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Algemene informatie over de PCOB
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken

30e jaargang nummer 5, mei 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 juni inleveren voor 15 mei 2021 bij S. van den Bosch
Nieuwsbrief september inleveren voor 14 augustus 2021 bij J. Wieringa
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VAN HET BESTUUR

Het is weer lente en met de zon in huis komt het positieve in een mens naar 
boven. En dat hebben wij nodig, zeker wanneer je toelaat dat alles wat er in 
deze tijd plaats vindt een mens best wat somber kan maken. Positief dus en 
het niet hebben over al dat negatieve zoals elkaar de maat nemen, niet be-
trouwbaar zijn, nog weer uitstel van versoepelingen …..  enz.
Wij kijken vooruit naar de zomer, iedereen gevaccineerd en meer vrijheid. Kun-
nen wij dan eindelijk weer een bijeenkomst organiseren waar wij elkaar gezellig 
en wat feestelijk gaan ontmoeten, lekker bijpraten, een glimlach, een bemoedi-
gend woordje en hoe gaat het nu met jou. . .

Als bestuur hebben wij hiervoor al wat ideeën 
klaar liggen zodat direct de organisatie van de 
eerste bijeenkomst ter hand zal worden. Een 
vooruitzicht wat je dus positief maakt.
Kun je als bestuur er dan nog wel mee 
aankomen dat er toch nog wat zorg is wat onze 
bestuurssamenstelling betreft? Onder een apart 
hoofdstukje kom ik daar nog even op terug.

De afgelopen maand april was uitgeroepen tot de maand van ”Senioren en 
Veiligheid”. In het KBO-PCOB magazine van april is hieraan nog al wat aan-
dacht besteed. Het blijft dus nog steeds veel aandacht van ons vragen om 
goed op te passen bij allerlei trucs e.d. Aanbevolen wordt dat u  deze bladzij-
den ( 41 t/m 45) nog eens goed neemt, want voor je het weet overkomt het je!!! 
Misschien verstandig deze bladzijden te bewaren zodat je bij twijfel nog eens 
kan nalezen wat de gevaren zijn en er staat ook een telefoonnummer bij. 
(maandag t/m donderdag tussen 10-13 uur, 030-3400655)
Over veiligheid gesproken, uiteraard heel belangrijk maar ik moet denken aan 
is er ook nog iets anders dan deze veiligheid. 
Wat mooi om dan aan elkaar door te kunnen geven dat wij een Vader in de he-
mel hebben die over ons waakt. Laat dat ons houvast zijn en moed geven wat 
hierdoor is positief blijven gewaarborgd. Een lied dat over positief zijn gaat geef 
ik graag door:

Vreugde, vreugde, louter vreugde
Is bij U van eeuwigheid.
Schepper die ’t heelal verheugde, 
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij die woont in licht en luister
Drijft de schaduwen uiteen.
Hij die zoekend doolt in ’t duister, 
Vindt bij het licht bij U alleen.

Een hartelijke groet en tot gauw,

Namens het bestuur, Jaap Roele
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Onze penningmeester

Zoals al even aangekondigd vraag ik uw aandacht voor onze zorg over de be-
stuurssamenstelling. Allereerst is er in de afgelopen weken heel veel zorg ge-
weest over de gezondheid van onze penningmeester Piet Helmus. In de vorige 
nieuwsbrief hadden wij een stukje geplaatst wat zijn gezondheid betreft. Piet is 
net voor de Pasen in het ziekenhuis opgenomen met zeer ernstige klachten, 
uitgebreid onderzoek en een operatie aan zijn linker nier hebben ervoor ge-
zorgd dat hij weer redelijk is opgeknapt. 
Hopelijk is hij inmiddels weer uit het ziekenhuis met de benodigde thuiszorg. 
Vanaf deze plaats wensen wij Piet van harte een goed herstel en Gods onmis-
bare nabijheid. Tijdens zijn ziekenhuis opname is er steeds contact geweest 
met Piet waar wij als bestuur hem hebben verzekerd dat hij zich geen zorgen 
mag maken over het penningmeesterschap. 

Wel is afgesproken dat Piet echt gaat stoppen met deze taak en deze zo spoe-
dig mogelijk zal overdragen. Onze oproep in het vorige nieuwsbulletin was dus 
niet voor niets. Echter omdat er geen reactie op deze oproep is gekomen zijn 
wij naarstig aan het zoeken naar een vervanger. Niettemin blijft onze bestuurs-
samenstelling nog steeds te klein en er moet niet weer iets gebeuren en de op 
de voortgang van onze afdeling wordt dan een aanslag gepleegd. 

Dus beste leden laat ons niet in de steek!!!!!
…………………………………………………………………………….

Samenwerking KBO-PCOB

Onderstaand willen wij u op de hoogte stel-
len over de gang van zaken betreffende de pogingen een landelijke fusie aan 
te gaan met de KBO. Hoewel men al drie jaar gezamenlijk naar buiten treedt 
als KBO-PCOB. Het logo spreekt voor zich en het gezamenlijke magazine is 
hier ook een sterk voorbeeld van. In de afgelopen drie jaar is onder het motto 
“KBO-PCOB vernieuwt”, -door intensieve samenwerking- gestreefd naar een 
(juridische) fusie. Echter, in de loop van de tijd bleek het toewerken naar een 
fusie tussen beide verenigingen een brug te ver. Beide ledenraden hebben nu 
ingestemd met een lichtere vorm van samenwerking, d.w.z. de Unie KBO en 
de PCOB trekken samen op onder de noemer van KBO-PCOB Nieuwe Stijl. In 
2023 zal geëvalueerd worden om de doorstap naar 2030 te kunnen maken. De 
procesgang zal door werkgroepen, bestaande uit ledenraadsleden en be-
stuursleden van beide verenigingen, nader worden uitgewerkt. Eén van de 
bouwstenen van het principe besluit is; De grondslag van beide verenigingen is 
een fundamenteel punt. De unie KBO en de PCOB vinden elkaar op basis hun 



4

christelijke levensovertuiging door maatschappelijk en menselijk “naar elkaar 
om te zien”. Daarmee onderscheidt KBO-PCOB zich van andere seniorenorga-
nisaties. De overige bouwstenen zijn:
- Een stevig programma maken om nieuwe leden te werven;
- Ondersteuning van lokale afdelingen, die wensen samen te werken, en 

werken aan een betere communicatie van regionale consulenten en 
regiocoördinatoren en het verenigingsbureau;

- Kritische blik werpen op de hoogte van de contributie en afdrachten;
- Onderzoek of samenwerking met andere seniorenorganisaties waar dit 

mogelijk is.

De werkgroepen zijn inmiddels gestart en zullen ons in de loop van de tijd 
informeren. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen.
…………………………………………………………………………….

Hebben we dit jaar nog wel een ledenbijeenkomst?
Nou dat hopen we wel, in het najaar een paar ledenbijeenkomsten en een 
Najaarstocht. Het bestuur heeft de betrokkenen gevraagd om vast een aantal 
ledenbijeenkomsten en een reis te bedenken, zodat we niet zonder zitten als
de mogelijkheid er voor is. Voor Hoevelaken is dat al ingevuld. Die voor Nijkerk 
krijgt u de volgende nieuwsbrief te lezen. Nu hopen en bidden dat het weer 
veilig mag en kan; zowel voor ons gezamenlijk als voor wat betreft onze eigen 
gezondheid.

9 sept Hoevelaken Wordt nog nader ingevuld – b.v. Jaarvergadering
15 sept Nijkerk Wordt nog nader ingevuld – b.v. Jaarvergadering

okt Najaarstocht naar de Kroondomeinen ??
14 okt Hoevelaken Dhr. B. Steenwijk - met een verrassing
20 okt Nijkerk
11 nov Hoevelaken Dhr. J.R. Broekhuizen – “Tulpen uit Amsterdam”
17 nov Nijkerk
9 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 14:30 uur. In ‘De Stoutenborgh.’
Data van de ledenbijeenkomsten:
- Nieuwjaarbijeenkomst: 2e woensdag in januari
- Hoevelaken: 2e donderdag van de maand (in overleg met Wout)
- Nijkerk: 3e woensdag van de maand
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Wonen in Nijkerk en de Wooncirkel

Wonen in Nijkerk, of Nijkerkerveen of Hoevelaken, dat wil natuurlijk zo lang 
mogelijk doen als je het er naar je zin hebt. En daarover is regelmatig overleg 
van het PCOB bestuur met de Gemeente.
Dan gaat het over woonbehoeften, woonvormen, woningtypes, woonkosten, 
aantallen woningen etc.

Zo heeft de PCOB meegedacht en gewerkt met de Woonvisie van Nijkerk. Een 
belangrijk resultaat is dat er in is opgenomen dat er meer hofsgewijs gebouwd 
moet gaan worden. Dit om de saamhorigheid te bevorderen, elkaar eerder te 
leren kennen als in een lange straat mogelijk is, en ook dingen samen te doen. 
Buren voor of met elkaar. Beperken van eenzaamheid etc.

Om diezelfde reden heeft de PCOB samen met een aantal Nijkerkers en de ge-
meente Nijkerk gewerkt aan een studie voor meer-generatie-wonen. Een 
wooncomplex waar jong en oud samen wonen en optrekken. Met een deels 
gezamenlijke tuin en een ruimte om samen koffie te drinken, een feestje te 
hebben enz. 

Bewoners van huurhui-
zen en koopwoningen 
met elkaar een gemeen-
schappelijk belang. Dit 
initiatief is De Wooncirkel 
gaan heten. 
In de praktijk natuurlijk 
een open wooncirkel. 
Intussen is daar zo’n 4 
jaar aan gewerkt.

Helaas hebben we eind 2020 moeten constateren dat het realiseren van een 
eerste wooncirkel er voorlopig niet in zit. Met als belangrijkste reden de enorm 
hoge kosten om e.e.a. waar te kunnen maken.
Daarom zijn we er mee gestopt.

Wel hebben we aangegeven aan de gemeente dat we zeker willen blijven mee-
denken, bijvoorbeeld als er een mogelijkheid is voor een 50plus woonvorm 
middels koopwoningen.

Tot zover; Siep van den Bosch
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Oud Nijkerk en Nijkerkers

Met de stichting Oud Nijkerk heeft de PCOB afgesproken dat we foto’s en 
teksten over het oude Nijkerk van hen krijgen om die in onze nieuwsbrieven te 
publiceren. Dat is mooi, want er zijn vaak nog allerlei vragen bij de foto’s en 
daar weten leden van ons vast wel wat over te zeggen.

Hier een foto van 
personen waarvan 
men de naam niet 
weet.
U misschien wel, 
en ook waar of 
wanneer een foto 
is gemaakt. 
En verder waar 
woonde die 
persoon en wie 
waren de ouders 
bijv. of welke 
functie hadden ze?

Uw reactie zou 
men erg leuk 
vinden. 

Grote kans dat ze u vragen of u er ook nog een verhaal bij heeft.
Met een verhaal begint het pas te leven.
In een volgende uitgave van onze nieuwsbrief kan dan het verhaal worden 
vermeld. Stuur uw reactie naar de secretaris: 

Siep van den Bosch, Valkenhof 35, 3862 LK Nijkerk
nijkerk@pcob50plus.nl
…………………………………………………………………………….

Moge de Liefde van een stervende Heiland
en de kracht van een opgestane Heiland
en het gebed van een ten hemel gevaren Heiland
en de heerlijkheid van een wederkomende Heiland
de troost en vreugde van uw hart zijn.

Corrie ten Boom, uit: Iedere dag nieuw
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Dat groene gedoe . . .

een artikeltje uit de PCOB Nieuwsbrief van Heerde

Bij de kassa van een supermarkt stelt de 
jonge caissière aan een oudere vrouw voor, 
dat zij voortaan haar eigen boodschappentas 
meebrengt, in plaats van een plastic tas te 
kopen. ‘Want plastic tassen zijn niet goed 
voor het milieu’, zegt ze. De vrouw veront-
schuldigt zich en legt uit: ‘Wij hadden dat 
groene gedoe niet toen ik jong was!’ 
De caissière antwoordt: ‘Ja, en dat is nou 
juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag, JUL-
LIE generatie maakte zich niet druk om het 
milieu te sparen voor toekomstige genera-
ties!’

Ze heeft gelijk, onze generatie had dat 
groene gedoe niet in onze dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in 
flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terugbrachten naar de 
winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek wer-
den deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden aan recycling.
Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd!

Wij liepen trappen, omdat we niet in elk gebouw over roltrappen en liften be-
schikten. Wij liepen naar de supermarkt en hesen onszelf niet iedere keer in 
een 300 PK machine, elke keer als we 2 straten verder moesten zijn. Als we al 
met vakantie gingen dan vierden we die in eigen land; daar kwam geen vlieg-
tuig aan te pas.
Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!

Babyluiers gingen in de kookwas omdat wegwerpluiers niet bestonden. We 
droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine 
die continu 2000 Watt verbruikt. Vroeger, in onze dagen, droogden wind- en
zonne-energie onze kleren. Kinderen droegen de afdankertjes van oudere 
broers en zussen en kregen niet ieder seizoen gloednieuwe kleren.
Maar de jonge dame heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!

In die tijd hadden we - misschien - 1 TV of radio in huis en niet op elke kamer 
een. In de keuken werden gerechten met de hand gemengd en geroerd, omdat 
we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden. Wanneer we 
een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een 
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oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic –bubbeltjes- folie. 
In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het ga-
zon maaide. We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en die func-
tioneerde op menselijke kracht. Wij sportten door te werken, zodat we niet naar 
een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanen die op elek-
triciteit werken te gaan rennen.
Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe toen niet!

Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic 
flesje, dat na 30 slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met 
inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes 
van een scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien, alleen maar 
omdat het mesje bot is.
Maar… wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in 
plaats van hun moeder als 24-uur’s taxi- servicedienst te gebruiken. Wij liepen
of fietsten naar de winkel voor onze boodschappen i.p.v. ze te laten bezorgen 
door busjes die onze straten onveilig maken. Wij hadden 1 stopcontact per ka-
mer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een 
dozijn apparaten van stroom te voorzien. Van energieverspillende computers 
en smartphones hadden we nog nooit gehoord. En wij hadden dus geen geau-
tomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die 
2000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met an-
deren en uit te vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.

Maar is het niet triest dat de huidige generatie zo klaagt over hoe verspillend 
wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij dat groene gedoe niet hadden in 
onze tijd?
…………………………………………………………………………….

Project SchuldHulpMaatje van het Nijkerks Diaconaal Beraad

Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen of grote 
moeite om geldzaken weer onder controle te krij-
gen. SchuldHulpMaatje (SHM) vindt het belangrijk 
om ook preventief te werken. 
Soms verandert er wat in de bestaande situatie bv. 
je blijft alleen over na overlijden, er verandert iets 
in je gezin doordat kinderen 18 jaar worden, je 
hebt ontslag gekregen. Naast alle zorgen (en ver-
driet) hierover, moet je ook nog alert zijn op de fi-
nanciële consequenties.



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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Als er in je leven gebeurtenissen plaatsvinden zoals een scheiding, een overlij-
den of je wilt bijvoorbeeld naar een andere woning verhuizen, dan kan (zeker 
als je hier alleen voor staat) het je weleens allemaal boven je hoofd groeien. 
Het is dan fijn om een kundig persoon in te schakelen die met je meekijkt en zo 
nodig alles weer even op een rijtje zet.

SAMEN LUKT HET . . daar geloven ze in bij SchuldHulpMaatje (of SHM). 
Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. 
Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel 
orde op zaken te stellen. De maatjes doen dat. De maatjes zijn goed opgeleid 
en getraind, tevens worden ze jaarlijks bijgeschoold.
Voor meer informatie of het aanmelden van een hulpvraag kun je mailen naar 
schuldhulpmaatje@ndbnijkerk.nl  of bellen met 06 - 57 83 54 60. 

Je hoeft geen schulden te hebben om contact met 
SHM op te nemen. Voorkomen is beter dan genezen.” 
Samen lukt het!

…………………………………………………………………………….

Nog even . . . het Vakantieproject NDB

Vorig jaar heeft u ook een artikel kunnen lezen over het 
Vakantieproject van het NDB. De schoolvakantieweken zijn 
voor gezinnen met kinderen.
                                                                                
Maar weet u dat u (of iemand die u kent) daar ook gebruik van kunt maken? 
Van april tot de herfstvakantie zijn er mogelijkheden. Bent u al jaren niet een 
weekje weggeweest of zou het fijn zijn om een weekje  rust te krijgen bv. als 
mantelzorger en u heeft daar niet de middelen voor, dan is wellicht onze staca-
ravan in Mariënberg wat voor u! Geen vervoer . . . dat kunnen we voor u rege-
len. U kunt hierover contact opnemen met het bestuur van de PCOB of via de 
werkgroep Wonen en Zorg van de PCOB.

Als u meer informatie wilt over bovenstaande, dan kunt u ook contact opnemen 
met ondergetekende, tel. 06 82480136.

Hartelijke groet,                                                                                                                                                                      

Elza van de Weerdhof (werkgroep Wonen en Zorg PCOB)
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Zweedse puzzel

PuzzelBrein stelt PCOB Nijkerk puzzels ter beschikking. Veel succes.

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

1 2 3 4 5 6 7

© Puzzelbureau Creataal, Schijndel                       Oplossing van maart is: SALADE

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.



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:
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


