
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.

Dankbaar om in Vrijheid in Nederland te mogen en kunnen leven!. 

Afdeling Nunspeet 36e jaargang nr. 4, Mei 2022. 
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Beste PCOB-ers, 
 
Met toch wel enige spanning keken we als bestuur uit naar de ledenmiddag 
van 13 april jl., onze Paasviering, de 1e ledenmiddag in 2022. Op de 
basisrichtlijnen na zijn de overige coronamaatregelen vervallen. Wat was 
het fijn om zoveel leden te mogen begroeten! Bijna 60 leden waren naar 
deze ledenmiddag gekomen en dat was een mooie volle zaal. 
De activiteitencommissie had de liturgie opgesteld en de dames van de 
“catering” zorgden voor een fraai ingerichte zaal.  
Na de opening door onze voorzitter werden de Bijbelgedeelten en 
gedichten gedeclameerd door de fam. Bijl; de liederen zongen we onder de 
vakkundige begeleiding van “onze” Hanny! Tijdens de pauze werden we 
verrast door een glaasje fris of advocaat met slagroom, heerlijk! Hierna 
mediteerde dominee Gert de Kok uit Hulshorst met ons over Johannes 20 
waarbij vers 15 centraal stond. “Wie zoekt u?”, zoeken wij Jezus of moeten 
we dit omdraaien, Jezus zoekt ons! 
Ter afsluiting van deze middag werden we getrakteerd op een lekker warm 
hapje en dat ging, gezien de reacties, er prima in, voor herhaling vatbaar! 
 
Helaas was dit de laatste ledenmiddag van het seizoen 2021-2022 maar 
niet onze laatste activiteit. Dinsdag 3 mei staat het reisje naar de Biesbosch 
gepland en opnieuw is er veel belangstelling; op moment van dit schrijven 
is de bus vol geboekt. 
 
Binnen onze afdeling zijn we heel dankbaar voor al die vrijwilligers die zich 
geheel belangeloos inzetten voor de verschillende werkzaamheden, de 
bezorgers van de nieuwsbrieven, de koffiedames, het versturen van 
kaarten, de belastinginvullers, etc.; donderdag 12 mei hopen we elkaar te 
ontmoeten tijdens een gezellig moment in “Het Venster”.  
 
In onze laatste bestuursvergadering is het programma voor het seizoen 
2022-2023 vastgesteld, zie verderop in de nieuwsbrief. Uiteraard hopen we 
straks weer velen te ontmoeten tijdens de ledenmiddagen. 
 
We leven nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren, 50 dagen of 40 dagen 
tot Hemelvaartsdag en dan 10 dagen naar Pinksteren.  De Geest kwam niet 
voor het eerst met Pinksteren. In de Psalmen lezen we al van mensen die 
heel vertrouwelijk met God optrekken. Maar met Pinksteren kwam er extra  
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kracht voor de discipelen om getuigen te zijn en Gods blijde boodschap 
door te geven. Als je dan heel Handelingen doorleest, dan besef je aan het 
eind dat het daar niet stopte.  
In de vroege kerktijd is de Vijftigdagentijd heel belangrijk geweest. Het was 
een vreugdetijd. De mensen baden staand in plaats van knielend in deze 
weken. Er mocht niet gevast worden, ook geen inhaalvasten. Het is de tijd 
van de verschijningen. Jezus ontmoet de discipelen diverse keren vanaf 
Pasen met als climax de Hemelvaart. 
 

“U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer” 

Johan van Ouwendorp 

De Wind 
 

De wind waait,      de wind waait,  
hard en zacht.       ook van binnen. 
in hoeken en gaten,     soms weet je niet, 
diep in de nacht.      wat je moet beginnen. 

 
 

de wind waait,      De wind waait, 
bijna niet meer.      hard en zacht. 
Want je bent veilig,     in hoeken en gaten 
in de hand van de HEER.   en ook overdag. 

 
De wind. Misschien lig je er wel eens naar te luisteren, in bed, of gewoon 
als je beneden op de bank zit. Hij waait en waait. Maar deze wind wordt 
ook figuurlijk bedoeld! Soms weet je niet wat je nu moet. Voel je je 
gewoon, nu ja, SHIT! En dan kan dat soms net zo zijn als de wind; hard, en 
soms wat zachter. Soms gaat de wind helemaal liggen. Dan voel je een rust 
over je heenkomen.  
God is bij je! Onthoud dat, Hij zal altijd voor je zorgen.  
Natuurlijk, het zonnetje schijnt niet altijd maar zolang Hij bij je is, en je in 
Hem gelooft, dan, ja dan zul je weten: Achter de wolken, schijnt de zon.  
Wanneer liet God de zon in jouw leven schijnen? En wanneer zag je 
wolken?  
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Kort verslag bestuursvergadering 11 april 2022 

 
De voorzitter heet ons allen welkom op deze vierde bestuursvergadering in 2022. 
In het bijzonder Mw. A. Froma die een aandachtspunt heeft voor het bestuur. 
Mw. M. Voogd leest een hoofdstuk (naar aanleiding van Johannes 19 de verzen 41 
en 42), uit het boek “Toeval bestaat niet” van Mw. Joke Verweerd.  
Hierna komt Mw. Froma aan het woord. Zij brengt het volgende naar voren. Wat 
voorheen de Representatieraad was voor wat betreft de contacten met de  
gemeente Nunspeet, heet nu de PBO Raad. Deze raad is weer gelieerd aan RTV 
Nunspeet. Uit alle geledingen van de maatschappij (moslims, ouderen, jeugd enz.) 
zitten vertegenwoordigers in deze raad. Mw. Froma zit er nog in namens de 
ouderen(bonden). De vraag is simpel, nu zij al geruime tijd uit het PCOB-bestuur 
is, wie van ons gaat dit stokje overnemen? Afgesproken wordt dit binnen het 
bestuur te zullen bespreken. 
 
Op 4 april 2022 heeft de voorzitter de regiovergadering in Harderwijk van PCOB 
Veluwe bezocht. Het verslag hiervan werd inmiddels ontvangen. De volgende 
vergadering van de regio is op 10 oktober a.s. in Nunspeet. 
Meegedeeld wordt dat onze sponsor Catering Culinair ermee stopt. 
 
De vrijwilligersavond zal plaats vinden in ’t Venster op 12 mei 2022 aanvang 18.00 
uur. Inloop vanaf 17.30 uur.  
Er worden nadere afspraken gemaakt over de ledenmiddag (Paasviering) van 13 
april 2022.  
Voor het reisje van 3 mei 2022 naar de Biesbosch zijn nog 10 plaatsen 
beschikbaar. 
 
Het ledenmiddag-programma 2022/2023 is opgesteld door de 
Activiteitencommissie o.l.v. dhr. R. Bijl. Het programma wordt doorgenomen en 
behoudens een kleine aanpassing goed bevonden. 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 2 mei a.s. zullen de heren van de 
Belastinghulp worden uitgenodigd.  
 
Gevraagd wordt of tijdens de ledenmiddagen de liturgie ook op de beamer/laptop 
kan. De secretaris zoekt dit uit.  
De heer van der Scheer gaat voor in dankgebed. Niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter de vergadering. 

Ben van der Scheer               
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Programma seizoen 2022-2023 
 

14 september  Openingsmiddag met High tea, quiz en gezelligheid 
12 oktober    Eibert de Boer, film over Israël 
9 november Boswachter Huttinga, presentatie “Kroonjuwelen van het 

Loo” 
14 december  Kerstviering 
11 januari   Dokter Johan Scholten en Willy Fidder 
8 februari   Lezing “Lopen op hout” 
15 maart   Paasviering 
11 en 12 april  Bezoek aan Sjoel te Elburg 
 
Om vast te noteren: reisje 7 oktober 2022 – dagtocht IJsselvallei 
 

    

 

Kerkelijke uitzendingen via de Lokale Radio 
 

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

  

       Mei  
 
  1     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
  3    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
  8     zondag     PKN De Ontmoeting 
10    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
15     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
17    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
22     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
24    dinsdag     Samenwerking van Kerken 
29     zondag     Vrij Evangelische Gemeente                       
31    dinsdag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
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Ledenadministratie 

 

NIEUWE LEDEN: 
 
Mw. S. van Turenhout 
Mw. H.J. van der Veen 
Dhr. P.H. Scholte 
Mw. M.G. Scholte-Kroon 
Dhr. H. van der Plank 
Mw. G.A. de Groot 
  
 Wij hopen U op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten. 
 

OVERLEDEN: 
 
Dhr. H. de Wilde 
Dhr. H. Dekker 
Dhr. S. de Bruine 
 
Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families 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 
 
  

mailto:marrie.voogd@gmail.com
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PCOB afdeling Nunspeet, doet iets voor haar leden 
 

                                 Leden werven loont!!!! 
 

• We draaien er niet omheen: de PCOB-afdeling Nunspeet wil nog steeds 
verder groeien. Waarom?                                                                                         

• Met nog meer leden kunnen we de plaatselijke belangen van onze 
senioren nog beter behartigen.                                                                                 

• Met nog meer leden kunnen we u ook landelijk nog beter steunen bij 
uw gezondheid, wonen, welzijn en financiën.                                                      

• En houden we de politici nog beter bij de les. 
 

Help ons helpen nieuwe leden te zoeken. Hebt u wel eens gedacht   
“Waarom zijn die en die nog geen lid van de PCOB” ?  
We willen een actie opzetten om daaraan gestalte te geven, daar hebben 
wij de hulp van u bij nodig.  
Weet u iemand, waarvan u het bovenstaande denkt, geef dan de naam en 
het adres door aan de ledenwerver, mw.  J. Vierhout-Veldman, Oosterlaan 
154, tel: 251694 e-mail: evertvierhout@hetnet.nl  of secretaris.  
Wanneer het resultaat oplevert, krijgt u de daarvoor gestelde beloning van 
€ 10,-.              
 
 

 

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 
  

mailto:evertvierhout@hetnet.nl
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Seniorenprogramma op RTV Nunspeet. 

 

Het seniorenprogramma ‘Senioren bij de tijd’ behandelt wekelijks 
interessante onderwerpen en neemt daarmee een belangrijke plaats in 
voor 55-plussers in de kernen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. 
Het programma probeert zo veel mogelijk in te spelen op de actualiteit. Dit 
betekent dat het uitzendschema aan wijzigingen onderhevig kan zijn. 
Heeft u suggesties voor of opmerkingen over het programma, dan kunt u 
deze mailen naar seniorenbijdetijd@gmail.com. 
Iedere dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur is ‘Senioren bij de tijd’ te 
beluisteren op RTV Nunspeet. 
De vrijwilligers van het seniorenprogramma zijn na de ‘coronastop’ weer 
voorzichtig begonnen, onderstaand het overzicht voor de maand mei. 
 

Op dinsdag 3 mei spreken Lya Bonenkamp en Aletta Evertse met 
medewerkers van kringloopwinkel Gain over hun werkzaamheden. Ook 
komt aan bod wat er met de opbrengsten gedaan wordt. 
 

Op 10 mei gaan Lya Bonenkamp en Marianne Slee in gesprek met diëtiste 
mevrouw Hendriët Smit. Het onderwerp is jeugd en voeding. 
 

Dinsdag 17 mei staat nog open. De presentatoren zijn Gert Bartelink en 
Aletta Evertse. 
 

Op 24 mei gaat Jan Riemersma in gesprek met medewerkers van Het 
Venster over jonge mantelzorgers. Wat zijn hun zorgen en hoe worden zij 
daarin ondersteund. 
Radio Nunspeet is te beluisteren via 

- De vrije ether op 105.9 FM, 
- KPN, Telfort en XS4ALL op kanaal 1065, 
- Glashart en Lijbrandt op kanaal 3052,  
- Solcon op kanaal 1801,  
- Ziggo op kanaal 915, CI op 338 of 365 en analoog op 93.1 FM 
- Vodafone op kanaal 753,  Caiway op kanaal 878, 
- CAI Harderwijk via de ether op 95.8 FM of op kanaal 861, evenals 

XSYou 
- Internet www.rtvnunspeet.nl. 

http://www.rtvnunspeet.nl/
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Puzzel mei 2022 - Woordzoeker : zoek de vrijwilligers 
 
BEIJERT                DROST                  JACOBS                    VANDERSCHEER 
BEKKERING         EDENS                  VANKAMPEN            VANDERSTREEK 
VANDENBERG    ENGEL                   KAPPE                        STRONKHORST 
BIJL                       FROMA                 KOOLHAAS               VIERHOUT 
BIJTELAAR           GRIT                      KROL                          VOOGD 
BIXERMAN          GROENEVELD      LEFFERS                     DEZWAAN 
BOER                    HAVERKAMP       NOORDERIJK            VANTSLOT 
BOUW                  HAZELEGER         VANOLST                   STAAL 
BRUMMEL           HUISMAN            VANOUWENDORP 
DEKKER                VANTHUL             RUITENBERG 
 

K IJ R E D R O O N T O L S T N A V 

E D E N S V A N T H U L T S O R D 

E N E P M A K N A V I E R H O U T 

R A B N A A W Z E D R L O R K P S 

T M R E K K E D B U L Z N E O M L 

S S U E B L G N I R E K K E B A O 

R I M N E O M T X E F O H H IJ K N 

E U M G T R E IJ E B F O O C T R A 

D H E E R N P R R A E L R S E E V 

N R L L B F R O M A R H S R L V O 

A N T E S B O C A J S A T E A A O 

V G R E B N E D N A V A A D A H G 

L G R O E N E V E L D S O N R N D 

P R O D N E W U O N A V K A P P E 

L A A T S G R I T W U O B V L IJ B 
 

de overgebleven letters vormen de oplossing. 

OPLOSSING              

 
Oplossingen voor 17 mei naar het secretariaat. Onder de goede inzendingen 
wordt een VVV bon verloot.  Oplossing april:  volkscentra.       
Een prijsje gaat naar Alie van der Horst. 

 



10 

 

 

Voor u gelezen  
 

Roxanne van Iperen en Walter Kempowski 
Deze  keer twee boeken over de oorlog. Allebei erg indrukwekkend.  
 
Het waargebeurde verhaal van twee joodse zussen in het verzet, een 
onderduikvilla in 't Gooi en het onvermijdelijke verraad 

Wanneer er gevochten moet worden, moet er maar 
gevochten worden. Je kunt jezelf niet ontrouw 
worden. Je kunt jezelf ook niets wijsmaken. We 
stonden ervoor. We hebben gedaan wat we moesten 
doen, wat we konden doen. Niet meer en niet 
minder.' Janny Brandes-Brilleslijper 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de twee joodse 
zussen Janny en Lien Brilleslijper actief in het verzet 
in Amsterdam en Den Haag. Als het net zich rond 
hen begint te sluiten, moeten ze onderduiken. Ze 

komen terecht in 't Hooge Nest, een villa verscholen in de bossen van 't 
Gooi. Spoedig zal het huis onder hun leiding uitgroeien tot één van de 
grootste onderduikadressen in Nederland. 
Terwijl de laatste joden in het land worden opgejaagd gaat het leven van 
enkele tientallen onderduikers, zo goed en kwaad als het gaat, door, pal 
onder de neus van NSB-buren en nazikopstukken. Als het einde van de 
oorlog in zicht is wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt 
met het laatste transport in Auschwitz, samen met de familie Frank. 
't Hooge Nest is een verhaal over moed, verraad en menselijkheid in 
barbaarse tijden, en brengt een ongekende geschiedenis met kracht tot 
leven. 
 

Roxane van Iperen (1976) is jurist en publicist. Ze schrijft voor o.a. Vrij 
Nederland, Het Financiële Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool en De 
Morgen. In 2016 was ze gastcorrespondent Brazilië voor De Correspondent 
en verscheen haar roman ‘Schuim der aarde’, waarmee ze de Hebban 
Debuutprijs won. 
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Diverse stemmen beschrijven het einde van WOII. 

Twintig jaar lang verzamelde de Duitse schrijver 
Walter Kempowski brieven, dagboeken en 
memoires waarin de Tweede Wereldoorlog 
werd beschreven. In 1993 publiceerde hij de 
eerste vier boeken van een werk dat 
uiteindelijk tien delen zou beslaan. In Das 
Echolot bracht Kempowski honderden 
stemmen bijeen die van dag tot dag verslag 
doen van hun oorlogservaringen. Elk boek geeft 
een caleidoscopisch beeld van enkele weken uit 
de Tweede Wereldoorlog. Kempowski ontving 
louter lof voor dit uitzonderlijke project; Das 
Echolot werd in Duitsland een grote bestseller. 
In Zwanenzang 1945, het sluitstuk van de reeks, 
wordt het einde van de oorlog beschreven. We 

lezen dagboekteksten van staatslieden en generaals, brieven van soldaten 
en burgers, evenals herinneringen van schrijvers en journalisten. Tezamen 
vormen al deze stemmen een koor dat op indringende wijze het einde van 
de Tweede Wereldoorlog laat weerklinken. 
Walter Kempowski ( 1929-2007) was een van de grootste schrijvers uit de 
Duitse naoorlogse literatuur.  

Van harte aanbevolen. Rien Bijl 

 
 

Elburgerweg 15 

8071 TA Nunspeet 

(0341) 25 72 42 

www.hetvenster-nunspeet.nl 

info@hetvenster-nunspeet.nl  

 

 

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 
De kosten voor energie en boodschappen zijn in de afgelopen tijd 
behoorlijk gestegen. Dit heeft grote impact op huishoudens. Misschien 
maakt u zich ook zorgen over hoe het moet met het betalen van de 
boodschappen en andere noodzakelijke uitgaven? U doet al extra zuinig, 

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
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maar u heeft nog geen geld om een cadeautje te kopen voor de verjaardag 
van uw kleinkind.  
Gemeenten zijn gestart met het uitkeren van een eenmalige energietoeslag 
van ca. € 800 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum loon om u in de energiekosten tegemoet te komen. De 
energietoeslag gaat in ieder geval naar alle huishoudens die rondkomen 
van een minimumuitkering, zoals de bijstand. Daarnaast is de regeling ook 
bedoeld voor andere groepen met een laag inkomen, zoals AOW-ers 
zonder aanvullend pensioen of werkende armen. U kunt zich melden bij de 
gemeente. Voor meer lokale info: https://www.nunspeet.nl/energietoeslag 
(Bron: website van het Binnenlands Bestuur, 15 maart 2022) 
 
Minder corona en meer eenzaamheid 
Steeds meer wordt zichtbaar welke invloed de afgelopen 2 corona-jaren 
gehad heeft op ons allemaal. Corona is nog niet weg, maar de maatregelen 
zijn bijna allemaal verdwenen. We mogen weer, … maar durven we dat 
eigenlijk nog wel?  
Binnen Het Venster horen we regelmatig van mensen die het nog 
spannend vinden om in groepen bijeen te komen, om deel te nemen aan 
activiteiten of om in een drukke winkelstraat te lopen. Misschien bent u 
bang om toch nog (weer) besmet te worden of om het virus door te geven 
aan een kwetsbare partner of aan een ziek familielid.  
Welzijnsconsulenten van Het Venster (en ook van SWN) kunnen u helpen 
om de mogelijkheden eens op een rij te zetten. Misschien helpt een 
gesprek. Misschien vinden we een maatje of maken u digitaal vaardiger.  
 
 
Misschien wilt u meedoen met activiteiten, maaltijden, diensten of  
dagopvang, bij één van de welzijnsorganisaties of in een WOC?  
Kunnen we iets voor u betekenen? Bel ons alstublieft!  0341 - 257242 
 
Activiteiten Het Venster 
Woensdag 18 mei om 14.30 uur: Bingo  
Vrijdag 20 mei om 14.00 uur:   Alzheimer Trefpunt (in WOC de Veluwse 
Heuvel) 
Zaterdag 21 mei om 10.00 uur:   Boekenmarkt  
Kijk voor aanvullende informatie (en ook voor andere activiteiten, clubs 
en diensten) op www.hetvenster-nunspeet.nl 

https://www.nunspeet.nl/energietoeslag
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
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Kom tijdens Meimaand Fietsmaand naar Nunspeet! 

De hele maand mei staat in het teken van fietsen in Nunspeet. Nunspeet 
uit de Kunst organiseert samen met Nunspeet Beweegt weer een 
aantrekkelijk programma met nieuwe gratis routes, een boekje met 
aantrekkelijke aanbiedingen en leuke evenementen. Kom 3 mei naar de 
opening, fiets vanaf 14 mei de Herten & Pauwenroute of volg de sporen 
van Eibertje of Wilhelmina. Voor kinderen is er ook een leuke nieuwe route 
uitgezet, die deze hele maand gratis verkrijgbaar is!  

 
Openingsevent op Marktplein 

Op dinsdag 3 mei zal er op het Marktplein een gezellige happening 
plaatsvinden die helemaal in het teken van fietsen staat.  

Kom langs bij ons kraampje voor het gratis Meimaand Fietsmaand boekje 
en ga lekker op pad!  
De gemeente Nunspeet is het perfecte decor voor prachtige fietstochten. 
Het uitgebreide netwerk van goede fietspaden en de gezellige dorpen 
onderweg bieden alle mogelijkheden voor sportieve of recreatieve 
fietstochten. Wij vertellen je hier graag alles over!  

Het event zal starten om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Met 
de aanwezigheid van 'Nunspeet beweegt' wordt het sportieve karakter van 
deze markt nog eens benadrukt. Ook zal er een fietsparcours voor kinderen 
worden uitgezet. Kom dus 3 mei ook naar het Marktplein, of haal het 
boekje op een ander moment bij één van onze VVV vestigingen in 
Nunspeet, Hulshorst of Elspeet! 

VVV Nunspeet | Nunspeet uit de kunst 
promotie@nunspeetuitdekunst.nl 

evenementen@nunspeetuitdekunst.nl 
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In de voetsporen van Wilhelmina 

In het koninklijke themajaar mag een route naar Paleis Het Loo natuurlijk 
niet ontbreken. Tijdens het fietsen van deze route zie je echter veel meer. 
Zo zul je ook het Aardhuis bezoeken en andere plekken waar Wilhelmina 
veel tijd heeft doorgebracht. Een echte koninklijke route dus!  

Het is dit jaar ook 50 jaar geleden dat de gemeente Nunspeet zich afsplitste 
van Ermelo en een zelfstandige gemeente werd. Reden voor een feestje! 
We vieren het met onder andere een nieuwe route die je onderweg vier 
molens en vele andere highlights van de beide gemeentes laat zien. Deze 
route, de Herten & Pauwenroute, zal op 14 mei samen met Ermelo 
feestelijk gelanceerd worden in Staverden, en is de rest van de maand 
gratis verkrijgbaar.  

Speciaal voor senioren is er een Doortraproute ontwikkeld, tot stand 
gekomen na een prijsvraag onder seniorfietsers uit onze eigen gemeente. 
Een originele route van 32 kilometer, die langs een aantal bijzondere 
plekjes gaat. 

Ook de Eibertjesroute is opgenomen in het Meimaand Fietsmaand Boekje. 
Deze route naar Vierhouten neemt je mee terug naar de tijd van Eibertje 
en vertelt haar verhaal. Met een speciale route voor kinderen is het 
aanbod nieuwe routes voor de Meimaand compleet. En deze is wel heel 
speciaal! Ga op pad voor een fantastisch dagje uit in de omgeving van 
Nunspeet, waarbij onderweg zomaar een zebra, wolf of lama je pad zal 
kruisen… Het boekje met (bonnen voor) deze vijf nieuwe fietstochten is 
vanaf begin mei gratis verkrijgbaar. Behalve de routes vind je hierin allerlei 
leuke voordeelbonnen. Dit kunnen bijvoorbeeld aanbiedingen zijn voor een 
hapje of drankje onderweg, een korting op een bepaald product of korting 
op entree. Echt Uit de kunst dus! 
       

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; 10% korting over het totaal bestede bedrag. 



15 

 

 
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).   
 
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). 
 

http://www.c-o-r.nl/
http://www.c-o-r.nl/
http://www.fit20.nl/
http://www.gezondheidswinkel.nl/
http://www.hamu-automaterialen.nl/
http://www.heijda.nl/
http://www.kampschoenen.nl/
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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 
 
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). 
 
 

http://www.thijsvoerman.nl/
http://www.looxbf.nl/
http://www.naaimodecentrumdenouden.nl/
http://www.optiekvanveen.nl/
http://www.oogenoorzorg.nl/
http://www.partsnl.nl/
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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) 
 
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.  

http://www.tennishaldevossenberg.nl/
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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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 

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 18 Mei 2022. 

Ledenadministratie: 
Wijziging of beëindiging lidmaatschap 
kunt u doorgeven aan: 
Dhr. J. Bixerman, 
Pr. Bernhardstraat 26, 8071 LT 
Nunspeet. 
Tel: 0341-254592 
E-mail: j.bixerman@gmail.com
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