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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.

Nieuwsbrief.

Contactadres - secretariaat:
PCOB - Nijkerk/Hoevelaken/Nijkerkerveen
Valkenhof 35, 3862 LK Nijkerk
Telefoon 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl
www.pcob.nl
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PCOB-bijeenkomst afd. Hoevelaken 12 maart 2020

De verzetsstrijder Frans Tromp
Onderwijzer aan de Schimmelpenninck van der Oyeschool.



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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Algemene informatie over de PCOB
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken

29e jaargang nummer 3, maart 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 en mocht er iemand niet opnemen dan
gaat er een vrijwilliger langs. 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 maart inleveren voor 16 maart 2020 bij S. van den Bosch
Nieuwsbrief april inleveren voor 13 april 2020 bij J. Wieringa
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VAN HET BESTUUR

De afgelopen weken heeft het onderwerp “Voltooid leven” heel veel aandacht 
gekregen in de media. U zal er zelf vast ook wel een mening over hebben. Na-
tuurlijk zijn er veel meningen over dit onderwerp en in onze geseculariseerde 
samenleving kun je daar ook niet om heen. Elkaar respecteren in deze blijft ze-
ker belangrijk. Toch mag er in dit alles klinken dat er een God is die alle dingen 
in Zijn Hand heeft. Elkaar dan ook wijzen op het vertrouwen dat Hij het goede 
met ons voor heeft kan een hulp zijn bij genoemd onderwerp. Dit is een aanbe-
veling waard. Als PCOB-ers zullen wij zeker hierover met elkaar in gesprek 
gaan de komende tijd.
Een opwekkingslied zegt in dit verband iets wat ik graag aan u doorgeef.
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn Vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij.

Inmiddels zijn wij alweer druk met en voor elkaar. Wij spreken als PCOB mee 
op dit moment met de Gemeente over een beleidsstuk “Volwassenen en Oude-
ren”. Fijn dat wij daar onze inbreng in mogen hebben en zo onze belangen ver-
tegenwoordigen. Ook hebben wij deelgenomen aan een bijeenkomst van WSN 
over de inmiddels ontstane wooncrisis zoals zij deze formuleerde. Tekort aan 
kleinere woningen voor zowel beginners als senioren was op deze avond de 
uitkomst na een boeiende presentatie van Professor Dr. Jan Latten. De huidige 
woonsituatie vraagt om duidelijke keuzes. Nu maar hopen dat de partijen zoals, 
gemeente, woningstichting en projectontwikkelaars/aannemers hiermee ook 
daadwerkelijk aan de slag gaan. Wij zullen dit nauwlettend volgen…..

Zoals wij al jaren begin februari gewend zijn, houden wij (het bestuur) een bij-
eenkomst met de coördinatoren en overleggen wat er zoal plaatsgevonden 
heeft in het afgelopen jaar en hoe wij in het nieuwe jaar weer uitvoering geven 
aan het beleid en daadwerkelijke activiteiten. Wij hebben vele werkgroepjes die 
achter de schermen veel werk verzetten. Een gezamenlijke constatering dat wij 
de groep jonge senioren binnen onze gelederen moeten houden en binnenha-
len was een stevig discussiepunt. Hoe doe je dit en hoe uitnodigend moet je 
zijn om bij deze generatie aandacht te wekken. Toch kunnen wij daar niet om 
heen en zullen hiermee aan de slag moeten. Wij hopen daar in dit seizoen 
mensen te bereiken die mee willen denken in een werkgroepje.

Zoals u bekend is heeft de gemeente Nijkerk aandacht gevraagd voor het “De-
mentie Vriendelijk Nijkerk”. Een actieplan dementie Nijkerk is inmiddels ge-
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maakt en een enthousiaste werkgroep aan de slag gegaan, waarin afvaardigin-
gen uit vele richtingen deelnemen. U kunt hier op de website van de gemeente 
meer overlezen. Vanuit de kerken en PCOB zijn er momenteel een aantal be-
zig met de insteek van “Dementie en Geloven” en hopelijk wordt daar in het na-
jaar een bijeenkomst over gehouden.
Tenslotte roep ik nog even in herinnering dat onze zorg, zoals uitgesproken op 
de nieuwjaarsbijeenkomst en gelukkig ook in de plaatselijke nieuwsbladen op-
genomen, nog niet veel minder is geworden. Er heeft zich tot nu toe niemand 
geïnformeerd wat een bestuursfunctie nu inhoudt…… nogmaals jonge senio-
ren en uiteraard ook oudere senioren help mee dat onze afdeling een actieve 
afdeling kan blijven.

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Jaap Roele, voorzitter
……………………………………………………………………………

Bezorging KBO-PCOB  magazines en nieuwsbrieven

In de tweede week van januari ontvingen wij een mail van Maaike Heimensen. 
Zij was gevallen en had haar heup gebroken. Maar wat opviel was haar nood-
kreet van “hoe moet dat nu met de bezorging van de magazines e.d.”  Wij heb-
ben haar zo snel mogelijk opgezocht in het ziekenhuis en verzekerd dat haar 
grote zorg opgelost gaat worden. Opluchting bij Maaike en zij kon verder met 
het herstellen van de inmiddels geopereerde heup. Momenteel revalideert 
Maaike in De Pol en wij wensen haar vanaf deze plaats van harte een spoedig 
herstel. Dan moet er nog maar even iemand gevonden worden die deze be-
langrijke taak wil overnemen. 
Na enig zoeken en vragen komt dan heel plotseling de grote verrassing uit on-
verwachte hoek. Joke van der Veer, a.s. lid van onze vereniging waarmee de 
voorzitter in december contact had gehad voor een mogelijke bestuursfunctie, 
leek wel aardigheid te hebben deze taak op haar te nemen. Voor ons als be-
stuur een fantastische ervaring dat iets waar je veel zorg over had dan zomaar 
opgelost bleek! De eerste zending van het februari nummer heeft u inmiddels 
in de bus gehad en is dus al door Joke geregeld.
Voor de bezorgers is het belangrijk dat de adresgegevens van Joke bekend 
zijn en hierbij met goedvinden van haar opgeschreven.
Haar adres is: Burgemeester Stamstraat 37, 3861DK Nijkerk, telefoon: 033-
2458623 Wij hopen en spreken de wens uit dat Joke met plezier deze zo be-
langrijke taak mag uitvoeren en bedanken haar vanaf deze plaats voor het be-
schikbaar zijn.

Namens het bestuur,
Jaap Roele, voorzitter
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De laatste K.L.M.-bijeenkomsten van dit seizoen

Voor de K.L.M.-kringen loopt het seizoen 2019-2020 naar het einde.

Wat de Kunstkring betreft: die heeft voor de afsluiting van het seizoen een bij-
zondere bijeenkomst op dinsdag 17 maart. Alle deelnemers wordt gevraagd 
van thuis iets van kunst mee te nemen wat voor jezelf van waarde is, voor een 
eigen 'tentoonstelling'. Het is de bedoeling daar iets over te vertellen en dat te 
delen met elkaar.

De Leeskring, die in de afgelopen maanden een 
aantal nieuwe deelnemers mocht begroeten, be-
spreekt op woensdag 8 april het boek Morie van 
Arie Kok over de Joodse jongen Morie in Nijkerk 
in oorlogstijd. 

De Leeskring is gewoon om het seizoen af te 
sluiten met een gezellige activiteit in onderling 
overleg.

De Muziekkring heeft zijn laatste bijeenkomst op dinsdag 7 april, waar Nico 
Poorter verschillende facetten van het thema 'oorlog en vrede' in de muziek zal 
belichten.

De kringen zitten momenteel alle ongeveer op het maximale aantal deelne-
mers. Om incidenteel een bijeenkomst bij te wonen kunt u contact opnemen 
met de gespreksleider van de betreffende kring. 

Wilt u voor het nieuwe seizoen zich aanmelden voor één of meer van de krin-
gen, dan geldt daarvoor hetzelfde. 
Dat is voor de Muziekkring Diny van IJcken, tel. 033-2459941; 
voor de Leeskring Elza van de Weerdhof, tel. 0342-473768; 
voor de Muziekkring Dick Vreugdenhil, tel. 033-2585139.

Dick Vreugdenhil



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





5

PCOB-bijeenkomst afd. Hoevelaken 12 maart 2020

De bijeenkomst wordt gehouden Donderdagmiddag 12 maart 2020 in de zaal 
van het gebouw “De Stoutenborgh“ aan de Sportweg, aanvang 14.30 uur, zaal 
open vanaf 14.00 uur.
Gijs de Vries uit Scherpenzeel Gld. voormalig onderwijzer en oud inwoner van 
Hoevelaken komt deze middag met een lezing en presentatie over de Duitse 
bezetting in de jaren 1940-1945 en in het bijzonder over de verzetsstrijder 
Frans Tromp. Hij was destijds onderwijzer aan de Schimmelpenninck van der 
Oyeschool en werd op 8 maart 1942 gearresteerd en op 24 september 1942 
gefusilleerd.
Ook zal hij ons meenemen naar de bevrijding in de meidagen van 1945 om nu 
te gedenken dat het 75 jaar geleden is dat we onder dat zware juk zijn bevrijd.
U wordt hartelijk uitgenodigd voor deze middag, aspirant leden en belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Belastingservice door HUBA’S - (Hulp Belastingaangiften)

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 gege-
vens 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 J. Brinkhuis, Nijkerkerveen
 033 - 253 48 08  033 - 257 15 69

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



6

Kamp Amersfoort en zijn twee uitersten

Lezing  door de Puttense historicus Evert de Graaf bij de PCOB. Afd. Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken.

Woensdagmiddag 18 maart a.s. komt de heer Evert de Graaf op de bijeen-
komst van de PCOB vertellen over de gevangenen en hun korte verblijf in 
Kamp Amersfoort, en wat zij daar mee maakten. We kennen de heer de Graaf 
van zijn eerdere lezingen over de Jonkers en over de razzia van Putten, die hij  
ook hield voor de PCOB. Hij is een ware meesterverteller. 

De “Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort” [PDA]  werd op 18 augustus 
1941 geopend en op 19 april 1945 droeg de commandant Berg het gezag over 
aan Loes van Overeem. Wie waren de bewakers en welke gevangen bevolkte 
kamp Amersfoort?

In deze lezing word gesproken 
over Loes Overeem, de “Witte 
Engel” van kamp Amersfoort of 
ook wel de “Nederlandse Flo-
rence Nightingale.” Welke rol 
speelde zij in de vrijlating van de 
58 weggevoerde mannen van 
de razzia van Putten.
Ook wordt ingegaan op de rol 
van de “De beul van Amersfoort” 
Joseph Kotälla. Een ware sadist.

Na de bevrijding volgde de berechting van een aantal oorlogsmisdadigers zo-
als de “Drie van Breda.” Op al deze zaken gaat de Puttense Historicus Evert de 
Graaf uitvoerig in tijdens deze lezing.

De bijeenkomst wordt weer gehouden in de ”Entree” naast de bibliotheek aan 
de Frieswijkstraat. Inloop: 13.45 uur, aanvang: 14.15 uur. In de pauze is er ge-
legenheid voor een tweede  kopje koffie.

Het beloofd weer een interessante middag te worden. 

Iedereen is weer van harte welkom.

Kees van den Bosch                                        
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PCOB-Voorjaarsreis op vrijdag 1 mei 2020

Het winterseizoen is weer voorbij en wij gaan weer onze voorjaarsdagtocht ma-
ken. Dit keer brengen wij een bezoek aan de provincie Brabant naar de plaats 
Hilvarenbeek. In deze plaats bezoeken wij het in Art Nouveau en in Tuschinski-
stijl gebouwde Museum Dansant. Het is een museum vol muziek. 

Als u naar binnen gaat, waant u zich in het begin van het jaar 1900. In een 
sfeer die bepaald wordt door prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels be-
leeft u een middag die u niet snel zult vergeten. Tijdens de rondleiding maakt u 
een reis door de tijd en beleeft u de gezellige sfeer van vroeger. U zult ver-
baasd staan luisteren naar het magistrale Mortier-orgel met een mechanisch 
robot-orkest. 

Sinds kort is deze locatie uitgebreid met een nostalgische kermis anno 1950. 
Op een humoristische wijze gaat u terug in de tijd toen de kermis nog 3 dagen 
lang het feest van het jaar was. Denk aan het rad van fortuin, vlooientheater en 
aan heerlijke Brusselse wafels en suikerspinnen. Het geeft u weer het span-
nende gevoel van vroeger. Hier gebruiken wij ook de lunch.

Zoals wij gewend zijn gaan wij onderweg koffiedrinken met gebak en rijden 
daarna naar onze plaats van bestemming. Onderweg kunnen wij genieten van 
het voorjaar met al zijn frisse kleuren.
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De prijs van deze dagtocht bedraagt € 53 per persoon. U kunt dit bedrag over-
maken tot uiterlijk 25 april 2020 op bankrekening NL58 RABO 0347 8890 26 
t.n.v. penningmeester PCOB Nijkerk o.v.v. Voorjaarsreis 2020.

Wij vertrekken om 8.15 uur uit Hoevelaken (Parkeerplaats Lidl) en om 8.30 uit 
Nijkerk (Station Nijkerk). Thuiskomst +/- 17.30 uur.

Aanmelden tot uiterlijk 25 april 2020 door het aanmeldingsformulier te sturen 
naar:

Gerrie van de Brink Samuel Gerssenlaan 57, 3861 HB Nijkerk 
033 257 19 61 of 06 27 22 68 48

Of naar: Hennie Berends Monshouwerlaan 17, 3871 HM Hoevelaken
033 253 51 30 of 06 23 02 26 36

Of naar: Hermien Bijkerk Prinsenhof 20, 3871 DB Hoevelaken
033 253 47 45 of 06 19 50 79 52

AANMELDINGSFORMULIER

Naam

Adres                                                                                         nr

Woonplaats

Telefoon

Aantal personen

Opstapplaats

Bedrag

Heeft u een dieet?
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Verslag ledenbijeenkomst in Nijkerk op 12 februari 2020

Kennelijk komt er een interessante lezing want de zaal loopt helemaal vol en er 
moeten stoelen bij gezet. De voorzitter opent de bijeenkomst en memoreert 
een aantal wetenswaardige zaken. Daarna krijgt Gerrie van de Brink de gele-
genheid om de reizen van dit jaar toe te lichten. Het zijn er zelfs drie:
- op vrijdag 1 mei de voorjaarstocht. Naar het kermismuseum in Hilvarenbeek.
- op woensdag 9 september Ladies Day in Boskoop.
- op woensdag 21 Oktober de najaarstocht bij de Kroondomeinen.

Dat is heel mooi en nu zelfs een dag alleen voor dames. Dat geeft enig gemop-
per bij de heren die ook een eigen dag willen. De voorzitter geeft daarop aan 
dat we daar maar eens wat aan moeten doen dan.

Daarna is de hoofdspreker aan de beurt, Jan de Gier, een hovenier uit Nijkerk 
met passie voor het fotograferen van de natuur. Hij verrast ons eerst met 
prachtige foto’s uit de eigen tuin. Allerlei prachtige planten en bloemen komen 
langs alsook foto’s van de vele insecten die hij in zijn tuin aantrof. 

Hij heeft dan ook een mooi insectenhotel in die tuin staan.
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Daarna neemt hij ons mee naar de nieuwe borders van Nijkerk; bij de rotonde 
met de fontein. Ja daar hebben velen het afgelopen jaar al van genoten. Nu 
ook nog de details er van.
Na de pauze gaan we al plaatjes kijkend de polder Arkemheen in. De vele vo-
gelsoorten die je daar kunt zien kom je niet zo snel in de eigen tuin tegen.
Het was een boeiend verhaal dat zeer werd gewaardeerd. Een hoeveelheid 
ideeën voor de eigen tuin konden vervolgens mee naar huis. Een mooie leden-
bijeenkomst.

Siep van den Bosch
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Jaarrooster 2020 PCOB Nijkerk eo

Ledenbijeenkomsten en reisjes

Datum Locatie Onderwerp
12 maart Hoevelaken de Duitse bezetting in de jaren 1940-1945
18 maart Nijkerk Kamp Amersfoort en zijn twee uitersten

15 april Nijkerk Jaarvergadering in De Kandelaar 
en informatie over Hospice Nijkerk

1 mei Voorjaarstocht naar het Kermismuseum in 
Hilvarenbeek

9 sept Ladies Day in Boskoop
10 sept Hoevelaken Nader te bepalen
16 sept Nijkerk Nader te bepalen
21 okt Najaarstocht bij de Kroondomeinen
8  okt Hoevelaken Nader te bepalen
14 okt Nijkerk Nader te bepalen
12 nov Hoevelaken Nader te bepalen
18 nov Nijkerk Nader te bepalen
10 dec Hoevelaken Adventsbijeenkomst voor alle leden PCOB

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 om 
14:30 uur. In ‘De Stoutenborgh’
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Vandaag

Gisteren is een afdruk
Van je voeten in het zand
En morgen is de aanblik
Van een eindeloos groot strand

De zee komt op wanneer ze wil
Ze wist je passen uit
En als de wind het zand bespeelt
Zie je nauwelijks meer vooruit

Dit is vandaag
En het is alles wat je hebt
Morgen komt later
En gisteren is alweer weg

Dit is vandaag
Met z’n vreugde en zijn pijn
En je hoeft maar één ding te doen
dat is: er zijn

Als je om je heen kijkt
Maar je ziet niet wat je hoopt
En als het lijkt of je al tijden
Zonder toekomst verder loopt

Bedenk dan, als je zicht verliest:
Je loopt in Iemands zicht
De Aanwezige verlaat je niet
Want de hemel gaat nooit dicht

En niets is moeilijker
Dan laten gaan
De toekomst, het verleden
Maar je bent al hier
Je kunt het aan
Gedragen door de Ene

Kinga  Bán & Matthijn Buwalda
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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



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:
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


