer koffie drinken. 
 
Toch ook nu maar weer de startplaatsen vermeld voor de komende maand dan 
is het toch mogelijk om iedere week weer een ander rondje te lopen. 
We weten nu nog niet wanneer we weer met meerdere personen kunnen wan-
delen, maar dat wordt dan wel weer op de website vermeld, dus houd deze site 
van de PCOB in de gaten. 
 
Het is in iedere geval wel zo, dat er elke week toch wordt gewandeld vanaf ver-
schillende plaatsen met het verplichte afstand te houden tot elkaar. 
We hebben hier toch in Den Helder voldoende mogelijkheden om heerlijk in de 
buitenlucht te zijn zoals langs de zee of in de parken Mariendal, Quelderduin, 
Donkere duinen. 
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen houden we de moed er in en komt er 
straks weer een tijd dat we deze corona periode achter ons kunnen laten. 
Misschien is dit een goede plek om ook een kenbnis lid te laten worden van de 
PCOB Ouderenbond, die krijgt dan iedere maand de Reflexief, het  grootste seni-
oren magazine van Nederland waar heel veel informatie instaat voor alle senio-
ren.   
 
Zo staan  ook alle activiteiten  van de PCOB op de website om te worden beke-
ken. U kunt dan zien wat er wel en niet kan doorgaan. 
Voor inlichtingen inzake het wandelen kunt u mij altijd bellen op mobiele tele-
foon: 0646306566 of mailen kan ook naar cvdspek@quicknet.nl.  
Hopelijk tot ziens! 
Cor v d Spek 
 

mailto:cvdspek@quicknet.nl
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Sjoelclub PCOB  “Laat ons maar schuiven” 

 
Ik geef iedereen hierbij nog de beste wensen voor het jaar 2021. 
Helaas hebben we maar 6 keer op een dinsdagmiddag kunnen sjoelen in het af-
gelopen jaar 2020, dat was in jan, febr en toen nog 2x in juli en augustus en sep-
tember voordat alles weer op slot ging. 
Mochten we weer kunnen gaan sjoelen, krijgt een ieder van mij bericht op 
welke dinsdagmiddag dit weer kan worden gehouden. 
De data van het nieuwe jaar 2021 heb ik wel aangegeven bij de Draaikolk, maar 
dus maar afwachten of dat ook kan en of deze data daar ook vrij zijn voor ons 
om te  sjoelen. 
Voor februari zou dat zijn dinsdag middag 17 februari en voor de maand maart 
dan op dinsdag de 24ste, maar houdt U vooral de website van de PCOB in de ga-
ten voor alle activiteiten die georganiseerd worden door de PCOB. 
Maar u bent dan ook allemaal weer van harte welkom op de sjoelmiddag die 
dan weer in de Draaikolk gehouden zal worden op de dinsdagmiddag die om 
14.00 uur begint en om 16.00 uur eindigt. 
Voor meer informatie kunt mij altijd bellen op 0646306566 of een mailtje sturen 
naar:   
cvdspek@quicknet.nl  
Cor van de Spek. 
 
 

Ze zeggen dat iemand slechts drie dingen nodig heeft 
om echt gelukkig te zijn in deze wereld: 

Iemand om van te houden 
Iets om te doen 

En iets om op te hopen. 
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In gesprek met mevrouw De Jong. 
 
Mevrouw de Jong woont op Huisduinen en als HUBA verzorg ik al enige                      

jaren haar belastingopgave. Mevrouw kent mijn schoonfamilie goed want familie 
van haar waren de buren van mijn schoonouders en we hebben dus altijd wel wat 
om over te kletsen als ik bij haar kom in het voorjaar. Mevrouw is 84 jaar oud en 
weduwe. Haar zelfredzaamheid is prima en zij is zelfs nog mantelzorger voor haar 
schoonzusje Rietje die 101 jaar oud is en in een aanleunwoning van de Golfstroom 
woont. Zij staat ingeschreven bij de woningstichting want zij wil ook graag naar 
De Schooten verhuizen om wat dichter bij de voorzieningen zoals winkels te wo-
nen maar ondanks dat zij veel punten heeft is er altijd wel iemand die er nog meer 
heeft en dus voor gaat. Op het ogenblik kookt zij ook iedere dag voor haar buur-
man die een vervelende periode achter de rug heeft.  
 
De coronatijd. 
Mevrouw redt zich goed, zij loopt, fietst en rijdt auto en dat is wel fijn want het 
openbaar vervoer vanuit Huisduinen is niet veel. Zij voelt zich gelukkig niet een-
zaam. Haar zoon komt 1 x in de week bij haar eten maar ze houden afstand. Ook 
als er verjaardagen in de familie zijn wordt er rekening gehouden met het aantal 
toegestane personen die op visite komen. Moeilijk is het dat zij niet met haar 
kleindochter mag knuffelen.  Op het moment dat ik belde was zij foto’s aan het 
uitzoeken, veel herinneringen en leuk om terug te zien maar ook tijd om foto’s 
van familieleden die haar kinderen niet kennen op te ruimen.  Mevrouw heeft last 
van hielspoor, erg vervelend. Zij is zelf wel in staat om medicatie en zorgmiddelen 
te halen, alles met een mondkapje op en met inachtneming van voldoende af-
stand. In haar woonomgeving zijn een aantal bewoners besmet dus ze is erg voor-
zichtig. 
 
En verder. 
Mevrouw vraagt zich af of ze nog wel gaat reageren op aanleunwoningen bij de 
Golfstroom. Zij wordt ook ouder en weet niet of ze nog wel zin heeft in de romp-
slomp van het verhuizen. Aan de andere kant heeft zij geen binding met Huisdui-
nen waar haar man indertijd graag wilde wonen al heeft zij een prachtig apparte-
ment. Al gaande het gesprek kwamen we erop dat het toch wel verstandiger is 
om wel te blijven reageren op de aanleunwoningen. Immers nu kan zij nog gaan 
en staan waar zij wil maar je weet niet hoe dat over een poosje zal zijn!  
Annemarie Leemans 
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              In gesprek met mevrouw Ouderling 
 
Meneer en mevrouw Ouderling wonen zelfstandig in Nieuw Den Helder 

dicht bij het Falgacentrum. Zij zijn vandaag voor een coronatest geweest omdat 
zij in aanraking zijn geweest met iemand die positief getest is. Mevrouw is best 
een beetje zenuwachtig maar zij hebben geen klachten dus hopen er het beste 
van. Ondanks dat zij erg voorzichtig zijn overkomt het je toch. Mevrouw was tot 
de 1e Lock down vrijwilliger bij het zwemmen van Vrijwaard. Zij deed dit samen 
met nog 2 dames maar na de Lock down is het zwemmen niet opnieuw gestart 
en heeft zij niets meer van Vrijwaard gehoord. Erg jammer want zij wordt nog 
vaak gebeld door deelnemers die graag weer zouden gaan zwemmen. 
 
De coronatijd. 
Bij het begin van de uitbraak van het coronavirus heeft hun dochter aangeboden 
om de boodschappen te doen, maar mevrouw voorzag dat dit wel eens heel lang 
zou kunnen duren en heeft hier zelf een weg in gevonden. Zij woont dicht bij de 
winkels en gaat alleen op tijdstippen dat het rustig is. Met haar kinderen en klein-
kinderen spreken meneer en mevrouw regelmatig af op het strand bij Groet en 
gaan dan samen wandelen, op afstand, maar het is fijn om elkaar te ontmoeten 
en te genieten van wat wel mogelijk is. Zij houden ook contact via de Ipad en de 
telefoon. Wanneer zij thuis bezoek krijgen wordt er niet geknuffeld en houden ze 
afstand. Ze hebben ook heel wat coronakilometers afgelegd op hun fietsen, soms 
alleen, soms met een vriendin maar ook met het fietsen altijd op afstand. Ze mis-
sen vooral het samen een kopje koffiedrinken onderweg.  
 
En verder. 
Wordt er uitgekeken naar het moment dat ze aan de beurt zijn om ingeënt te 
worden en weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen. Ze hopen snel weer een 
dagje er op uit te kunnen gaan samen, een stad bekijken, af en toe een museum 
bezoeken of gewoon een terrasje te pikken. Het zijn vooral de kleine dingen waar 
zij heel erg van kunnen genieten en die zij heel erg missen. 
 
Annemarie Leemans 
 

We zoeken allemaal de sleutel tot het geluk, 
Zelfs vaak in verre oorden. 

Maar we vinden hem meestal dichtbij 
In een paar bemoeidigende woorden. 
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Armoede ouderen toegenomen 

 
Het CBS publiceerde cijfers over het armoederi-
sico onder de Nederlandse bevolking. Wat 
blijkt? Hoewel de armoede gemiddeld genomen 
licht afnam in 2019, is het risico voor senioren 
juist toegenomen. Directeur Marcel Sturkenboom: “Dit komt overeen met de er-
varing van onze leden. De kosten en lasten nemen toe, terwijl het inkomen ge-
lijk blijft. Toenemende armoede bij ouderen moet nu de hoogste prioriteit krij-
gen in de Tweede Kamerverkiezingen.”  
 

‘Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager’, stelt het CBS op 2 december. 
Voor werkenden en kinderen is dit gelukkig het geval. Toch leven nog steeds he-
laas 1 miljoen Nederlanders in armoede.  

KBO-PCOB dook in de achterliggende cijfers en ontdekte dat het beeld voor met 
name senioren niet gunstig is. Uit eerder onderzoek weten we dat bepaalde groe-
pen kwetsbaar zijn: vijftigers en zestigers die werkloos of arbeidsongeschikt ra-
ken, mensen zonder spaargeld met een huurwoning en 85-plussers met hoge 
zorgkosten. Arbeidsmarktdiscriminatie en achterblijvende pensioenen drukken 
de koopkracht en vergroten het risico op een blijvend laag inkomen.  

Vanaf 55 jaar meer armoede  

In 2019 gold 1.090 euro netto per maand voor een alleenstaande als de lage in-
komensgrens. Gekeken naar deze grens, blijkt dat de armoede tussen 2018 en 
2019 is toegenomen bij de meeste leeftijdscohorten vanaf 55 jaar. Dit in tegen-
stelling tot de gehele Nederlandse bevolking, waar in dat jaar een lichte daling te 
zien is. Gekeken vanaf 2011 is de stijging onder senioren zelfs zeer sterk. 

Directeur Marcel Sturkenboom: “Onbegrijpelijk dat dit niet meer aandacht krijgt 
in politiek en beleid. Wat KBO-PCOB betreft is dit een prioriteit voor de Tweede 
Kamerverkiezingen: bestrijd de groeiende armoede onder senioren!”  

Bron: KBO-PCOB.Nu 

 
 
 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/armoederisico-bevolking-in-2019-een-fractie-lager
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83842NED/table?dl=46C8A
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/armoede-onder-ouderen/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/actieplan-inclusieve-arbeidsmarkt-kan-niet-wachten/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/verbetering-koopkracht-senioren-noodzakelijk/
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Vaccinatiestrategie corona 

Op 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers in Nederland gevaccineerd. Veel ou-
deren willen ook graag gevaccineerd worden maar moeten nog wachten. Om u te 
informeren over de vaccinatiestrategie van het Kabinet en om u in de gelegenheid 
te stellen om antwoord op uw vragen te krijgen vindt u hier uitgebreide informa-
tie. 
Kwetsbare ouderen niet vooraan bij coronavaccinatie   
Het kabinet heeft niet het advies van de Gezondheidsraad gevolgd door kwets-
bare ouderen voorrang te geven bij de start van de inentingscampagne tegen 
corona. De beschikbaarheid van vaccins, de logistiek rond vaccins én door co-
rona geveld personeel in de acute zorg waren aanleiding om het vaccinatie-
schema aan te passen.   KBO-PCOB heeft op zich begrip voor deze wijziging, 
maar benadrukt dat kwetsbare (oudere) mensen die het hardst een vaccin nodig 
hebben niet uit het oog moeten worden verloren. 

 Vaccinatiestrategie   
Nederland is woensdag 6 januari van start gegaan met het vaccineren van mensen 
tegen corona. Minister De Jonge heeft besloten zorgpersoneel in verpleeghuizen 
en ziekenhuizen voorrang te geven. Bewoners van verpleeghuizen zijn hierdoor 
iets later aan de beurt, hoewel de Gezondheidsraad in december heeft geadvi-
seerd het BioNTech Pfizer vaccin (dat goed werkt bij 60-plussers) in de eerste 
plaats in te zetten bij ouderen. Minister De Jonge verwacht de ongeveer 3 miljoen 
thuiswonende mensen van 60-75 jaar vanaf maart te kunnen laten vaccineren op 
centrale locaties van de GGD. De 1,3 miljoen thuiswonende senioren van 75 jaar 
en ouder en niet-mobiele mensen ouder dan 60 jaar worden ingeënt bij de huis-
arts.   

 Adviseurs van kabinet zijn kritisch   
Het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad hebben op 4 
januari bekend gemaakt te vinden dat de door minister De Jonge voorgestelde 
verdeling van de verschillende vaccins (Moderna voor 75-plussers via huisarts 
en BioNTech Pfizer voor 60-75 arigen via de GGD) onvoldoende zekerheid biedt 
op een tijdige uitvoering in de hoogste risicogroepen. Omdat de meeste gezond-
heidswinst is te behalen bij de doelgroep van ouderen vanaf 60 jaar adviseren 
het OMT en de Gezondheidsraad minister De Jonge om ten minste 90% van de 
vaccins te bestemmen voor het vaccineren van deze groep.  
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  Tweede Kamer vraagt aandacht voor ouderen   

De Tweede Kamer onderbrak op 5 januari haar kerstreces om met minister De 
Jonge en premier Rutte te debatteren over het coronabeleid. Kamerleden uitten 
forse kritiek op de vaccinatiestrategie. PVV-leider Geert Wilders vroeg minister 
De Jonge om in januari meteen te starten met het inenten van 3 miljoen ouderen 
en kwetsbare mensen, maar de minister kon dit niet beloven.  

De Jonge streeft ernaar om ook bewoners van verpleeghuizen zo snel mogelijk te 
vaccineren met het BioNTech/Pfizervaccin, maar of kwetsbare thuiswonende ou-
deren ook eerder gevaccineerd kunnen worden, is afhankelijk van het beschik-
baar komen van andere vaccins.  

Uiteindelijk nam de Tweede Kamer een motie van de SP, GroenLinks en PvdA aan 
die de regering vraagt te bezien hoe zo snel als mogelijk de meeste kwetsbare 
ouderen — binnen en buiten zorginstellingen — gevaccineerd kunnen worden, 
ook als dit een tijdelijke extra logistieke operatie van overheids- en zorgorganisa-
ties vergt. Volgens minister De Jonge is dit precies wat hij aan het doen is.  

Ook nam de Tweede Kamer een motie van 50PLUS aan die de regering verzoekt 
om ook vaccins die nog goedgekeurd moeten worden en die in gelijke mate ge-
schikt blijken te zijn voor ouderen als het BioNTech/Pfizer-vaccin, eerst in te zet-
ten voor de groep thuiswonende mensen van 60-75 jaar voordat begonnen wordt 
met het vaccineren van de groep 18-60 jaar zonder medische indicatie.  

 
Prijsvergelijking 
Beste mensen wat was ik blij toen ik eind van de maand ontdekte dat ik € 10 meer 
AOW kreeg en mijn vrouw ook. Dus we gaan er per maand € 20 op vooruit, dacht 
ik. Maar mijn pensioen werd met € 1 verlaagd. Dus gaan wij er toch nog € 19 op 
vooruit. Toen ik echter ontdekte dat mijn krant wel € 6 duurder is geworden, dat 
is €2 per maand. Dus nog € 17 voordeel. Maar mijn zorgverzekering werd wel € 
10 duurder per maand. Nu houden we nog € 7 over denk ik. Dus ben ik een geluk-
kig mens, want ik ga er het komende jaar echt op vooruit. Als de prijzen in de 
supermarkt tenminste niet stijgen. En ik moet er niet aan denken dat ik zorgkos-
ten moet maken, want dan ben ik ook nog € 385 per jaar kwijt of zelfs € 770 als 
we beiden naar een specialist in het ziekenhuis moeten. Dat betaal ik niet met de 
€ 84 die ik over heb gehouden. Uiteindelijk gaan ouderen er dus niet op vooruit. 
Dit schreef mij een gelukkig mens. 
Johannes 
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WOORDZOEKER 
 

CHOCOLADEMELK MUTS SNEEUWBAL WANTEN 
ERWTENSOEP OORWARMERS SNEEUWPOP WINTER 
GLÜHWEIN SCHAATSEN SNEEUWSCHOENEN WINTERJAS 
HANDSCHOENEN SJAAL SNEEUWSCHUIVER WINTERPRET 
KOUD SKIËN SNEEUWVLOK WINTERSLAAP 
KRUIK SLEE SNOWBOOTS WIT 
LANGLAUFEN SNEEUW VORST IJS 
   IJSBAAN  
 

 

                     
 

Oplossing van december is:  

“WIJ WENSEN U GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2021” 

De winnaar is na loting geworden: Mevr. L. Veenman – van der Vaart 

Gefeliciteerd met uw prijs. 
Stuur de oplossing voor 10 februari op 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) 

 

C S N E E U W P O P O N N R O 

W S C H A A T S E N E E E L S 

C I S N W T A O K N V S N N R 

IJ H T V S I S N E I A IJ E N A 

K A O R P N N O E J Ë E O I S 

W N O C E A H T R T U N H E R 

I V B T O C A E E W N N C W E 

N K W S S L T L B R A A S H M 

T R O D N N A A S A P J W Ü R 

E T N U I E L D B R A R U L A 

R A S W D I E S E A E E E G W 

H K R U I K IJ U L M  J T E T R 

R E V I U H C S W U E E N S O 

A A N E F U A L G N A L S I O 

M U T S N E E U W V L O K R 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 Mijn CBR.nl. U heeft 

hiervoor een DigiD code met sms controle nodig of u moet gebruik maken 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 aanvragen. 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 procedure en 

de benodigde formulieren voor de keuringsarts.  

U kunt nu een afspraak maken voor de medische keuring.  

Dat kan bij Rijbewijskeuringsarts via www.rijbewijskeuringsart.nl of telefonisch 

via 036-7200911 U kunt hier korting krijgen op vertoon van uw PCOB-ledenpas. 

De prijs is dan € 40. Niet leden betalen dan € 50. 

Het kan ook bij Regelzorg Rijbewijskeuringen. Een afspraak maakt u via www.re-

gelzorg.nl of telefonisch via Mediboeg 0223-684811. Hier kunt u geen korting krij-

gen, maar de prijs is dan € 35 tot maximaal € 50. 

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. 

 

Toolbox Samen Beslissen 

 

   KBO-PCOB is in samenwerking met Vilans en NOOM het project Sa-
men Beslissen gestart. In dit project staat een goede voorbereiding 
voor een ziekenhuisbehandeling centraal. Tijdens bijeenkomsten samen 
met senioren en een aantal ziekenhuizen in het land, is ingegaan op de 
werkwijze ‘Samen Beslissen’ en op het belang van het goed nadenken 
over wensen en mogelijkheden bij de keuzes voor behandelingen in het 
ziekenhuis. 
 
Dit heeft geleid tot een toolbox ‘Samen Beslissen met TOPICS-SF’, 
waarin een stappenplan, praktische hulpmiddelen, tips en voorbeelden 
te vinden zijn. Deze toolbox helpt afdelingen Geriatrie bij het implemen-
teren van een werkwijze voor samen beslissen met ouderen met behulp 
van een korte vragenlijst, de TOPICS-SF 
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Korting op vertoon van uw 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 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. 633618 

PCOB Themamiddagen  tel. 633746 

PCOB Thuisadministratie  tel. 669479 

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 

 


