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Februari  2022 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

 
 

Februari; het voorjaar komt! 
 

 

Van het bestuur 

 
Een nieuw jaar is alweer een maand gevorderd…en dan te 
bedenken dat wij leven in deze wereld leven en in ons 
persoonlijk leven tussen rust en onrust en dat zal echt niet 
veranderen in de komende tijd. Mogelijk vraagt u zich af, moet 
je nou met zo’n zin beginnen… en kun je niet beter meteen 
met de realiteit van dit moment aankomen? 
Toch wil ik u even meenemen naar een klein stukje uit een 
preek die ik in het nieuwe jaar hoorde met als thema “Leven 
tussen rust en onrust”. Een wereld waar het nog steeds onrustig is met de bekende 
voorbeelden van corona, klimaatveranderingen en de daarbij steeds wijzigende regelgeving.  
En dan toch proberen rust te vinden in deze periode waarvan je b.v. door eenzaamheid, 
heftige berichten over besmettingscijfers enz. zeker niet rustig wordt. Misschien dat wij 
elkaar dan toch kunnen helpen door te mogen weten dat je geloof je kan versterken om in 
deze periode staande te blijven. Rust zoeken bij God waar je je onrust de baas kan worden 
en dat je mag weten dat Hij ook echt rust geeft. De oude kerkvader Augustinus zei hierover: 
Ons hart is onrustig, tot het rust vindt in U. Dan is er een toekomst vol van hoop!  
Een lied gebaseerd op een lied van Johan de Heer 264 kan dan met een aangepaste tekst 
veel steun bieden: 

Of vreugde mijn deel is, verdriet mij bezeert,  
de storm waait en wind ongekend.  
U hebt o mijn Heiland, vertrouwen geleerd.  
Dat U steeds, dat U steeds bij mij bent.  
Refrein: 
Het is goed met mijn ziel 
Het is goed met mijn ziel;  Als U steeds, als U steeds bij mij bent. 
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En dan naar de realiteit van dit moment waar wij met elkaar mee te maken hebben. Alweer 
een hele perioden in de Lockdown met enige versoepelingen die op 14 januari j.l. werden 
aangekondigd. En toch op het moment dat 
ik dit stukje schrijf voor dit nieuwsbulletin 
kunnen wij nog niet veel. Geen 
ledenbijeenkomsten in februari helaas en 
dat is weer een teleurstelling. Elkaar 
ontmoeten wordt weer een maand 
uitgesteld; hopen dat het in maart wel 
mogelijk zal zijn. Van harte spreek ik de 
wens uit dat in de nieuwsbrief van maart 
a.s. wij een beter bericht kunnen melden. 
Helaas staan andere activiteiten hierdoor 
ook stil en moeten wij het doen met deze omstandigheden. 
In dit nieuwsbulletin staan we stil bij het afscheid van onze penningmeester en gedenken wij 
de leden die ons ontvallen zijn in 2021. Ook wordt aandacht gevraagd voor de contributie 
inning en informatie over de belastinghulp. 
 
Als bestuur hebben wij gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en wonen 
voor ouderen. Er lopen nu meerdere trajecten waarbij we betrokken zijn: 

1. Voor de wijk Paasbos is de eerste visie over de herinrichting besproken met de 
projectleider. In het te realiseren deel is ook wonen voor ouderen voorzien. Dit 
voorjaar komt er een voorlichting sessie voor de wijkbewoners. 

2. Nieuwbouw St Jozef. Overleg daarover is gepland. 
3. De wensen van de PCOB, zoals verwoord in ons manifest, zijn besproken met de 

politieke partijen en de WSN. 
4. De gemeente Nijkerk gaat een inventarisatie doen over de woonwensen van 

ouderen. Een adviesorganisatie gaat de inventarisatie doen middels een enquête. 
Verderop in dit nieuwsbulletin staat er iets over onder het kopje ‘Wonen in Nijkerk’. 

 
Namens het bestuur, 
Jaap Roele, voorzitter 
 

 Afscheid van onze penningmeester 

 
Zoals u allemaal weet is in het afgelopen jaar onze penningmeester Piet Helmus door 
fysieke omstandigheden genoopt zijn taak als penningmeester en ledenadministrateur neer 
te leggen. Het heeft hem veel moeite gekost om te moeten besluiten deze taak niet meer te 
kunnen uitvoeren. Hij had het graag weer op zich genomen maar constateerde gaandeweg 
dat het ziekteverloop heel veel van hem gevergd had. Met het bestuur was afgesproken dat 
hij dan ook op de nieuwjaarsbijeenkomst officieel afscheid zou nemen als bestuurslid. 
Helaas moesten wij deze bijeenkomst afgelasten en samen constateren dat het voor de 
duidelijkheid goed was toch afscheid te nemen en niet te wachten tot de eerstkomende 
gezamenlijke bijeenkomst. 
 
Op 15 december j.l. hebben 
wij als bestuur officieel 
afscheid genomen van onze  
penningmeester. Als 
voorzitter mocht ik hem 
toespreken in zijn 
woonkamer.  
Piet heeft in de afgelopen 
periode van bijna zeven jaar 
met heel veel inzet en 
enthousiasme zijn taak 
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vervuld. Vele zaken zijn door hem opgepakt, zoals een volledig nieuwe administratie van het 
financiële programma als ook de ledenadministratie zelf. Met grote nauwkeurigheid heeft hij 
dit mogen doen en gelet op de jaarlijkse kascontrole bleek dit ook duidelijk. Als bestuurslid 
was zijn inbreng ook zeer duidelijk en regelmatig waren zijn vergelijkingen van wat hij 
allemaal in o.a. het “Groningse” had meegemaakt onmiskenbaar. Met het overhandigen van 
een boekenbon en een bos bloemen voor zijn vrouw Hennie is onze dank namens alle leden 
aan hem uitgedrukt en officieel zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Op de bijgaande foto is 
dit moment dus vastgelegd. 
Tenslotte mag ik hierbij graag nog een keer vermelden dat wij in Tinie Rekker een waardige 
opvolgster hebben gevonden. Zij wil geen  
bestuurslid worden gelet op het feit dat zij nog actief werkzaam is. Onze samenstelling als 
bestuur bestaat dus momenteel weer uit drie personen, wat een veel te smalle basis vormt 
en hierbij een oproep voor aanvulling….  
Neem eens contact op met ons voor informatie wat u voor ons kunt betekenen. 
 
Namens het bestuur, 
Jaap Roele 
 
 

 Nieuws over financiële administratie  en ledenadministratie 

 
Vanaf deze plek een gezond en gezegend nieuwjaar gewenst!     
In het kalenderjaar 2021 was het niet veel anders dan in het jaar 2020.  
Even gloorde er hoop aan de horizon. Het was in november even weer mogelijk om elkaar te 
ontmoeten. En kon het najaar reisje toch nog doorgaan. Maar dit alles was maar van korte 
duur. Jammer, want het is goed om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Laten we hopen dat dit 
ter zijner tijd weer mogelijk is. 
 
Ik dank Piet Helmus voor de ondersteuning, tijd en energie die hij heeft genomen om mij 
wegwijs te maken in de financiële -  en ledenadministratie van de PCOB. Ook fijn dat er hulp 
is van de verschillende vrijwilligers. 
Voor 2021 geld hetzelfde als in 2020 een – te – rustig jaar.  
Mutaties gingen wel door. Dit door overlijden, verhuizing of vertrek naar elders. 
Ondanks alles konden we in 2021 toch nog een paar nieuwe leden verwelkomen. 
 
Contributie 2022. 
De contributies, is hetzelfde bedrag als het afgelopen jaar, € 32,00 voor individuele leden en 
€ 52,00 voor een leefgemeenschap. Deze zullen binnenkort worden geïnd zoals gebruikelijk.  
Voor de leden met een automatische incasso zal de contributie eind januari / begin februari 
a.s. worden afgeschreven. Voor de leden die de contributie zelf overmaken, zit er bij dit 
Nieuwsbulletin een factuur bijgesloten.  
 
De actuele cijfers over 2021, exploitatierekening, ontvangsten en uitgaven en de balans 
volgen later. Dan zal ook de begroting worden gepubliceerd en worden behandeld. Het is 
nog even afwachten of dit op een officiële 
jaarvergadering plaats kan vinden. 
We wachten het af. 
 
Tot zover nieuws over de financiële - en 
ledenadministratie. 
 
Hartelijke groet, 
Tinie Rekker 
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In memoriam 

 
Wij zijn gewend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een moment stil te staan bij het gedenken  
van de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Helaas kon dit door de bekende 
omstandigheden niet doorgaan. 
Het is altijd weer een gebeuren dat je met weemoed vervult met de wetenschap dat het 
onontkoombaar is dat een mens eenmaal zal sterven. Verdriet en pijn zijn dan ineens een 
harde werkelijkheid en veelal zwaar om te moeten dragen. 
Hopelijk mag dan troostend zijn dat er veel mensen om je heen staan met aandacht en 
bemoedigende woorden en wensen. 
Wij wensen al diegenen die in 2021 hun geliefden moesten afstaan heel veel sterkte en 
Gods nabijheid. 
Hij is een God van leven en sterven die ons uitzicht geeft op het eeuwige leven! 
Wij gedenken allen die ons ontvallen zijn door hieronder hun namen te noemen. 
 
Namens alle leden en het bestuur, 
Jaap Roele, voorzitter 
 
 

 

Aanhef TussenvoegNaam Plaats Datum Leeftijd

overlijden

Dhr. H. van Dijk NIJKERK 11-1-2021         84 jaar

Dhr. J.H. Rooks NIJKERK 4-2-2021         79 jaar

Dhr .G. van Altena HOEVELAKEN 14-2-2021         70 jaar

Dhr .P.W. STOUTENBURG 1-3-2021         84 jaar

Mw. R. NIJKERK 5-3-2021         91 jaar

Dhr. C. van Duijn HOEVELAKEN 28-3-2021         79 jaar

Mw. M. NIJKERK 14-4-2021         91 jaar

Mw. H.J. van NIJKERKERVEEN 27-4-2021         83 jaar

Dhr. J.W.C. van NIJKERK 4-5-2021         75 jaar

Dhr. A.W. Loos NIJKERK 20-5-2021         91 jaar   

Dhr. W. Kingma NIJKERK 29-5-2021         90 jaar

Mw. J. NIJKERK 8-6-2021         76 jaar

Mw. B. NIJKERK 15-6-2021         85 jaar

Dhr. F. van Dijk NIJKERK 20-6-2021         90 jaar

Dhr.G. van Beek NIJKERK 23-6-2021         88 jaar

Dhr. M.B. Geelhoed HOEVELAKEN 8-7-2021         81 jaar

Mw. P.J. HOEVELAKEN 20-7-2021         84 jaar

Dhr.  J. NIJKERK 22-9-2021         90 jaar

Dhr. E. Berends HOEVELAKEN 25-9-2021         78 jaar

Mw. W. NIJKERK 25-9-2021         71 jaar

Dhr. J. van de Veen NIJKERK 28-9-2021         93 jaar

Mw.  L. Veen NIJKERK 4-10-2021         95 jaar

Dhr. E. Blokhuis NIJKERK 31-10-2021         80 jaar

Dhr. H.J.G. Leerink NIJKERK 1-11-2021         85 jaar

Mw. E.M. van NIJKERK 1-11-2021         93 jaar

Mw. M.T. Mulder NIJKERK 19-12-2021         87 jaar

Mw. M.G.                        NIJKERK 28-12-2021         78 jaarWalet-Heere

Roozenboom

Loos-Kooistra

Kerpel-van Asperen

Leeuwen-Hijwegen

Meppelen Scheppink

Borgman-Koningen

Petersen-Meinten

Clement-Bos

Nieuwenhuizen

Meems-Struijk

Slooten-Sch¸ssler
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Belastingservice door HUBA’S – Hulp Belastingaangiften     

 
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 2021 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 2022 kunnen wij uw aangifte Inkomstenbelasting 2021 invullen 
en versturen naar de Belastingdienst, want vanaf 1 maart 2022 zijn de voor- ingevulde 
gegevens voor ons beschikbaar gesteld door de 
Belastingdienst. 
Ook eventuele aanvragen voor huur- en of 
zorgtoeslag worden bij de belastingdienst voor u 
ingediend door de Belasting Invul Hulpen. 
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. 
In de Nieuwsbrief van December 2021 hebben wij 
u reeds melding gemaakt dat wegens gezondheidsredenen onze vrijwilliger de heer Egbert 
de Groot te kennen gegeven zijn werkzaamheden als Belastinginvuller te moeten 
beëindigen. 
Wij hebben de heer B. Woudenberg uit Nijkerk bereid gevonden zijn plaats in te nemen wat 
betreft het invullen van de aangiften Inkomstenbelasting en toeslagen. 
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 

033 – 253 48 08 
 
F. Granneman, Nijkerk     B. Woudenberg, Nijkerk 

033 – 245 46 68      033 – 245 96 37 
 
I. de Jong – van de Veen, Nijkerk    F. Stortelder, Nijkerk 

033 – 246 67 04      06 – 510 990 81 
 
 

De toekomst van onze afdeling ?? 

 
Hierna lezen jullie een kort verslag van de bijeenkomst op 16 november 2021, waarin we 
hebben nagedacht over de toekomst van onze afdeling.  
Onder het kopje ‘afronding’ beschrijven we de volgende stappen. 
Dit verslag is de eerste stap. Zodra er weer een jaarvergadering kan worden gehouden 
zullen we een nadere toelichting geven en u een paar vragen stellen. Hier komen al vast de 
vragen. 
 
1. Wat vindt u van de koers, die we willen gaan uitzetten? 
2. Wie van u wil wel verder meedenken/mee-ontwikkelen? 
3. Wie wil heeft kennis/werkervaring/hobby die interessant is om te delen met andere 
leden?                 
 
Je mag ook al vast bellen of mailen: tel. 033-2457647, mail: bart.nitrauw@telfort.nl  
 
Namens het bestuur, Bart Nitrauw 
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NADENKEN OVER DE TOEKOMST VAN DE PCOB NIJKERK e.o. 
 
In de vroege middag van 16 november 2021 zaten we in een zaal van ‘De Kandelaar’ bij 
elkaar. Drie bestuursleden en drie leden, afgekomen op de oproep mee te denken over de 
toekomst van onze PCOB-afdeling. Klein maar fijn! 
 

De uitdaging 
Wat kunnen we doen om de afdeling aantrekkelijker te maken voor onze jongere leden? 
Dat was de kernvraag.  
Achterliggende feiten: meer afmeldingen dan 
aanmeldingen de laatste jaren en de jongere 
leden voelen zich kennelijk niet zo 
aangetrokken tot (het programma van) de 
themamiddagen.  
 

Eerste opdracht: 
Schrijf op wat je positief aan onze afdeling vindt 
en (schrijf op) wat betere kan.  
De deelnemers dachten hier vijf minuten over na 
een schreven op stickers hun eigen antwoorden. 
 

Positief Wat missen we 

 Goede sfeer onderling in goede 
bijeenkomsten met boeiende sprekers 

 Enthousiast bestuur 

 Actieve kringen (Kunst, Literatuur, Muziek, 
Fitness) 

 Veel vrijwilligers voor allerlei taken  

 Aandacht voor Zorg en wonen 

 PCOB positief in beeld bij gemeentebestuur 

 Belangenbehartiging 

 Activiteiten die aansluiten bij de 
belevingswereld van jongere leden 

 Meer ‘functionele’ activiteiten: zoals 
bedrijfsexcursies, of fietstochten 

 Meer (voor)trekkers werven onder de leden 

 Meer belangstelling voor 
belangenbehartiging 

 Meer PR (o.a. via sociale media) 

 
 

Tweede opdracht 
Schrijf op wat de afdeling kan doen om wat we missen aan ons programma toe te voegen. 
Weer eerst zelf denken en schrijven, daarna plakken en bespreken. Dit kwam eruit:  

Nieuwe activiteiten (in aanvulling op/naar het model van KLM) 

 Presentaties over specialistische onderwerpen (pensioen, duurzaamheid, eenzaamheid, 
maatschappelijke vraagstukken etc.)  kleine groepen  

 Expertise/kennis/netwerk van leden zelf aanboren en ter beschikking stellen 

 Avonden gebruiken/drankje na afloop 

Inzetten op PR 

 Zoek (een vrijwilliger uit het ledenbestand) talent voor communicatie 

 Gebruik Sociale Media 

 Stimuleer het meenemen van gasten naar interessante activiteiten 

 Excursies naar bedrijven en sportieve activiteiten 

Samenwerken met andere organisaties  

 Kerken 

 UVV 

 Agenda’s afstemmen zodat je elkaar niet in de wielen rijdt 
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Derde opdracht 
Hoe zijn deze ideeën te organiseren?  
 

1. Terugkoppeling via de nieuwsbrief en op de jaarvergadering: we vertellen de leden wat we 
hebben gedaan en waarom we daar enthousiast over zijn.  

2. We doen een verkenning naar de interesse en naar de talenten/kennis/ervaring van onze 
leden.  

3. We zetten (model Kunst, Literatuur, Muziek/KLM) een paar activiteiten op. Gewoon 
uitproberen dus. Niet alles hoeft tegelijk.  

4. We proberen in een volgende ideeënbijeenkomst (voorjaar 2022) met een dubbel aantal leden 
te zijn: zwaan kleef aan! We proberen dan taakgroepjes/stuurgroepjes te maken.  

5. We communiceren hier enthousiast over.   
6. Het bestuur bestuurt en is niet van alles de activiteitenleider. 

 
 

Afronding 
We kijken terug op een inspirerende 
middag. Ook (of juist?) in een kleine groep 
kunnen we veel doen! 
De eerstvolgende stappen zijn: 

 Terugkoppeling aan de leden 
(nieuwsbrief en jaarvergadering) 

 De vrijwilligers van KLM en Zorg/wonen 
erbij betrekken  

 Op zoek naar de belangstelling van de leden en naar hun eigen deskundigheid (zeg 
maar: ons eigen kapitaal!) 

 
Nijkerk, november 2021 
Bestuur PCOB 
 
 

 Ledenbijeenkomsten  

 
“T.V.-shows waar je voor thuis bleef”. 
Maar wanneer deze ledenbijeenkomst is weten we nog niet. Wel wat er dan komt n.l.: 
 
Die keer gaan we terug in de tijd van de T.V.  De 
eerste T.V.-uitzending op Nederland 1 dateert uit 
1951, Nederland 2 volgt in 1964 .Kent u de liedjes 
van deze artiesten nog ? Welke Nederlandse liedjes 
waren zo’n  40-60 jaar geleden populair? Je bleef 
ervoor thuis als Mies Bouwman “Aan de lopende 
band “presenteerde; “Ja zuster, nee zuster enz, zijn 
hier slechts voorbeelden van. Deze presentatie 
neemt ons mee terug naar de 60-er en 70- er jaren, 
de tijd waarin deze liedjes veel succes hadden. 
Filmpjes met bekende liedjes uit de top 10 van de 
vorige eeuw komen voorbij. Meezingen {of neuriën} mag. We kijken naar een scala van 
filmpjes die over deze artiesten en hun toenmalige programma’s gaan. 
Walter Lodewijk, voormalig directeur van het stadsmuseum Harderwijk, zal deze middag 
gaan verzorgen.  
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 Lady’s day, donderdag 3 maart 2022 

 
Lady’s day is een super gezellig uitje voor alleen dames, een dagje winkelen in Boskoop. 
Een verwendag, door de firma van der Klooster. Zij ontvangen ons met koffie met gebak, 
samen bekijken we de nieuwste collectie door middel van een modeshow, met muziek en 
mooie accessoires. Hierna wordt de lunch geserveerd in de ontvangstruimte.  
 

    
De hele dag kunt u genieten van koffie en thee naar behoefte. Dan splitst de groep, de ene 
helft gaat naar een gratis Bingo met leuke prijzen. De andere helft krijgt gelegenheid om te 
winkelen. Dit is geheel vrijblijvend en onder deskundig advies van de medewerkers. Na een 
uur wisselen de groepen om. Rond 15.00 uur sluiten we feestelijk af met een advocaatje met 
slagroom. Dan gaan we weer huiswaarts. 
Wilt u deze dag ook mee, schrijf u dan in op de gebruikelijke manier. En breng uw vaccinatie-
bewijs mee, dat is zeker van belang. 
 
Dus 3 maart 2022. Opstap in Nijkerk 8.50 uur. Opstap in Hoevelaken 9.15 uur. 
U betaald alleen de kosten van vervoer door “Midland”. Dat is €20.00 p.p. 
De kosten voldoen op reknr. NL58 RABO 0347889026  o.v.v. Lady’s Day  t.n.v. de penning-
meester PCOB Nijkerk. 
U kunt inschrijven tot uiterlijk 24 februari 2022. Mocht u na deze datum toch nog afzeggen 
dan kunnen wij helaas geen geld meer terug storten.. 
 
Hermien Bijkerk, Prinsenhof 20, 3871 DB Hoevelaken. Tel. 033-2534745 of 0612606030 
Henny Berends, Monshouwerlaan 17, 3871 HM Hoevelaken. Tel. 033-2535130  of 
0623022636 
Gerrie v. d. Brink. Samuel Gerssenlaan 57, 3861 HB Nijkerk. Tel. 033-2571961  of 
0627226848.                 
 
Hieronder het aanmeldingsformulier; u mag ook bellen naar een van ons.  
Naam:__________________________________________________________ 
Adres:__________________________________________________________ 
Telefoon:________________________________________________________ 
Waar stapt u op:__________________________________________________ 
Aantal personen:_________________________________________________ 
 
Mocht de reis niet kunnen doorgaan dan wordt u daarover gebeld. 
 

Wonen in Nijkerk 

 
Hoe ziet uw ideale woning eruit? 
Blijft u in de toekomst graag in uw huidige woning wonen of verhuist u liever naar een andere 
woning? De gemeente Nijkerk is op zoek naar uw mening! Het is belangrijk dat iedereen met 
plezier in de gemeente kan blijven wonen. Om beter inzicht te krijgen in de woonsituatie en 
woonvoorkeuren van senioren, start de gemeente Nijkerk eind januari een onderzoek onder 
senioren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het woonbeleid en het 
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woningbouwprogramma van de gemeente vorm te geven. Ongeacht u wel of niet wilt 
verhuizen, inzicht in uw woonsituatie en woonvoorkeuren zullen daarbij helpen! 
 
Wat kunt u hiervoor doen? 
Tussen het eind van januari en het begin van februari kunt u een brief verwachten van de 
gemeente Nijkerk, waarin wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst 
wordt er gevraagd naar onder andere uw huidige woonsituatie, uw ideale woning en uw 
interesse in een aantal woonconcepten. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 
minuten en uw antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Door het invullen van 
deze vragenlijst draagt u met uw woonvoorkeuren bij aan de invulling van het nieuwe 
woonbeleid. Houdt uw brievenbus dus goed in de gaten en vul de vragenlijst in.  
Alvast hartelijk dank namens de gemeente Nijkerk! 
 
 

Nalatenschap regelen voor later 

 
Niemand denkt graag na over zijn of haar eigen overlijden. Of over dat van de partner. Toch 
is het verstandig alles tijdig goed te regelen. U heeft dan namelijk de zekerheid dat uw 
nalatenschap terechtkomt waar u dat wilt. Bovendien helpt u hiermee uw nabestaanden 
enorm, want zij hoeven niet alles zelf te regelen na uw overlijden. Maar hóe regelt u dit 
allemaal? Wat moet u precies regelen en hoe zet u dat het best op papier? Een  
nalatenschapscoach kan helpen. 
 
Wat doet de nalatenschapscoach? 
Als nalatenschapscoach ondersteun ik u waar nodig. In een persoonlijk gesprek bij u thuis 
zetten we alles op een rij. Dat is altijd maatwerk, want elke situatie is anders. Samen 
bekijken wat we belangrijk is om vast te leggen. Daarbij stel ik de juiste vragen die u aan het 
denken zetten en die u richting geven. In de gesprekken wijs ik u ook op zaken waar u 
misschien zelf niet zo gauw aan denkt. U kunt mij onder meer inschakelen voor de volgende 
zaken: 

 Inzicht in nalaten, erven en schenken 

 Gesprekken over financiële, administratieve, praktische en emotionele zaken  

 Zaken die u het best nu regelt, om het goed te regelen voor later  

 Uw fysieke en digitale gegevens veilig opslaan 

 Een persoonlijk levensdossier opstellen 

 Specialisten inschakelen. Zoals een notaris, een jurist of een fiscalist  

 Afspraken (laten) vastleggen  
 
Wat is een persoonlijk levensdossier? 
Een persoonlijk levensdossier is een compleet dossier van uw leven. In dit dossier verzamelt 
u alle documenten die u belangrijk vindt en die van belang kunnen zijn voor uw uitvaart en 
uw nalatenschap. Daarbij kunt u denken aan teksten, brieven, adressen, bankcodes en 
inloggegevens van uw sociale-media-accounts. U slaat dit allemaal op in een centrale 
digitale kluis of gewoon een map die u thuis bewaart.  
 
Over nalatenschapscoach Henk Poolen 
“Ik werk als financieel zzp’er in de zorg. Daarvoor was ik onder meer 
bedrijfsleider bij een uitvaartvereniging. In 2020 rondde ik mijn 
opleiding tot nalatenschapscoach af. Al deze kennis en ervaring zet 
ik in voor mijn werk als nalatenschapscoach. Ik vind het mooi om 
samen me u alles op een rij te zetten zodat u de juiste keuzes 
maakt”  
Telefoon: 06 40 24 03 22 
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Hoop voor en in 2022 

 
Uit de PCOB nieuwsbrief van de PCB Ede onderstaande tips. 

 
 

  Schoonmoeder 

 
Zonder kinderen word je natuurlijk nooit schoonmoeder, dus of ik een ”goeie” geweest zou 
zijn, daar komen we nooit achter. Thuis was het prima hoor, begrijp me goed. Toch hoor je 
vaak dat vooral de vrouw niet zo goed met haar schoonmoeder overweg kan. Misschien is 
jouw man wel het lievelingetje van zijn moeder, altijd geweest en nu woont hij bij jou. Is altijd 
druk met zijn werk, zijn gezin en je ziet hem bijna nooit 
meer. Andersom kan ook de schoonzoon soms niet zo 
goed met haar door één deur. Het werd zelfs een 
carnavalshit gemaakt: ”Gooi je schoonmoeder uit het 
raam en de ijskast er achteraan.” 
Mijn oudste broer kreeg verkering en zoals dat vroeger 
ging, de ene week aten ze zondags bij ons, de andere 
week bij zijn schoonouders in Putten. Even later kreeg 
mijn zus verkering, en hetzelfde gebeurde, de ene 
week aan tafel in Nijkerkerveen, de andere week in 
Hooglanderveen. 
Niet dat ik gauw jaloers ben, maar dit leek mij ook wel leuk. 
Niet dus… 
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Jawel, in oktober 1974 kreeg ik ook verkering, zoals dat heet. Helaas, op 23 februari 1974 
was mijn schoonmoeder, op al 71-jarige leeftijd overleden.  
Inmiddels was mijn broer in 1971 en mijn zus in 1972 getrouwd en was er bij ons aan tafel 
genoeg ruimte voor de aanstaande schoonzoon. Omdat hij met zijn vader vaak bij zijn broer 
of zijn zus op zondag mee at, gebeurde dit niet elke week. Sterker nog, in plaats van bij mijn 
schoonouders te eten, at mijn aanstaande schoonvader vaak bij ons aan tafel mee. Voor 
mijn moeder, geen enkel probleem, want waar er vier kunnen eten, zette ze gewoon een 
bord erbij en konden er ook wel vijf eten. 
 
Jaren later… 
Inmiddels is het 2022 en zitten we al bijna twee jaar in een wereldwijde pandemie. Hierover 
hoef ik u niets te vertellen, radio, televisie en de kranten melden hier dagelijks over.  
Omdat ik sinds 9 april 2020 weduwe ben, zit ik maar al te vaak alleen aan tafel. Niks 
schoonmoeder, geen schoonzoons, en dan? Voor jezelf een pan hutspot of erwtensoep 
maken. 
Als je niks doet, gebeurt er ook echt helemaal niks! Toen mijn man in het verpleeghuis zat, 
werd ik nog wel eens uitgenodigd aan tafel. Nu is dat bijna niet meer aan de orde. Begrijp dit 
heel goed, want deze mensen zijn ook weer wat ouder of ziek geworden.  
 
Dan maar zoeken naar andere oplossingen. Gewoon zelf het initiatief nemen en voor 
anderen gaan koken of uitnodigen voor de lunch. Bijna dagelijks koop ik zes bolletjes, beleg 
deze met kaas, een knakworstje, vleeswaren of wat salade. Even een appje en je zit niet 
alleen aan tafel. 
Zeker twee of drie keer per week lukt dit. Heb ik de broodjes over, dan zijn ze voor de 
volgende dag of deel ze uit. 
Kook ik soep, is dit gelijk voor een heel ”weeshuis” en gaat dit in bakjes. Soms gaat het in de 
vriezer en soms 
geef ik het weg. 
Hetzelfde met de 
snert, de 
stamppot of 
waar ik maar zin 
in heb. Niet 
zelden gaat er 
een bakje mee 
voor een heel 
gezin en vaak 
naar mijn ”vaste 
klanten”, een 
paar 
alleenwonende 
mannen, die de kookkunst niet machtig zijn. De ene is er nooit aan begonnen, de andere 
heeft het wel geprobeerd, maar ging intussen iets anders doen, waardoor de rookmelders 
afgingen. Geen succes dus. Dan blijven de kant-en-klare maaltijden over of het thuisbezorg 
eten. Sommigen houden dit jaren vol, anderen vinden dit op den duur niet te eten en zijn blij 
met mijn bakjes. Een win-win situatie dus. 
 
Koken voor meer is dezelfde moeite, je vult de bakjes en deelt ze uit of eet ze met iemand 
op.  
Ook in Covid-19 tijd kunnen we er in navolging van de regels, er nog best wat van maken.  
Hoe mooi is dat soms. 
 
Willy Klok -van Dasselaar 
wjklok@hetnet.nl 
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  Een gedeelte uit ons Nijkerks manifest 2021 

 
Mensen centraal, niet de regels 
 
Uw inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat uw gemeente doet en hoe deze het 
beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en 
geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf. 
 
Een seniorvriendelijke gemeente Nijkerk: 

 geeft heldere, toegankelijke informatie over de aard, beschikbaarheid en kosten van 
voorzieningen, op de gemeentelijke website maar ook in brochures.    

 gebruikt een mix van communicatiemiddelen (ook filmpjes en pictogrammen) zodat alle 
senioren daadwerkelijk worden bereikt, met oog voor de (culturele en etnische) 
verschillen.    

 zorgt dat er menselijke hulp is, bijvoorbeeld door middel van loketten.   

 zorgt voor eenvoudige procedures en criteria bij het kunnen krijgen van voorzieningen;  
dus geen lijsten met 100 vragen.   

 neemt de wensen van ouderen, en niet het budget, als uitgangspunt voor het 
beschikbaar  stellen van zorg en ondersteuning.   

 zorgt voor onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken. Beseft dat 
ouderen vaak te zwak zijn om zelf helder te beslissen. Kent de vrijwilligere 
ouderenadviseurs van KBO-PCOB. 

 
Inclusieve samenleving 
Menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen kunnen eenzaamheid verkleinen. Het kan 
onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig ouder worden.  
Wanneer we omzien naar elkaar, verstevigen we de sociale cohesie in onze gemeente. 
Daarmee creëren we een inclusieve samenleving: een samenleving waarin plaats is voor alle 
generaties, alle culturen en alle etniciteiten, arm en rijk.  
Mantelzorgers, vrijwilligers en een persoonlijk sociaal netwerk kunnen ouderen bijstaan als 
het leven zwaar valt. Maar ook de inrichting van onze woonomgeving heeft veel effect op 
hoe we ons voelen en kunnen bewegen. 
 
 

PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2022 

 

Datum Locatie Onderwerp 

10 feb Hoevelaken vervallen 

16 feb Nijkerk vervallen 

3 maart Reis Ladies day’s  Boskoop 

10 maart Hoevelaken Nog te bepalen 

16 maart Nijkerk Nog te bepalen 

20 april Nijkerk Jaarvergadering 

     mei Voorjaarsreis  

   

 

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 maart 2022 – vóór 12 februari bij de redactie: 
Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 

 


