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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.
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1 

 

Algemene informatie over de PCOB 
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken 

29e jaargang nummer 5, september 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 2020: 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 oktober inleveren voor 14 september 2020 bij J. Roele 
Nieuwsbulletin november inleveren voor 12 oktober 2020 bij J. Roele 
Nieuwsbrief december inleveren voor 16 november 2020 bij J. Wieringa 
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VAN HET BESTUUR 
 

 
Het was lange tijd de gewoonte dat met de september-nieuwsbrief weer het zo-
merseizoen afgesloten werd en wij ons richtten op het nieuwe seizoen. Helaas 
is dit gelet op de situatie waarin wij momenteel leven niet het geval. Hoe het 
zich allemaal gaat ontwikkelen is en blijft de vraag. Onder een apart hoofd-
stukje “Corona-perikelen” kom ik daar uitvoerig op terug.  
Het is uiteraard niet de bedoeling dat wij onszelf dan ook in een situatie plaat-
sen waarin alles kommer en kwel is. Positieve instelling helpt tenslotte het 
beste. Natuurlijk valt het allemaal niet mee maar laten wij elkaar bemoedigen 
en hoop houden in deze tijd. 
 
Onlangs zong ik een lied mee (in de huiskamer) dat mij zeer bemoedigde en 
graag voor ons allen mee geef als ondersteuning voor de komende tijd. 
 
Aan u behoort, o Heer der Heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee. 
Van u getuigen dag en nacht, 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht 
   
Laat dan mijn hart U toebehoren, 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.    

Gij hebt de bloemen op de velden, 
met koninklijke pracht bekleed, 
de zorgeloze vogels melden, 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis, 
van meer dan aards geheimenis. 
 
 

 
 
 
Van Jan Wit uit het Liedboek 1973: lied 479 en uit het Liedboek 2013: lied 978 
 
 



Renea Grafisch:
al uw druk- en
printopdrachten in
vertrouwde handen.

Wallerstraat 127, 3862 CN Nijkerk
Telefoon 033 720 09 77
drukwerk@renea.nl - www.renea.nl
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Onze secretaris Siep van den Bosch  
 
is plotseling voor enige tijd uitgeschakeld. Siep is begin augustus getroffen 
door een herseninfarct en opgenomen in het ziekenhuis. In eerste instantie wa-
ren er uitvallen aan de linkerzijde, maar na enige dagen trad er enig herstel op 
zodat Siep na een kleine week weer naar huis mocht. Hij zal de komende tijd 
met veel therapie aan huis voor verder herstel weer vooruit mogen gaan naar 
wij allen met hem hopen. Wij bidden hem en zijn vrouw Stevelien, kinderen en 
kleinkinderen Gods onmisbare nabijheid toe en wensen hem veel sterkte de 
komende tijd.  
Alle zaken worden tijdelijk door de voorzitter en penningmeester overgenomen, 
welke u in deze periode kan benaderen.  
Hoe kwetsbaar wij zijn met zo’n kleine bestuurssamenstelling laat zich raden 
en vanaf deze plaats noem ik het nog maar een keer met de oproep om ver-
sterking.  
Onze penningmeester zal ook nog iets schrijven wat de ledenadministratie be-
treft en de reacties op de oproep van de goedkeuring van de jaarcijfers e.d. 
Al met al wensen wij elkaar vanaf deze plaats goede moed en spreken de 
wens uit dat het weer een keer “normaal” gaat worden. 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Jaap Roele, voorziter 
…………………………………………………………………………… 
 
Voor woensdag 15 april stond de jaarvergadering van onze PCOB afdeling ge-
pland. Het was toen al enige tijd bekend dat deze bijeenkomst niet kon door-
gaan vanwege de heersende Coronacrisis.  
 
Zoals gebruikelijk en wettelijk verplicht worden tijdens deze jaarvergadering de 
officiële jaarstukken van de penningmeester en het jaarverslag van de secreta-
ris aan de aanwezige leden voorgelegd ter goedkeuring. Dat is dus niet ge-
beurd. 
 
Wij hebben middels ons extra Nieuwsbulletin van juli & augustus aan u ge-
vraagd om in de week van 29 juni t/m 4 juli eventueel te reageren, telefonisch 
of per mail of u vragen of opmerkingen had of dat u instemming wilde geven 
met de inhoud van genoemde jaarstukken.  
Er zijn door de penningmeester twee reacties ontvangen die beide de vereiste 
instemming bevatten, kort maar duidelijk. Verder is er niet gereageerd. 
Ook hebt u kennis kunnen nemen van het positieve advies van de kascontrole-
commissie, de leden B. de Wit en G.M. de Groot om de penningmeester de-
charge te geven voor het in 2019 gevoerde beleid.  
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Kennis genomen van het niet verder reageren van de leden concludeert het 
bestuur dat u instemming hebt betuigd met de jaarstukken en het jaarverslag. 
Wij achten dit de formele goedkeuring als op de jaarvergadering zelf. 
Deze gang van zaken is dus een uitzondering en wij hopen van harte dat dit 
eenmalig zal zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de gang van zaken met be-
trekking tot het hele gebeuren rond de heersende Coronacrisis. 
 
Zoals bekend beheer ik als penningmeester ook de ledenadministratie  van 
onze afdeling. In juni heb ik al te kennen gegeven dat er – bij mijn weten – 
geen leden van ons hier ter plaatse zijn overleden aan het akelige coronavirus. 
Deze mededeling kan ik hier herhalen. Uiteraard een positieve boodschap.  
 
Iets minder positief is dat er verder ook opvallend weinig nieuwe leden zich 
melden. Begrijpelijk gedurende deze lastige periode maar wel een beetje jam-
mer. Wij zouden graag zien dat er de gangbare aanwas blijft om ons ledenbe-
stand op peil te houden. Mocht u belangstellenden kennen schroom niet hen te 
wijzen op de mogelijkheid lid te worden van onze nuttige en goede PCOB. Ze 
zijn hartelijk welkom. Ik zou graag druk zijn met het bijhouden van ons ledenbe-
stand in de vorm van nieuw aangemelde leden. Mijn pen ligt er voor klaar. 

Piet Helmus, penningmeester/ledenadministrateur 
…………………………………………………………………………… 

Corona perikelen 
 
Het blijft ons maar bezighouden en het einde van deze lastige periode lijkt 
voorlopig nog niet in zicht te zijn. Moeten wij hier nu pessimistisch van worden 
en maar zuchten en klagen of wat er maar negatief benaderd kan worden?   
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Of zullen wij met elkaar ons best doen in deze tijd te leven met de verwachting 
dat het eens over zal zijn? 
Op dit moment nemen de besmettingen weer enigszins toe en moeten wij de 
afspraken die er al een lange tijd gelden toch proberen na te komen. Afstand 
houden en geen onnodige ontmoetingen enz. enz. 
 
Helaas houdt dit voor ons in dat de ledenbijeenkomsten en andere activiteiten 
voorlopig niet gehouden kunnen worden. In de vorige nieuwsbrief is al een keer 
uitgelegd dat de locaties in Nijkerk en Hoevelaken maar een kleine bezetting 
kunnen hebben en wij daar dus niet met elkaar gebruik van kunnen maken. 
Daarnaast het gegeven dat wij allemaal bij de kwetsbare ouderen horen geeft 
ons een extra verantwoordelijkheid dat wij niet de groep kunnen zijn waar dit 
virus door bijeenkomsten e.d. zou uitbreken. Ik moet er niet aan denken. 
 
Onze telefoonactie, die velen van onze alleenstaande 80 plussers zeer op prijs 
stelden, zal na overleg met de werkgroep Zorg en Wonen, aan het einde van 
de vakantieperiode (eind augustus) stoppen. Het is goed dat daar weer een 
einde aankomt zodat onze enthousiaste bellers weer wat andere aandacht 
kunnen schenken aan dingen die hen bezighouden.  
Graag bedank ik hen voor hun inzet en spreek bij deze af dat indien er weer 
een echte “lockdown” komt er zo nodig weer een beroep op hen gedaan zal 
worden … 
 
Overigens staat het onze bellers vrij contacten te houden met diegene die daar 
prijs op stellen. Daarnaast kan eenieder altijd contact zoeken met het bestuur 
voor welke vraag dan ook! 
 
Alles bij elkaar genomen blijft het voor ons allemaal toch een bizarre periode 
waarin wij terecht zijn gekomen en ondanks dit spreek ik de wens en de ver-
wachting uit dat er “spoedig” weer een moment zal komen dat wij elkaar weer 
kunnen zien en spreken. 
 
Jaap Roele, voorzitter 
…………………………………………………………………………… 
 
Kunst-, Lees- en Muziekkring 
 
Op 3 augustus zijn we als commissie K.L.M.-kringen bij elkaar geweest voor 
een terugblik op het seizoen 2019-2020 en een vooruitblik op het seizoen 
2020-2021. In ‘normale’ tijden was onze bijeenkomst van augustus bedoeld om 
de programma’s voor het nieuwe seizoen met elkaar door te nemen en de data 
voor de te plannen bijeenkomsten op elkaar af te stemmen. Nu leven we in ‘co-
rona-tijd’ en zag de agenda voor onze bijeenkomst er wat anders uit… 



 
6 

Allereerst zijn we dankbaar dat we in het afgelopen seizoen een groot deel van 
onze programma’s hebben kunnen waar maken.  
 
De Kunstkring heeft vijf bijeenkomsten kunnen houden. Een bezoek aan mu-
seum Flehite kon helaas niet doorgaan, maar daarvoor werd een mooie ver-
vanging gevonden. De laatste bijeenkomst, waarop een ‘eigen’ tentoonstelling 
zou worden gehouden door de deelnemers, moest vanwege de lockdown ver-
vallen.  
 
De Leeskring heeft er een aantal deelnemers bij gekregen en is weer op volle 
sterkte. Ze zijn drie keer bij elkaar geweest en hebben levendige besprekingen 
gehad over de gelezen boeken. De vierde bijeenkomst en het traditionele ‘uitje’ 
zijn er bij ingeschoten.  
 

 
 
De Muziekkring heeft vier bijeenkomsten gehad, met een paar ‘nieuwe’, veel-
belovende, sprekers, maar heeft ook de laatste bijeenkomst moeten afzeggen. 
De pandemie heeft vanaf maart diep ingegrepen, ook op ons sociale leven. En 
al zijn er versoepelingen gekomen op de lockdown, er blijven nog grote beper-
kingen van kracht, die ook onze plannen voor het komende seizoen sterk be-
palen. 
 
Door het bestuur van de PCOB is eerder al besloten, dat er tot oktober a.s. 
geen activiteiten zullen plaatsvinden. Dat geldt ook voor onze kringen. En het is 
niet te verwachten dat na 1 oktober de situatie direct sterk zal veranderen. Nog 
afgezien van wat er in het najaar eventueel gebeurt aan nieuwe besmettingen, 
zal de ‘anderhalve-meter-regel’ nog wel blijven bestaan.  
 
Dat betekent dat onze bijeenkomsten in de vorm zoals we ze gewend waren, 
voorlopig niet mogelijk zijn. Wel zijn we als commissie alert, om als er nieuwe 
mogelijkheden komen, op de een of andere manier toch weer iets van onze ac-
tiviteiten op te pakken.  
 
Namens de commissie, 
Dick Vreugdenhil 
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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. 
 



Langestraat 2  •  3861 BN Nijkerk  •  t (033) 245 94 90

Langestraat 2
3861 BN Nijkerk

info@gehoorwinkel
www.gehoorwinkel.nl

Kom langs voor een 
gratis gehoormeting!

(033) 

2459490
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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:
Vacature

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


