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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.

Contactadres - secretariaat:
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Gefeliciteerd!
U hebt een goede keuze kunnen maken.

U gaat naar...

De Wel 2A - Postbus 154 - 3870 CD Hoevelaken
T 033 - 25 80 125

E info@notarishuishoevelaken.nl

www.notarishuishoevelaken.nl
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Algemene informatie over de PCOB
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken

31e jaargang nummer 3, maart 2022

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 2022: 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

Deadline inleveren kopij:

Nieuwsbulletin februari inleveren vóór 12 maart 2022 bij S. van den Bosch
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VAN HET BESTUUR

Op 15 februari j.l. kwam dan eindelijk een bericht waar wij met elkaar blij van 
werden. Voorzichtigheid was in beginsel ons motto in de afgelopen bijna twee 
jaar. Wij waren in alles als ouderen op onze hoede om het virus te ontlopen. 
Geen ledenbijeenkomsten, geen nieuwjaarvieringen en jaarvergaderingen, de 
KLM groepen konden, op een enkele keer na, niet bijeenkomen en ga zo maar 
door. Waarom dit nu toch even opgesomd vraagt u zich mogelijk af, wij mogen 
nu toch weer en dan hoeven wij toch niet achterom te kijken. . . dus alle rem-
men los???

Wij gaan in ieder geval onze ledenbijeenkomsten in maart weer houden en 
verder in de Nieuwsbrief leest u daar meer over.

Toch blijft het verstandig oog voor elkaars gezondheid te houden en met ver-
stand en wijsheid deze start te maken. Wij hopen dat hiermee de ontmoetingen 
onderling veel vreugde gaan geven door wij elkaar weer te zien en te spreken.
Dan is het zeker op zijn plaats dat wij dankbaar mogen zijn voor dit moment en 
met de volgende woorden uit Psalm 150, God de eer mogen brengen die in 
alles Zijn betrokkenheid aan ons toont.

Looft God, looft Hem overal,
Loof de Koning van ’t heelal
om Zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht,
van Zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet,
Hem zij eer, Hij is geprezen.
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Zoals in de afgelopen perioden regelmatig is aangegeven dat er achter de 
schermen toch aardig wat is gebeurd, denk aan het manifest voor de gemeen-
teraadsverkiezingen, aandacht voor de woningproblematiek, omzien naar de 
oudere alleenstaanden en onopgemerkt nog veel zaken zoals het versturen 
van de verjaardagkaarten, meeleven met ziekte en rouw en ga zo maar door. . 
en toch bekruipt mij het gevoel dat wij als het ware opnieuw beginnen. . .

Er staat ons dan ook weer veel te doen. In de a.s. jaarvergadering van 20 april 
zal er dan ook de nodige aandacht worden geschonken aan het programma 
enz. In het volgende nieuwsbulletin daarover meer.

Zowel landelijk als plaatselijk is het noodzakelijk dat er voor de belangen van
ons als senioren opgekomen blijft worden. Misschien nog eens goed dit als 
leden van de PCOB door te geven en zo mogelijk weer nieuwe leden kunnen 
werven. Van harte aanbevolen want ons ledenaantal is in de afgelopen twee 
jaar duidelijk geslonken en met het oog op de toekomst blijft het zeer belangrijk 
dat wij een duidelijk gezicht laten uitstralen! 

Wij zien uit naar de eerstvolgende ontmoetingen!!

Namens het bestuur,
Jaap Roele, voorzitter
…………………………………………………………………………….

Jaarrooster 2022 PCOB Nijkerk eo

Ledenbijeenkomsten en reisjes

Datum Locatie Onderwerp

10 maart Hoevelaken Tulpen uit Amsterdam

16 maart Nijkerk TV Shows waar je voor thuis bleef

20 april Nijkerk Jaarvergadering

mei Voorjaarsreis
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De omgeving van de mens is de medemens!

Het hospice in Nijkerk is al 28 jaar een prachtige voorziening voor onze gasten. 
Eén van de zekerheden van het leven is dat het een keer eindigt. Bij die le-
vensbeëindiging kan het hospice in veel gevallen een geweldige ‘hulpinstantie’ 
zijn. Zo’n 75 mensen worden jaarlijks bij een naderend levenseinde professio-
neel en liefdevol in het hospice verzorgd. En daar komt veel bij kijken.

Het hospice is gevestigd aan de Vetkamp in één van de oudste panden van 
Nijkerk. Het ligt dus mooi vlakbij het centrum. Het hospice heeft zes gastenka-
mers. Met meerdere beroepskrachten en veel vrijwilligers wordt zeven dagen 
per week en 24 uur per dag zorg verleend aan gasten die voornamelijk komen 
uit Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Putten en Zeewolde.
Het hospice wordt bestuurd door de Stichting Hospice Nijkerk; deze stichting 
gaat over de organisatie, personeel en huisvesting. Daarnaast is er een Stich-
ting Vrienden Hospice Nijkerk die zich met name richt op het verwerven van 
inkomsten via huis-aan-huiscollecten, het onderhouden van contacten met 
donateurs, diaconieën en bedrijven.

Zoals wellicht bekend gaat het hospice verbouwen. Aanscherping van regelge-
ving maakt dit noodzakelijk, maar ook zal hiermee het energiegebruik worden 
geoptimaliseerd.



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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De verbouwing bestaat uit het realiseren van een aanbouw met twee nieuwe 
gastenkamers met eigen sanitair en terras. 

Het totaal aantal gastenkamers blijft hetzelfde, namelijk zes. Daarnaast zal in 
het bestaande deel een aantal ruimtes opnieuw worden ingericht en opge-
knapt. Om aan de vraag van isolatieverpleging te voldoen worden twee kamers 
ingericht als isolatiekamers. Het hospice wil tevens tegemoet komen aan 
wensen van gasten, naasten en medewerkers door meer mogelijkheid voor 
ontmoeting met gasten en familie te creëren, zoals een aparte eetkamer. 
Daarnaast komt er voor de verpleegkundigen een grotere werkplek die voldoet 
aan de arbo-eisen, omdat zij in de huidige situatie in een ‘opkamertje’ 
bivakkeren.

De verbouwing gaat door en start rond eind februari 2022. De verbouw kost 
veel geld, maar de Vriendenstichting heeft hiervoor de afgelopen jaren flink 
kunnen sparen en ook ondervinden we een grote hoeveelheid bereidwilligheid 
en warmte vanuit de samenleving: van bedrijven die sponsoren in geld of 
materialen, inwoners die willen komen klussen. Iedereen leeft mee en samen 
lossen we dit op!

Als u het werk van het hospice of de verbouw financieel wilt steunen dan zijn 
daar veel mogelijkheden voor. Meldt u zich bijvoorbeeld aan als donateur.
Veel informatie over het hospice en de verbouwplannen vindt u op de website 
www.hospicenijkerk.nl. Daar is ook informatie te vinden over hoe u het hospice 
financieel kunt steunen. Het banknummer van de Stichting Vrienden Hospice 
Nijkerk is overigens: NL78 RABO 0337 8183 20.

Namens het Hospice Nijkerk
Maria Stoorvogel
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PCOB bijeenkomst afd. Hoevelaken

Op donderdagmiddag 10 maart 2022 is het dan eindelijk weer zover  dat we 
als afdeling Hoevelaken voor de eerste keer dit jaar weer bijeen mogen komen 
voor de PCOB bijeenkomst.
De heer Broekhuizen hadden we reeds uitgenodigd voor de bijeenkomst van 
11 november 2021, maar wegens aangescherpte maatregelen kon deze 
bijeenkomst niet doorgaan wegens de corona.
We hopen nu wel dat de geplande bijeenkomst doorgang zal vinden, wel 
dienen we de regels in acht te nemen die door Sigma en het bestuur van de 
PCOB in het voorwoord te kennen worden gegeven.

De bijeenkomst wordt als vanouds gehouden in de zaal van het gebouw 
“De Stoutenborgh” aan de Sportweg, aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 
14.00 uur. Voor deze middag werd uitgenodigd de heer J. Broekhuizen uit 
Lisserbroek die ons een “Historische lezing en presentatie” zal verzorgen met 
als titel: “Tulpen uit Amsterdam” 

We ontmoeten bekende Amsterdammers, kortom een kleurrijke variatie van 
personen, voorwerpen, voorvallen en historische gebeurtenissen.
We hopen dat deze middag een prachtig begin mag zijn van ons nieuwe sei-
zoen in na een veel te lange periode waar wij elkaar niet konden ontmoeten in 
deze samenstelling.

We zien er naar uit en rekenen op een goede opkomst.

Jaap Roele en Wout van de Kleut
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PCOB bijeenkomst afd. Nijkerk

TV Shows waar je voor thuis bleef
Woensdag 16 maart organiseert de PCOB weer een bijeenkomst, deze bijeen-
komst is in de “Entree” naast de bibliotheek Frieswijkstraat 97. 
Zoals het er nu naar uitziet mogen we dan weer bij elkaar komen. Gelukkig zijn 
de regels zo, dat het weer mogelijk is. 

We hebben de heer Walter Lodewijk, voormalig directeur van het Stads 
Museum Harderwijk uitgenodigd om deze middag te verzorgen. 

We gaan terug in de tijd. Welke liedjes waren zo’n 40 - 60 jaar geleden populair
op de buis. Kent u die liedjes van deze artiesten nog. De eerste tv-uitzending 
op Nederland 1 dateert uit 1951, Nederland 2 volgde in 1964. Je bleef er voor 
thuis als Mies Bouwman haar programma presenteerde. Populair was ”Ja zus-
ter, nee zuster.” 

Deze presentatie neemt ons mee terug naar de 60er en 70er jaren. Filmpjes 
met bekende liedjes uit de top 10 van de vorige eeuw komen voorbij. Meezin-
gen of neuriën mag. We kijken naar een scala van filmpjes, die deze artiesten 
brachten. Het belooft weer een gezellige middag te worden.

De inloop begint om 13.45 uur aanvang 14.15 uur, sluiting 16.30 uur.
Iedereen is weer van harte welkom.

Kees van den Bosch
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Ik weet niet hoe het verder moet -
maar Heer,
Gij zijt de weg.

Ik word belaagd door leugens -
maar Gij zijt
de waarheid.

Ik word bedreigd door de dood -
Gij zijt het leven.

Ik zie geen hand voor ogen -
Gij zijt mijn licht.

Ik kom om van de honger -
Gij zijt mijn brood.

Ik sterf van de dorst -
Gij zijt het water des levens.

Ik ben bang
voor dieven en moordenaars -
Gij zijt de deur.

Ik dwaal bij U vandaan -
Gij zijt de goede herder.

Zelf draag ik geen vrucht -
maar Gij zijt de wijnstok.

Eens vergaat in een graf
mijn lichaam -
maar Gij zijt de opstanding
en het leven.

Gezegend zijt Gij
nu en altijd.
Amen.

A.F. Troost
Uit: De zon in een Dauwdruppel
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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 aan-
vraag 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 Belas-
tingdienst.
Ook eventuele aanvragen voor huur- en of zorgtoeslag worden door de 
Belasting Invul-hulpen bij de belastingdienst voor u ingediend indien van 
toepassing.

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.

Op 20 januari 2022 is onze collega “Belasting Invul Hulp” de heer Egbert de 
Groot overleden.
In het Nieuwsbulletin van februari 2022 heb ik u reeds kennen gegeven dat de 
heer de Groot ernstig ziek was en te kennen had gegeven de werkzaamheden 
voor de PCOB. te moeten beëindigen.
We condoleren zijn vrouw en kinderen met dit grote verlies en wensen allen 
veel sterkte toe en dat zij Gods nabijheid mogen ervaren.

Wij hebben de heer B. Woudenberg uit Nijkerk bereid gevonden zijn plaats in 
te nemen wat betreft het invullen van de aangiften Inkomstenbelasting en toe-
slagen. 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
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Noodfonds
van het Nijkerks Diaconaal Beraad 
financiële steun als alle hulp ontbreekt

Het Noodfonds van het Nijkerks Diaconaal Beraad 
heeft als doel het verlenen van individuele financiële 
ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp 
vallen.

Wie kunnen zich melden met een hulpvraag?                                                                                                     
Hulpvragers komen bij het Noodfonds na bemiddeling van een professionele 
hulpverlener. Een hulpverlener kan werkzaam zijn bij de gemeente, een hulp-
verlenende instantie, zorginstelling of ambtsdrager zijn van een van de aange-
sloten kerken. De hulp van het Noodfonds richt zich op personen die zeer drin-
gend financiële hulp nodig hebben en ervaren dat andere hulpbronnen zijn 
uitgeput zoals:

• Mensen die zijn vastgelopen in allerlei procedures en niet 
meer weten hoe ze verder moeten handelen

• Mensen die buiten de criteria vallen of voor wie de mogelijk-
heden daarvan ontoereikend zijn

• Mensen plotseling in financiële nood zijn geraakt en niet meer 
beschikken over geld voor primaire levensbehoeften of drin-
gend gebrek hebben aan mogelijkheden om te voorzien in 
(primaire en/of sociale levensbehoeften

• Mensen die hun financiële situatie niet overzien of adequaat 
kunnen beheren en persoonlijke (budget) begeleiding wensen

Voorwaarden voor hulpverlening

• Bij de burgerlijke gemeente is aantoonbaar geen bijdrage (meer) mogelijk
• De hulpvrager verleent volle medewerking bij het invullen van het intake-

formulier. Hij/zij overlegt op verzoek de nodige papieren. Indien overleg 
met instanties nodig is, gebeurt dit alleen met toestemming en in aanwe-
zigheid van de hulpvrager

• Uitwisseling van gegevens met een doorverwijzende instantie is - mits met 
toestemming - mogelijk, dit om dubbelingen te voorkomen. Alle informatie 
wordt vertrouwelijk behandeld, met respect voor de privacy van de hulp-
vrager. Men is bereid tot terugbetalen (renteloos) indien het geen gift is. 
Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd

• Men is bereid tot schuldsanering, indien de omstandigheden dit vereisen, 
en/of de ondersteuning door een SchuldHulpMaatje
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Verzoeken voor hulpvragen kunnen verstuurd worden naar
noodfonds@nijkerksdiaconaalberaad.nl  Naar aanleiding van een hulpvraag 
wordt met de persoon in kwestie een afspraak gemaakt voor een 
intakegesprek in de eigen leefomgeving.

Elza van de Weerdhof, tel. 06 824 801 36.

Vandaag

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit.

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt.
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te doen...

En niets is moeilijker dan laten gaan.
De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan.
Gedragen door de Ene.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn.
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.
Vandaag...

Kinga Bán
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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

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

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
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Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. J. Roele tel. 033 253 71 07

2e Voorzitter:
Vacature

Penningmeester:
Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Secretaris:
Dhr. S. van den Bosch tel. 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl

Algemeen adjunct:
Dhr. B. Nitrauw tel. 033 245 76 47

Ledenadministratie:

Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Ouderenadviseurs:

Mevr. G.F. van de Groep tel. 033 245 68 98

Lief en Leed:

Fam. G. Blokhuis tel. 033 844 67 52


