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April  2021 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

Van het bestuur 

 
Hoe gaat het met u? Nadenkend hoe het voorwoord er dit keer zal uit gaan zien kwam deze 
gedachte eerst bij mij boven. Zou het wel goed gaan met onze leden en houden wij het nog 
even vol…. In de afgelopen maand hebben wij enkele leden verloren die aan corona zijn 
overleden. Een hard gelag en dat verontrust elke keer en dan zeker voor de direct 
betrokkenen. En dan zeg je niet altijd even gemakkelijk en toch maar volhouden. Nee hier 
past ons alleen maar meeleven en troost bieden aan elkaar! Laten wij met elkaar oog 
hebben voor onze naasten en helpen waar dat kan. 
Wat mij tevens steeds meer bezighoudt is: hoe komen wij uit deze periode als afdeling. 
Natuurlijk hopen wij weer een keer samen te komen in de nabije toekomst en dat is het 
uitgangspunt. Maar de vraag komt toch regelmatig boven van, zien wij het nog wel zitten, 
zullen de leden er al niet een beetje aan gewend zijn dat wij al een jaar niet meer bij elkaar 
kwamen…en brengen zij nog de moed op om weer te gaan. Uiteraard bedoel ik niet negatief 
en heb ik het vertrouwen dat het weer goed komt maar wij kunnen de ogen niet sluiten voor 
ook deze gedachten…. Woorden als, hou vol, samen krijgen wij het virus eronder enz, enz, 
zijn goed bedoeld maar het zal blijken of dit ook allemaal goed uitpakt.  
In de maand april waren wij gewend ons jaarverslag aan u aan te bieden tijdens de bekende 
jaarvergadering met daarbij de goedkeuring van het financieel beleid e.d. 
 

 
Als bestuur beraden wij ons hoe wij dat dit jaar oppakken met de gedachte en de hoop dat er 
na de zomer mogelijk weer bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. 
 
Op het moment dat u dit nieuwsbulletin leest zijn de verkiezingen alweer achter de rug en, 
hoe de uitslag ook was, er wordt alweer nagedacht en overlegd hoe er een kabinet 
geformeerd kan worden. In de perioden voor de verkiezingen is er naar mijn mening 
aandacht geschonken aan de ouderen maar niet zo enorm opvallend. In die periode hebben 
een twaalftal partijen die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de zorg en 
ondersteuning aan ouderen, waaronder de KBO-PCOB, een soort manifest opgesteld met 10 
uitgangspunten die betrekking hebben op een toekomstbestendige ouderenzorg. Aan de 
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orde komen o.a. wat is de behoefte van ouderen, meer eenvoud en samenwerking, preventie 
in de eigen woon- en leefomgeving, voldoende diversiteit aan woonvormen, voldoende 
inzetbaarheid van professionals en nog enkele aandachtspunten. Van harte hoop ik dat dit 
bij de formatie van een nieuw kabinet veel aandacht zal krijgen. Voor meer informatie kunt u 
op de website van de KBO-PCOB terecht (www.kbo-pcob.nl) of wellicht in het magazin.  
 
Al met al mogen wij elkaar op het oog houden en zeker net voor Pasen kunnen wij dan ook 
niet anders dan elkaar toewensen dat dit feest van de opstanding van de Heere Jezus ons 
bemoedigt en vooruitzicht biedt! Met de overwinning op de dood is er toekomst voor ons 
allemaal, want wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven!! Ik sluit af met een 
prachtig paaslied: 
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem   Want nu de Heer is opgestaan  
die galmt door gans' Jeruzalem   nu vangt het nieuwe leven aan 
een heerlijk morgenlicht breekt aan   een leven door Zijn dood bereid 
de Zoon van God is opgestaan   een leven in Zijn heerlijkheid 

 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan 
want alles, alles is voldaan 
wie in geloof op Jezus ziet 
die vreest voor dood en duivel niet 
 
Gezegende Paasdagen en een hartelijke groet namens het 
Bestuur, 
Jaap Roele, uw voorzitter. 
 
 

Een gezegend Pasen in oorlogstijd 

 
T’was in 1945 dat ik Pasen vierde in het dorpje Piershil, gelegen op het 
eiland de Hoekse Waard, een van de Zuid-Hollandse eilanden ten 
zuiden van Rotterdam. Het dorp lag in een gebied wat door de Duitse 
overheersers onder water was gezet zodat de Engelse vliegtuigen er 
niet konden landen. 
 
We waren al een tijd geëvacueerd geweest naar het huis van mijn 
zuster in Nieuw Beijerland. Ik was 10 jaar. We woonden er met 17 
mensen. Onze woonkamer was hun leegstaande winkel. We  sliepen 
opgepropt in 2 slaapkamertjes en 2 kleine hokjes, eigenlijk kasten. 
Onze onderduiker was meegegaan en sliep met mijn broer achter een  
gordijn op de overloop. Het gezinnetje van mijn zus sliep met zn vijven 
in een slaapkamer beneden. Het was allemaal geen doen. 

http://www.kbo-pcob.nl/
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Maar de bevrijding was aanstaande en daarom besloten mijn ouders vlak voor Pasen terug 
te gaan.  
Wij woonden dan “clandestien” in Piershil want we mocht er alleen wonen als je een 
noodzakelijke functie had. 
De hele polder stond onder water maar in het centrum van het dorp was het droog. Ons huis 
stond op de grens van droog naar nat.  
De Hervormde dorpskerk stond 60cm in het water maar de gereformeerde kerk stond droog. 
Daar hebben we andere tijden meegemaakt; hervormd en gereformeerd in de verdrukking 
samen. Er kwam zondags wel eens een predikant;  wie komt er nu naar een dorp in’t water? 
Er was een ouderling (Janus ) van de hervormden die in Piershil mocht wonen vanwege zijn 
werk en hij leidde de diensten. Op ’t harmonium werd gespeeld.  
 
Op die paasmorgen had ieder brood met 2 eieren. 
Daarna met zijn allen naar de kerk. De onderduiker bleef thuis. Een vrolijke dienst waarin we 
veel hebben gezongen uit het liedboek en Johan de Heer. Ik herinner me niet meer wat 
Janus heeft gezegd maar weer thuis gekomen was er “paasbrood”; door mijn moeder 
gebakken. 
Bij de warme maaltijd aten we vaak kip of stokvis en varkensvlees van de eigen slacht met 
groenten van de tuin of sperziebonen uit de weekpot.  
 
Tweede Paasdag fietsen mijn zus Lien en ik naar Nieuw Beijerland waar we bij de 
groenteboer tot 12 uur terecht konden voor een krop sla die hij zelf verbouwde in zijn 
druivenkas voor de “goede klanten”. Thuisgekomen hadden mijn ouders al de aardappelen 
geschild en het spek uitgebakken. Er werden eieren gekookt. Meerkoeteieren en 
eendeneieren die mijn broer met zijn zelfgemaakte roeibootje ging zoeken in de polder 
tussen struiken en bomen die in het water stonden. Het was een feestmaal want je mocht 
onbeperkt eieren eten.  
 
Nee honger heb ik nooit gehad want 
mijn vader had in Nieuw Beijerland 
een grote moestuin bij de pastorie 
van de Herv. Kerk. Hij had daar 
kippen, geiten en een of twee 
varkens want in de pastorie 
woonden 3 predikanten met hun 
gezinnen en met ons grote gezin en 
de familie in Rotterdam erbij waren 
er veel monden te vullen.  
Tarwe en aardappelen waren wel te 
versieren voor een redelijke prijs. 
Mijn vader was n.l. de 
dorpstimmerman en de boeren 
betaalden in natura.  
 
 
Mijn moeder bakte het brood zelf in een oven van het kolenfornuis. Ze bakte ook heerlijke 
eierkoeken en andere koekjes. We hadden zo een fijn paasfeest zonder honger. Vele 
anderen hadden het slecht. Mensen zijn toen omgekomen door gebrek aan alles in de 
hongerwinter, vooral in het westen van Nederland.  
 
Een herinnering van Reina Blok 
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 Onze penningmeester 

 
Onze penningmeester Piet Helmus heeft  in het afgelopen najaar aangegeven dat hij graag 
een keer het penningmeesterschap wilde overdragen mede gelet op leeftijd en gehoor 
problemen. Wij hebben als bestuur in de afgelopen maanden enkele “jonge” leden gevraagd 
of zij zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Helaas nog zonder resultaat.  
Omdat de gezondheid van onze penningmeester ook zo af en toe parten speelt en daardoor 
de last van deze belangrijke taak zwaar begint te worden, vindt het bestuur, na overleg met 
de penningmeester, het nodig dat er voor onze penningmeester spoedig een vervanger 
wordt gevonden. 
U begrijpt het, niet meer hopen dat er eens iemand gevonden wordt, maar een directe 
oproep aan u, onze leden, om zich beschikbaar te stellen. Het liefst een “jonge oudere” die 
enigszins thuis is op financieel terrein. Met ons kleine bestuur is dit echt noodzakelijk! Wij 
rekenen op veel aanmeldingen… 
Wilt u meer weten bel dan met onze secretaris Siep van de Bosch, tel: 033-245 72 31 
U kunt ook onze penningmeester vragen hoeveel tijd e.d. deze mooie bestuursfunctie vraagt. 
Nogmaals het is zeer dringend dat er iets gaat gebeuren; laat ons dus niet in de steek a.u.b. 
Jaap Roele, voorzitter. 
 
 

Belastingservice door HUBA’S – ( Hulp Belastingaangiften )   -   2e oproep 

 
Als lid van de KBO-PCOB kunt u ook dit jaar weer gebruik maken van hulp bij het invullen 
van uw Belastingaangifte over het jaar 2020 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 Inkomstenbelasting 2020 invullen 
en versturen naar de Belastingdienst, want 
vanaf 1 maart 2021 zijn de voor- ingevulde 
gegevens voor ons beschikbaar gesteld door 
de Belastingdienst. 
Ook eventuele aanvragen voor huur- en of 
zorgtoeslag worden door de Belasting Invul 
Hulpen bij de belastingdienst voor u 
ingediend indien van toepassing. 
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 
Tel 033 – 253 48 08 
F. Granneman, Nijkerk     E. de Groot, Nijkerk 
Tel 033 – 245 46 68      Tel 033 – 245 65 96 
I. de Jong – van de Veen, Nijkerk    F. Stortelder, Nijkerk 
Tel 033 – 246 67 04      Tel 06 – 510 990 81 
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  Kunst, Lees en Muziek kringen 

 
Op vrijdag 5 maart is Richt Loos overleden, een paar weken voordat ze 91 jaar zou zijn 
geworden. Richt was één van de mensen die jarenlang  een drijvende kracht waren voor het 
werk van de Kunst-, de Lees- en de Muziekkring van onze PCOB-afdeling. Niet alleen was 
ze van elk van de kringen zelf een enthousiaste deelnemer, maar ze heeft ook als lid van de 
commissie jarenlang met grote accuratesse de financiën beheerd. Enkele jaren geleden 
heeft ze tot haar verdriet haar deelname aan de kringen moeten beëindigen vanwege het 
afnemen van haar fysieke mogelijkheden. We gedenken haar met dankbaarheid voor haar 
inzet. En we bidden haar man Aart en hun kinderen en kleinkinderen toe dat de Heer die 
haar Herder was, ook hun leven zal dragen in dit verdriet. 
 
Namens de commissie, Dick Vreugdenhil 
 
 

  Rijbewijskeuringen CBR in Nijkerk 

 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of 
ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of 
wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Fortius Fysiotherapie op 
donderdag 11, woensdag 17, zaterdag 20 en donderdag 25 maart medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 
 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 
  
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum 
met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.    
De eerste stap is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsverklaring. Dat kan 
online op mijn cbr.nl. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij 
de meeste gemeenten of via RegelZorg .    
Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u invullen en opsturen 
naar het CBR. Als antwoord krijgt u van 
het CBR het Verslag (soms meer dan 
één), die de keuringsarts moet invullen. 
Op dát moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring. 
De artsen waar Regelzorg mee 
samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en versturen deze direct 
naar het CBR.   
 
Coulanceregeling 75 plus: Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend in 
Nederland, met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden. 
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig laat informeren 
en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik hoeven maken van deze 
regeling 
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 Puzzel momentje; nu een Sudoku   

 

 

 
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 
 

 
  

http://www.puzzelbrein.nl/
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  Een zorgzame samenleving 

 
Bij het lezen van de krant en het nieuws volgend op TV bekruipt me steeds meer een 
onbehaaglijk gevoel. Niet enkel door het zwalkend ‘beleid’ van de overheid inzake het 
vaccinatie proces, ook door het herhaaldelijk accentueren dat de jeugd vanwege Covid-19 
het zo zwaar heeft. Laat ik duidelijk zijn; jongeren hebben het in deze tijd zeker niet 
gemakkelijk. Ze missen hun vrienden, velen ook de school en hun medestudenten, de sport 
enz. enz. Maar dat is m.i. slechts een kant van de zaak. In onze samenleving zijn er vele, 
vele ouderen die deze tijd eveneens als een loodzware last ervaren. 
Zij voelen zich opgesloten vanwege de vele beperkende overheidsmaatregelen. Onderschat 
niet wat dit allemaal teweeg brengt. ‘Binnen de gevangenismuren word je nog dagelijks 
gelucht, in bepaalde zorgcentra mag zelfs een bovenlichtje niet geopend zijn.’ Een zorgzame 
samenleving functioneert naar mijn idee pas optimaal wanneer er aandacht en zorg is naar 
alle generaties toe. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de laatste tijd de balans 
meer doorslaat richting jeugd. Of heb ik het bij het verkeerde eind?  
 
Wie van de drie? 
Een kraaienmoeder heeft haar nest gemaakt in een boom op een eilandje voor de kust. In 
dat nest zitten drie jongen. 

 
Er breekt een verschrikkelijk noodweer los; het water stijgt en stijgt, en overspoelt tenslotte 
het eilandje. Het nest dreigt spoedig onder water te verdwijnen. 
Om de jongen te redden zal de moeder ze aan land moeten brengen, maar ze kan er niet 
meer dan één tegelijk in haar bek dragen. Er is geen tijd meer om twee keer heen en weer te 
vliegen, laat staan drie keer. Ze kan er slechts één redden.  
De moeder pakt het eerste jong in de bek, houdt het boven water, en vraagt: “Wat zul je 
doen als ik je red?” Het jong antwoordt doodsbang: “Als je oud bent zal ik goed voor je 
zorgen.” 
De moeder antwoordt: “Je bent niet waard gered te worden,” en laat het jong in het water 
vallen, waar het verdrinkt. 
Ze pakt nummer twee in de bek en handelt op dezelfde wijze als bij het eerste jong. Het 
tweede jong, nog banger dan het eerste, geeft ongeveer hetzelfde antwoord als zijn 
voorganger. De moeder antwoordt echter: “Ook jij bent het niet waard om gered te worden,” 
en laat ook haar tweede jong in zee vallen. 
Het derde jong is aan de beurt. Het staat al tot de nek in het water, als het dezelfde vraag 
wordt gesteld. Het antwoordt echter fier: “Ik zal later net zo goed voor mijn jongen zorgen als 
jij voor mij. 
Waarop de moeder antwoordt: “Jij bent het waard gered te worden, jou breng ik aan land.” 
 
Bernhard H Steenwijk 
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 Oud Nijkerk 

 
Als er tijdens ledenbijeenkomsten een spreker was over de historie van Nijkerk en omgeving 
dan was daar altijd brede belangstelling voor. Omdat dat zulke bijeenkomsten al een tijdje 
niet meer kunnen doen we zolang maar stukje in onze nieuwsbrieven of nieuwsbulletins. 
Deze eerst keer staan we even stil bij 550 jaar Nijkerk. Dat werd enthousiast gevierd in 1963. 
Hertog Reynolt van Gelre verleende Nijkerk namelijk op 27 maart 1413 stadsrechten en vele 
Nijkerkers liepen wekenlang rond in kleding zoals men die droeg in 1413. Dat moet een 
prachtig gezicht geweest zijn. En daar zal heel wat naaiwerk aan vooraf zijn gegaan. Ja, kom 
daar nog maar eens om. Hier een aantal plaatjes uit die tijd. 
 

    

        Twee zusjes in de Havenstraat           Een marskramer (of zwerver) onderweg? 

    
    

        Och, Och, zit m’n stola wel goed?        Een gezellig praatje bij hotel De Bonte Koe 

 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van mei 2021 – vóór 10 april bij de redactie: Johan 
Wieringa – jfwieringa@gmail.com  


