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Oktober  2021 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 
 
 
Op 21 september is de herfst begonnen; daarom wat mooie herfstplaatjes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van het bestuur 

 
Meteen maar met de deur in huis vallen…… Zo kun je het enigszins wel noemen.  
Al anderhalf jaar lang is onze berichtgeving beïnvloed door de coronapandemie. Elke keer 
weer melden dat het niet goed gaat en dat wij elkaar niet kunnen ontmoeten op onze 
ledenbijeenkomsten en wat al niet meer.  
En dan nu het moment dat de” anderhalve meter” maatregel per 25 september is afgeschaft 
voor bijeenkomsten enz. Enkele uitzonderingen daargelaten. Kan er dan meteen weer alles 
of moeten wij toch met enige voorzichtigheid starten. Het bestuur heeft gemeend dat de 
geplande bijeenkomsten zoals in de nieuwsbrief van september aangegeven in deze vorm 
doorgang gaan vinden. Dus,  twee in Nijkerk en één in Hoevelaken en wel in Nijkerk op 13 
en 27 oktober a.s. op de bekende tijd in Entree van het UVV (14.15-16.15 uur) en in 
Hoevelaken op 14 oktober a.s. in de Kopperhof (14.30-16.30 uur).  
 
Voor Nijkerk geldt dat leden met de achternaam met de letter A t/m L de bijeenkomst op 13 
oktober bezoeken en de leden met de achternaam met de letter M t/m Z de bijeenkomst op 
27 oktober komen. Hiermee voldoen wij ook aan de regels welke het UVV en Sigma bij de 
zaalhuur stellen, niet meer dan 75 % bezetting en waar mogelijk niet allemaal dicht bij elkaar 
gaan zitten. Over de invulling van deze middagen treft u elders in dit nieuwsbulletin de 
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nodige informatie. De koffie en een traktatie is de eerste keer gratis om zo een wat feestelijk 
begin te hebben met elkaar.  
 
Wij zijn dankbaar dat wij zo weer een begin kunnen maken met onze activiteiten en daarvoor 
mogen wij dan ook vooral onze goede God dank brengen. Wij hebben in de afgelopen 
periode meermalen tegen elkaar gezegd dat wij er niet alleen voorstaan maar dat HIJ ons 
nabij is in voor- en tegenspoed. Reden te meer dan ook nu Hem onze dank te brengen. Het 
lied “Dankt, dank nu allen God” is zeker toepasbaar om verheugd te zingen. 
 
Dankt, dank nu allen God 
Met hart en mond en handen, 
Die grote dingen doet 
Hier nu en alle landen, 
Die ons van kindsbeen aan, 
Ja, van de moederschoot, 
Zijn Vaderlijke hand 
En trouwe liefde bood. 

Lof, eer en prijs zij God 
Die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
Moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
Gaf het verleden blijk, 
Het heden zingt Zijn eer, 
De toekomst is Zijn rijk. 

 
Naast deze bemoedigende woorden heeft het bestuur aandacht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen welke in het voorjaar van 2022 worden gehouden. In de 
nieuwsbrief van september heeft u daar iets over kunnen lezen. Door de vakantieperiode zijn 
wij er nog niet echt mee aan de slag gegaan maar dat gaat nu toch echt van start. Wie het 
fijn vindt hieraan een bijdrage te leveren roepen wij graag op zich te melden. Bart Nitrauw is 
de kartrekker in deze samen met de voorzitter…. Dus laat het horen. 
 
Graag melden wij dat er op 30 september jl. een gesprek heeft plaats gevonden in het kader 
van de “week van de eenzaamheid” met wethouder Dijksterhuis en een aantal leden van de 
werkgroep Zorg en twee bestuursleden. Op dit moment dat ik dit schrijf kan ik alleen maar 
hopen dat wij een bijdrage hebben geleverd in het kader van de belangenbehartiging voor 
ons allen als senioren! 
 
Wij hopen in het nieuwsbulletin van november weer meer 
nieuwe ontwikkelingen aan u te kunnen melden en zien vooral 
uit naar onze eerste ledenbijeenkomsten.  
“U KOMT TOCH OOK” !! 
 
Namens het Bestuur, 
Jaap Roele, voorzitter 
 
 

 Ledenbijeenkomsten Nijkerk 13 en 27 oktober 

 
We nodigen u alle weer uit voor een tweetal bijeenkomst van de PCOB. Na een periode van 
onzekerheid en spanning kunnen we nu weer beginnen met de bijeenkomsten te 
organiseren. Er zijn nog wel enkele maatregelingen die we in acht moeten nemen. Deze vind 
u elders in dit blad vermeld. De bijeenkomsten krijgen een feestelijk tintje want de koffie en 
thee, alsook het lekkers, wordt u gratis aangeboden door het bestuur. 
  
Bijeenkomst 13 oktober a.s. Ds. Weeber komt ons vertellen over zijn reizen naar Jordanië. 
Voor menigeen is Jordanië een nog onbekend land. Wat we echter moeten bedenken, is dat 
een groot gedeelte van de geschiedenis van de Bijbel zich hier heeft afgespeeld. In het 
uiterste zuiden had Koning Salomo de kopermijnen van Ezeon Geber, Vrijwel de gehele 
periode van de 40 jarige omzwervingen in de woestijn vond plaats op Jordaans grondgebied. 
De koninklijke weg die in lengterichting van het zuiden naar het Syrië loopt, is eeuwenlang 
een belangrijke specerijenroute geweest. 
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Een eeuwenlang verborgen stad, Petra, is nog 
niet zo lang geleden herontdekt. Koning 
Herodes Antipas had op een steile berg zijn 
paleis. De verschillende plaatsen worden ook 
aangeven met de Bijbelgedeelten. Er zal 
tevens worden stilgestaan bij het moderne 
Jordanië. 
Ds. Weeber heeft alle Bijbelse plaatsen in 
Jordanië vele malen bezocht als reisleider en 
ook vaak voor studie.  
Kortom, een middag om niet te missen.  
 
Bijeenkomst 13 oktober a.s in de Entree naast 
de bibliotheek Fieswijkstraat 97 
Inloop 13.45 aanvang  14.15 uur. Sluiting 
16.30 uur. 
 
Ieder waarvan de achternaam begint met de letters A t/m L is van harte welkom. 
 
 
Een extra ledenbijeenkomst is er op 27 oktober. Dan voor de Ieden waarvan de achternaam 
begint met de letters M t/m Z.   
 
We hebben die ledenbijeenkomst dhr. Evert de Graaf uit Putten.  
 
“Lang verwacht en toch gekregen……de bevrijding” gingen zware gevechten aan vooraf in  
Voorthuizen en in Putten aan de 
Voorthuizerstraat en in Steenenkamer. De 
Duitsers boden hardnekkig tegenstand om 
hun vluchtroute naar de haven van Harderwijk 
vrij te houden. De Canadese troepen van het 
Westminster Regiment en de Lord Strath-
cona’s horse bereikte echter op 18 april in de 
namiddag het IJsselmeer en wisten deze 
vluchtroute af te snijden. 
 
Ik hoop weer op een gezellige en interessante 
middagen. 
Met een vriendelijke groet, 
Kees van den Bosch 
 

Ledenbijeenkomst Hoevelaken  14 oktober 

 
Op 14 oktober donderdagmiddag 14 oktober 
2021 is het dan eindelijk zover dat we in 
Hoevelaken voor de eerste keer dit jaar weer 
bijeen komen voor een PCOB 
ledenbijeenkomst. De laatste is op 12 maart 
2020 geweest, alweer anderhalf jaar geleden. 
 
De bijeenkomst krijgt een feestelijk tintje want 
de koffie en thee, alsook het lekkers, wordt u 
gratis aangeboden door het bestuur.  
Voor deze middag is emeritus predikant 
Bernard Steenwijk uit Nijkerk uitgenodigd. Hij 
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gaat ons bezig houden met anekdotes en leuke wetenswaardigheden over Hoevelaken en 
omgeving. 
Ook u wordt getest op uw kennis van ons dorp; op allerlei gebied….  
We hopen dat deze middag een prachtig begin mag zijn van ons nieuwe seizoen; na een 
veel te lange periode waarbij we elkaar niet konden ontmoeten in deze samenstelling. 
We zien uit naar u en rekenen op uw komst. 
De bijeenkomst wordt gehouden als vanouds in de zaal van het gebouw “Stoutenborgh” aan 
de Sportweg, aanvang 14:30 uur, zaal open vanaf 14:00 uur. 
 
Een vriendelijke groet, 
Jaap Roele en Wout van der Kleut 
 
 

Ledenraad PCOB 

 
De PCOB is een vereniging. De leden van de PCOB worden vertegenwoordigd door een 
gekozen ledenraad. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging PCOB en 
bestaat uit 36 leden, die per provincie gekozen zijn door individuele PCOB-leden. 
In april mocht u stemmen voor de ledenraad. Provincie Gelderland had 4 kandidaten en er 
mochten 3 kandidaten tot lid van de ledenraad benoemd worden. De volgende kandidaten 
zijn gekozen: 

 Dhr. Leo van den Berg uit Bennekom. 

 Dhr. Jan Bolt uit Ermelo. 

 Mevr. Anneke Tang – van der Keur uit Epe.  
 

Inmiddels is de eerste bijeenkomst van de ledenraad al geweest. 
Daarin is de jaarrekening en 
accountantscontrole van de 
PCOB goedgekeurd en nog 
een paar andere zaken 
besproken. De ledenraad kan 
invloed uitoefenen op het 
beleid en de keuzes die de 
PCOB maakt. Zo wordt de 
slagkracht vergroot en streven 
we naar meer 
verbinding met de achterban 
die past bij deze tijd. De PCOB 
ledenraad vergadert 4 á 5 
maal per jaar en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke 
beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur. 
 
De vergaderingen van de PCOB Ledenraad zijn openbaar. PCOB-leden zijn van harte 
welkom om de vergaderingen bij te wonen! 
Meer informatie kunt u op de PCOB website vinden. 
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  De Najaarstocht   Dagtocht Vorstelijk Veluwe   donderdag 21 oktober 

 
Dag beste mensen, eindelijk is het dan zover, we mogen weer een dagje uit met de bus. Wel 
met de beperkingen van de coronamaatregelen. Zo is er in de bus een mondkapje verplicht 
en is het zeer wenselijk dat u volledig gevaccineerd bent. Maar ook de u bekende 
maatregelen zoals thuisblijven bij  verkoudheid of koorts gelden nog steeds!! De 
busonderneming “Midlandtours” doet er alles aan om u een prettige tocht te presenteren en 
verwacht van de reizigers alle medewerking.  
Onze dagtocht gaat deze keer door de kroondomeinen. In de maand oktober zijn de bossen 
op z`n mooist. Tussen de middag is er een heerlijk stamppottenmenu en `s middags een 
rondrit met een gids die ons van alles verteld. Om 15.30 uur is er koffie en daarna vertrekken 
we weer naar huis. 
 

 
 
Datum; donderdag 21 oktober 
Vertrek;       10.15 uur bij de Stuw in Hoevelaken. Vertrek; 10.45 uur vanaf station Nijkerk. 
Thuiskomst; 17.15 uur in Nijkerk en 1745 in Hoevelaken. 
De kosten zijn €49.00 p.p. te voldoen op reknr. NL 58 RABO 0347 8890 26 t.n.v.de 
penningmeester PCOB Nijkerk o.v.v. “oktoberdagtocht”. 
Het aanmeldingsformulier uiterlijk 14 oktober inleveren bij de reiscommissie: 
 
Hermien Bijkerk, Prinsenhof 20 3871 DB Hoevelaken.              Tel. 033-2534745    
 of 06 19507952     
Henny Berends, Monshouwerlaan 17, 3871 HM Hoevelaken.   Tel. 033-2535130     
 of 06 23022636 
Gerrie v.d. Brink, Samuel Gerssenlaan 57 3861 HB Nijkerk.     Tel. 033 2571961     
 of 06 27226848 
__________________________________________________________________________ 
Aanmeldingsformulier: 
 
Naam:  _____________________________________________________ 
 
Adres:  _____________________________________________________ 
 
Telefoon _____________________________________________________ 
 
Aantal personen:___________________________________________________ 
 
Hebt u een dieet?___________________________________________________ 
 
Waar stapt u op?___________________________________________________ 
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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 9 oktober, woensdag 27 oktober en donderdag 28 oktober 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 uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 
afsprakenlijn: 088 2323 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt 
u ons. 
  
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. 
 

PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2021 

 

Datum Locatie Onderwerp 

   

13 okt Nijkerk Onze  eerste ledenbijeenkomst dit jaar voor leden A t/m L 
Ds. Weeber onderwerp  “Jordanië” 

27 okt Nijkerk Onze  eerste ledenbijeenkomst dit jaar voor leden M t/m Z 
dhr. Evert de Graaf uit Putten. “Lang verwacht en toch 
gekregen……de bevrijding” 

14 okt Hoevelaken Dhr. B. Steenwijk  - met een verrassing 

21  okt Najaarstocht Najaarstocht naar de kroondomeinen  

11 nov Hoevelaken Dhr. J.R. Broekhuizen – “Tulpen uit Amsterdam” 

17 nov Nijkerk Nog te bepalen 

9 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst 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’ 
 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van november 2021 – vóór 16 oktober bij de redactie: 
Siep van den Bosch   nijkerk@pcob50plus.nl  

 


