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Beste PCOB-ers, 
 

HEMELVAART-PINKSTEREN 
Wanneer de nieuwbrief bij u op de mat valt, zijn deze feestdagen al weer 
voorbij. 
Na deze feestdagen kijken de meeste mensen al weer vooruit naar de 
zomer en dan specifiek naar de vakantieperiode. 
Maar toch nog even terugkijken naar de Hemelvaartsdag.  
In de Bijbel wordt het beschreven in de Handelingen van de apostelen 
hoofdstuk 1: 1-11 en dan met name de verzen 9, 10 en 11. 
Een heel bijzonder verhaal, vind ik dit. Dus na de opstanding van Jezus 
heeft Hij ontmoetingen met de discipelen terwijl de discipelen zich juist 
terugtrokken en zich niet meer vertoonden aan de buitenwereld. 
Hij vertelde hen niet uit Jeruzalem te vertrekken maar te wachten op de 
komst van de Heilige Geest. De discipelen waren ook nog benieuwd of 
Jezus het koningschap voor Israël zou herstellen. Maar dat gaat ze niets 
aan! Daarover beslist de Vader. Wacht maar op de doop met de Heilige 
Geest. En dan …… zullen jullie gaan getuigen. 
Nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een 
wolk onttrok Hem aan hun ogen. Wat een verbazing! Terwijl er nog 2 
mannen in witte kleren spraken over de wederkomst van Jezus, op 
dezelfde wijze als ze Hem hebben zien weggaan. 
Toch maar weer terug naar Jeruzalem naar de bovenzaal. Daar bleven ze 
eendrachtig volharden in het bidden. 
Onlangs vroeg iemand mij: wat zouden ze gebeden hebben? Het staat niet 
in dit hoofdstuk.  Op grond van het bovenstaande zou ik denken dat ze 
gebeden zouden hebben voor zijn spoedige wederkomst en de komst van 
de Heilige Geest. 
Maar dat staat er niet.  Wellicht kan iemand mij helpen …..?  
Wat is de inhoud van uw gebed? 
Daarna Pinksteren.  
Ook weer zo’n bijzonder feest. De discipelen wisten ervan dat het zou gaan 
gebeuren. 
Het uitstorten van de Heilige Geest op de aanwezigen op het feest. 
Maar de verbazing en verwondering zal er niet minder om geweest zijn. 
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Wat zegt dit alles ons: we mogen ook in verwondering voor de zegeningen 
die ons ten deel vallen in deze bijzondere tijd met opgeheven hoofd de 
toekomst ingaan. Jezus blijft trouw! 
 
Uw PCOB-bestuur kijkt ook weer vooruit. We zijn al weer bezig om de 
tweede helft van dit jaar in te vullen met heel interessante onderwerpen 
voor de ledenmiddagen. We hebben al weer een busreis gepland. Daarover 
in de volgende Nieuwsbrief meer. 
We hopen dat de pandemie gestopt wordt en dat de middelen (o.a. de 
vaccinaties) en de maatregelen hun werk doen en u weer kunnen 
ontmoeten op de ledenmiddagen. 
We kijken ernaar uit. U ook? 
Hierboven schreef ik al dat heel veel mensen uitkijken naar de 
vakantieperiode na de feestdagen. Dat moet dan weer een hoogtepunt 
worden in de periode tussen Pinksteren en Kerst. Maar dat zal dit jaar, 
evenals vorig jaar, voor velen niet opgaan. 
Blijf voorzichtig en heel graag tot ziens op een ledenmiddag! 
Graag tot een volgende keer! 

Evert van ’t Slot. 

Al is Hij opgenomen 
Houd in herinnering, 
Dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
Dat wij zijn majesteit 
Van oog tot oog aanschouwen 
In alle eeuwigheid.                                    Liedboek voor de kerken Gezang 234 vers 2. 
 
De Geest des Heren heeft 
Een nieuw begin gemaakt, 
In al wat groeit en leeft 
Zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
Wie koud zijn en versteend 
Herbouwt wat is vernield  
Maakt één wat is verdeeld.                      Liedboek voor de kerken Gezang 247 vers 1 
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Ondanks alles... 

 
Zo eenzaam zijn de uren, 

en stilte op de straten. 
Hoe lang zal dit nog duren? 
Ik voel me soms verlaten. 

Zo zonder woorden zijn de dagen, 
als je haast niemand ziet. 
O nee, ik wil niet klagen, 

zing zachtjes nog mijn lied. 
Maar niemand zal het horen, 

alleen de vogels buiten. 
Voor hen geen dag verloren, 

ik hoor ze vrolijk fluiten. 

 
Zo eenzaam worden weken 

in stille eenzaamheid. 
Zo vele uren zijn verstreken 

van stilte in de tijd. 

 
Dan zie ik witte wolken, 

ze drijven in de blauwe lucht. 
Over de vele volken 

waar menig mens in stilte zucht. 
Ik kijk nu stil naar boven; 
God zal ons niet verlaten. 
We mogen Hem nog loven 
ondanks de stille straten. 
Ik mag dat niet vergeten; 

De Heer ziet mij in liefde aan. 
Een troost om dat te weten. 

De Heer blijft naast me staan. 
 

Diny Beijerbergen 
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Omzien naar elkaar 

 
De commissie “Omzien naar Elkaar” wil zich inzetten voor de leden. 
Daarvoor heeft ze wel de namen nodig van hen die hiervoor in aanmerking 
komen. Weet u iemand in uw omgeving die wel een ruggensteuntje kan 
gebruiken door een bezoek, attentie of kaart in moeilijke/vreugdevolle 
tijden. Neem dan contact op met: Mevr. M. Voogd – van den Berg, Kempenlaan 
46. Tel: 254887. E-mail: marrie.voogd@gmail.com 
 
 
 

Ledenmiddagen 2021 
 
Omdat er steeds meer personen gevaccineerd zijn en de versoepelingen in 
werking treden, heeft het bestuur besloten om de reguliere 
ledenmiddagen in september weer te starten. We gaan proberen om 
afspraken te maken voor de invulling van de ledenmiddagen.  
U wordt op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief. 
 

 
 Rijbewijskeuring voor € 40,00.   

 

De keuringen in de maand juni worden twee keer gehouden. De dagen dat 
er gekeurd wordt is niet bekend maar stel u in verbinding met Gert Drost  

die u verder kan helpen. U kunt zich aanmelden per 

telefoon 06-22830572  of per mail: 
rijbewijskeuring.nunspeet@gmail.com.  
Let op! Het Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 
adviseert u om vier ot zes maanden voor het verlopen 

van uw rijbewijs (uw 75e , 80e of 85e of latere verjaardag) een aanvraag te 
doen. Na het contact krijgen de aanmelders alle gegevens betreffenden de 
keuring per post in huis. 
 

 

mailto:marrie.voogd@gmail.com
mailto:rijbewijskeuring.nunspeet@gmail.com
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Ledenadministratie 
OVERLEDEN: 
In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen: 
 

Mw. C. Diepeveen - Visser 
Dhr. J. Vlastuin 
Dhr. J.C. van Roekel 
Mw. H. Vlijm - Bouwman 
Dhr. R. Leusink 
Dhr. K. Buurma 
 

Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze 
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. 
 

Belangrijke Informatie en telefoonnummers 
              

Alarmnummer. Elke seconde telt.                                                 112       
Politie                                                                                   0900 -  8844     
Huisartsenpost Harderwijk                                               0900 – 3410341           
WMO-Loket via Gemeentehuis                                        0341 – 259911        
SWN. Stichting Welzijn Nunspeet                                 0341 – 252020 
Het Venster, Protestants Christelijk Welzijnswerk    0341 – 257242      
AMVO – vervoer binnen de gemeente Nunspeet      0341 – 252020 
 

Herhaalde oproep ! ! ! ! !   Distribiteur gezocht. 
 

Voor de distributie van de bladen (Magazine en Nieuwsbrief) zoekt het 
bestuur iemand die dit op zich wil nemen. 
De werkzaamheden omvatten: de bladen verdelen over 24 adressen in 
Nunspeet en Hulshorst bij de bezorgers. 
De Nieuwsbrieven ophalen bij de drukker en de volgende dag de 
Magazines ontvangen en samen te bundelen voor de bezorgers. 
De bladen worden 10 keer per jaar uitgegeven.  
Info en opgave bij het secretariaat.                                   het bestuur 
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  Kerkelijke uitzendingen via de Lokale Radio 
 

Lokale Radio Nunspeet, zondag: 9 – 12 uur, dinsdag 18 – 24 uur 
 
 
 
 

Belangrijke informatie en telefoonnummers  
Bedanken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijk PCOB/KBO Nieuws 
 
KBO-PCOB verenigingsbureau is verhuisd      
Het adres is per 26 juni 2019: 
KBO-PCOB 
Ringwade 67 Nieuwegein. Tel. 030-3400600 

 
     Seniorenprogramma op RTV Nunspeet. 

 

Aangezien ons clubje presentatoren voor een deel tot een kwetsbare groep 
behoort, hebben we besloten voorlopig geen live-uitzendingen te 
verzorgen. Daarom worden weer herhalingen van eerdere 
muziekprogramma’s uitgezonden. Het wachten is op de vaccinaties voor 
zowel onszelf als onze studiogasten. Jammer, maar helaas. 
 

Juni 
  
  1    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
  6     zondag     Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) 
  8    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
13     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
15    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
20     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
22    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
27     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
29    dinsdag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
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Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was.           
Op een gegeven moment vroeg hij: Oma, schrijf je een verhaaltje over wat 
wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over 
mij? Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: Ik schrijf inderdaad 
over jou. Maar belangrijker dan de woordjes die ik schrijf, is het potlood 
waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit 
potlood wordt.  
Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon niets bijzonders 
ontdekken. Maar het is gewoon maar een potlood! Het is maar hoe je er 
naar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou - maar dan moet 
je ze wel onthouden- tot iemand zullen maken die altijd in vrede met de 
wereld zal leven...     
 

Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit 
vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en hij 
zal je altijd leiden volgens zijn wil.      
 

Ten tweede: Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te 
slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel 
scherper van. Dus moet je wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een 
beter mens.  
 

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je 
fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, 
maar belangrijk, om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.    
 

Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de 
buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds bezorgd om wat 
er binnen in je gebeurt.                                                                                                                                 
 

Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: het laat altijd een 
spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal 
achterlaten en probeer je daar bewust van te zijn                                                           
                                                                                                           Paulo Coelho. 
 

Het verhaal van het potlood: 
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Elburgerweg 15 

8071 TA Nunspeet 

(0341) 25 72 42 

www.hetvenster-nunspeet.nl 

info@hetvenster-nunspeet.nl  

 

Bingo 
Na lange tijd is weer een Bingo in Het Venster. De Bingo zal zijn op 
woensdagmiddag 16 juni a.s.  
Natuurlijk moeten de richtlijnen voor een bezoek aan Het Venster in acht 
worden genomen. Het is noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. Er 
is plaats voor maximaal 16 personen.  
Wanneer: woensdag 16 juni 
Tijd: van 14.30 – 16.00 uur 
Eigen bijdrage €3,50 p.p. 
 
Broodmaaltijd 
Eet ook mee op de eerste vrijdagavond van de maand! Er staat een 
uitgebreide broodmaaltijd met soep, diverse soorten brood en een ruime 
keuze uit beleg klaar. Na afloop worden er spelletjes gedaan. De 
broodmaaltijd begint om 18.00 uur en is rond 20.15 uur afgelopen. Voor 
deelname wordt een eigen bijdrage van € 5,50 gevraagd. Wilt u zich 
minimaal een werkdag van te voren opgeven? De volgende maaltijd is op 
vrijdag 4 juni. Maximaal 15 personen. 
 
Bezinning - weeksluiting 
Elke zaterdagavond is er een weeksluiting. Met elkaar stilstaan bij de 
afgelopen week en samen – in geloof – de nieuwe week ingaan. Er wordt 
gebeden en er is een meditatie. Na afloop is er koffie en thee en kan er nog 
wat worden doorgepraat. Er wordt een collecte gehouden voor Het 
Venster. De weeksluiting begint om 18.30 uur en is om ca. 20.00 uur 
afgelopen. Maximaal 19 personen. Er wordt niet gezongen. 
 
Informatie 
Voor vragen of informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met 
Geusje van de Werfhorst. Email: g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl.  

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
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Voor u gelezen. Twee aangrijpende geschiedenissen! 
 
Een tijdje geleden vertelde iemand mij  over het onderstaande boek. Ze was 
er erg door aangesproken. Ze  vond het erg boeiend en mooi. Ik had 
weleens van de auteur Rosita Steenbeek gehoord  maar kende dit boek niet. 
Het boek aangeschaft, 15 euro en in  één stuk gelezen. Ze noemen dat in 
het Engels een ‘page turner’,  in het Nederlands zouden we dan moeten  
zeggen een ‘paginadraaier’. 
 

  
Samenvatting 
Een boek over een grote liefde 
tussen twee mensen, maar ook over 
goed en kwaad, over vergeving en 
over hoe moeilijk het is om de 
wereld in te delen in zwart en wit. 
 
In haar nieuwe boek ‘Rose’ vertelt 
Rosita Steenbeek het bewogen leven 
van haar grootmoeder Rose en de 
lotgevallen van haar joodse familie 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Rose is de dochter van een joodse 
moeder en een Duitse vader. In 1929 
verliest zij haar hart aan Gerard, een 
Nederlandse dominee, en samen 
vestigen zij zich in Klaaswaal, een 
dorpje onder de rook van Rotterdam 
In de jaren dertig waaiert Roses 
joodse familie uit over de wereld, op 

de vlucht voor Hitlers antisemitische bewind. Op 10 mei 1940 valt het 
Duitse leger Nederland binnen en op 14 mei ziet Rose de bommen op 
Rotterdam vallen. Haar man sluit zich aan bij het verzet en wordt opgepakt. 
Door spelingen van het lot komen leden van Roses familie in de oorlog aan  
verschillende kanten van het front terecht. 
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Rosita Steenbeek, bekend van haar vele romans en boeken over Rome, 
schrijft met ‘Rose’ een boek over een grote liefde tussen twee mensen, 
maar ook over goed en kwaad, over vergeving en over hoe moeilijk het is 
om de wereld in te delen in zwart en wit. 

Rosita Steenbeek 

Rosita Steenbeek studeerde aanvankelijk klassieke talen en theologie, maar 
haalde haar doctoraal in de Nederlandse taal- en letterkunde. Steenbeek 
debuteerde in 1994 met De laatste vrouw, een roman die in vele talen 
vertaald werd en waarmee ze internationale bekendheid verwierf. In de 
jaren erna volgden diverse romans en verhalen, waarvan vele met een 
Italiaanse setting. In Rose (2015) schetst Rosita Steenbeek het bewogen 
levensverhaal van haar Joods-Duitse grootmoeder. Verder schreef 
Steenbeek boeken over Rome, de stad waar zij sinds 1985 woont. Deze zijn 
nu samengebracht in één bundel: Rome.  
 

 
Bart van Es. Ver-geet-mij-niet. 

 
Twee jaar geleden waren Jenny en ik op bezoek bij onze dochter Bertine en 
schoonzoon Paul Stuart. Zij wonen  in Ierland met hun twee kinderen Zindzi 
en Rauirí in het plaatsje Wicklow. Als we daar zijn,  gaan we altijd wel een 
dag naar Dublin. Daar hebben ze een prachtige boekhandel in  Dawson 
Street met de naam ‘Hodges Figgis’ boekwinkel. Een boekhandel van wel 4 
verdiepingen. Heerlijk om doorheen  te lopen. Op een gegeven moment 
vond Jenny een boek van Bart van Es in het Engels met als titel ‘ The Cut 
Out Girl’. Bart van Es…Nederlandser kan haast niet. Dat maakt 
nieuwsgierig!   
We dachten eerst dat het een vertaling was uit het Nederlands. Maar dat 
was niet zo,  Bart van Es is hoogleraar Engelse literatuur aan de universiteit 
van Oxford. Hij is geboren in Nederland en woont met zijn gezin in Oxford. 
Thuisgekomen, op zoek gegaan en gevonden. In de Nederlandse vertaling is 
de titel “Ver-geet-mij-niet”  
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Samenvatting 

Oxford-hoogleraar Bart van Es verliet Nederland 
jaren geleden, maar één verhaal uit zijn kindertijd 
verliet hem nooit: het verhaal van het jonge Joodse 
meisje Lientje dat door zijn grootouders verborgen 
werd gehouden voor de nazi’s. Ze voedden het 
meisje op als hun eigen dochter, maar decennia na 
de oorlog werd het contact plots verbroken. Wat is 
Lientjes verhaal? En wat veroorzaakte die diepe 
breuk? 
 

 
Op een dag besluit Van Es Lientje op te zoeken. Ze is inmiddels in de tachtig 
en woont in Amsterdam. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen 
hen, ook al brengen Liens verhalen verschrikkelijke gebeurtenissen aan het 
licht. 
Lientje heeft een lange tijd ondergedoken gezeten in Bennekom en bij een 
grote evacuatie naar Ede, Bennekom lag te dicht bij  het front en daarom 
besloten de Duitsers dat ze naar Ede moesten vertrekken, heeft ze daar 
een tijd ondergedoken gezeten, wat zeker niet goed beviel. Toen het in 
Bennekom weer veilig was, ging ze terug. 
 
'Ver-geet-mij-niet is een verhaal over tegenstrijdigheden – over grote 
moed en vrijgevigheid, maar ook over verkeerde intenties en diepe 
wonden. Over hoe onze pijnlijkste ervaringen ons vormen en hoe we 
daarmee in het reine kunnen komen, zelfs een mensenleven later.' 
'Met rake, precieze pen schildert Van Es die tijd en dat milieu, de 
burgerlijke knusheid en bruuske omgangsvormen, de taal en de 
woordkarigheid. Hij heeft de gave je mee te laten kijken door de ogen van 
het kind' - Nederlands Dagblad 
‘Fraaie, precieze schrijfstijl. Buitengewoon spannend.’- Nederlands Dagblad 
‘Het is te hopen dat deze Neder-Brit nog eens inspiratie heeft voor een 
tweede boek waarin Nederlands de hoofd- of bijrol speelt. Hij heeft er de 
pen voor.’ - Nederlands Dagblad        

Rien Bijl   
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Puzzel 5, juni 2021  woordzoeker 
 

 

 E  P  I M  P  E  L M  S  C  S M 

  J  I  A  L  O  E  I  P  K  U  E  L 

 N O  L  A  I  E  I  A  I  O  A  A 

 A  E  O  E  R  T  R  K  L  U  A  P 

 T  N  O  I   S  D  E  B  R   I  L  N 

 S  R  K  K  O  R  E  I  E  U  O  E 

 A  O  O  E  A  N  E  B  K  I  K  D 

 K  O  N  H  N  R  D  T  L  E  V   G 

 L  S  O  O  U  R  IJ  I  E  O  L  A 

 A  R  Z  A  A  D  K  N  O   P  E  A 

 N   E  R  A  F   E  I  L  E  D  A M  
De overgebleven letters vormen de oplossing. 

oplossing       

 

AREN            KURKIEP                   MADELIEF                PIMPEL 
AARDBEI      KARDOEN                MOERBEI                  PIOENROOS 
EIK                 KOLA                        MIERIK                      SUIKERAHORN 
EIKEL             LOOK                       PAARDEBLOEM       SPITSKOOL 
FAUNA          LAURIER                  PETERSELIE               ZAADKNOP 
KASTANJE    MAAGDENPALM    PLUKTIJD                   ZONNEBLOEM 
 
Onder de goede inzendingen wordt een prijsje verloot. 
Oplossing mei 2021: Glasvisje 
Een prijsje gaat naar: Mw. H.M. v.d. Plank-Brussé. 
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Korting op vertoon van uw geldige PCOB-ledenpas 
 

Bakkerij van Dongen, Dorpsstraat 14/Stationslaan 47/Colijnstraat 44. 

Gezonde en verantwoorde producten tegen een lage prijs, bv. Veluws 

brood  € 1,90; 10% korting over het totaal bestede bedrag. 
 
Bloemenhuis “De Passiebloem” Stationslaan 9, Nunspeet, tel. 258678  
10% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties, aanbiedingen en 
speciale bestellingen). 
 
Boekhandel BRUNA, Dorpsstraat 15, Nunspeet, tel. 252015 
10% korting op alle wenskaarten en tijdschriften. 
 
De Goudreinet, Harderwijkerweg 2, Nunspeet 
10% korting op vers bereide maaltijden uit onze eigen keuken (m.u.v. 
reclamemaaltijden).   
 
De Loden Roos, Brinkersweg 36, tel. 06-17490156, www. delodenroos.nl; 
10% korting op de gehele collectie met uitzondering van acties. 
 
DUTCH HAIR BY C-O-R, Stationslaan 32/34, Nunspeet, tel. 264460,  www.c-
o-r.nl : 5% korting op alle behandelingen en producten. 
 
Fit 20 Nunspeet, Aarweg 1a, Nunspeet, tel. 251599  www.fit20.nl 
10% korting op de groepslessen Senioren Fit en Pilates. 
 
Froyo & Limburgia, Stationsplein 1, Nunspeet, tel. 263950, 
www.froyolimburgia.nl : 10% korting op al uw aankopen (uitgezonderd 
acties en aanbiedingen). Bestel uw taart/vlaai voor 14.00 en het staat de 
volgende dag voor u klaar! 
 
G&W Gezondheidswinkel Kamille, Dorpsstraat 18, Nunspeet, tel. 701501, 
www.gezondheidswinkel.nl : 7% korting op al uw aankopen (uitgezonderd 
acties en aanbiedingen). 

http://www.c-o-r.nl/
http://www.c-o-r.nl/
http://www.fit20.nl/
http://www.froyolimburgia.nl/
http://www.gezondheidswinkel.nl/
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Groenrijk Nunspeet, Waterweg 56, Nunspeet, tel. 254988 
10% korting en een gratis kopje koffie op al uw aankopen m.u.v. 
aanbiedingen, acties en bestellingen. 
 
HAMU Automaterialen, Pascalweg 9, Nunspeet, tel.262866,  
www.hamu-automaterialen.nl : 10% korting op al uw aankopen (exclusief 
acties en aanbiedingen). 
 
Heijda Dranken & Geschenken, Laan 1, Nunspeet, tel. 254647, 
www.heijda.nl: 5% korting op al uw aankopen, exclusief acties, 
aanbiedingen en speciale bestellingen. 
 
Kamp Schoenen, Stationslaan 60, Nunspeet, tel. 252175, 
www.kampschoenen.nl: *10% korting op persoonsgebonden aankopen 
boven € 50,- (exclusief reparaties, acties en aanbiedingen). 
 
Kapsalon Thijs Voerman, Oenenburgweg 82, tel. 256025, 
www.thijsvoerman.nl: 10% korting op alle behandelingen. 
 
Keurslagerij De Kievid, Harderwijkerweg 15, Nunspeet: 
5%  korting op al uw winkelaankopen m.u.v. BBQ en caterings producten. 
Voor PCOB leden ligt een gratis keurspaarpas klaar met een tegoed van 25 
punten t.w.v. € 2,50. 
 
Loox Beauty Fashion, Aarweg 29, Nunspeet, tel. 256079, www.looxbf.nl  
5% korting (zonder gebruik van stempelkaart) op al onze behandelingen en 
producten.  
 
Lunchroom Bakkerij Uniek, Stationslaan 20, Nunspeet, tel. 759171. 
Tweede kopje koffie gratis. 
 
Mooiweer Fietsen, Oenenburgweg  114, Nunspeet. tel. 264505 
10% korting op fietstassen. Bij aanschaf van een e-bike: gratis fietstas of 
accessoires  t.w.v.  € 50,00; bij aanschaf van een gewone fiets: gratis 
accessoires t.w.v.  €  25,00 

http://www.hamu-automaterialen.nl/
http://www.heijda.nl/
http://www.kampschoenen.nl/
http://www.thijsvoerman.nl/
http://www.looxbf.nl/
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Naaimodecentrum Den Ouden, Eperweg 10, Nunspeet, tel. 261310,  
www.naaimodecentrumdenouden.nl: * 10% korting op al uw aankopen. 
 
Optiek van Veen, Dorpstraat 25, Nunspeet, tel. 252664, 
www.optiekvanveen.nl : gratis oogmeting door een oogmeetkundig 
opticien t.w.v. € 30.-. 
 
OOG + OOR Zorg Centrum Noordwest Veluwe, Bergakkerweg 2, Nunspeet, 
tel. 217712, www.oogenoorzorg.nl; 10% korting op accessoires naast het 
hoortoestel zoals bijvoorbeeld TV ondersteuning. 10% korting op een 
optometrisch onderzoek (ooggezondheid). 
 
PartsNL Hofman, Kerkendriest 2, Nunspeet, tel. 258080, www.partsnl.nl: 
10% korting op uw winkelaankopen (uitgezonderd reparaties, acties en 
aanbiedingen). 
 
Prominent Comfortproducten BV, Stationslaan 49, Nunspeet: 
10% korting op het hele assortiment. 
 
Restaurant NI HAO, Harderwijkerweg 85, Nunspeet, tel. 252829,  
www.ni-hao.nl: 10% korting op uw rekening (geldt niet op zon- en 
feestdagen) 
 
Slaapidee, slaapkamer speciaalzaak, Ds. Martiniuslaan 8, Nunspeet, tel. 
256721: 10% EXTRA korting op ons bedtextiel (overtreksets, hoeslakens, 
moltons en kussens) 
 
Smits Hoedenhuis, Laan 17, Nunspeet, tel. 256498 
5% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties en aanbiedingen). 
 
Tennishal De Vossenberg, Groenelaantje 25, Nunspeet, tel. 252458, 
www.tennishaldevossenberg.nl : 20 % korting op onze losse baanhuur & 
contractbanen, geen lidmaatschapsverplichting. Tennismateriaal als racket 
en ballen gratis te leen. 
 

http://www.naaimodecentrumdenouden.nl/
http://www.optiekvanveen.nl/
http://www.oogenoorzorg.nl/
http://www.partsnl.nl/
http://www.ni-hao.nl/
http://www.tennishaldevossenberg.nl/
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Urker Vishal, Harderwijkerweg 17, Nunspeet, tel. 279696:  
10% korting op uw totale rekening.(m.u.v. bestellingen).  
 
V.o.f. Perfect, Bergakkerweg 36, Nunspeet, tel. 252035: 
10% korting op al uw aankopen w.o. ergonomische hulpmiddelen, sanitair, 
elektra etc. (m.u.v. acties en aanbiedingen). 
 
WEDO-MODE, Harderwijkerweg 1, Nunspeet, www.wedo-mode.nl : 
10% korting op aankopen in filiaal Nunspeet. Dit geldt niet voor afgeprijsde 
artikelen of acties en alleen voor leden van de afd. Nunspeet.  
 
 
 
 
 
Elspeet 
 
Drogisterij De Brink, Apeldoornseweg 5, Elspeet 
7% korting op uw rekening (uitgezonderd acties en aanbiedingen), 
 
 
 
 
 
Hulshorst 
 
Auto- en Machineservice Westerink, Akkerweg 5, Hulshorst,  
tel. 451807, www.westerink-vof.nl: 10% korting op al uw aankopen (zonder 
inruil), en met uitzondering van reparaties, brandstoffen, oliën en al 
bestaande aanbiedingen en acties. 

http://www.wedo-mode.nl/
http://www.westerink-vof.nl/
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SPONSORS 
 
Wij zijn dankbaar dat er sponsors zijn die de PCOB steunen. Zij maken het 
financieel mede mogelijk om onze “Nieuwsbrief” uit te geven. 
 

 
 

Onze sponsors steunen ons werk.  Steunt u hen? 
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Bestuur PCOB-afd. Nunspeet 
Voorzitter: Dhr. E. van ’t Slot 
Israëlserf 46, 8072 JD, tel. 256202 
 
Secretaris: Dhr. H. Bekkering 
Spoorlaan 13, 8071 BN, tel. 254337 
E-mail: Nunspeet@pcob50plus.nl 
 
Penningmeester: Dhr. J. van 
Ouwendorp, Mauvekant 62,  8072 JP, 
tel. 751679 
 
Alg. adjunct: Dhr. C. Bijl, Vivaldi-erf 26, 
8071 VS, tel. 252865 
 
Lid: Mevr. M. Voogd-van den Berg 
Kempenlaan 46, 8072 CT, tel. 254887 
 
Ledenwerving: 
Mevr. J. Vierhout-Veldman, tel. 251694 
 
Opgave rijbewijskeuring. 
Dhr. G. Drost, tel. 06-22830572 
 
Omzien naar elkaar. 
Mevr. M. Voogd-van den Berg 
Kempenlaan 46, 8072 CT, tel. 254887 
 
Info over belastingen en toeslagen 
Dhr. R. van den Berg, tel: 256613 
 
Website: PCOB-afdeling: 
Nunspeet: www.pcob.nl 
Kies: “uw afdeling” Vul in: Nunspeet 
 
Hoofdkantoor: 030-3400600 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarcontributie 2021:  
individuele leden € 33,00   
leefverband 2 personen € 50,00.  
NL 94 RABO 0387 6386 87 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Dhr. R.P.W. Groeneveld, 
Laan 15 a,  tel. 0341-252427 
8071 JG Nunspeet. 
E-mail: petergroeneveld@kpnmail.nl 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief. 
Digitaal inleveren vóór 23 Juni 2021. 
 
Beëindigen lidmaatschap voor 1 dec. 
schriftelijk bij de ledenadministratie. 
Ledenadministratie: 
Dhr. J. Bixerman, 
Pr. Bernhardstraat 26, 8071 LT 
Nunspeet. 
Tel: 0341-254592 
E-mail: j.bixerman@gmail.com 
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