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April 2020 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

Van het bestuur 

 
Plotseling geconfronteerd met een situatie die wij nog niet kennen. Het coranavirus houdt 
ons in deze tijd volledig in de ban. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er in een paar dagen 
nogal wat maatregelen van de regering opgelegd. Geen bijeenkomsten met meer dan 100 
personen, zo veel mogelijk de sociale contacten mijden, de scholen gesloten, alle horeca 
gesloten en waarschijnlijk als u dit leest nog wel meer maatregelen. 
Al met al heeft het bestuur op vrijdag 13 maart j.l. besloten de bijeenkomsten in maart 
(inmiddels al voorbij) en april uit te stellen. Tevens is besloten het reisje van 1 mei niet door 
te laten gaan gelet op de onzekerheid en de locatie in de provincie Brabant waar de 
besmetting het grootst schijnt te zijn.  
De maatregelen om het coronavirus niet verder te verspreiden hebben impact op ons als 
senioren! 
Even een praatje maken met een kopje koffie is momenteel niet echt aan te raden of juist af 
te raden. Eenzaamheid komt meer in zicht en dat moeten wij toch als het even kan proberen 
te voorkomen. Iedereen is in deze tijd min of meer op zichzelf aangewezen. 
Vanuit de PCOB doen wij een beroep op elkaar via allerlei kanalen elkaar te blijven 
opzoeken of gewoon even te bellen naar elkaar. 
Als voorbeeld hebben alle kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken aandacht 
gevraagd naar elkaar om te zien en contact te houden door een telefoontje te plegen of een 
kaartje te sturen. Velen van ons zijn aangesloten bij een kerk en dus kan daar in ieder geval 
een beroep op worden gedaan.  
Medio maart zijn er, onder aansturing van wethouder Dijksterhuis, inmiddels afspraken 
gemaakt met een aantal partijen (ook de PCOB) zoals u inmiddels in de Stad Nijkerk heeft 
kunnen lezen. Sigma Nijkerk heeft hier de coördinerende rol op haar genomen. Voor alle 
vragen kunt u dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen. Het telefoonnummer 

van Sigma is:  033-247 4830 of 06-587 08814. 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad heeft vorig jaar het HIP opgericht waar men ook hulp kan 

vragen voor praktische situaties zoals in en rond huis  033-202 2681 
In de bij dit nieuwsbulletin toegevoegde jaarverslag staan ook vele telefoonnummers van 
bestuursleden, werkgroep leden van onze PCOB die u altijd kunt bellen voor advies e.d. 
 
Na deze wat praktische invulling door de gegeven omstandigheden mogen wij elkaar zeker 
bemoedigen. Wij staan er niet alleen voor maar de Heere God gaat ook in deze tijd met ons 
mee. Wij mogen onze hulp van Hem verwachten en ons oog naar boven gericht houden. 
Samen bidden wij dat Hij ons in deze tijd nabij blijft en rust geeft.  
Een mooi gezang mag ons tot steun zijn: 
 
Wie zich door God alleen laat leiden,  Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
enkel van Hem zijn Heil verwacht,   doe wat uw hand vindt om te doen. 
weet Hem nabij, ook in de tijden,   Weet dat de hemel zelf u zegent, 
die dreigend zwart zijn als de nacht.   U brengt naar weiden fris en groen. 
Want wie op God alleen vertrouwt,   Wie zich alleen op God verlaat, 
heeft nooit zijn huis op zand gebouwd.  weet dat Hij altijd met ons gaat. 
( Nieuwe liedboek 905) 
 
Samen sterkte en goede moed gewenst,  
Een hartelijke groet van uw voorzitter namens het bestuur, Jaap Roele 
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KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 

  
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het coronavirus en dat u 
nu allerlei vragen hebt. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet 
om op de hoogte te zijn van de laatste 
ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte 
hebben even iemand te spreken omdat ze zich 
eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.  
 
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een 
speciale telefoonlijn geopend: 
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur 
 
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt 
overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of 
dat u als vrijwilliger nog een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt 
blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje. 
 

 
Werkgroep wonen en zorg 

 
Zoals u in het jaarverslag over 2019 kunt lezen, hebben we als werkgroep in overleg met het 
bestuur besloten het project “Niets  blijft zoals het was” in de ijskast  te zetten. Een prachtig 
project en om zo’n project te gaan parkeren, kost ons als werkgroep ook best wat. Maar het 
heeft, ons aansluitend wat daarover in Prediker 3 staat, zijn tijd  gehad. We gaan de 
komende maanden als  werkgroep nadenken hoe we hier in een heel andere vorm een 
vervolg aan kunnen gaan geven. We willen graag in  kleine  groepen in gesprek blijven met 
de ouderen.  
 
Ditzelfde geldt (zoals uit het jaarverslag blijkt) voor het initiatief “samen eten”. Er zijn op dat 
vlak zoveel initiatieven in onze burgerlijke gemeente/in diverse kerken dat een evaluatie 
noodzakelijk is. Gaan we ook de komende maanden doen. 
 
We zijn de afgelopen tijd als werkgroep druk geweest bij het geven van input/commentaar op 
een aantal  belangrijke in een afrondende fase verkerende nota’s van gemeente Nijkerk t.w. 
de nota “Volwassenen & Ouderen” *) en de “Woonvisie 2020”. We zijn de gemeente Nijkerk 
erkentelijk voor de ruimte die we op het vlak meedenken/inspraak bij deze nota’s  hebben 
gekregen.  
 
Onze voorzitter Herman Verheij, die ook lid is van de Sociaaldomeinraad  Nijkerk en het 
strategisch overleg kwetsbare ouderen Nijkerk,  gaat op de komende jaarvergadering (na 
deze functie 7 jaar te hebben vervuld) het voorzitterschap  neerleggen. Hij blijft, zolang hij 
deel uitmaakt van de Sociaaldomeinraad van Nijkerk, wel  agenda lid van onze werkgroep. 
Zowel voor hem als onze werkgroep belangrijk. 
 
De andere leden van onze werkgroep zijn: 

 Nel Satter, heeft een specifieke taak op vlak dementie/mantelzorg, 

 Elza van de Weerdhof: heeft een specifieke taak op vlak onafhankelijke cliëntonder-
steuning,  is contactpersoon richting het Nijkerks Diaconaal Beraad en zorgt voor de 
verslaglegging. 

 Geke van de Groep, onze ouderenadviseur (zie ook hierna) 
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 Bernhard Steenwijk; heeft een specifieke taak op het vlak van vragen rond het 
levenseinde en is lid van enkele commissies 

 Han van Dam, heeft een specifieke taak op het vlak van wonen  

 Klaas Hoekstra, heeft een specifieke taak op het vlak van contacten richting 
huurdersverenigingen en zorginstellingen   

 
De werkgroep is, nu Herman daarmee stopt, op zoek naar een coördinerend voorzitter. Tot 
die gevonden is, vervullen leden wisselend deze functie.  
Verder zouden we graag onze werkgroep uitbreiden met een lid uit Hoevelaken. 
Elza van de Weerdhof wordt het eerste contact aanspreekpunt van onze werkgroep, Haar 

contactgegevens zijn: E-mail: vandeweerdhofelza@gmail.com,  0342-473768 (06 
82480136) 
 
Specifieke aandacht vragen we voor onze ouderenadviseur Geke. Haar contactgegevens 
staan achter op de nieuwsbrief. Toch noemen we ze nog even hier: Tel 033-2456898, E-mail 
lvdgroep@kpnmail.nl Als u met vragen over zorg en welzijn zit of met de vraag: hoe vind ik 
de weg bij een hulpvraag, neem dan met haar contact op. Ze helpt graag. 
Of wilt u zomaar graag eens met iemand praten als u zich eenzaam voelt? Ook dan kunt u 
bij haar terecht. Gebeurt regelmatig. Dus: doe het gerust! 

 
*)  Ouderen zijn   ook volwassenen. Daarom vinden wij de naam “Volwassenen” veel beter. Wie weet 
neemt de gemeente deze suggestie over. 

 

 Belastingservice door HUBA’S – ( Hulp Belastingaangiften ) – 2e oproep 

 
Als lid van de KBO-PCOB kunt u ook dit jaar weer gebruik maken van hulp bij het invullen 
van uw Belastingaangifte en eventuele aanvraag toeslagen. 
De service is bedoeld voor gepensioneerde leden van de KBO en PCOB in onze gemeente 
Nijkerk. 
In de periode maart en april 2020 kunnen wij uw aangifte invullen en versturen naar de 
Belastingdienst, want vanaf 1 maart 2020 zijn de voor- ingevulde gegevens voor ons 
beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. 
Wilt u als lid van de ouderenbond gebruik maken van deze service, neem dan contact op 
met een van onderstaande vrijwilligers die dit eerder voor u hebben gedaan, zodat zij de 
codes etc. aan kunnen gaan vragen. 
Bent u nieuw voor ons, neem dan contact op met de coördinator dhr. W. van de Kleut 
 
Gegevens van de Belasting Invul Hulpen:  

W. van de Kleut, Hoevelaken – coördinator  033 – 253 48 08 
 
F. Granneman, Nijkerk     E. de Groot, Nijkerk 

 033 – 245 46 68       033 – 245 65 96 
I. de Jong – van de Veen, Nijkerk    F. Stortelder, Nijkerk 

 033 – 246 67 04       06 – 510 990 81 
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PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2020 

 
Helaas hebben we alle bijeenkomsten t/m mei moeten laten vervallen. 

Datum Locatie Onderwerp 

 9 sept  Lady’s day in Boskoop 

10 sept  Hoevelaken Nader te bepalen 

16 sept Nijkerk Presentatie over Jordanië door Ds Weeler   

21 okt  Najaarstocht bij de kroondomeinen 

8  okt Hoevelaken Nader te bepalen 

14 okt Nijkerk Informatie over het werk van de notaris door mevr. Grotes 

 
Ledenbijeenkomsten in Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De Stoutenborgh’ 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van mei 2020 – vóór 13 april bij de redactie: Johan 
Wieringa – jfwieringa@gmail.com 
 

 

 
Jaarverslag 2019  PCOB Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken 

 

 
Het jaarverslag wordt dit jaar in een beknopte versie samengesteld. Uiteindelijk heeft het als 
doel dat wij als bestuur en coördinatoren verslag doen van de activiteiten van het betreffende 
jaar. Tevens speelt daarbij ook de bezetting van het bestuur mee waardoor er veel beslag 
wordt gelegd op enkele personen. Ik hoop dat u zich hierin kunt vinden. Verslaglegging zal 
dan ook beperkt blijven tot niet meer dan nodig is. Op de jaarvergadering doen wij, zoals 
gebruikelijk, als bestuur verantwoording naar u als leden. 
Van harte hoop ik als voorzitter dat wij als PCOB afdeling voor en met elkaar de 
belangenbehartiging hoog in het vaandel mogen houden. 
Onder de zegen van Hem die ons allemaal op het oog heeft en nooit los zal laten! 
Jaap Roele, voorzitter 

 
Die ons ontvallen zijn 

 
Wij menen er goed aan te doen de namen te noemen van hen die in het jaar 2019 zijn 
overleden. Voor allen die hun geliefden moesten missen, bidden wij, dat Gods onmisbare 
liefde en troost hen zal sterken en bemoedigen. 
Naam:      Overleden op:  Leeftijd: 
Dhr. A.A. Blankesteijn    12-01-2019  78 jaar 
Mw. J. van Someren-Ebbenhorst  29-01-2019  93 jaar 
Dhr. J. Bosma     18-02-2019  94 jaar 
Dhr. B. van de Pol    13-03-2019  84 jaar 
Dhr. J. Jurling     15-03-2019  82 jaar 
Dhr. B. van Beek    26-03-2019  88 jaar 
Mw. J. van der Hoeven-Kamphorst  01-04-2019  93 jaar 
Mw. C.T. van Dasler-Bouw   12-05-2019  74 jaar 
Mw. F.M. Couenberg-Preide   28-05-2019  84 jaar 
Dhr. R. Kloppenburg    29-05-2019  86 jaar 
Dhr. G. Vermeijs    06-06-2019  84 jaar 
Dhr. J.G. Baten     10-06-2019  94 jaar 
Mw. G.D. Verhagen-Gerritsen    27-06-2019  73 jaar 
Dhr. A. Evers      03-07-2019  74 jaar 
Dhr. H.W. Lucas      16-07-2019  84 jaar 
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Dhr. J.M. Mulder      05-08-2019  85 jaar 
Dhr. H. Heimensen     25-08-2019  85 jaar 
Mw. A. van Slooten-Vos    23-09-2019  87 jaar 
Mw. P.M. Weijers      04-10-2019  87 jaar   
Mw. J. de Vegt-Tom      15-11-2019  87 jaar   
Dhr. G. van Ramshorst      19-11-2019  80 jaar 
Dhr. H. Pekelaer      30-12-2019  79 jaar 

 
Bezorging Magazine KBO-PCOB, Nieuwsbrief en Nieuwsbulletin 

 
Ook in 2019 is de bezorging door Maaike Heimensen en Wout van de Kleut gecoördineerd, 
met hulp van vele trouwe vrijwilligers. Op ongeveer 450 adressen is 10 keer per jaar de 
informatie weer bij de leden thuis bezorgd in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken en in de 
buitengebieden. Voor informatie en vragen uw coördinatoren: 
Nijkerk en Nijkerkerveen:  
Maaike Heimensen     tel: 033-2452680 heimensen.vanderwiel@tele2.nl               
Per 1-1-2020: Joke van der Veer tel: 033-2458623 jokevanderveer1952@kpnplanet.nl                                                                                 
Hoevelaken: Wout van de Kleut tel: 033-2534808 kleut078@kpnmail.nl 

 
Ledenbijeenkomsten Nijkerk 

 
Afgelopen jaar hebben we 5 bijeenkomsten georganiseerd. Die alle goed werden bezocht 
door onze leden . Vaak waren er ook gasten die geen lid waren. Maar zo een indruk kregen 
van de bijeenkomsten, hopende dat zij ook lid worden. 
We begonnen dit jaar met een vrolijke middag waar de heer Bakker vermaakte met een 
ludiek presentatie over Urk. In maart kwam de heer Engelenhove vertellen over werk wat 
gevangenenzorg onder de gevangene deed. In september de voormalige huisarts Jan 
Cozijnsen zijn verzameling oude foto’s van hoe Nijkerk er in het verleden uit zag.  
In oktober werd het boek van Michelle Obama, wat heeft zij betekend als vrouw van de 
Amerikaanse president door Marie Verheij behandeld. De voormalige huisarts Jan van de 
Kuinder kwam in november deze middag vertellen over zijn passie Zijn zeereizen naar 
Antarctica. 
Coördinator: Kees van de Bosch tel. 033-2452322  c.v.d.bosch10@kpnplanet.nl 

 
Ledenbijeenkomsten Hoevelaken 

 
In Hoevelaken zijn in het jaar 2019, 6 ledenbijeenkomsten gehouden, alsmede de  
Nieuwjaarsbijeenkomst en de Jaarvergadering beiden te Nijkerk. 
De bijeenkomsten bestonden uit spirituele, educatieve als ontspannende onderwerpen. 
Coördinator: Wout van de Kleut tel: 033-2534808 kleut078@kpnmail.nl 

 
KLM-kring (Kunst, Lees en Muziekkring) 

 
De K.L.M.-kringen hebben in het afgelopen jaar weer mooie programma's kunnen 
aanbieden, die door de deelnemers goed werden gewaardeerd. Het aantal deelnemers aan 
de Kunstkring bedraagt momenteel 17, aan de Leeskring 7 en aan de Muziekkring 12. 
Coördinator: Dick Vreugdenhil    tel. 033-2585139     dtvreugdenhil@hetnet.nl 

 
Belasting invulservice 

 
In totaal werden er ruim 100 stuks aangiften Inkomstenbelasting 2018 voor leden van de 
ouderenbonden KBO en PCOB in de gemeente Nijkerk ingevuld, waar nodig ook de Zorg- en 
Huurtoeslag. 

mailto:kleut078@kpnmail.nl
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Met 5 vrijwillige Belasting Invulhulpen zijn deze werkzaamheden in de maanden maart en 
april van 2019 verricht. 
Coördinator: Wout van de Kleut tel: 033-2534808 kleut078@kpnmail.nl 

 
Sportkringen Fysio-Fit 

 
Er wordt gesport bij Fortius waar we met veel plezier trainen onder begeleiding van 
deskundige mensen. Rijstegoed 2, 3863 BZ Nijkerk, het oude wijkcentrum Corlaer. mensen. 
Coördinator: Gerrit Pol   tel. 033-7893249 gerrit.pol@mac.com 

 
Reiscommissie 

 
Op 17 mei 2019 was de voorjaarstocht en zijn we naar de Havens van Rotterdam geweest. 
Met de Spido maakten we een mooie rondvaart door de havens, de grootste zeehaven ter 
wereld. Voorafgaand op de heenreis was er koffie met gebak in Onder de Pannen in 
Leerbroek. In Kinderdijk hadden we de lunch en daarna richting Rotterdam.  
Op 11 Oktober 2019 hadden we de najaar tocht naar Robért. Na de koffie met gebak was er 
een rondleiding in de oude leerfabriek, [nu de bakkerij] en daarna weer in de bus op weg 
naar de lunch in de Brabantse Kluis. Hierna reden we door een gedeelte van de Peel, een 
gids vertelde heel veel wetenswaardigheden. Na de koffiestop weer richting Nijkerk. 
Op 15 november 2019 gingen we naar de 55+beurs in Zwolle. Deze dag gingen 33 
deelnemers mee en genoten van een gezellige beurs.    
Coördinator Nijkerk: Gerrie van de Brink     tel. 033-2571961 g.brink583@upcmail.nl 
Coördinator Hoevelaken: Hermien Bijkerk   tel 033-2534745 jbijkerk@versatel.nl 

 
Werkgroep  Zorg en Wonen 

 
De bundeling van Zorg en Wonen is weer uitstekend verlopen. 
Taakveld Zorg activiteiten: 
1) We hebben een vervolg gegeven aan “Niets blijft zoals het was” . We hebben weer enkele 
zeer geslaagde bijeenkomsten voor met name onze leden gehouden. De verdere uitbouw 
van dit project naar bijeenkomsten voor alle inwoners is niet gelukt. Daarom is besloten dit 
project voorlopig in de ijskast te zetten.  
2) Er zijn weer enkele geslaagde ontmoetingen in het kader van het project  samen eten en 
ontmoeten gehouden.  
3) Contacten met/ondersteuning van onze leden bij diverse zaken ( bijv. ondersteuning bij 
keukentafelgesprekken en het uitvoeren van  preventief ouderenbezoek).  Onze 
ouderenadviseur is Geke van de Groep. Haar contact gegevens staan op de nieuwsbrief van 
onze afdeling. Deze zijn: tel: 033-2456898,  e-mailadres : lvdgroep@kpnmail.nl 
4) Participatie in/contact met  diverse netwerken. We noemen in dit verband het strategisch 
overleg kwetsbare ouderen en het netwerk afstemming en informatie informele zorg 
ouderen. 
 
Taakveld Wonen activiteiten: 
1) De vele vragen die er leven omtrent ‘wonen’ (blijven wonen waar je nu zit of toch willen 
verhuizen) zijn met diverse leden besproken. 
2) Gegevens die van belang zijn voor de aanvraag van huur- en zorgtoeslag zijn gebundeld. 
Ze worden desgevraagd ingezet tegelijk met de ondersteuning bij de invulling van de 
opgaves voor de belastingdienst. 
3) Er is een aantal adviezen gegeven aan het gemeentebestuur met betrekking tot de opzet 
van een nieuwe woonvisie. We hebben gepleit voor extra inspanning met betrekking tot de 
ontwikkeling van meer en gevarieerder woningbouw voor de oudere volwassenen. 
4) Enkele keren per jaar is er constructief overleg met de wethouder. 
Coördinatie Zorg: Herman Verheij  tel: 033-2453659 h.verheij15@gmail.com 

mailto:kleut078@kpnmail.nl
mailto:gerrit.pol@mac.com
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Coördinatie Wonen: Han van Dam  tel.: 033-2571206  hancvandam@kpnmail.nl 

 
Werkgroep  Welzijn 

 
De werkgroep is een groep leden die met name gericht zijn op het aandacht geven aan de 
leden op het gebied van lief en leed. 
Coördinator Welzijn: Jaap Roele tel. 033-2537107 jroele@kpnplanet.nl 
Coördinatoren Lief en Leed Nijkerk:  Gijs en Jannie Blokhuis  tel. 033-844675  
       j.blokhuisvdbrink@upcmail.nl 
Coördinator Lief en Leed Hoevelaken: Dets v.d. Kleut tel. 033 – 2534808     
        kleut078@planet.nl 

Communicatie en PR 

 
In 2019 is er vier keer een nieuwsbrief uitgebracht en vijf keer een nieuwsbulletin. Daarnaast 
is het jaarverslag 2018 uitgegeven in de vorm van een Nieuwsbrief. Margje Markerink 
maakte de Nieuwsbrieven. De Nieuwsbulletins werden gemaakt door Siep van den Bosch. 
Coördinator: Siep van den Bosch tel. 033-2457231 nijkerk@pcob50plus.nl 

 
 Toelichting op de financiële jaarstukken 

 
Het positieve resultaat, tweede jaar op rij geeft reden tot gerustheid.  
Er zijn weinig tot geen negatieve ontwikkelingen tot op heden zodat we naar verwachting ook 
het jaar 2020 weer zonder problemen in december a.s. kunnen afsluiten. Volstaan kan 
daarom dan ook te verwijzen naar de cijfers van de voorgaande twee jaren. Omdat er 
vooreerst geen verantwoording op een jaarvergadering kan plaatsvinden ben ik bereid om 
eventuele vragen van de leden persoonlijk, per telefoon of per mail te beantwoorden.  
 
Penningmeester: Piet Helmus   tel. 033 752 0313  p.helmus@tele2.nl 
 

mailto:hancvandam@kpnmail.nl
mailto:kleut078@planet.nl
mailto:p.helmus@tele2.nl
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