
Nieuwsbrief.PCOB, 
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren 
die vanuit het protestants-christelijke 
gedachtegoed 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, fi nanciën, identiteit en vervoer.
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Nieuwsbrief.

Stille week, zondag 10 April tot zaterdag 16 April. 

Afdeling Nunspeet 36e jaargang nr.3, April 2022. 
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Beste PCOB-ers, 
 
Wat begint de dag anders als je wakker wordt en de zon schijnt! 
Het licht valt binnen in de slaapkamer en de woonkamer en dan lijkt het 
begin goed. 
Het leven krijgt dan kleur!  
Ja, ik begrijp heel goed dat dit niet voor iedereen geldt!  
Ook al schijnt de zon je huis of kamer in dan neemt dat niet de zorgen weg! 
Maar toch vind ik het anders. 
Het morgenlicht brengt kleur aan de dag die komt. 
Want de maanden januari en februari van dit jaar waren hoofdzakelijk 
grauw en grijs. 
Ik had toen wel het idee dat de dagen maar niet op gang konden komen. 
Maar nu al ruim 2 weken hebben we prachtige, zonnige dagen. 
Zo begin je ook naar de lente te verlangen.   
Nu de laatste dagen de zon volop schijnt, verdwijnen de 
coronamaatregelen als sneeuw voor de zon.  We mogen en kunnen weer 
wat voor u doen! Gelukkig wel! 
Zo kijken wij als bestuur er naar uit om de ledenmiddagen te organiseren, u 
te ontmoeten. 
Om te beginnen, woensdagmiddag 13 april a.s., we leven dan midden in de 
lijdensweek, willen we u ontmoeten in “de Wheme” om dan alvast samen 
het Paasfeest te vieren.  
We willen stil staan bij het lijden en sterven en de opstanding van onze 
Heiland, Jezus Christus. 
Dat willen we doen zoals we dat eerder deden, met zingen en declameren 
en een meditatie.  
Omdat we elkaar al heel lang niet hebben ontmoet, willen we u ook nog 
graag met een drankje en een hapje verwennen. 
Het belooft een goede en mooie middag te worden. 
Daarna pakken we de draad van de ledenmiddagen hopelijk in september 
a.s. weer op. 
Niet dat u tussentijds niets van ons hoort maar dat komt nog wel! 
Bijvoorbeeld op dinsdag 3 mei a.s. hebben we een prachtige reis 
georganiseerd. 
Hierover in deze Nieuwbrief meer. 
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Goede Vrijdag en Pasen. 
 
Het lijden en sterven en de opstanding van onze Heer Jezus is het hart van 
het christelijk geloof. Hierin wordt de liefde van God voor de wereld 
geopenbaard.  
Als je erover nadenkt, duizelt het je voor de ogen, zei een vroegere 
predikant in Nunspeet. 
En inderdaad, niet te begrijpen! Maar te geloven!  
 
Laten we hopen op een gezegende viering en op een goede lijdensweek 
met aan het slot een verlichtend Paasfeest! 
 
Tot een volgende keer,             Evert van ’t Slot 
 
  
 
 

Stil 
Het was Gods wil  
Zijn Zoon te geven 
 
Stil 
Jezus droeg mijn kruis 
Mijn zonden vergeven 
 
Stil 
Duisternis wacht  
op het Licht 
 
Stil 
In verwondering 
Dat U voor mij ging. 

 
Leo Heuvelman 
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Kort verslag bestuursvergadering 7 maart 2022 
 
De voorzitter heet ons allen welkom op deze derde bestuursvergadering in 
2022. Hij leest Romeinen 12 voor. “Zegen uw vervolgers, zegen hen, 
vervloek hen niet”. Ook de nederigheid past ons als Christenen. De 
voorzitter gedenkt kort de situatie in de Oekraïne en gaat voor in gebed. 
Daarna opent hij de vergadering. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wat betreft verslag vorige 
vergadering wordt opgemerkt dat de leden rechtstreeks naar de website 
www.goedkopekeuringen.nl kunnen gaan voor hun rijbewijskeuring. 
 
De actiepuntenlijst en de ingekomen stukken worden verder behandeld. 
De secretaris deelt mee dat een vraag van de afdeling Harderwijk is 
ontvangen over vrijwilligersovereenkomsten. Onze afdeling werkt hier niet 
mee en overweegt ook niet om hier mee te gaan werken. 
 
Wat betreft het punt Belastingservice wordt besloten in de mei-
vergadering de drie belasting-hulpmedewerkers informeel uit te nodigen in 
de vergadering. 
 
De Paasviering op 13 april 2022 om 14.30 uur (inloop 14.00 uur) in “De 
Wheme” kan doorgaan. De vrijwilligersavond wordt gepland voor 12 mei 
2022. Vanaf 18.00 uur (inloop 17.30 uur) in ’t Venster. Onze vrijwilligers 
worden hiervoor nog persoonlijk uitgenodigd. 
 
Op 3 mei 2022 zal ons voorjaarsreisje plaatsvinden naar de Biesbosch (zie 
de publicatie in de vorige Nieuwsbrief). De voorzitter zal in de Nieuwsbrief 
van april 2022 nog aandacht besteden aan deze reis. Aanmelden kan nog 
tot 25 april 2022. Vol is vol. 29 mensen hebben zich al aangemeld. 
 
Na ampele overwegingen wordt besloten geen ledenmiddagen te plannen 
in mei en juni. Voor veel leden geldt dat ze er dan mogelijk zelf vaker op uit 
trekken.  
Vanaf september 2022 zal het seizoen 2022-2023 worden opgestart met 
een aantrekkelijk aanbod aan ledenactiviteiten. Hiervoor wordt op 28 
maart 2022 in klein comité een eerste aanzet gegeven. 
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De reis van 7 oktober 2022 naar Terwolde is akkoord bevonden en te zijner 
tijd ontvangt u daarvoor alle informatie. 
 
Ook besloten wordt voor ONE (Omzien Naar Elkaar) dat via de 
ledenadministratie aan de nabestaanden van alle overleden leden een 
condoleancekaart zal worden gezonden. Momenteel ontvangen alleen zij 
die een overlijdenskaart naar de PCOB zenden in principe een blijk van 
medeleven/kaart. Mw. Voogd regelt dit met de ledenadministrateur. 
Mevrouw M. Voogd gaat voor in dankgebed en de voorzitter sluit hierna de 
vergadering. 
                                                                                          Ben van der Scheer                                                                

 
Ledenadministratie 

NIEUWE LEDEN 

Dhr. J. Sievens 
Mw. C. Mulder 

OVERLEDEN 

Mw. J. Vierhout – Juffer 
Dhr. B. Berghorst 
Mw. H.J. van Luijk - Overbeeke 

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

 

Omzien naar elkaar. 
 

De commissie “Omzien naar Elkaar” wil zich inzetten voor leden. Daarvoor 
heeft ze wel de namen van leden nodig 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 – en vreugdevolle tijden. 
Neem dan contact op met: Mevr. M. Voogd – van den Berg, Colijnstraat 
112. Tel: 254887. E-mail: marrie.voogd@gmail.com 
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PAASVIERING 13 APRIL 2022 
 

 
Pasen is één van de belangrijkste 
christelijke feestdagen. Dan 
mogen we stilstaan bij de 
Opstanding van de Here Jezus. We  
willen als PCOB afd. Nunspeet ook 
bij die blijde boodschap stilstaan. 
Daarom willen we u van harte 
uitnodigen voor de paasviering op 
13 april a.s. om half drie in het KC 
“De Wheme.  
 

We willen met elkaar paasliederen zingen en luisteren naar gedichten. De 
meditatie wordt verzorgd  door ds. G. de Kok uit Hulshorst. Daarnaast zijn 
er nog lekkere hapjes en drankjes. 
We zijn allemaal blij dat we weer samen mogen komen. En we hopen dat u 
ook de gang naar de PCOB middagen weer op gaat pakken. Wat is er 
mooier dan het begin te maken met de paasviering! 
We hopen het nieuwe seizoen weer met een volledig en mooi programma 
te komen op elke 2e  woensdag van de maand.  
Deze middag zal rond half vijf afgesloten worden.  
 
Daarom: iedereen van harte welkom op 13 april om 14.30 uur in het KC 
“de Wheme”. 
 

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 
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Reisje naar de Biesbosch, 3 mei 2022 
 
Bij de reeds ontvangen opgaven voor de dagreis missen we toch nog 
enkele namen van leden die de vorige keren wel mee zijn geweest. 
Bent u het vergeten? Of dacht u: oh dat kan nog wel? 
Aarzel niet te lang: vol is vol! 
Nog een kleine herinnering: zo rond de klok van 9.00 uur stappen we in de 
bus die ons richting De Biesbosch brengt. Uiteraard stoppen we onderweg 
voor een bakje koffie of thee met wat gezelligheid. 
Tegen de middag gaan we varen met een boot van Rondvaartbedrijf 
Zilvermeeuw. 

 
Aan boord krijgt u leuke en interessante informatie over de Biesbosch te 
horen en geniet u van een heerlijke koffietafel. 
De Biesbosch, een prachtig natuurgebied op de grens van Noord Brabant 
en Zuid Holland. Na de boottocht hebben we nog een verrassing voor u! 
Dus geef u snel op bij Rien Bijl.  
Zijn emailadres en telefoonnummer staan achterop deze Nieuwsbrief.  
 
We vertrekken om 9.00 uur van het gebouw ‘de Wheme’ en om 9.05 uur 
van het Transferium. We hopen rond 18.00 uur weer terug te zijn. 

De kosten zijn voor leden € 54,50 p.p.; niet-leden betalen € 58,00 p.p.  
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Kruiswoord, april 2022 
 
 

1  2   3  4 5 6 7 8 

     9       

10 11  12 13   14     

15   16         

17  18     19   20  

      21    22 23 

24 25  26      27   

 28     29 30 31    

32     33  34     

35      36      

37   38  39    40   

41     42     43  

 
 
 

Oplossing 14  9 28  1 21 36 41  3 26 8 42 

 

  



9 
 

 
Horizontaal: 1 weefsel. 4 beveiliging. 9 papierkunst. 10 schaakterm.14 heide meer. 
15 zangnoot. 16 bedenkelijk. 17 hechtenis. 19 bloedvat.21 groente. 22 bekende 
speelfilm. 24 ophef. 27 plaats. 28 gage. 29 overblijfsel. 32 slordig. 34 opgaven. 35 
Europeaan. 36 fototoestel. 37 muzieknoot. 38 drinkpartij. 40 leertest etnische 
minderheden afk. 41 uniek. 42 dieren. 43 chemisch symbool. 
 
Verticaal: 1 flink. 2 lichte klap. 3 ijverig. 4 mededinger. 5 dagwijzer. 6 Italiaanse 
dichter. 7 voor de middag. 8 sieraad. 11 lichaamsdeel. 12 vlaktemaat. 13 afstand.  
18 lawaai. 20 lonen. 23 vloedgolf. 25 apart. 26 dicht. 27 herfstvrucht. 30 
verdieping. 31 jongensnaam. 32 titel. 36 hoofddeksel. 38 Ger. Gemeente afk. 
39 opbergplaats. 
 
Stuur uw oplossing voor 20 april naar het secretariaat; onder de goede 
inzendingen wordt een VVV bon verloot. 
Oplossing februari :  Monnikenwerk. 
Een prijsje gaat naar Riekie Hofman. 
 
 

Kerkelijke uitzendingen via de Lokale Radio 
 

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

 
 

    April 
 
 3     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
 5     dinsdag    Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
10    zondag     Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) 
12    dinsdag    Christelijke Gereformeerde Kerk 
15    vrijdag      Christelijke Gereformeerde Kerk (Kerkdienst) 
                           Vrij Evangelische Gemeente 
17    zondag      Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
19    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
24    zondag      Christelijke Gereformeerde Kerk 
26    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
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Welzijnswerk 
 

Elburgerweg 15 
8071 TA Nunspeet 
(0341) 25 72 42 
www.hetvenster-nunspeet.nl 
info@hetvenster-nunspeet.nl  
 

 
Workshop Veilig online bankieren. 
Internetcriminaliteit is een veelvoorkomend probleem, met name doordat 
steeds meer bankzaken en transacties online plaatsvinden. Hoe voorkomt 
u online fraude of diefstal van uw financiële gegevens? 
Op woensdag 6 april 2022, vanaf 14.30 uur, leert u bij Het Venster in 
samenwerking met een medewerker van Leemans Adviseurs, zelfstandig 
adviseur van de Regiobank, hoe u internetcriminelen te slim af bent tijdens  
de gratis workshop Veilig online Bankieren. 
U kunt zich opgeven bij Geusje van de Werfhorst via telefoon of email: 
g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl. Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met Belinda Tang van Leemans Adviseurs via (0341) 
253786 of Belinda@leemans-adviseurs.nl.                     
 
Wandelen is gezond. Ga de strijd aan! 
Heb je de gratis app ‘Ommetje’, van de Hersenstichting, al geïnstalleerd op 
je telefoon? Deze app motiveert je om te wandelen. Voor elke wandeling 
van 20 minuten of langer ontvang je punten. Wandel voor 9 uur ’s morgens 
of ‘tussen de middag’ en ontvang extra punten. Ook Het Venster heeft zich 
aangesloten bij de app. Kom in beweging en meld je aan! 
Doe je al mee, maar wil je met een nieuwe start beginnen? Geef je op voor 
de nieuwe groep!!  

- Installeer de app ‘Ommetje’ en doorloop de stappen 
- Sluit je aan bij Team HVenster4. De teamcode die je hiervoor kunt 

gebruiken is 33DM6 
- Wandel elke dag minimaal 20 minuten en vergeet niet om de app 

aan te zetten 
- In de ranglijst kun je zien hoeveel punten je hebt verdiend. Ga je 

met ons de strijd aan?  
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Hulp nodig bij het installeren van de app? Neem contact op met Het 
Venster (0341 257242). 

Welkom bij de tabletcursus! 
 
Tijdens de cursus gaan we met een klein groepje beginners oefenen met de 
basisvaardigheden, zoals beeldbellen, foto's maken, een filmpje of 
kerkdienst bekijken, iets kopen via internet, enzovoort.  
Neem uw eigen tablet/iPad mee of leen er één van Het Venster.  
U bent van harte welkom! Ook als u nog helemaal geen ervaring heeft.  
Een cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. 
 
Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Willyjanne Beelen of 
mail naar w.beelen@hetvenster-nunspeet.nl. 
 

 

Voor u gelezen 
 

Jean-Honoré Fragonard ( 1732-1806) Lezend meisje 
 

De modieus geklede, jonge vrouw 
houdt het boek waarin ze leest 
netjes in de hand, net zoals ze dat 
met een theekopje zou doen: slechts 
met vier vingers, de pink lichtjes 
zijwaarts gestrekt. Lezen is hier een 
lichte, bijna zwevende bezigheid. 
Geen spoor meer van het moeizame 
doorgronden van een verborgen 
betekenis. De schilder slaagde erin 
om in dit leesmoment twee blikken 
te vangen: de ene oplettend op de 
regels in het boek gericht, de ander 
vrij dwalend, verloren in gevoelens 
en dromerijen die door de lectuur 
worden opgewekt. 

 
Overgenomen uit het boek: ‘Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk’, van Steffman Bollman 
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In ‘Ego’ onderzoekt theoloog Bram van de 
Beek het moderne en het bijbelse denken 
over het individu. De individuele mens staat 
in onze tijd namelijk steeds centraler en dat 
is geen goed nieuws. In dit boek neemt de 
auteur ons mee op een reis door de 
geschiedenis en plaatst hij het ‘ik denk dus 
ik ben’ van Descartes tegenover het bijbelse 
‘Ik ben’. De manier waarop wij over onszelf 
nadenken is volgens hem cruciaal voor de 
manier waarop wij aankijken tegen 
wetenschap, godsdienst en klimaat.  
Bram van de Beek neemt de stelling in dat 
de ander belangrijker is dan het ik. Daar zal 
niet alleen de mensheid, maar ook de 
natuur wel bij varen.  

 
Bram van de Beek schrijft in het voorwoord het volgende. Dit boek is een 
neerslag van zeventig jaar aangesproken worden, ontmoetingen met 
allerlei mensen in heel verschillende situaties, van ouders en oudere 
zussen tot de jongste telg van onze familie, van de lieve juffrouw Van 
Krugten in de eerste klas van de lagere school tot de inspirerende docenten 
op de middelbare school en universiteit, van collega’s, gemeenteleden, 
studenten, met hun heel verschillende achtergronden en heel 
verschillende opvattingen. Het is de  neerslag van meer dan zeventig jaar 
waarnemen en denken, waarin de overvloed van alle impressies en de 
complexiteit van hun relaties zo rijk is dat die niet te bevatten is en het 
zaak is om de basale lijnen in het oog te houden: om de meest basale 
Ander te horen, die ‘Ik ben’ heeft gezegd, lang voordat wij er waren. 
 
BRAM VAN DE BEEK is emeritus hoogleraar symboliek van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en bijzonder hoogleraar systematisch theologie van de Universiteit van 
Stellenbosch, Zuid-Afrika. 
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De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in 
‘De kerk is fantastisch’ geeft, is niet altijd 
mooi. Vaak wel. Maar de kerk is ook een 
plaats van verrotting, een angstige 
hoedster van de absolute waarheid en een 
zedenmeesteres die het zelf met de moraal 
niet altijd even nauw neemt. Dat 
weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer 
te waarderen.  
Hij kiest acht invalshoeken om naar de kerk 
te kijken.  
De kerk als gebouw. Als pleisterplaats voor 
ongelovigen. Als oase. Als hospitaal. Als 
bron van humor. Als plek van schoonheid 
en als waakvlam voor de verrijzenis.  
 

Acht perspectieven die proberen iets van haar te tonen zonder haar 
helemaal te willen vatten. De kerk blijft ongrijpbaar. Niemand kent haar. 
Ook de paus niet. 
 
Rik Torfs schrijft in de inleiding het volgende: “Ik zal in dit boek niet 
beweren dat de kerk goed is. Maar ze is wel fantastisch.  
Waarom dat zo is , probeer ik in de nu volgende acht hoofdstukken en een 
slot duidelijk te maken. Als het  mij niet lukt u te overtuigen, dank ik u 
niettemin voor het volgehouden lezen”.  
Dit boek gaat over de R.K. kerk waar we als Protestanten veel van kunnen 
opsteken. 
 
RIK TORFS is hoogleraar kerkelijk recht, televisiemaker en columnist. Hij publiceerde een 
twintigtal boeken,waaronder een roman., hield lezingen in meer dan veertig landen op vijf 
continenten, en was recto van de KU Leuven en senator in België. 
 

Een klein stukje uit het laatste hoofdstuk van bovenstaande boek: 
‘ Van 2006 tot 2010 voerde ik, onder de titel Nooitgedacht, voor de 
Vlaamse televisie  een reeks dieptegesprekken met prominente personen. 
Politici, schrijvers, kunstenaars, hier en daar een bisschop.  
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De meesten bleken niet gelovig te zijn. Neen, God bestond niet. Ze dachten 
vroeger van wel, waren doorgaans christelijk opgevoed maar hadden later 
het licht gezien. De één vroeger dan de ander, ze maakten er haast een 
wedstrijd in snuggerheid van. Daarna stelde ik steevast de vraag wie ze in 
het hiernamaals graag zouden zien.  
Vaak volgde  een hele lijst, niet zelden vloeiden traantjes. Dat ontroerde  
mij. De traantjes. Meer nog de heerlijke inconsequentie.  
 
Hoewel God niet bestond, bleef het hiernamaals belangrijk. Waarom? 
Misschien hierom. Je kunt rationeel concluderen dat God niet bestaat. En 
zelf, met een bijkomende inspanning, zeker van zijn. Maar je kunt niet 
besluiten voortaan geheel en al volgens die rationele principes te leven. 
Vaak blijft iets hangen van de hoop op een ‘onvoorstelbare, absolute 
toekomst’ zoals Tomáš Halík die beschrijft’. 
 
Veel lees plezier bij deze twee heel bijzonder boeken uit twee verschillende 
kerkelijke achtergronden.              Rien Bijl 
 
 
 

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. 
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De Goudreinet, Harderwijkerweg 2, Nunspeet 
10% korting op vers bereide maaltijden uit onze eigen keuken (m.u.v. 
reclamemaaltijden).   
 
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. 
 
G&W Gezondheidswinkel Kamille, Dorpsstraat 18, Nunspeet, tel. 701501, 
www.gezondheidswinkel.nl : 7% korting op al uw aankopen (uitgezonderd 
acties en aanbiedingen). 
 
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. 
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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 
 
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. 
 
 
Slaapidee, slaapkamer speciaalzaak, Ds. Martiniuslaan 8, Nunspeet, tel. 
256721: 10% EXTRA korting op ons bedtextiel (overtreksets, hoeslakens, 
moltons en kussens) 
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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. 
 
Urker Vishal, Harderwijkerweg 17, Nunspeet, tel. 279696:  
10% korting op uw bestelling, m.u.v. reclame acties, kortingen en 
saladeschotels. 
 
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. 
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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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Nieuwsbrief.PCOB, 
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren 
die vanuit het protestants-christelijke 
gedachtegoed 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, fi nanciën, identiteit en vervoer.
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Nieuwsbrief.Bestuur PCOB-afd. Nunspeet 
Voorzitter: Dhr. E. van ’t Slot 
Israëlserf 46, 8072 JD, tel. 256202 

Secretaris: Dhr. B. van der Scheer 
Israëlserf 29, 8072 JA, tel. 564215 
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 
Colijnstraat 112, 8072 AW, 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 
Colijnstraat 112, 8072 AW, 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 2022:  
individuele leden € 35,00   
leefverband 2 personen € 54,00. 
NL 94 RABO 0387 6386 87 
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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 20 April 2022. 

Ledenadministratie: 
Wijziging of beëindiging lidmaatschap 
kunt u doorgeven aan: 
Dhr. J. Bixerman, 
Pr. Bernhardstraat 26, 8071 LT 
Nunspeet. 
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E-mail: j.bixerman@gmail.com




