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Juni  2021 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 
 
Een voorjaarsplaatje; genomen op het Tulpeneiland van Zeewolde 

 
 

Van het bestuur 

 
Om maar eens met een onderwerp te beginnen in deze bekende rubriek wat de laatste 
maand veel aandacht krijgt neem ik u even mee naar de informatieperikelen. Niet dat ik hier 
alles ga herhalen, laat staan uit ga halen naar de “spelers” op dit gladde ijs, maar het blijkt 
dat bij de actuele onderwerpen voor de informatieagenda de vergrijzing van de samenleving 
geen aandacht krijgt. Zorgwekkend kan je het hier zeker noemen want met name de 
toenemende aandacht 
voor de zorg voor 
ouderen vraagt de 
nodige inspanningen. 
De coronacrisis brengt 
dit nog eens extra aan 
het licht dat onder 
andere de krapte op 
deze arbeidsmarkt 
steeds groter wordt. 
Wat daarbij te denken 
dat de verschrikkelijke 
ziekte dementie een 
verdubbeling in 
aantallen geeft en de 
90-plussers verdrievoudigen. Een verwachte verdubbeling van de vraag naar zorg voor 
ouderen en nauwelijks toename van het aantal zorgprofessionals. Een beeld waar wij niet 
vrolijk van kunnen worden. Gelukkig zijn er inmiddels een aantal branche- en 
belangenorganisaties (waaronder de KBO-PCOB) in de bres gesprongen. We hebben de 
nodige aandacht hiervoor bij de betrokkenen gevraagd! Toch goed dat er nog leden zijn van 
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onze belangenorganisatie KBO-PCOB, maar minstens zo belangrijk dat de huidige jonge 
senioren zich ook geroepen gaan voelen lid te worden!! Mogelijk dat wij hieraan een bijdrage 
kunnen leveren door deze doelgroep erop te attenderen…. 
 
Wat hebben wij overigens in de afgelopen tijd het al meermalen over de bijeenkomsten 
gehad welke wij zo missen en daarbij de hoop hebben uitgesproken dat deze weer spoedig 
mogelijk gaan worden. Steeds weer verschuift de mogelijke datum en op dit moment dat ik 
dit schrijf zijn we nog niet zover. Wij hopen dat de zomerperiode er sterk aan zal bijwerken 
dat de besmettingen naar een minimum zal terugvallen. Als bestuur vinden wij dit steeds 
weer op de agenda terugkerend punt wat lastig om een planning te maken. Toch hebben wij 
op onze laatste bestuursvergadering afgesproken dat er toch een datum genoemd moet 
worden waar wij op af stevenen. 
Wij hebben daarvoor D.V. 13 oktober uitgekozen met de hoop dat het dan redelijk normaal 
zal zijn en wij met minstens honderd mensen bij elkaar kunnen komen. Dit zal dan een 
feestelijke bijeenkomst worden op een nader vast te stellen locatie in Nijkerk. Belangrijk is 
dat de leden uit Nijkerkerveen en Hoevelaken daar ook bij kunnen zijn; daarvoor zal dan een 
vervoersdienst worden ingezet. 
U vraagt zich mogelijk af waarom pas in oktober, wij weten dat ook niet goed maar wanneer 
wij zonder hoop blijven gebeurt er niets. Natuurlijk blijft de kans aanwezig dat het niet lukt 
maar dan blazen wij het t.z.t. weer af. Ons advies is dus schrijf dit maar in uw agenda!!! 
 
Dan nog even het penningmeesterschap, waar wij u in de vorige nieuwsbrief over 
informeerde. Met Piet Helmus gaat het gelukkig weer redelijk goed. Daar zijn wij dankbaar 
voor en hopen dat het voor Piet en zijn vrouw Hennie goed mag blijven gaan. Neemt niet 
weg dat wij naarstig bleven zoeken naar een vervanger. Inmiddels hebben wij contact met 
iemand en die heeft aangegeven mogelijk deze taak te willen vervullen. Vervolgens heeft er 
overleg plaatsgevonden met Piet Helmus waar uitleg van de werkzaamheden zijn gegeven. 
Daarna heeft onze kandidaat aangegeven de taak van penningmeester te willen gaan 
invullen, en daar zijn wij heel blij mee.  
 
Tinie Rekker wordt onze nieuwe 
penningmeester en in de komende 
weken zal zij ingewerkt worden door 
Piet Helmus en tevens de 
ledenadministratie op haar nemen. In 
een latere nieuwsbrief cq 
nieuwsbulletin zal Tinie zichzelf 
voorstellen. Vanaf deze plek wensen 
wij Tinie veel succes en danken haar 
alvast voor deze stap en zijn wij 
dankbaar dat dit zo mag gaan. 
En nu nog een nieuw bestuurslid zodat wij straks wanneer weer volop kunnen draaien, 
omdat er extra schouders zijn die meedragen in het werk wat onze afdeling vraagt. En om u 
als leden te kunnen bedienen. U kunt zich nog steeds hiervoor beschikbaar stellen. Het 
bestuur kijkt ernaar uit dat dit echt eens werkelijk gaat lukken. Voor informatie kunt u dus bij 
ons terecht en er is een taakomschrijving voor elke bestuurspost, zodat u ook vooraf inzicht 
kunt krijgen wat het inhoudt. 
 
In het voorafgaande is het woordje hoop meermalen gebezigd. Hoop hebben op iets houdt in 
dat je het graag ziet gebeuren…. 
Laten wij elkaar bemoedigen dat de hoop in een mens vervuld zal worden wanneer wij het 
over durven te geven aan onze trouwe Vader in de hemel. Wij kunnen er ook steeds voor 
bidden en zoals in de Bergrede genoemd wordt is het antwoord op biddend vragen dat je het 
dan ook zal ontvangen. Dan mag je vertrouwen dat het goed komt! 
Het eerste vers van Psalm 86  spreekt ook over antwoord vragen en verwachten: 
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Hoor mij Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 
 
Tenslotte mogen wij, in dit nieuwsbulletin, elkaar een mooie zomer toewensen. 
 
Namens het bestuur, 
Jaap Roele, voorzitter 
 
 

 Omzien naar elkaar in corona-tijd 

 
Zoals bij velen bekend onderhouden een aantal leden telefonische contacten met de 
alleenstaande leden boven de 80 jaar, ontstaan in de corona-tijd vanaf vorig jaar maart/april 
om vooral mogelijke eenzaamheid enigszins te voorkomen enz.  Naar aanleiding van het 
gegeven dat er onder onze leden 56 echtparen zijn die ook de tachtig jaar zijn gepasseerd, is 
het niet ondenkbaar dat zij mogelijk ook behoefte zouden hebben aan een telefonisch 
contact. Wij denken al te snel dat wanneer je nog met z’n tweeën bent dat je met elkaar deze 
moeilijke tijd wel doorkomt. Van harte daarom dit aandachtspunt en hierbij de mogelijkheid 
geboden er gebruik van te maken. U kunt dat kenbaar maken bij de voorzitter Jaap Roele. 
(033-2537107) 
Wij hopen hiermee u de mogelijkheid te hebben gegeven te reageren indien u daar prijs 
opstelt. Overigens kan het ook zo zijn dat u inmiddels door het pijnlijk verlies van uw 
echtgenoot of echtgenote alleen bent komen te staan en graag gebeld wil worden dan kunt u 
ook bellen met mij en wordt u ingedeeld in de reeds bestaande lijst van alleenstaande 80 
plussers. 
Het is helaas nog altijd niet mogelijk elkaar te ontmoeten en dat blijft pijn doen, zeker waar 
wij als afdeling elkaar zo graag willen ontmoeten al was het alleen al om even gezellig bij te 
praten enz. 
 
Namens het bestuur, Jaap Roele, voorzitter. 
 
 

Vier dagen vers koken op Arkemheen 

 
Ouder worden, komt met gebreken. Die uitspraak kent u vast wel. U kunt als oudere dat 
proces echter vertragen door te letten op uw leefstijl. Onder andere door gezond en 
gevarieerd te eten. Dit heeft een positief effect op uw gezondheid en vitaliteit op hogere 
leeftijd.  
Sinds begin april, dit jaar is, in mooie kookkleding in een mooie uitgebreide keuken van 
‘Arkemheen’ de kok Liesbeth Worst vier dagen aan het koken. Liesbeth heeft 33 jaar 
ervaring in de keuken van ‘Arkemheen’. Goede voeding, een dagelijkse maaltijd  is van groot  
belang om in een goede conditie te blijven bij het ouder worden en daardoor actief te kunnen 
zijn, zowel lichamelijk als geestelijk.  
Van de cliëntenraad hebben Baukje Lambregtse en Rietje Hoekstra een dag meegekookt.  
Het menu was:  Kippen -  Groentesoep 
   Spitskool. Sukadelapjes 
   Gekookte aardappelen of puree 
   Extra worteltjes 
   Als toetje Saroma pudding, yoghurt of fruit.  
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Grote bewondering hebben de bewoners voor Liesbeth Worst de kok met haar ervaring in de 
keuken en hoe zij iedere bewoner aandacht geeft ook met de maaltijd i.v. met een dieet 
(echt) op maat. Alles  goed gepland en met zorg en aandacht. 
Met veel plezier hebben de leden van de cliëntenraad met Liesbeth in de keuken gewerkt en 
dit, zeker tot volle tevredenheid van de bewoners.  
Mooie persoonlijke gesprekken bij het uitscheppen van de maaltijden met de bewoners. 
Welke opmerkingen de bewoners hadden in ‘Arkemheen’. Ja echt, als het eten goed is, wat 
dagelijks een centraal punt is, dan zijn er meer dingen goed in het huis. 
 
Groetjes Rietje Hoekstra. 
  
 

  Met welke vragen kun je bij Sigma terecht? 

 
Inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die wonen of werken in de 
gemeente Nijkerk kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van Sigma. Sigma is 
iedere werkdag te bereiken tussen 9.00 en 13.00 uur op het nummer: 033-2474830 of per 
email via info@sigma-nijkerk.nl. 
 
Formulierenhulp 
• Hulp bij het lezen en begrijpen van brieven en rekeningen 
• Hulp bij het invullen van (digitale) formulieren 
• Vragen over geld, regelingen, uitkeringen en toeslagen 
• Andere vragen over financiën en formulieren 
 
Mantelzorg en Ouderenadvies 
• Vragen over ouder worden, wonen, zorg, hulp, maaltijden, zingeving, activiteiten en 

welzijn 
• Vragen over het verlenen van mantelzorg en mantelzorgondersteuning  
• Zowel mantelzorgers als senioren kunnen tijdelijk ondersteund worden door de 

ouderenadviseur of mantelzorgconsulent 
 

mailto:info@sigma-nijkerk.nl
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Meedoen, activiteiten, contacten en eenzaamheid 
• Vragen over activiteiten, sociale contacten, meedoen in de samenleving en eenzaamheid 
• Ondersteuning bij het versterken of uitbreiden van het netwerk, het doen van activiteiten, 

meedoen in de samenleving en gevoelens van  eenzaamheid 

 
Inzet van een vrijwilliger of maatje thuis 
• Inzet van een vrijwilliger bij inwoner thuis. Denk aan: het doen van een boodschap, 

vervoer, het doen van een spelletje, het drinken van een kop koffie, een klusje etc. We 
werken samen met organisaties zoals Hulp in Praktijk (HiP), de Zonnebloem, de 
Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), de Unie van Vrijwilligers (UVV) en de 
Hulpdienst Hoevelaken. 

• Inzet van een maatje, samen werken aan een doel. Denk aan: het uitbreiden van een 
sociaal netwerk, meer bewegen, gezonder eten of het invullen van de vrije tijd. 

 
Vrijwilligerswerk 
• Het doen van vrijwilligerswerk. Dit kan zowel met als zonder begeleiding 
• Plaatsen van vrijwilligersvacatures op onze vacaturebank en deskundigheidsbevordering 

voor alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Nijkerk 
• Maatschappelijke Stage 
 
Stichting Welzijn Ouderen 
• Het doen van activiteiten in Hoevelaken, in onze locatie de Kopperhof 

 
Neem een kijkje op onze website: www.sigma-nijkerk.nl 
 
 
 
 
 

  

http://www.sigma-nijkerk.nl/
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 Puzzel momentje; 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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  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 in Fortius Fysiotherapie op 
zaterdag 29 mei, woensdag 9 juni, zaterdag 12 juni, woensdag 23 juni en zaterdag 3 juli 
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. 
 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 
afsprakenlijn: 088 2323 300. 
  
De Procedure 
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, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt 
u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .    
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf 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.  Meer informatie over 
de procedure leest u op de website van Regelzorg. 
 
Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders 
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw rijbewijs is in de hele EU 
nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs. 
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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Oud Nijkerk 

 
Weet u nog de foto van de vorige keer? Drie heren op een rij en de vraag was ‘Wie zijn dat’? 
De reacties;  van links naar rechts staan: 

 De heer Wielinga, waarschijnlijk boekhouder op de technische school, 

 In het midden oud politieagent de Graaf, 

 En rechts de heer van de Kamp. Timmerman bij de gemeente. Uit de Bagijnenstraat? 
 
 
 
En nu een ander foto.  
Wie zijn deze drie 
mannen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een leuke klassenfoto van de Ebenhaezer, Poppesschool in de Spoorstraat, het 
schoolgebouw bestaat nu 100 jaar. De foto is van 1957. 
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Het Verlaat van voor de oorlog, dat is duidelijk te zien aan de panden van Verhoog. 
Op de hoek de muziekhandel, duidelijk te zien aan het bord orgels. 
Daarachter de boekhandel van Verhoog. Deze hoek is in 1940 toen heel Nijkerk 
geëvacueerd was naar Harderwijk beschoten door de Nederlanders vanuit Amersfoort, en 
geheel afgebrand. 
 

 
 
Het witte huis iets verder bleef gespaard. Hier woonde mijn moeder (1922). 
Zij was een Petersen, haar vader had hier een aannemersbedrijf.  
 
Opmerkelijk dat op meerdere foto’s in Nijkerk in straten vaak één zo‘n hoge paal staat. Ik 
weet het niet zeker maar dat moet voor elektriciteit geweest zijn, maar waar kwamen de 
kabels vandaan en hoe gingen ze naar de huizen. Wie het weet mag het zeggen. Even een 
mail naar contact op museumnijkerk.nl 
 
Het huis links op de voorgrond op de hoek met het Plein was het snoepwinkeltje van Brandje 
van Wijnkoop opgeheven in 1939. Haar broer was één van de weinigen die met de evacuatie 
weigerde om mee te gaan. 
 
Jan Cozijnsen, voorzitter museum Nijkerk 
 
 

PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2019 

 

Datum Locatie Onderwerp 

13 okt Nijkerk Onze  eerste ledenbijeenkomst dit jaar 

     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 Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB 

 
Locaties nog te bepalen;  afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. 
 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van september 2021 – vóór 14 augustus bij de 
redactie: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com  
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 Toelichting op de financiële jaarstukken 

 
Het positieve resultaat, tweede jaar op rij geeft reden tot gerustheid.  
Er zijn weinig tot geen negatieve ontwikkelingen tot op heden zodat we naar verwachting ook 
het jaar 2021 weer zonder problemen in december a.s. kunnen afsluiten. Volstaan kan 
daarom dan ook te verwijzen naar de cijfers van de voorgaande twee jaren. Omdat er 
vooreerst geen verantwoording op een jaarvergadering kan plaatsvinden ben ik bereid om 
eventuele vragen van de leden persoonlijk, per telefoon of per mail te beantwoorden.  
 
Penningmeester: Piet Helmus   tel. 033 752 0313  p.helmus@tele2.nl 
 

 
 Verslag van de Kascontrolecommissie 

 
Op 14 mei 2021 hebben onze leden W. van de Kleut uit Hoevelaken en E.M. de Groot uit 
Nijkerk de kascontrole gedaan. Resultaat: het zag er goed uit en de commissie adviseerde 
de ledenvergadering om de penningmeester decharge te verlenen. 
Hieronder het verslag van de kascontrolecommissie. 
Tijdens de jaarvergadering wordt ook altijd de commissie bedankt. Dat dan maar bij deze: 
Hartelijk dank Egbert en Wout voor jullie inzet en fijn dat jullie e.e.a. konden goedkeuren! 
 
 

 

mailto:p.helmus@tele2.nl
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 En nu de vraag aan u 

 
De kascontrolecommissie geeft het advies aan de ledenvergadering om de penningmeester 
decharge te verlenen. Dat hadden we u tijdens een ledenvergadering in april graag 
voorgelegd. Maar u weet het, er kwam (weer) geen ledenvergadering in april. 
Daarom de vraag nu middels dit nieuwsbulletin.  
Heeft u bezwaar tegen een decharge van de penningmeester en zo ja waarom?  
Als u vragen heeft mag u die in de week van 21 juni t/m 26 juni stellen aan de 
penningmeester of secretaris.  
Penningmeester: Piet Helmus   tel. 033 752 0313  p.helmus@tele2.nl 
Secretaris: Siep van den Bosch tel. 033 245 7231 nijkerk@pcob50plus.nl 
 
De antwoorden worden ook gepubliceerd op onze PCOB website: 
www.pcob.nl/uw-afdeling/nijkerk-hoevelaken 
 

 
  

mailto:p.helmus@tele2.nl
mailto:nijkerk@pcob50plus.nl
http://www.pcob.nl/uw-afdeling/nijkerk-hoevelaken
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