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Algemene informatie over de PCOB
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken

30e jaargang nummer 3, maart 2021

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 april inleveren voor 14 maart 2021 bij S. van den Bosch
Nieuwsbrief mei inleveren voor 10 april 2021 bij J. Wieringa
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VAN HET BESTUUR

Ongemerkt gaat een mens een soort heimwee krijgen wanneer men terugdenkt 
aan de ledenbijeenkomsten. Nog steeds kunnen wij die ontmoetingsmomenten 
niet houden en voordat je het weet begint men eraan te wennen. Uiteraard 
went dit nooit en blijft de wens heel groot dat het moment van ontmoeten en 
gezellig bijpraten enz. weer zal komen!

Deze aanhef van het bekende “praatje” van het bestuur heeft nog nooit plaats-
gehad en de impact die dit heeft mag niet leiden tot negativisme maar tot de 
moed erin houden, want het zal zeker weer anders worden. Hoe en wanneer 
kunnen wij nog steeds niet invullen maar het komt goed!

Overigens heeft het bestuur nog geen reacties ontvangen van ideeën voor een 
feestelijke eerste bijeenkomst. Daar ben je toch niet mee bezig zou je zeggen 
omdat je nog steeds niet weet wanneer deze een keer gehouden kan worden. . 
maar om de positieve kant vast te hadden roepen wij u op hierover na te den-
ken en door te geven aan het bestuur.

Gelet op de regels waar wij ons allemaal aan moeten houden hebben wij nog 
geen bestuursvergaderingen kunnen houden. Door middel van onderling tele-
fonisch overleg voor de echt noodzakelijke dingen houden wij het gaande. . .

Uit de telefonische contacten, die er nog steeds onderhouden worden met de
alleenstaande leden van 80 jaar en ouder, kunnen wij opmaken dat men het
prettig vindt iets te horen en vooral ook iets te kunnen laten horen van jezelf. 
De één vertelt iets over zorg wat gezondheid betreft, een ander over haar of 
zijn eenzaamheid, het contact maakt het in deze periode toch iets aangenamer 
om vooruit te blijven kijken. Toch maar even genoemd in deze, wordt u als 
80plusser niet gebeld, schroom dan niet contact met mij (Jaap Roele) op te ne-
men, dan wordt u bij één van onze bellers ingedeeld.
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Plaatselijk zien wij dat er aandacht gegeven wordt door veel vrijwilligers vanuit 
allerlei richtingen, zoals b.v. gemeente, de kerken, Sigma en ook gelukkig bij-
zonder veel aandacht voor de jongeren. . . maar ondanks dit alles is het een 
tijd waar je veelal op jezelf wordt terug gedreven. Van harte hopen wij dat er in 
de volgende nieuwsbrief meer te vertellen valt voor ons allemaal en het de 
goede kant is opgegaan wat de bestrijding van het virus betreft en het vaccine-
ren van ons allemaal.

Toch mogen wij weten en geloven dat God ons helpt en ondersteunt. Hij is er-
bij!! Van harte dan ook de bede dat wij van Hem kracht ontvangen om het vol 
te houden en daarop te vertrouwen. 

Want Hij is een God die hoort!!!

Een meelevende groet van het bestuur,
Jaap Roele, voorzitter.

……………………………………………………………………………

Henk en Hennie Grevelink 60 
jaar getrouwd!

Henk en Hennie Grevelink vierden 
op 18 januari 2021 hun 60 jarig 
huwelijk. Zij ontvingen als trouwe 
NSFC fans een serenade door en-
kele muzikanten van het fanfare 
corps.

Henk herkende als oud-meubel-
maker-docent van de LTS de ko-
perblazers als oud-leerlingen!
Dit stond in De Stad Nijkerk van 27 
januari. Voor het geval u dit had 
gemist.

Hennie heeft jaren een PCOB be-
stuursfunctie vervult en Henk 
bracht de magazines en nieuws-
brieven rond in zijn wijk.
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Van de penningmeester

Het afronden van de financiële jaarstukken was dit keer lastiger dan eerdere ja-
ren. U snapt dat dit alles te maken heeft met de gaande problemen in verband 
met het heersende coronavirus. Met name het maken van een zinvolle begro-
ting voor 2021, eigenlijk is dit een onmogelijke opgave. Wanneer zijn er weer 
bijeenkomsten, wanneer kunnen we weer samen een gezellig reisje organise-
ren, wanneer kunnen we weer een gewoon bezoekje afleggen enz. Maar dit al-
les heeft wel financiële consequenties en die zijn op dit moment absoluut niet 
te voorspellen of te begroten. Voor de penningmeester een klein probleem, 
voor u als leden is dit een vervelender probleem, maar het is niet anders. 

Zoals u hebt kunnen zien zijn met de Nieuwsbulletins van februari, die eind ja-
nuari bezorgd werden ook facturen meegezonden van de leden van wie de 
contributie van het net begonnen jaar niet automatisch wordt geïncasseerd. Dit 
gebeurt ieder jaar aan het begin van het kalenderjaar. 
Ik heb als penningmeester kunnen constateren dat veel leden direct hebben 
gereageerd en de factuur/contributie betaald. Uiteraard dank daarvoor. Toch 
heb ik gezien dat een aantal leden de contributie nog niet hebben voldaan. 
Vandaar deze oproep: wilt u alsnog ervoor zorgdragen dat u aan uw verplich-
tingen voldoet en even het verschuldigde bedrag aan ons overmaakt. Dat be-
spaart mij veel werk als penningmeester.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Piet Helmus

……………………………………………………………………………

Zegen van St Claire

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.

Clara van Assisi



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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Projecten van Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)

In 2019 is er in de Nieuwsbrief al het een en ander ge-
schreven over het Vakantieproject van het NDB. Graag 
breng ik u de andere projecten wat uitgebreider onder de 
aandacht. Namens onze afdeling van de PCOB (werk-
groep Wonen en Zorg) is ondergetekende in het bestuur 
van het NDB gekomen. De samenwerking van de PCOB 
en de diaconieën dateert van veel eerder, toen er gestart 
werd met SchuldHulpMaatje.

Wat beweegt het NDB?                                                                                                                                                               
In het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) werken 10 protestantse en de katho-
lieke kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken samen. De krachten zijn 
gebundeld om als kerken te dienen en een bijdrage te leveren aan het welzijn 
van alle mensen die in de gemeente Nijkerk wonen. 

Inspiratie van het NDB                                                                                                                                                           
Het NDB is er voor mensen die tijdelijk of langdurig in moeilijke of kwetsbare si-
tuaties verkeren. Het NDB doet dit in navolging van Jezus vanuit de Bijbelse di-
aconale opdracht om in praktische zin om te zien naar de naasten in nood en 
de zwakken in de samenleving.                                                                               
Diaconaat is delen. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn daarbij kernwoorden. 
Al heel lang laten christenen zich inspireren door woorden van Jezus in de 
Bergrede (zie Mattheus 5), ook bekend als de zeven werken van barmhartig-
heid (zie ook website van NDB: www.ndbnijkerk.nl).

Diaconaal Platform Nijkerk                                                                                                                                                    
Het NDB wordt gecontroleerd door het Diaconaal Platform Nijkerk (DPN). Het 
DPN bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten diaconieën. De ta-
ken van het Diaconaal Platform Nijkerk zijn:                                                                                                                                                                                    
* Controle van het bestuur van de Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad;                                                                             
* Controle van de jaarlijkse begroting en beleidsplannen;                                                                                  
* Besluiten van het bestuur goed en- of afkeuren;                                                                                                               
* Het verlenen van concrete hulp als er vanuit het meldpunt een hulpvraag 

binnen komt.

Een van onze projecten is het Project Lichtpuntjes                                                                                                        
De laatste twee jaar is er gekozen voor een lichtpuntje in de vorm van een 
Hema-bon. Deze mochten wij aanbieden aan mensen die een steuntje in de 
rug goed konden gebruiken. Wij hebben gekozen voor deze bon omdat hier-
voor zowel etenswaren, kleding als andere zaken konden worden aangeschaft.
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Afgelopen zomer mochten we enkele zwembadkaarten aan-
bieden, zodat jongeren in deze moeilijke tijd toch nog een 
leuke activiteit hadden. Dit jaar zullen wij de volwassen cliën-
ten van de Voedselbank kunnen verrassen met een verjaar-
dagsbon. Daarnaast blijft er altijd nog ruimte voor individuele 
aanvragen.

In een volgende Nieuwsbrief hoop ik weer een ander project voor het voetlicht 
te brengen. Maar als u tussentijds vragen heeft, kunt u mij altijd benaderen, 
tel. 06 82480136 / 0342-473768.

Hartelijke groet van,

Elza van de Weerdhof

……………………………………………………………………………

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 2021 kunnen wij uw aangifte invullen en versturen 
naar de Belastingdienst, want vanaf 1 maart 2021 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 F. Granneman, Nijkerk
 033 - 253 48 08  033 - 245 46 68

I. de Jong - van de Veen, Nijkerk E. de Groot, Nijkerk
 033 - 246 67 04 033 - 245 65 96

F. Stortelder, Nijkerk
 06 - 510 990 81
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Op naar de lente

Vindt u dit ook altijd een mooie tijd van het jaar? Ja, het kan erg koud zijn. Het 
is immers nog winter. Maar het licht is al weer aan de winnende hand. Elke dag 
een paar minuten erbij, tot wel 4 minuten per dag. Bijna een half uur per week. 
In sneltreinvaart op weg naar de lente dus.

En dat allemaal door de bewegingen van de hemellichamen ten opzicht van el-
kaar. De aarde die voor een rondje om de zon ruim 365 dagen uittrekt.
Het gaat om een enorme afstand die de aarde in een jaar aflegt. Bijna een mil-
joen kilometer. Daar kunnen we ons weinig bij voorstellen.

Misschien zegt de snelheid meer. De aarde suist met afgerond 30 kilometer 
per seconde door ons sterrenstelsel. Van Utrecht naar Rome binnen een mi-
nuut. Om het nog groter te maken, ook ons hele sterrenstelsel zelf suist met 
een gigantische snelheid door de kosmos. Met alleen een rondje om de zon 
kunnen we de verschillende seizoenen nog niet verklaren. De lente nadert met 
rasse schreden, maar dat heeft niet alleen te maken met de vliegende vaart 
waarmee de wereldbol door de ruimte suist.

Heel belangrijk is het feit dat de aarde eigenlijk scheef staat in zijn baan om de 
zon. De aarde draait om zijn eigen as, net als een draaitol. Maar de as waar de 
aarde om draait, is gekanteld en staat dus scheef.
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Daardoor is het noordelijk halfrond het rondje om de zon tijdelijk een beetje van 
de zon af gekeerd. Dan spreken wij hier van winter. Korte dagen en een zon 
die maar laag boven de horizon uitkomt. Een halfjaar later bevindt de aardbol 
zich als het ware aan de andere kant van de zon. Dan staat het noordelijk half-
rond juist naar de zon toe gekeerd. Dat levert lange dagen op waarop de zon 
hoog aan de hemel staat.

Zomertijd
Voorlopig is het nog geen zomer, maar de donkere dagen van december en ja-
nuari hebben we achter ons gelaten. Elke dag komt de lente een stukje dichter-
bij. Terwijl de aarde trouw zijn rondje draait om de zon. In een duizelingwek-
kende vaart. Het is goed zoals het allemaal is geschapen. Heel goed!

Tekst: Reinier van den Berg

……………………………………………………………………………

HipHelpt Nijkerk 
(Artikel HipHelpt: is zeker interessant voor PCOB-leden)

De afgelopen jaren heeft HipHelpt Nijkerk zich 
ontwikkeld tot een goed werkend initiatief voor het 
beantwoorden van hulpvragen van mensen uit 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.

Wat doet HipHelpt?
HipHelpt brengt hulpvragers uit de gemeente Nijkerk en de momenteel ruim 
200 hulpbieders uit (met name) de lokale kerken bij elkaar. HipHelpt helpt men-
sen die geen sociaal netwerk en geen financiële middelen hebben. De hulpvra-
ger en zijn of haar hulpvraag heeft een centrale plek. Een vraag wordt door de 
helpdesk opgepakt, beoordeeld en vaak wordt er een aantal aanvullende vra-
gen gesteld om helder te krijgen wat de hulpvraag inhoudt en wat er nodig is 
om de vraag goed te kunnen behandelen. Vervolgens wordt de hulpvraag uit-
gezet bij hulpbieders. 

HipHelpt maakt gebruik van een slim systeem, waarmee gericht gezocht wordt 
naar de juiste hulpbieder, zodat er een goede match ontstaat. Daar hoort in de 
huidige tijd natuurlijk ook een app bij, waarmee hulpbieders bijvoorbeeld mak-
kelijk een hulpvraag kunnen aannemen of feedback kunnen geven.

Voor welke vragen is HipHelpt?
Er wordt veel praktische hulp gegeven (kleine klusjes in en om huis, hulp in de 
tuin, hulp bij opruimen/ordenen etc.). Ook geven we, zeker nu in corona-tijd, 



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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steeds meer sociale hulp (zoals wandelen, een bakje koffie drinken). Daar-
naast kunt u gebruik maken van onze vervoershulp (bijvoorbeeld van en naar 
het ziekenhuis). Hulpvragen worden gesteld door hulpvragers zelf, maar dat 
kan ook gebeuren door ‘anderen’ (mantelzorgers, buren, familieleden, persoon-
lijke begeleiders etc.). Die blijven dan in de communicatie rondom de hulpvraag 
betrokken, dat werkt heel prettig. We werken verder zoveel mogelijk samen 
met professionals ‘in de wijk’ zoals de gebiedsteams en Sigma (Bemiddelpunt).

Hoe kan ik HipHelpt bereiken?
De helpdesk is op maandag, woensdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 
9-12 uur op nummer 033-2022681. Vragen kunnen daarnaast altijd gesteld 
worden via www.hipnijkerk.nl. Vervolgens gaan de mensen van de helpdesk 
een match maken met een hulpbieder, nadat er waar nodig contact is geweest 
met de hulpvrager en de hulpvraag zo goed mogelijk is beoordeeld.

Flyers
Er zijn flyers beschikbaar. Ook de PCOB heeft er voldoende om uit te delen; 
neem er bij een volgende bijeenkomst gerust een mee. 

Met vriendelijke groet,

Remco Kleiker en Erik Vreekamp
Plaatscoördinatoren HipHelpt Nijkerk
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Kruiswoordpuzzel

PuzzelBrein stelt PCOB Nijkerk puzzels ter beschikking. Veel succes.

Horizontaal 
1 transparant blad - 5 citroengras 
- 9 dicht - 10 in orde - 11 pape-
gaai - 12 scheersteen - 13 
sprookjesbeest - 14 persfotobu-
reau - 16 getijde - 18 gedroogde 
vrucht - 20 persoonlijk vnw. - 21 
weg met bomen - 22 wisselborg-
tocht - 23 mislukking - 26 vis - 28
heildronk - 31 uitstekend strookje 
- 32 Bijbelse vrouw - 33 manne-
lijk dier - 34 deel v.e. fiets - 36 
bovenste dakrand - 38 dansont-
werper. 

Verticaal 
1 opgetaste hoop - 2 dierenver-
blijf - 3 tijdperk - 4 printerinkt - 5
vierdeursauto - 6 getroffen - 7
jaartelling - 8 gereedschap - 15 
tegenspoed - 17 genoeg! - 18
zangvogel - 19 maispannenkoek 
- 20 ongezuurd brood - 24 cos-
metisch product - 25 zoutmeer -
26 pleisterkalk - 27 rivier in 
Spanje - 29 zeezoogdier - 30 ge-
droogd veen - 35 bijwoord -
37 olympisch record.

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

26 22 21 11 13 35

Oplossing van de decemberpuzzel is: 
SECONDE

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90
Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot twv 
€ 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis exem-
plaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van deze uitgave 
naar https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen. 
Geen toegang tot internet? Stuur brief(kaart) naar: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ 
Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / uw adres / uw telefoonnummer.

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein 
Promotioneel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels 
van Roniko BV van toepassing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.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.





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


