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April  2022 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

 
 
 

April; lentekriebels… 
 

 

Van het bestuur 

 
Van de regen in de drup is een gezegde waarbij het veelal erop neerkomt dat het in ieder 
geval niet meer zo is als het was. Wij ervaren het momenteel nu de regels rondom het 
“coronatijdperk” min of meer niet meer gelden. Ondanks de nog hoge besmettingscijfers lijkt 
het steeds meer aan ons voorbij te gaan. Wij hebben inmiddels de eerste 
ledenbijeenkomsten dit jaar weer kunnen houden en ervaren dat onze leden het fijn vonden 
elkaar weer te ontmoeten en te genieten van het programma dat geboden werd. Met de 
jaarvergadering nog voor de boeg en het jaarlijkse reisje, waarover u in dit nieuwsbulletin 
apart geïnformeerd zal worden, hopen wij dat hiermee de gebruikelijke gang van zaken weer 
op de rit te hebben. 
Natuurlijk kijken wij met gemengde gevoelens en verschillende meningen terug op een 
gevoelige en veelal verdrietige periode.  
Dan komt ogenblikkelijk de heftige situatie in Oekraïne in beeld waarbij wij niet weg kunnen 
kijken maar de realiteit onder ogen zien van een verschrikkelijk gebeuren. Wij hopen en 
bidden dat dit alles snel zal ophouden en leven mee met de inwoners van dit bezette land. 
Het besef dat wij ongestoord kunnen leven wordt hier toch stilgezet en stemt toch tot 
nadenken over of alles wel zo normaal is. 
Verder filosoferen laten wij achterwege maar spreken de wens uit dat het goed mag komen. 
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Nog een ander onderwerp wat zorgen baart. In de afgelopen maanden is er veel aandacht 
besteed op het gebied ”hoe bereiken wij onze jonge senioren”. Persoonlijke aanschrijvingen 
en telefonische contacten hebben geleid tot een minimaal aantal reacties en deelname aan 
een brainstormsessie in november j.l.  Het heeft geleid tot een globaal inzicht waarover u in 
het nieuwsbulletin van februari j.l. bent geïnformeerd. Op de jaarvergadering zal hiervoor ook 
aandacht voor worden gevraagd. 
Onze voorzitter Jaap Roele heeft gemeend dat de tijd is aangebroken het voorzitterschap 
over te dragen. In de jaarvergadering zal Bart Nitrauw dat met uw goedvinden op zich nemen 
en dus onze voorzitter worden. 
Na 14 jaar bestuurslid waarvan 11 jaar voorzitter vindt hij dat het tijd is als kartrekker terug te 
treden. 
Zodra er een nieuw bestuurslid is gevonden zal Jaap ook als bestuurslid afscheid nemen. 
In een apart bericht in deze nieuwsbrief wordt extra aandacht gevraagd voor het al vele jaren 
voortdoend probleem om nieuwe bestuursleden te vinden. 
Afsluitend een aantal woorden uit psalm 121, waarmee wij onze afhankelijkheid mogen 
tonen in deze bijzondere tijd. 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp, 
mijn hulp komt van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
En verder: 
De Heer behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven.  
De Heer houdt de wacht 
over je gaan en je komen, 
van nu aan tot in eeuwigheid.  (NBV vertaling) 
 
Het Bestuur, 
Siep van den Bosch, Bart Nitrauw en Jaap Roele 
 
 

Belangrijk bericht voor de leden van PCOB (Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken) 

 
Volgende maand, tijdens de jaarvergadering op D.V. 20 april, treedt onze voorzitter Jaap 
Roele af als voorzitter. 
Zijn opvolger, Bart Nitrauw, neemt het stokje van hem over. Tenminste: als de vergadering 
daartoe besluit. 
Wij zijn er de afgelopen jaren niet in geslaagd het bestuur 
op de gewenst sterkte (vijf leden) te brengen en nu dreigt 
de situatie dat we terugzakken naar twee leden: 
voorzitter en secretaris. Tussen haakjes: gelukkig hebben 
we wel een penningmeester, Tinie Rekker, maar zij zit 
nog volop in het arbeidsproces en beperkt zich daarom 
strikt tot het penningmeesterschap en de 
ledenadministratie. 
Gegeven het feit dat we een ouderenvereniging zijn is 
zo’n smalle bestuurlijke bezetting ronduit kwetsbaar en 
dreigt de situatie dat onze afdeling onbestuurbaar wordt.  
En dus mag u dit signaal als een noodsignaal opvatten: 
als we niet snel twee leden kunnen kandideren voor 
bestuursfuncties komen we bestuurlijk in de 
gevarenzone. 
Daarom een klemmende oproep aan u allen: 

1. Overweeg bij uzelf of u bestuurslid wilt worden. Het kan toch niet waar zijn dat er 
onder 560 leden NIEMAND is die zo’n uitdaging aandurft?  
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2. Bel één van ons op om te vragen wat het bestuurslidmaatschap concreet inhoudt. 
Dat gaat u reuze meevallen! 

3. Meld u aan voor een kennismaking met het bestuurlijke werk 
  
Het bestuur, 
Jaap Roele, 06 - 5333 3449, Siep van Bosch, 06 – 5338 8762, Bart Nitrauw, 06 – 1850 1788 
 
 

  Jaarvergadering     Woensdag 20 april 2022 

 
Eindelijk kunnen wij weer met elkaar een jaarvergadering houden. De laatste keer was op 17 
april 2019 wat inmiddels bijna drie jaar geleden is. Wij hielden deze jaarvergadering de 
laatste jaren in Entree van het UVV. Toch meenden wij deze jaarvergadering dit jaar als 
uitzondering weer een keer te houden in het ons wel bekende centrum: “de Schakel” aan de 
Oranjelaan. Naast het feit dat wij in de grote zaal veel ruimte hebben en omdat wij het een 
extra feestelijk tintje willen geven.  
Een beetje verwend worden op deze middag zal ons goed doen. Ontvangst met koffie en 
gebak, tijdens de pauze een drankje met hapjes en na afloop een drankje. Een aanbeveling 
en aanmoediging deze jaarvergadering bij te wonen, wij rekenen echt op grote opkomst! 
Vanaf 14.00 uur is de zaal open en wij beginnen om 14.30 uur. 
 
Voor de pauze wordt naast welkom en opening, zoals wij gewend zijn, het formele deel 
behandeld zoals jaarverslag, goedkeuring financiële stukken en bestuurswisseling. In dit 
nieuwsbulletin kunt u bedoelde informatie lezen en vragen stellen enz.  
Na de pauze zal er een muzikale quiz verzorgd worden door Kees Schipper.  
Hierbij krijgen wij een stukje muziek te horen, waarna wij via multiple-choice vragen het 
antwoord kunnen geven. 
Er zijn vragen waarop iedereen het antwoord weet, en er zijn vragen die wat moeilijker zijn.  
Daarnaast zijn er een aantal geluidsfragmenten, waarbij het de vraag is welke stem hoort u? 
(Bijv. Koningin Juliana, Godfried Bomans, of bijv. een stukje over de maanlanding). 
Iedereen kan meedoen en er worden enkele prijzen aan verbonden. 
Gezelliger kan het niet worden! 
Graag tot woensdag 20 april a.s. in de Schakel te Nijkerk. 
Het Bestuur 
 
Onze leden in Hoevelaken en Nijkerkerveen kunnen bij geen vervoersmogelijkheid contact 
opnemen met Wout van de Kleut ( 033-2534808) of Jaap Roele (033-2537107) 
Graag tot twee dagen voor 20 april zodat wij vervoer kunnen regelen.  
 

 
 

Jaarvergadering 2016 
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  Jaarverslag 

 
Dat lijkt al weer heel lang geleden, het jaarverslag van de PCOB afdeling Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken. Er kon weinig en dus ook weinig in het jaarverslag. Maar 
goed, wat deden we wel in 2021: 
 
Gelukkig waren er weer ledenbijeenkomsten; 2 in Hoevelaken en 2 in Nijkerk. 
In het najaar was er de najaarstocht naar de kroondomeinen. 
Het bestuur kwam 8 keren bij elkaar. 
Overleg is geweest met de WSN, Sigma, de politiek over zorg en wonen in Nijkerk. 
We vonden een nieuwe penningmeester. 
11 keer werd het magazin bezorgd en 10 keer de nieuwsbrief gemaakt en bezorgd. 
Het Nijkerks manifest 2021 werd opgesteld tbv de verkiezingen van de gemeenteraad. 
De werkgroep Zorg en Wonen leverde bijdrage ivm met het nieuw te bouwen St Jozef en 
beantwoorde enkele zorgvragen van leden.  
De commissie Lief en Leed bezorgde kaarten en bracht ook wel een bezoekje. 
 
Inderdaad, het was minder, maar zeker waardevol. 
 
 

   Voor de leden van de Muziekkring, de Kunstkring en de Leeskring 

 
Wij zijn heel blij dat we na twee lange jaren weer kunnen starten met de kringen.  
We willen dat doen in een gezamenlijke bijeenkomst van de drie kringen. 
Datum: 26 april 2022 
Onderwerp: Zingende en Musicerende engelen van de gebroeders Van Eyck door Han en 
Diny van IJcken 
Plaats: De Levensbron, Jan Steenhof 53 Nijkerk 
Tijd: 14.30 – 16.30 
 
We zien er naar uit! 

 Dick Vreugdenhil - Muziekkring  
 Diny van IJcken - Kunstkring 

 Elza van de Weerdhof - Leeskring 
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 Financieel misbruik van ouderen  

 
Voorkomen van mishandeling en heel bijzonder het voorkomen van financieel misbruik van 
ouderen. 

 

Mishandeling van ouderen is een complex 
probleem. Financieel misbruik is één van de 
meest voorkomende vormen van 
ouderenmishandeling. 1 op de 50 ouderen 
per jaar én 1 op de 20 thuiswonende 

ouderen boven de 65 jaar krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling in hun leven. 
Financieel misbruik is moeilijk te signaleren en lastig te stoppen. Helaas blijkt dit voor 
(semi)professionals die bij ouderen betrokken zijn een dagelijkse realiteit.  
 
Hier iets aan doen is niet eenvoudig. Daarom is besloten om  onze gemeente Nijkerk een 
lokale Alliantie te vormen waarin vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties gaan 
samenwerken om ouderen misbruik in onze gemeente zoveel te voorkomen. Ook onze 
afdeling wordt deelnemer van deze Alliantie.   
 
Herman Verhei]j (GSM 0630051255, Email: h.verheij15@gmail.com)  is de 
vertegenwoordiger van onze afdeling in de te vormen werkgroep (de kopgroep) . Er is een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die 30 maart a.s door de deelnemende partijen 
wordt getekend. 

  
Wij willen als afdeling ons allereerst inzetten om de bewustwording bij onze  leden maar rond 
deze problematiek te versterken. Hoe we dit  handen en voeten gaan geven bekijken we de 
komende tijd.  
 
Vooruitlopend daarop het volgende: 
1) Als men aandachtspunten of vragen rond dit onderwerp heeft (kan in specifieke 
gevallen  zeer  gevoelig liggen)  kan men contact opnemen met Herman Verheij (hij 
garandeert vertrouwelijkheid)      
 
2) Wanneer we bij het ouder worden onze bankzaken moeten overdragen aan een 
ander en we de bankgegevens niet zelf  meer kunnen controleren is het  zowel voor degene 
die gemachtigd wordt als degene die de machtiging afgeeft prettig  als er een derde persoon 
is die tenminste één keer jaar de bankgegevens bekijkt en vaststelt dat alle handelingen 
conform de gemaakte afspraken hebben plaatsgevonden.  
 
Het bestuur 
  
  

Financieel misbruik is 
moeilijk te signaleren 
en lastig te stoppen 
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 Lady’s day, donderdag 3 maart 2022 

 
Om 8.30 uur staat de bus van “Midland Tours” al klaar bij het station in Nijkerk. De dames 
zijn ook mooi op tijd en we vertrekken naar Hoevelaken om de andere groep op te halen. 
Totaal gaan er 38 deelnemers mee, fijn dat er zo’n groot aantal 
hebben ingeschreven. 
Rond 10.15 komen we aan in Boskoop waar we hartelijk 
ontvangen worden door fam. v.d. Klooster met koffie en gebak. 
Hierna volgt een sprankelende modeshow, die door drie dames 
getoond wordt met uitleg van de gastvrouw. De dames genieten 
zichtbaar van al dat moois, broeken, rokken, vesten, jasjes, 
shirts en blousons het kwam allemaal langs. 
 
Tijdens een goedverzorgde lunch wordt er druk over doorgepraat zoveel moois te zien. En in 
dit zaaltje hangen vele kunstwerken gemaakt van kleerhangers en wij mogen raden hoeveel 
hangers er in deze kunststukken zijn verwerkt. Mw. v. Zanten raadde tot op 2 na het goede 
getal en mocht een mooie tas uitzoeken.  
Na de lunch splitst de groep, de ene gaat winkelen en kan kleding kopen, de andere gaan 
bingo spelen met leuke prijzen, waaronder kortingsbonnen van €15.- . Nou je snapt dat het 
spannend was, want dat wil iedereen wel. 
Tot slot was er voor iedereen advocaat met slagroom, wat een mooie afsluiting van dit 
bezoek. De chauffeur brengt ons via een mooi tocht weer naar huis en de dames gaan 
voldaan huiswaarts.      
Wie weet gaan we deze trip nog eens maken, het was zeker de moeite waard. 
De volgende is het voorjaars-reisje op vrijdag 13 Mei 2022. Informatie komt in de volgende 
nieuwsbrief. 
Namens de reiscommissie vr.gr, Gerrie van de Brink. 
 
 

 
   
 

  Voorjaarsreis 13 mei 2022 

 
Het kan en mag weer!!! 
Wij gaan een mooie tocht maken door het landschap in Oostelijk Nederland. Genietend van 
de ontluikende lente!  
 
Onze eerste koffiestop, koffie met gebak is in Terwolde, bij Brasserie KriebelZ. Wij vervolgen 
de tocht naar Eibergen, in restaurant het Muldershuis gaan wij genieten van een 3 gangen 
diner. Na het diner gaan wij met gids beginnen aan een boeiende route. 

 voor iedereen 
advocaat met 
slagroom 
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De tocht Kris Kras door Tukkerland is dé manier om de Tukkers en het Tukkerland op een 
geheel eigen- en unieke manier beter te leren kennen. 
De streek is bekend door zijn glooiende landschap tussen de riviertjes de Dinkel, Berkel en 
Regge en zijn prachtige sagen en verhalen. 

 
 
Aspecten, die zo typerend en kenmerkend zijn voor deze streek worden met veel humor aan 
u verteld. 
Ogenschijnlijk nietszeggende architectuur- en landschapselementen blijken plotseling een 
onvermoede en interessante betekenis te hebben. Een onvergetelijke middag die ons langs 
allerlei wegen in Tukkerland heeft gebracht waar u nog nooit geweest bent. 
Na nog een koffie of thee stop in Restaurant het Muldershuis, gaan we met een voldaan 
gevoel weer terug naar Hoevelaken en Nijkerk. 
 
De prijs van de dagtocht is 59,00 euro per persoon. U kunt dit bedrag overmaken tot uiterlijk 
6 mei 2022, op bankrekening NL58 RABO 0347889026 t.n.v. penningmeester PCOB o.v.v. 
voorjaarreis 2022. 
Bij annulering is het helaas niet meer mogelijk het geld terug te storten.   
 
Bus opstapschema: 
Bus 1 start in Hoevelaken, Kantemarsweg bij de Lidl om 8:15 uur. 
Bus 2 start in Nijkerk, station NS om 8:30 uur. 
Gezamenlijk vertrek om 8.30 uur vanuit Nijkerk. 
 
Aanmelden tot 6 mei 2022 door het aanmeldingsformulier te sturen naar: 
Gerrie van de Brink. Samuel Gerssenlaan 57, 3861 HB Nijkerk. Tel. 033-2571961 of 06-
27226848. 
Hennie Berends. Monshouwerlaan 17, 3871 HM Hoevelaken. Tel. 033-2535130 of 06-
23022636. 
Hermien Bijkerk. Prinsenhof 20, 3871 DB Hoevelaken. Tel. 033-2534745 of 06-12606030. 
 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………… 
 
Aantal 
personen:……………………………………………………………………………………………… 
 
Waar stapt u in Nijkerk of Hoevelaken:…………………………………………………………… 
 
Heeft u een dieet?................................................................................................ 
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  Van onze penningmeester(es) 

 
We gaan de lente tegemoet. Terwijl ik dit schrijf schijnt het zonnetje al lekker door de ramen. 
Buiten kun je al genieten van de krokusjes die in bloei staan en van de vogels die druk in de 
weer zijn. 
 
De contributie over het jaar 2022 heb ik voor een groot gedeelte mogen ontvangen.  
Toch ontbreken er nog een aantal.  
De gegevens voor het overmaken: 
 
Lidmaatschap 2022: Individueel: € 32,00 per 
jaar Met partner: € 52,00 per jaar 
De bankrekening van onze afdeling is: 
NL 58 RABO 0347 8890 26 
 
Ik wens u alle goeds en wie weet ontmoet ik u 
op 20 april tijdens de jaarvergadering.  
 
Hartelijke groet, 
Tinie Rekker 
 
 

  Van de kascontrolecommissie 

 
De kascontrolecommissie heeft zijn werk weer gedaan. Het bestuur is dankbaar dat alles 
weer keurig voor elkaar was. Met dank aan de commissie leden, de heren van de Kleut en 
Bassie,  en met dank aan onze nieuwe penningmeester Tinie Rekker. 
Zie verder hieronder. 
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  De financiële jaarstukken 

 
 
Tijdens de jaarvergadering kunt u vragen stellen over de cijfers. 
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PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2022 

 

Datum Locatie Onderwerp 

20 april Nijkerk Jaarvergadering in De Schakel met Muzikale quiz 

13 mei Voorjaarsreis Het landschap in Oostelijk Nederland 

   

8 sept Hoevelaken Nog te bepalen 

14 sept Nijkerk Dhr. Evert de Graaf over koningin Wilhelmina. 

     okt Najaarstocht  

13 okt Hoevelaken  

19 okt  Nijkerk  

10 nov Hoevelaken  

16 nov Nijkerk  

8 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB 

 

Ledenbijeenkomsten in Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De 
Stoutenborgh’ 
 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van mei 2022 – vóór 12 april bij de redactie: Johan 
Wieringa – jfwieringa@gmail.com 

 

 
 
 
 

  Nieuwe activiteiten 

 

NIEUWE ACTIVITEITEN: WAT WE ZELF IN HUIS HEBBEN 
 
Onze PCOB-afdeling wil met het oog op de toekomst nieuwe activiteiten aanbieden.  
 

We hebben u daarover al eerder geïnformeerd: in november 2021 hielden we een 
bijeenkomst met een aantal van onze jongeren leden. Daar hebben we plannen 
gemaakt voor nieuwe, kleinschalige activiteiten zoals themabijeenkomsten, naar 
interessante organisaties.  

 
Let op: niet in de plaats van de bestaande activiteiten maar als aanvulling daarop. 
Voor die nieuwe activiteiten hebben we de medewerking van onze leden nodig. 
 
Wilt u onderstaande vragen eens rustig doornemen en beantwoorden. U mag meerdere 
vakjes aankruisen 



12 
 

 
Vraag 1 

o Ik heb een hobby, die misschien niet zo bekend is maar misschien wel interessant is 
om daarover iets aan andere leden te vertellen. Die hobby 
is…………………………………………………………………………………….. 
 

o In mijn werkzame leven heb ik voor een interessante 
organisatie gewerkt. Ik denk dat er leden zijn die het leuk 
en leerzaam vinden als ik daarover eens iets vertel. 
Misschien is zelfs een excursie wel mogelijk! Die 
organisatie is ………………………………………… 
 

o Ik ken iemand die over een interessant onderwerp 
geweldig boeiend kan vertellen. Ik denk dat zijn/haar 
enthousiaste verhaal  zeker aanslaat in een groep leden 
van onze afdeling. Dat verhaal gaat over…………….……….. 
 

o In mijn familie- en/of kennissenkring ken ik iemand die leiding geeft in/aan een 
bijzonder bedrijf. Wat zou het leuk zijn die man/vrouw uit te vragen of we met een 
groep leden een bezoek aan dat bedrijf kunnen brengen. Die organisatie is 
………………………………………………………………….. 

 
Vraag 2 

o Het lijkt me een leuke uitdaging kleinschalige activiteiten (zoals in vraag 1 bedoeld) te 
organiseren. Ik zou dat best willen proberen/doen. 
 

o Ik ben zelf niet zo’n organisator maar ik zou graag willen meehelpen met zulke 
kleinschalige activiteiten, dus naast iemand die de kar trekt. 

 
 
naam:                         ……………………………………….. 
telefoonnummer:        ……………………………………….. 
emailadres:                ……………………………………….. 
 
Graag ingevuld inleveren bij een van de bestuursleden van onze afdeling; Jaap Roele, Siep 
van de Bosch of Bart Nitrauw of mailen naar: bart.nitrauw@telfort.nl 
 
 

 

 

Plannen voor 
nieuwe, 
kleinschalige 
activiteiten 

mailto:bart.nitrauw@telfort.nl

