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Algemene informatie over de PCOB 
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken 

29e jaargang nummer 6, december 2020 
 

 
De PCOB zet zich onder meer in voor: 
 
▪ Arbeid: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele pensionering 
▪   en bestrijding van leeftijdsdiscriminatie. 
▪ Educatie: Scholing op het gebied van b.v. informatica en techniek. 
▪ Welzijn: Recreatie en sport voor alle ouderen. 
   Toegankelijkheid van gebouwen en winkels. 
   Aandacht voor elkaar. 
▪ Mobiliteit: Verplaatsingsmogelijkheden voor iedereen. 
 
Lidmaatschap 2021: Individueel: € 32,00 per jaar 
 Met partner: € 52,00 per jaar 
 Bij voorkeur via een doorlopende machtiging  
 die door de penningmeester aan u wordt verstrekt. 
 De bankrekening van onze afdeling luidt: 
 NL 58 RABO 0347 8890 26 
 
UVV Vervoer: Door de hele gemeente Nijkerk. Wilt u hiervan 
   gebruik maken, bel dan één dag van tevoren 
   tussen 09.00 uur en 10.00 uur: 033-2460115. 
   Voor meer informatie, b.v. de kosten, kunt u 
   ook dit nummer bellen. 
 
Telefooncirkel: Een gezamenlijk project met PCOB en is gericht op 
 persoonlijke belangstelling en sociale controle. Een 
 groepje van maximaal 5 personen belt elkaar in 
 volgorde. Het nut van een kort telefonisch contact 
 is voor de oudere mens zeer belangrijk gebleken; 
 tel. UVV 033-2460115 
 
Redactie/opmaak: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 
 
Deadlines inleveren kopij: 
 
Nieuwsbulletin juni inleveren voor 16 januari 2021 bij S. van den Bosch 
Nieuwsbrief september inleveren voor 13 februari 2021 bij J. Wieringa 
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VAN HET BESTUUR 
 

 
Een mooi bericht om mee te starten. Wij zijn heel blij dat wij een nieuw be-
stuurslid hebben gevonden. Uw voorzitter heeft in de afgelopen periode regel-
matig een oproep gedaan om ons bestuur te komen versterken. De heer Bart 
Nitrauw is bereid gevonden als nieuw bestuurslid aan te treden en inmiddels 
ook al meteen actief aan de gang. In deze nieuwsbrief stelt Bart zichzelf even 
voor. 
 
Op het moment dat de laatste nieuwsbrief van dit jaar weer wordt voorbereid 
moet er al worden nagedacht over gezellige periode rond Kerst en Nieuwjaar. 
Wij zij eigenlijk nog niet in de stemming voor deze periode maar desondanks is 
het goed daar even bij stil te staan. 
Het is een tijd waar wij met elkaar weer de geboorte van Jezus te vieren. On-
danks dat de kans groot is dat het vieren dit jaar zeker anders gaat plaatsvin-
den, blijft het kerstfeest toch een hoopvol feest en maakt het ons toch blij en 
dankbaar. Wij mogen elkaar daarom dan ook gezegende kerstdagen toewen-
sen. Gods onmisbare en liefdevolle nabijheid zal ons daarbij tot steun en toe-
verlaat zijn. Ons niet laten beheersen door de bizarre tijden maar door de 
kracht van het geloof de komende tijd met vreugde te mogen beleven. 
 
Wij spreken daarnaast de wens uit dat het mogelijk zal zijn met familie en 
vrienden kerstfeest te kunnen vieren naast de kerkelijke vieringen in aange-
paste bijeenkomsten. Laat het overbekende lied; “Komt allen tezamen” zowel 
uit het hart als uit de mond mogen klinken…… 
 
Komt allen te-za-men, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Beth-le-hem! 
Ziet hoe de vorst der eng-len hier geboren, 
Komt, laten wij aan-bid-den, Komt, laten wij aan-bid-den, 
Komt, laten wij aan-bid-den dien Ko  -  ning. 
 
Ook gaan wij de jaarwisseling zeker op een andere wijze tegemoet en zeker 
anders ervaren. Achteromkijkend naar de vele eenzame momenten in de bi-
zarre corona periode, niet dat kunnen doen wat wij normaal vonden. En zeker 
ook denkend aan hen die een geliefde moesten missen en door de corona re-
gels moesten ervaren dat er geen echt afscheid mogelijk was. Vooruitkijkend 
van hoe zal het allemaal gaan, komt er wel weer een tijd waar wij zonder be-
lemmeringen met elkaar kunnen optrekken… De berichten over een vaccin lij-
ken momenteel al positieve verwachtingen te wekken en stemmen ons hopelijk 
enigszins positief… Op de nieuwjaarsbijeenkomsten wensten wij elkaar altijd-
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een voorspoedig, gezond en gezegend nieuwjaar toe…Wetend dat in het ko-
mende nieuwjaar dit niet mogelijk is, mogen wij elkaar op deze plaats toch een 
voorspoedig, gezond en gezegend 2021 wensen met de nadruk op gezond. 
Graag vergezeld met de bede dat onze Vader in de hemel ons zal bewaren en 
sparen in het nieuwe jaar. Een mooi toepasselijk lied mag dit ondersteunen:

O God die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht, wees eeuwig ons te-huis.

Als het goed is heeft u bij de nieuwsbrief ook een kaart ter bemoediging ont-
vangen. Van harte hopen wij dat u ervaart dat wij niet zonder elkaar kunnen en 
deze kaart dat extra ondersteunt.
Wij hebben geprobeerd in deze “van het Bestuur” niet te veel elkaar met de co-
rona-virus te belasten door te vertellen wat er allemaal niet kan en wat er alle-
maal moet…. 
Inmiddels zijn de telefonische contacten weer opgestart door een aantal vrijwil-
ligers en roepen wij u nog een keer op wanneer u het fijn vindt ook gebeld te 
worden voor een gesprekje e.d. laat het dan weten door de op de achterzijde 
van deze nieuwsbrief één van de genoemde bestuursleden te bellen!!!!!
Ondanks dat wij geen adventsviering en geen nieuwjaarsbijeenkomst kunnen 
houden, hopen wij dat wij elkaar toch weer eens in het nieuwe jaar kunnen ont-
moeten. 

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Jaap Roele, voorzitter.
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Even voorstellen . . .

Plezierig om mezelf even in de Nieuwsbrief aan u te kunnen voorstellen. 
Ik ben Bart Nitrauw, 68 jaar en sinds vorige maand lid van het bestuur van 
onze PCOB-afdeling.
Met mijn vrouw Lyda (en in het begin nog met onze vijf kinderen) woon ik sinds 
1986 in Nijkerk, eerst aan de Wittenburg, nu aan de Scheg. De kinderen zijn 
inmiddels allemaal getrouwd en hebben op hun beurt weer kinderen. We tellen 
onze zegeningen (niet meer op de vingers van twee handen)!
De laatste 20 jaar van mijn arbeidzame leven heb ik in directiefuncties binnen 
de jeugdzorg gewerkt: SGJ en Leger des Heils. 
We zijn lid van de GKv (Jan Steenhof) in Nijkerk. Behalve enkele andere be-
stuursfuncties maak ik in mijn vrije tijd graag (kerk)muziek. En we fietsen en 
wandelen als het even kan wekelijks. 
Ik vind het fijn om in het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan onze afde-
ling. Ik hoop dat we elkaar binnen niet al te lange tijd weer in bijeenkomsten 
kunnen gaan ontmoeten.

Bart Nitrauw

……………………………………………………………………………

Vrijwilligerswaardering

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij met veel vrijwilligers onze afdeling draai-
ende en actief houden. Of het nu deelnemen is in werkgroep Zorg en Wonen, 
het Fysio-Fit organiseren, reiscommissie, lief en leed, die trouw de bezorging 
van de verjaardags- en jubileumkaarten regelen, onze mensen voor de organi-
satie en bezorging van de nieuwsbrieven en magazines, onze belastinginvul-
hulpen en nog enkele achter de schermen. . . zoals het samenstellen van onze 
Nieuwsbrieven. Wij kunnen niet zonder elkaar. 
Het was de gewoonte hen altijd te bedanken met iets tastbaars in de laatste le-
denbijeenkomsten maar dat lukte dus niet. 
Zij worden niet vergeten en ontvangen in december een presentje wat aan huis 
bezorgd zal worden. 
Graag bedanken wij hen voor hun inzet en hopen dat wij op hen mogen blijven 
rekenen. In het bijzonder wil ik graag op deze plaats Hennie Helmus  bedanken 
die voor alle vrijwilligers een leuke attentie heeft gemaakt!!!!

Namens het bestuur,
Jaap Roele, voorzitter



Gasthuisstraat 2
3861 BS NIJKERK

Telefoon: 033 - 2452554
info@wijnhandelslijterijdemoor.nl
www.wijnhandelslijterijdemoor.nl

Gefeliciteerd!
U hebt een goede keuze kunnen maken.

U gaat naar...

De Wel 2A - Postbus 154 - 3870 CD Hoevelaken
T 033 - 25 80 125

E info@notarishuishoevelaken.nl

www.notarishuishoevelaken.nl
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De Brillenman (uit een Nieuwsbrief PCOB Barneveld)

Hoognodig moet ik een nieuwe bril. De glazen ziet u, de glazen, die voldoen 
niet meer. Wat het precies is, weet ik niet, maar ik zie het allemaal niet zo 
scherp meer. Ik zie nog wel wát, maar het is tegenwoordig allemaal zo vaag, 
zo wazig voor mijn ogen. Ik kan de dingen niet meer goed onderscheiden, ik 
zie soms niet eens meer het verschil tussen de ene en de andere mens. Het 
wordt hoog tijd dat ik eens een nieuwe bril aanschaf.  
“Wat vindt u van deze?”, vraagt de man in de winkel. Ik pas de bril die mij wordt 
aangereikt.

“Zit niet slecht,” zeg ik. Ik kijk erdoor. Merkwaardig, het zal wel even wennen 
zijn, maar voorlopig zie ik vreemde dingen. Overal dikke portemonnees. Beur-
zen. Geldbeurzen. Bankbiljetten zie ik, overal waar ik maar kijk. Bankbiljetten 
en muntstukken. En bankgebouwen, met uitnodigend openstaande deuren. En 
zelfs aan de bomen hangen bankbiljetten, in plaats van bladeren.
“Wat is dit voor een bril?”, vraag ik verbaasd. “Dit is het model ‘Big Money’, me-
neer. Een veelgevraagde bril, mag ik wel zeggen. Echt iets bijzonders, zoals u 
wel ziet... Bevalt het u niet?” Ik zet de bril af. Ik geef toe: het is een erg aantrek-
kelijk model. Maar mensen kun je er nauwelijks mee zien... 
“Ik probeer graag een andere bril,” zeg ik. “mag ik deze opzetten?”

Ik pas een tweede. ‘Prestige’, zo heet deze bril. Met fraaie letters staat die 
naam op één van de poten te lezen. Ah, gelukkig is die anders! Geen geld 
meer te zien. Weg zijn al die rond dwarrelende bankbiljetten! Maar wat is dit 
nu...? Met deze bril op zie ik overal medailles! Gouden en zilveren en bronzen 
medailles! Waar ik maar kijk, links, rechts, overal zie ik medailles en onder-
scheidingstekens en prijzenkasten vol bekers, wimpels en vaantjes... Maar 
mensen zie ik niet. Nergens.
“Nee,” zeg ik, “deze moet ik ook niet. Ik kan er wel een heleboel door zien, be-
grijpt u me goed, het is een prachtige bril, ik zal er niets van zeggen, maar 
mensen zie ik er niet of nauwelijks door! Het zal wel aan mij liggen...” 

“Probeert u deze dan eens,” dringt de ver-
koper aan. Ik zet hem op mijn neus. Deze is 
weer van een andere fabrikant. ‘Critique’, 
heet deze bril. Ha, nu zie ik mensen! Einde-
lijk mensen! En scherp ook. Allemensen, 
wat zie ik de mensen nu scherp! 
Maar niet alleen scherp, ik zie ze ook zwart, pikzwart!
Kijk, daar loopt warempel mijn buurman. Heden mijn tijd, wat ziet die knaap er 
zwart uit... Wat een vreselijke vent is dat toch eigenlijk. Eindelijk zie ik dan eens 
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wat ie allemaal op z’n geweten heeft... De smeerlap! Nooit geweten dat die ke-
rel zo zwart is als de nacht! En kijk, daar gaat mijn schoonzus! Lieve help nog 
aan toe, ook al zo’n donker figuur, zo’n zwart portret, altijd maar sikkeneurig, 
altijd maar even somber en zwartgallig. Eindelijk zie ik nu eens haarscherp hoe 
de mensen werkelijk zijn! 
Alleen..., wat ziet de wereld en nu in één keer donker uit! Wat een waanzin nog 
langer in zo’n wereld te leven! Wat een ellende om met zo’n bril door de dagen 
te gaan! Nee, dank u, ik geloof toch niet dat dit een geschikt model voor me 
is...” De man in de brillenwinkel kijkt me veelbelovend aan. “Wacht,” zegt hij. 
“Hier heb ik misschien nog iets dat u bevalt. Probeer u deze nog eens. De 
vorm is wat eigenaardig, maar misschien juist voor u heel geschikt.” Ik bekijk 
het model. Aardige naam draagt deze bril. ‘Con Amore’. ‘Met Liefde’, betekent 
dat. Inderdaad, de vorm van de glazen is ietwat afwijkend. Het lijken wel twee 
harten... Moet ik daarmee over straat? Enfin, eerst maar eens kijken of de gla-
zen beter zijn. 

“Nee maar, hoe is het mogelijk, wat een diepte, wat 
een natuurlijke kleuren! En scherp dat ik de mensen 
zie! En dat zonder enige vertekening of bijkleuring...
En van bankbiljetten is bij deze bril geen sprake.
En gouden of zilveren of bronzen medailles zie ik ook nergens – en de mensen 
zijn niet zwart, maar ook niet egaal wit; alles is heel genuanceerd, anders dan 
ik vermoedde dat de mensen zouden zijn. Fantastisch, deze bril! Die moet ik 
hebben! Doet u deze maar, mijnheer!” “Zoals u wilt,” zegt de brillenman. “Ik had 
het u gelijk al wel kunnen zeggen, maar de meeste mensen geloven mij toch 
niet. Alleen met het hárt kan men goed zien, mijnheer. Als de mensen dat toch 
eens geloofden...” 

Verlegen sta ik voor de toonbank. “Hoeveel kost deze?”, vraag ik aarzelend, 
bang dat deze bril wel erg prijzig of wellicht zelfs onbetaalbaar wezen zal.
“U boft,” zegt de brillenman. “Dit model is namelijk heel erg duur. Maar voor de 
liefhebber heeft onlangs iemand dit model hier aangeboden. 
Het is gratis. Kijkt u maar op het prijskaartje. Daar staat het zwart op wit: 
‘Reeds voor u betaald’. U kunt ‘m zo meenemen. Zal ik er wel een doekje bij-
doen? U moet de glazen namelijk wel dagelijks even oppoetsen...” “Graag,” 
zeg ik. Met mijn nieuwe bril loop ik blij naar buiten.
Aardige man, die brillenman. Ik kijk nog even om. Zwaaiend staat hij achter de 
etalage. Pas nu zie ik zijn naam boven de ingang van de winkel staan. 

‘E. van Gelie’, staat er. En daaronder: ‘Alleen met het hart kan men goed zien’.

Ds. Troost
Uit: Een venster in de hemel.
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Digitalisering (uit een Nieuwsbrief PCOB Ede)

Nog steeds zijn er 1,2 miljoen senioren die nog geen gebruik maken van het in-
ternet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen. Daarom pleit KBO-PCOB 
er steeds voor om ook de traditionele communicatievormen in ere te houden. 
Het is van groot belang dat zaken zoals acceptgiro’s en de blauwe envelop in 
stand gehouden worden. Het is belangrijk dat ook de groep mensen die niet 
mee willen of kunnen doen toch bediend worden door de overheid. 
We zijn niet tegen digitalisering van belastingdiensten, maar we willen wel 
goede alternatieven voor mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn. Niet 
alleen ouderen; denk aan mensen die om financiële redenen of door een ziekte 
niet met een computer kunnen werken. 

Digivaardig 
Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. 
Zo moeten zij steeds vaker hun zorg en ondersteuning online regelen. Digitale 
basisvaardigheden zijn hiervoor nodig. 
In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt. 
Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 ouderen dat KBO-
PCOB liet uitvoeren. Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan 
dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te benutten. Ruim een 
derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte 
foto op te slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. Een actie die bij 
veel aanvraagprocedures vereist is, bijvoorbeeld van een kortingskaart. Ook 
het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft regelmatig pro-
blemen. 

Slechts twee van de tien online senioren verwachten dat ze in de toekomst alle 
internetontwikkelingen kunnen bijbenen. De helft denkt dat dit steeds moeilijker 
wordt, en bijna vier van de tien senioren gaan ervan uit dat er een moment 
komt waarop ze internet niet meer kunnen gebruiken. De senioren uit deze 
laatste groep verwachten dat ze gemiddeld op hun 85ste niet meer in staat zul-
len zijn om online te gaan. 

De politiek moet de internetpositie van senioren goed in ogenschouw nemen 
en zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt, vindt KBO-PCOB. Zeker ook 
gezien het gegeven dat 1,2 miljoen senioren nog helemaal geen internetaan-
sluiting hebben. Dat zorgt bij velen voor een onwenselijk gevoel van vervreem-
ding en kennisachterstand. KBO-PCOB staat een samenleving voor, waarin di-
gitaal en analoog elkaar niet uitsluiten maar hand in hand gaan. Een hele uitda-
ging voor ons allemaal. 
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Rondo-puzzel

PuzzelBrein stelt PCOB Nijkerk puzzels ter beschikking. Hieronder de eerste. 
Veel succes.

Plaats rond elk cijfer, met de klok mee, een woord van vier letters volgens 
onderstaande omschrijvingen. De beginletter staat op een willekeurige plaats.

1. Zweedse popgroep
2. vereniging
3. Griekse letter
4. deel van Indonesië
5. toestemming
6. Europese voetbalunie
7. naaste bewoner
8. spoorstaaf
9. rechtstreeks
10. afloop
11. kriebel
12. muziekinstrument
13. vulkanisch product
14. niet breed
15. pluizig haar
16. fris
17. afvoerkanaal
18. deel van een wiel
19. grondsoort
20. ... Armstrong
21. slaapgast
22. dagboek op internet
23. glibberig
24. Italiaans eiland
25. buurland van Burkina Faso

Breng de letters uit de gelijkgenummerde 
hokjes over naar de hokjes hieronder.
Dit is de oplossing.

1 2 3 4 5 6 7

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90
Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein ver-
loot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor 
een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschij-
ningsdatum van deze uitgave naar https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief 
om deel te nemen. 
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: 
Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / 
uw naam / uw adres / uw telefoonnummer.
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Fraude met WhatsApp

Het aantal gevallen van WhatsApp-fraude stijgt snel, zo blijkt uit de cijfers van 
de Fraudehelpdesk. Tot 1 oktober van dit jaar ontving die al 9605 meldingen, 
bijna vier keer zoveel als in heel 2019.
In totaal werden 1154 van deze mensen daadwerkelijk slachtoffer. Zij werden 
opgelicht voor een bedrag van in totaal 3,3 miljoen euro. Vorig jaar ging het 
nog om ruim een miljoen euro.
WhatsApp-fraude begint vaak met het bericht vanaf een onbekend telefoon-
nummer, dat een familielid of goede vriend van het slachtoffer een nieuw num-
mer heeft. Bijvoorbeeld: "Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. Graag het oude 
weggooien."

'Vriend-in-nood-fraude'
Daarna volgt meestal al snel een verzoek om vanwege een acuut probleem 
geld over te maken, bijvoorbeeld omdat het familielid zijn bankpas is verloren 
en in de winkel staat, of huur moet betalen maar niet kan inloggen bij internet-
bankieren. De politie spreekt daarom ook van 'vriend-in-nood-fraude'. Hoewel 
het overgrote deel van de slachtoffers de truc doorziet, zwicht zo'n 12 procent 
voor het verzoek en maakt geld over. 

Stemopnames
Zo nemen sommige WhatsApp-criminelen nu van tevoren de stem van een 
naaste van hun slachtoffer op. De fraudeur belt bijvoorbeeld naar iemands 
zoon of dochter. Diegene neemt op, maar de oplichter zegt niets. Fraudehelp-
desk-directeur Kolthof: "Dan zegt de zoon of dochter: 'Hallo, is daar iemand? Ik
hoor niets.' De oplichter neemt dat geluid op."
Vervolgens vraagt hij pa of ma op de 'klassieke' manier om geld, dus in een 
WhatsApp-bericht met de smoes dat hij of zij een nieuw nummer heeft. Als een 
van de ouders argwaan krijgt en naar het onbekende nieuwe nummer belt, 
speelt de oplichter de geluidsopname af. "Ouders horen dan de vertrouwde 
stem", zegt Kolthof. "En dan denken ze: oké, het zal wel goed zijn."

Hoe voorkom je dat je WhatsApp-account wordt gehackt?
• Zet tweestapsauthenticatie aan. Je moet dan een extra code invoeren bij

het activeren van WhatsApp op een nieuwe telefoon
• Stuur nooit activatiecodes door naar anderen; dat geldt ook voor andere

apps
• Zet 'beveiligingsmeldingen' aan, zodat je ziet wanneer anderen een nieuwe

telefoon hebben

tekst: nos.nl
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Bedrijven en winkels waar u
op vertoon van uw ledenpas korting krijgt

Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, 3862 BL Nijkerk
10% korting, uitsluitend op kaarten

Van Domselaar schildersbedrijf, Kloosterstraat 6, 3861 AC Nijkerk
10% korting op inlijstingen

Meubel &Tapijthal, Bruins Slotlaan 76, 3861 KG Nijkerk
10% korting op meubelen

Wijnhandel & slijterij ‘De Moor’, Gasthuisstraat 2, 3861 BS Nijkerk
5% korting op alle artikelen

Ros Zonwering & Decorette, Langestraat 2, 3861 BN Nijkerk
10% korting op de totale collectie

Optiek Verkerk, Plein 3, 3861 AB Nijkerk
Voor PCOB leden van 70 jaar en ouder een gratis vooraf oogkeuring bij het 
verlengen van het rijbewijs.

Satter Hoveniersbedrijf, Margrietlaan 27, 3871 VM Hoevelaken
tel. 033-2530008 
5% korting op de standaardtarieven.

Zorg- en Comfortwinkel Voorthuizen, Bakkersweg 2c, 3781 GP Voorthuizen, 
tel. 0342-476701 
5% korting voor de leden van de PCOB.

Kooloos slapen en wonen, Roelenengweg 24, 3781 BB Voorthuizen 
10% korting voor alles op het gebied van slapen (boxspring, matras, ledikant, 
linnenkast, dekbedden, hoofdkussen, bedtextiel, etc.)
10% korting op de verdere collectie (gordijnen, tapijt, etc.) 
5% korting op het laminaat en PVC-vloeren.



 Warm en betrokken.

Ongeacht waar u verzekerd bent.
Vraag gratis een laatste wensenboekje aan.

Dag en nacht bereikbaar.
 06-123 67 416

info@wimvandeveenuitvaartzorg.nl
www.wimvandeveenuitvaartzorg.nl



Gemeenschappelijk actief

PCOB,
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren
die vanuit het protestants-christelijke
gedachtengoed opkomen voor de
positie van ouderen in de maatschappij.
Als één van de grotere maatschappelijke
organisaties is de PCOB op zowel
landelijk, provinciaal als lokaal niveau
actief. Niet alleen via de landelijke
organisatie, maar juist ook via de
gewesten en de honderden afdelingen
zijn wij een belangrijke gespreks-
partner voor diverse instanties, overheden, 
overlegorganen en politieke partijen.
De seniorenorganisatie is vooral actief
op het terrein van gezondheid, wonen,
welzijn, financiën, identiteit en vervoer.

Nieuwsbrief.

Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. J. Roele tel. 033 253 71 07

2e Voorzitter:
Vacature

Penningmeester:
Dhr. P. Helmus tel. 033 752 03 13
 
Secretaris:
Dhr. S. van den Bosch tel. 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl

Bestuurslid:
Dhr. B. Nitrauw tel. 033 245 76 47

Ledenadministratie:

Dhr. P. Helmus tel. 033 752 03 13

Ouderenadviseurs:

Mevr. G.F. van de Groep tel. 033 245 68 98

Lief en Leed:

Fam. G. Blokhuis             tel. 033 844 67 52


