
Gemeenschappelijk actief

Van het bestuur

Een volgend decennium 2020 is alweer in volle gang. Het voor velen storende 
vuurwerklawaai en overlast is weer achter ons en men durft de straat weer op. In de 
landelijke en plaatselijke politiek is er al veel aandacht voor dit probleem en dat geeft toch 
wat hoop dat er iets aan gedaan gaat worden wat naar mijn inzien wel door de brede 
samenstelling van de bevolking gedragen moet gaan worden. Het nieuwe jaar is door 
vele leden ook ingeluid op de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 8 januari j.l. Veel blijde 
mensen en bemoedigend elkaar op een ontspannen wijze te ontmoeten en elkaar alle goeds 
te wensen voor 2020. In dit nieuwsbulletin leest u hierover meer. Wat fijn dat het aandacht 
heeft gekregen in de “Stad Nijkerk”, zodat vele inwoners hebben kunnen lezen dat het 
belangrijk is dat de PCOB bestaat en op vele terreinen de belangen van senioren behartigt. 
Wie weet dat senioren zich aangesproken weten en lid gaan worden.
En dan gebeurt er iets waar men normaal gesproken geen rekening mee houdt. Maandag 
13 januari komt er bericht dat Maaike Heimensen haar heup heeft gebroken. Op de eerste 
plaats even hier genoemd dat het na de operatie goed gaat en Maaike waarschijnlijk 
inmiddels voor revalidatie in “de Pol” verblijft. Wij wensen haar vanaf deze plaats sterkte en 
een goede genezing.
En dan komt het erop aan dat wij een vervang(st)er maar even uit de “hoed” moeten 
toveren want Maaike verzorgt al meer dan 14 jaar het distribueren van het magazine en 
nieuwsbrieven naar alle vrijwilligers die zorgdragen voor het rondbrengen naar alle leden. De 
kwetsbaarheid ten top voor een vereniging die het moet hebben van een grote inzet van vele 
vrijwilligers.
Wat kun je als bestuur dan blij en verwonderd zijn na een aantal gedane verzoeken dat er 
iemand spontaan zegt dat ga ik overnemen. Fantastisch en dat geeft een mens weer hoop 
voor de toekomst. Niettemin ontkomen wij er niet aan hier meer aandacht aan te geven en 
het niet op één persoon moeten laten aankomen maar meer verdelen wat deze belangrijke 
taak betreft. Van harte een oproep aan met name onze “jonge senioren” eens aan te geven 
dat men ook wel bereid is hier en daar te helpen of als reserve op een lijst geplaatst te 
worden. Als bestuur rekenen wij op een aantal reacties ………. ( wij rekenen erop!!!!)
Graag vraag ik uw aandacht voor de in dit nieuwsbulletin genoemde “Energieambassadeurs” 
waarover u informatie vindt in de bijgevoegde envelop.
In februari zijn er ook weer twee ledenbijeenkomsten waar u uiteraard weer hartelijk welkom 
wordt geheten. Neem ook eens iemand mee, wie weet werft u daarmee een nieuw lid.
Met u spreken wij de wens uit dat wij weer een mooi jaar tegemoet gaan met elkaar. Daarbij 
mogen wij weten dat wij er niet alleen voor staan en met de zegen van onze God weer met 
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Een hartelijke groet van uw voorzitter namens het bestuur, Jaap Roele

Verslag ledenbijeenkomst woensdag 20 november 2019 in het Tuinhuis

De laatste ledenbijeenkomst van dit jaar laat een goede belangstelling zien. Er is ook een 
flink aantal gasten aanwezig zodat het totale aantal aanwezigen ongeveer 90 bedraagt. 
Hiermee blijkt maar eens weer dat een plaatselijk - zeer – bekende spreker belangstellenden 
aantrekt. Ditmaal is het de gepensioneerde huisarts, Jan v.d. Kuinder, die het grootste 
gedeelte van deze middag gaat vullen.
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Om 14.15 geeft de voorzitter Jaap Roele het startsein 
met een hartelijk welkom, speciaal ook voor de gasten 
en verder de gebruikelijke opening. Gebed en samen 
zingen uit onze eigen PCOB liedbundel: Psalm 19, 
De hemel roemt Gods eer …. Hij leest een 
overdenking voor van de bekende Henri Nouwen 
welke handelt over de schepping, dit als aansluiting op 
het gezongen lied.

Een tweetal mededelingen krijgen de aandacht:
- Herman Verheij doet enkele mededelingen over het project ‘Niets blijft zoals het was’, 

georganiseerd door de werkgroep Wonen en Zorg. Hieruit blijkt temeer hoe actief onze 
plaatselijke ouderenorganisatie is op maatschappelijk terrein. Hij attendeert nog op een 
bijeenkomst a.s. dinsdag 26 november in de Wulfshoeve. Weest welkom, ook voor niet-
leden.

- De voorzitter vertelt dat op donderdagmiddag 12 december er een adventbijeenkomst is in 
de Kopperhof te Hoevelaken. Hij nodigt hierbij speciaal de Nijkerker leden uit. 

Hierna komt dokter v.d. Kuinder aan het woord met een schitterend en boeiend verhaal 
verlucht met heel veel dia’s in een Power Point presentatie. Hij laat zien en horen hoe 
het hem is vergaan met een van zijn reizen als scheepsdokter naar het zuidpoolgebied, 
Antarctica met het zeilschip de Europa. Het was in de zaal gelukkig warmer dan op de 
meeste vertoonde plaatjes, allemaal sneeuw en ijs en veel pooldieren zoals o.a. pinguïns, 
zeeolifanten, robben en vogels. Dat het verhaal boeide was te vernemen in de zaal, muis- 
en muisstil. Zijn kunde als spreker is ongetwijfeld te evenaren met zijn kunde als huisarts, 
geen twijfel mogelijk. Wij komen als kijkers ogen tekort zoveel laat hij zien en ook horen. 
De vertoonde foto’s zijn allemaal van een uitstekende kwaliteit. De informatie die ons wordt 
gegeven is echt de moeite waard. Maar … aan alle goede dingen komt een eind. Reken 
maar dat de niet aanwezigen wat hebben gemist. 
Zijn geweldig onderhoudend verhaal wordt onderbroken door een pauze, waarbij het niet 
muisstil is, met consumpties en de gebruikelijke collecte voor lief en leed, die bijna zeventig 
euro opbrengt. Met dank aan de gevers. 
Als laatste onderdeel van deze bijeenkomst wordt nog 
aandacht besteed aan het mooie werk die al onze 
ruim 45 vrijwilligers hebben verricht in het bijna ten 
einde lopend jaar. Ze worden, de meeste zijn gelukkig 
aanwezig, door de voorzitter nadrukkelijk bedankt en 
krijgen vervolgens allemaal een presentje. Het gaat 
uiteindelijk om de waardering.
Met het gezamenlijk zingen van het lied dat begint met: 
Zegen ons Algoede … en het voorlezen van een advent 
gedicht sluit Jaap Roele de vergadering, door de volle agenda ongeveer een kwartier later 
dan gebruikelijk. De aanwezigen gaan, met duidelijk meer kennis dan bij binnenkomst 
tevreden naar huis, zeker weten!

Piet Helmus, penningmeester

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst woensdag 8 januari 2020 in “de Kandelaar”

Na elkaar bij de ingang de beste wensen voor het pas begonnen jaar mee te geven begint 
onze plaatselijke nieuwjaarsbijeenkomst. Een goed gevulde zaal met naar schatting 120 
aanwezigen. Niet alleen leden maar ook belangstellenden en genodigden zoals van Sigma, 
enkele raadsleden en wethouder Dijksterhuis.. Om 14.30 opent de voorzitter, Jaap Roele, 
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zoals gebruikelijk met gebed en het laten 
zingen van drie verzen van Gezang.’460: 
Loof de Koning heel mijn wezen … Vervolgens 
leest hij een aantal Bijbelverzen uit Mattheus 
2. Daaraan ontleent hij het thema van zijn 
toespraak: ‘Het komt goed.’ 
Voor we verder gaan worden alle in 2019 
overleden leden van onze afdeling door de 
voorzitter opgenoemd. Wij horen het uit eerbied 
en respect en herdenken hen staande in een 

moment van stilte. Helaas ontvallen ons steeds meer leden door hoge ouderdom en komen 
er maar weinig nieuwe leden bij.
Het volgende programmapunt is bezinning, een blik terug naar het afgelopen jaar en een 
blik vooruit naar 2020. De voorzitter doet dit met een positieve insteek maar niet zonder 
enige zorg. Als positieve insteek wordt met name genoemd op landelijk niveau het manifest 
‘Waardig ouder worden’, het pensioenakkoord en zo nog enkele. Allemaal met de nodige 
inbreng van de ouderenbonden KBO-PCOB.
Plaatselijk de vele en goed contacten met onze omgeving, de burgerlijke gemeente, 
welzijnsorganisaties als Sigma en andere. Verder passeren veel feiten en gebeurtenissen in 
het kort de revue. Heel veel positiefs; ‘DE PCOB DOET ERTOE.’
Maar … er zijn ook zorgen: hoe houden wij het tot dusver bereikte in stand? Heel moeilijk om 
jongere ouderen enthousiast te krijgen om lid te worden mede nodig om de ” bestuurswagen” 
gaande te houden. Er zijn deze middag maar twee van de drie bestuursleden aanwezig 
omdat de secretaris in Australië verblijft. Gewoon te weinig om alles te doen wat we willen 
en eigenlijk ook moeten doen. Negatief gedacht? Nee dat past ons niet, het ledenbestand is 
goed gevuld met ruim 600 PCOB ‘ers maar onze ogen sluiten voor de toekomst: dat zou zeer 
onverstandig zijn. De laatste, door de voorzitter 
uitgesproken zin is zo positief als het maar kan: 
‘Van harte aan bevolen, met een positieve blik op 
de toekomst gericht en samen staan wij sterk.’
Deze laatste woorden luiden gelijk de pauze in, 
een belangrijk onderdeel van onze bijeenkomst. 
Onder het genot van een hapje, meerdere zelfs, 
warm en koud en gezellig bijpraten. Met een 
gehoorapparaat is het af en toe oorverdovend 
maar wel fijn. De collecte brengt ook weer een 
flink bedrag op van bijna 200 euro.
Na de pauze krijgt onze kijk op de gemeente Nijkerk een opfrisbeurt in de vorm van een 
pittige quiz, gemaakt door Bernard Steenwijk en gepresenteerd door Elza van de Weerdhof. 
Met gemankeerde foto’s, zonder de bekende achtergrond of omgeving wordt de kennis van 
onze eigen woonplaatsen getest. En-dat-valt-nog-niet-mee. Een leuk laatste gedeelte van 
onze nieuwjaarsbijeenkomst. En leuk is het. Kom je in de stad bij het winkelen iemand tegen 
die je echt niet kent: “U bent meneer Helmus, toch?” Niet te ontkennen, dus. ”Maar wie bent 
U?” “Ik was woensdagmiddag in de Kandelaar. Wat was het echt gezellig en fijn.” En ik kan 
het alleen maar beamen.
Zoiets geeft je moed om door te gaan, ook al ben je de jongste niet meer. Bedankt 
Jaap dat nu iedereen weet hoe oud ik ben. Als er straks mensen op de stoep staan om 
penningmeester te willen worden dan wil ik best ruim de tijd nemen iemand in te werken.
Voor dat we naar huis gaan neemt de voorzitter nog één keer het woord door iedereen 
die heeft meegewerkt aan het welslagen van deze nieuwjaarsbijeenkomst hartelijk en 
nadrukkelijk te bedanken.
Het gezamenlijk en uit volle borst zingen van het prachtige PCOB lied is het allerlaatste van 
deze geslaagde middag.

Piet Helmus, penningmeester.
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Van de Penningmeester / Ledenadministratie

Evenals voorgaande jaren ontvangen de leden waarvoor geen machtiging is afgegeven 
de factuur voor de contributie over het jaar 2020 in een aparte enveloppe als bijlage bij dit 
Nieuwsbulletin. Wij verzoeken u om het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken, graag 
binnen 2 weken.
De leden die wel een machtiging hebben verstrekt aan de penningmeester dienen 
er rekening mee te houden dat midden februari a.s. het contributiebedrag van hun 
bankrekening zal worden geïnd.
De minimumcontributie voor 2020 is gelijk aan die van 2019.
Voor een enkel lidmaatschap bedraagt deze € 32,=
Voor een leefgemeenschap, een echtpaar, 2 leden op één adres € 52,=
Er zijn steeds een aantal leden die gelijk met het minimum contributiebedrag een extra gift 
overmaken. Uiteraard stellen wij dat zeer op prijs en hopen op hetzelfde bedrag aan giften. 

Het aantal leden is in 2019 iets afgenomen wat vrijwel volledig is veroorzaakt doordat er 
bijna tien meer leden zijn overleden dan het jaar ervoor. Uiteraard zouden wij als bestuur 
graag zien dat de afname geen trend wordt maar dat wij volgende jaar om deze tijd kunnen 
vermelden dat er weer sprake is van enige groei. Met gezamenlijke inspanning moet dat 
kunnen lukken.
Daarom bij deze de oproep: ziet u eens om u heen, mogelijk zijn er in uw naaste 
kennissenkring of familieleden die de seniorenleeftijd hebben bereikt, die een klein duwtje 
nodig hebben om lid te worden van onze mooie en erg nuttige vereniging. Hoe meer leden 
des te meer we met elkaar kunnen betekenen, voor elkaar en voor de samenleving. Het is 
mij al meerdere keren overkomen dat men onvoldoende op de hoogte bleek te zijn van de 
kortingsmogelijkheden die het lid zijn van de PCOB kan hebben. Vooral de mogelijkheid 
een flinke korting te verkrijgen op de kosten van de basisverzekering ziektekosten is echt de 
moeite waard. In sommige gevallen is het voordeel hoger dan de contributie. Meerdere leden 
hebben hier reeds gebruik van gemaakt.
Dit argument wordt ook door PCOB landelijk vaak gehanteerd; doe er uw voordeel mee! 

Piet Helmus, Penningmeester/Ledenadministrateur

De natuur in met Jan de Gier        Ledenbijeenkomst Nijkerk 12 februari 2020

Voor 12 februari heeft de plaatselijke PCOB de amateurfotograaf Jan de Gier uitgenodigd 
om met hem mee te wandelen door de Arkemheense polder en over de Veluwe door middel 
van dia beelden. Jan is naast zijn baan als hovenier amateur fotograaf en heeft zijn opleiding 
genoten aan de Agrarisch school te Nijkerk. Hij richtte de tuin van zijn ouders zo in, dat het 
een paradijsje werd voor insecten, wespen en andere kleine diertjes. Met als bijzonderheid 
een insectenhotel. Waar hij heel bijzondere plaatjes schoot, van de rotonde bij de Pol en 
waar vroeger het zwembad was heeft hij prachtige dia’s gemaakt. De zeldzame vogels zoals 
het baardmannetje en het puttertje kwamen ook voor zijn lens. Hij heeft er lang op moeten 
wachten maar de zeearend die zeldzaam is en in de Flevopolder huist en hem toch voor zijn 
lens gekregen.
Hij zwerft graag de wéékeinden over de Veluwe en maakt daar de mooiste foto’s. En komt 
daar soms voor verrassingen te staan. Onlangs stond hij op nog geen 30 meter oog in oog 
met een wolf. Vele wilde varkens, reeën en herten komt hij ook regelmatig tegen.
De mooiste dia’s maakt hij van de zonsopgang en zonsondergang

De bijeenkomst is weer in de “Entree” naast de bibliotheek aan de Frieswijkstraat inloop 
13.45 uur aanvang 14.15 uur. 
Iedereen is van harte welkom.
Let op de gewijzigde datum 12 februari!!!!
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Lezing door Historisch Hoeflake      Ledenbijeenkomst Hoevelaken 13 februari 2020

Voor deze middag hebben we een lid van het bestuur van “Historisch Hoeflake” uitgenodigd. 
Hij zal een lezing en presentatie van ons dorp uit vervlogen tijden houden.
We zullen deze middag verschillende fragmenten te horen en te zien krijgen die voor de 
meesten van ons zeker bekend zullen voorkomen, we hopen met zijn allen op een gezellige 
en geslaagde middag.
U wordt hartelijk uitgenodigd voor deze middag, aspirant leden en belangstellenden zijn van 
harte welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden donderdagmiddag 13 februari 2020 in de zaal van het 
gebouw “De Stoutenborgh “aan de Sportweg, aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur.

‘Uw Energieambassadeurs staan klaar om te helpen’

Begin 2020 start in Nijkerk een proef Energiebesparing voor mensen met een smalle beurs. 
Doel is samen na te gaan wat uw energieverbruik in huis is en hoe ieder euro’s kan 
besparen. Daarvoor kan, op uw verzoek, een Energieambassadeur bij u langs komen.

Zowel huurders als mensen met een eigen woning kunnen meedoen. (Uw inkomen is max. 
130 % van het minimum inkomen)
Zie de brochure en antwoordkaart die u tegelijk met dit nieuwsbulletin ontvangt.

Wat doen de KLM-kringen de komende tijd?

Mooi nieuws: de Leeskring heeft er twee nieuwe deelnemers bij gekregen! 

Wie geen lid is van de betreffende kring, maar graag een bepaalde bijeenkomst wil bijwonen, 
kan bij de contactpersoon proberen of er plaats is, tegen een vergoeding van 8 Euro.
Informatie: Kunstkring Diny van IJcken, tel. 033-2459941; Leeskring Elza van de Weerdhof, 
tel. 0342-473768; Muziekkring Dick Vreugdenhil, tel. 033-2585139

PCOB ledenbijeenkomsten en reisjes in 2020

Datum Locatie Onderwerp
13 feb Hoevelaken Historisch Hoflake
12 feb Nijkerk In de natuur met Jan de Gier
12 maart Hoevelaken 75 jaar Bevrijding
18 maart Nijkerk Nader te bepalen
15 april Nijkerk Jaarvergadering 
?? mei nnb Voorjaarsreisje 

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 maart 2020 - vóór 16 februari bij de redactie:
margje@solcon.nl
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