
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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Beste PCOB-ers, 
 

Hebt u dat ook wel eens? Zo’n gevoel van machteloosheid! Wanneer er 
onrecht is en je er niets aan kunt doen! Bijvoorbeeld bij de propaganda 
over de oorlog in Oekraïne. De propaganda die er gebruikt wordt om de 
oorlog daar goed te praten. De propaganda van de complottheorieën.  
Dat geeft bij mij zo’n groot gevoel van machteloosheid. In gesprekken met 
anderen kan ik dan mijn gevoel van onrecht niet goed onder woorden 
brengen. Worstelen we allemaal soms niet met zo’n gevoel van 
machteloosheid! Dan zijn we niet in staat om verandering aan te brengen, 
hoe graag we dat ook zouden willen.  
 
Dat gevoel heb ik ook wel eens in lichte mate bij het verlies van leden bij 
onze PCOB afd. Nunspeet. Wij, als bestuur, zijn heel blij met het grote 
aantal leden dat we momenteel hebben maar elk jaar loopt het aantal 
leden fors terug. We bedenken acties om het aantal te laten groeien of 
tenminste gelijk te houden maar dat lukt tot nu toe niet echt. Maar 
nogmaals, we zijn heel blij met u, hoor! Dit staat echter niet in verhouding 
met de machteloosheid die je voelt bij ziekte, bij verdriet, bij verlies, bij 
oorlog! 
Ook in het geloofsleven heb ik wel eens een gevoel van machteloosheid! 
Telkens val je weer terug in oude gewoontes. Dan wil ik wel graag anders 
doen maar op een of andere manier lukt dat dan niet. 
Het is net zoals Paulus schrijft in Romeinen 7:  als ik het goede wil doen, ligt 
het kwade mij bij. Gelukkig is er dan het Evangelie van vergeving van 
zonden. 
 
Nu iets anders: wat hebben we een prachtige dagreis gehad op 3 mei.  
Ergens in deze Nieuwsbrief staat een verslag van deze zeer geslaagde dag.  
Het weer en de sfeer waren uitstekend! Ik hoop dat sommigen nu een 
beetje zin krijgen om de volgende keer zich ook aan te melden. 
De ledenmiddagen pakken we in D.V. september weer op. Nu eerst de 
zomer in! Laten we hopen en bidden voor een zegen van regen. Dat heeft 
het land wel nodig!Ook wijzelf hebben nodig dat we bedauwd worden met 
de rust van het geloof in onze Schepper.  
Probeer er een goede en gezegende tijd van te maken voor zover dat in uw 
vermogen ligt.                 Evert van ‘t Slot 
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Kort verslag bestuursvergadering 2 mei 2022 
 
De voorzitter heet ons allen welkom op deze vijfde bestuursvergadering in 2022. 
In het bijzonder worden de heren Van den Berg, Grit en Ruitenberg van de 
Belastinghulp welkom geheten. 
De heer Van der Scheer leest voor uit 2 Korinthe 12 de verzen 9 en 10. “Mijn 
genade is u genoeg” en “Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht”. Hij leest naar 
aanleiding hiervan een stukje uit het dagboek voor Senioren. Hierna gaat hij voor 
in gebed. De voorzitter heeft de vergadering geopend. 
Het woord is hierna aan de heren van de Belastingservice. De werkwijze wordt 
uitgelegd en ook de wijzigingen (met name de autorisatie) die de Belastingdienst 
per 1 oktober 2022 invoert zodat het voor de hulpverleners (136 aangiften in 
2022 tot nu toe ingevuld) er niet makkelijker op wordt.  
Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te zullen schenken door informatie aan de 
leden te geven, het landelijk na te gaan en over de werkwijze ook te overleggen 
met Het Venster. Daar worden ook aangiften ingevuld. De heren verlaten hierna 
de vergadering. Hierna worden de agenda en het verslag van de vorige 
vergadering ongewijzigd vastgesteld. Bij de mededelingen geeft de voorzitter aan 
dat de gekozen Doortraproute (veiliger fietsen tot je 100ste) is vastgesteld. 
Marinus Bonestroo had de beste inzending en zal op de Markt worden gehuldigd 
door de wethouder. Verder deelt de voorzitter mee dat de Plus Voordeel actie is 
gestart en de PCOB hiermee goede zaken gaat doen. Medio augustus zullen de 
voorzitter en penningmeester dit financieel regelen met de Plus. 
Ledenmiddag Pasen. De heer Bijl verwoordt dat deze middag zeer goed bezocht 
en bevallen is. Met name een aantal surprises voor de leden viel, na al het corona-
afzien, in goede aarde. Voor herhaling vatbaar. 
Onder bestuurszaken de mededeling dat de heer van der Scheer afgevaardigde zal 
worden (voor alle ouderen) in de PBO-raad (LRN). 
Op 10 oktober 2022 organiseert de PCOB Nunspeet de regio-vergadering Veluwe. 
Hier komt de Belastingservice ook aan de orde. Deze vergadering zal ook 
plaatsvinden in de Driestwegkerk. 
Voor de vrijwilligersavond zijn 36 vrijwilligers aangemeld. De heer Bijl meldt dat 
voor het reisje van 3 mei inmiddels 51 mensen zich hebben aangemeld, er is nog 
plaats voor 3 personen. 
Voor een volgende vergadering zal het bezoekwerk van de PCOB worden 
geagendeerd. Er zal een evaluatie plaats vinden. 

Volgende vergadering dinsdag na Pinksteren 7 juni 2022. De heer Bijl gaat voor 
in dankgebed. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de 
vergadering.                Ben van der Scheer               
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Kort verslag vrijwilligersavond 12 mei 2022 
 
Wat in het vat zit, verzuurt niet.  
Na twee jaar geen vrijwilligersavond vanwege corona, kon op 12 mei j.l. de 
vrijwilligersavond in Het Venster doorgaan. Alle aangemelde vrijwilligers 
konden hierbij aanwezig zijn. Op zich al een zegen. Tegen 6 uur druppelde 
de zaal langzaam vol. Iedereen werd bij binnenkomst door het bestuur 
hartelijk welkom geheten. 
De voorzitter, de heer E. van ’t Slot opende de avond met het lezen van 
Prediker 3. Er is overal een tijd van. Indrukwekkende en actuele woorden 
van Prediker waar onze voorzitter af en toe een moment bij stil stond. 
Hierna ging hij voor in gebed en opende, na een korte instructie, het eerste 
deel van het koude en warme buffet. Het buffet door Catering Culinair was 
meer dan voortreffelijk en de bediening was uit de kunst.  
 

 
 
In een korte pauze werden de heren Bekkering, Tijsma en de dames Froma 
en Krol in de bloemetjes gezet voor hun meerjarige vrijwilligersbijdragen 
aan de PCOB Nunspeet. Zij zullen allen als gewoon lid doorgaan en wij 
hopen nog veel van hen te horen. 
Hierna werd een fantastisch en zeer smaakvol ijs- en taart buffet 
opgediend.  Hiervan werd gretig gebruik gemaakt.   
Het was behalve eten ook heel veel bijpraten. Veel vrijwilligers hebben dit 
erg gemist de afgelopen tijd en er vonden aan alle tafels boeiende 
gesprekken plaats. 
Reden tot grote dankbaarheid voor deze avond maar ook voor alle 
vrijwilligers die de PCOB een warm hart toegedragen en ook de handen uit 
de mouwen steken. Voldaan kon huiswaarts worden gekeerd.     

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 

Juni 

  5  zondag  Christelijke Gereformeerde Kerk 
  7  dinsdag  Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
12  zondag  Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
14  dinsdag  Christelijke Gereformeerde Kerk 
19  zondag  Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
21  dinsdag  Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
26  zondag  Christelijke Gereformeerde Kerk 
28  dinsdag  Christelijke Gereformeerde Kerk 



6 

 

 

Ledenadministratie 
 

NIEUWE LEDEN: 
 
Mw. L. van Engelen 
Mw. M.L. Jacobs – Rotmans 
 
 Wij hopen U op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten. 
 

OVERLEDEN: 
 
Mw. M. Vinke - van den Bosch 
Mw. H.C. Bouw - Hoogers 
  
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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Goedkope rijbewijskeuring in Ermelo 
 

 

 
 

 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 30 mei, 13 juni, 11 en 25 juli 
en vervolgens twee keer per maand in het Dienstencentrum de Baanveger, 
IJsbaanweg 45. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de 
website: www.goedkopekeuringen.nl. 
  
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E en Taxipas € 
55,00. Leden van CNV/FNV/(ouderen)bonden en/of thuiszorgorganisaties 
krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen (geldt uitsluitend voor 
75+ B/E en medisch). 
 Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken. 
  
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring 
gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente of via internet 
op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het 
CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via de mail).  
  
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te 
maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom. 
 

https://www.goedkopekeuringen.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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PCOB Dagtocht 3 mei 2022 

 

 
 
Onder leiding van onze voorzitter Evert van ’t Slot hebben we een hele 
gezellige PCOB dagtocht  gemaakt, die georganiseerd was door Rien Bijl en 
Evert van ’t Slot. 
’s Morgens om 9 uur vertrokken wij bij de Wheme met de mooie 
touringcar naar het nationale Park de Biesbosch. Bij het Transferium 
stapten de laatste deelnemers in. Er waren 51 deelnemers.   
Onderweg werden  wij eerst getrakteerd op koffie met gebak. Er ontstond 
meteen al een gezellige sfeer. Vervolgens gingen wij langs mooie 
binnenwegen naar Drimmelen, waar wij op het schip “de Zilvermeeuw” 
over de rivier de Amer naar de Biesbosch voeren.  
Het Nederlandse Nationaal Park De Biesbosch is een zeer waterrijk natuur- 
en recreatiegebied. Kenmerkend zijn de zoetwatergetijden, kreken en 
wilgenvloedbossen. Het bestaat uit een aantal riviereilanden en zand- en 
slikplaten.  
  
Aan boord stond in de roef voor ons een heerlijke koffietafel gereed en 
terwijl wij van  de uitgebreide lunch genoten konden wij gezellig met elkaar 
praten.    
Wij genoten aan boord alle vrijheid om in de roef of buiten op het boven- 
en beneden- dek van de prachtige omgeving te genieten en heerlijk in de 
zon te zitten. Het prachtige weer droeg ook zeer veel bij aan de goede 
sfeer onder de deelnemers. Wat konden wij gezellig met elkaar praten.  
Al varend kregen wij interessante informatie over de Biesbosch te horen.  
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Na deze indrukwekkende mooie vaartocht gingen wij met de touringcar 
naar het landgoed  Heerlijkheid in Mariënwaerdt in Beesd. Hier werden wij 
op een glaasje wijn of frisdrank getrakteerd.  
Daarna reden wij terug naar Nunspeet waar wij precies op de afgesproken 
tijd van 6 uur aankwamen.  
Voldaan over de mooie dagtocht konden wij weer naar huis.  

Een deelnemer van het reisje naar de Biesbosch! 

 
Het volgende reisje hebben we ook al gepland en wel op 7 oktober 2022. 
Dit wordt een dagtocht IJsselvallei. 
Via een mooie route over de Veluwe rijden we naar Terwolde. Hier zijn 
we te gast bij Brasserie Kriebelz voor de Dekselse Pannetjes. Na de 
maaltijd neemt de gids ons mee door de IJsselvallei. Het is een gebied dat 
vanuit armoede is opgebouwd en door de eeuwen heen is gegroeid tot 
een welvarende streek. Het lijkt alsof hier bergen geld zijn verdiend in het 
verleden, te zien aan de woonhuizen bij de boerderijen, die net villa’s 
lijken. U geniet van fraaie (ver)gezichten op de IJssel, de lommerrijke 
omgeving van de polder en de aanliggende steden en landgoederen. Na 
de rondrit komen we terug bij het restaurant en sluiten we af met koffie 
en lekkers. 
In de nieuwsbrief van september a.s. komt er meer informatie e.d. over 
deze dagtocht. Noteer alvast de datum. 

 
De reisjes worden altijd keurig verzorgd door Midland Tours. Zij 
organiseren ook meerdaagse tochten door Nederland en daar buiten. Meer 
weten: www.midlandtours.nl of mail naar info@midlandtours.nl , of bel 
033-8888686 

 

http://www.midlandtours.nl/
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Grappige anekdotes uit de zorg 

Een dame op leeftijd ( 92 jaar ) vertelde mij dat ze moeite heeft haar bed 
uit te komen, samen kijken we naar een eventuele oplossing en komen we 
tot de conclusie dat een papegaai boven haar bed haar kan helpen. Er 
kwam een papegaai en de volgende morgen vertelde ze: “Fijn hoor die 
nachtegaal.” 

Er was een cliënt die al een tijdje was opgenomen in het woonzorg-
centrum. Er was een overleg met deze vrouw en familie. Toen aan mevr. 
werd gevraagd hoe ze het hier vond, antwoordde ze het volgende: “Het 
eten is goed, er werken prima mensen hier, jullie zijn super lief voor me, 
mijn kamer is prima. Maar ik hoef niet zo’n lange vakantie, hoor. Ik ga 
liever een weekje naar Center Parcs.” 

Een oud baasje is geopereerd aan zijn prostaat. De dag na de operatie 
wordt hij getemperatuurd en tijdens het temperaturen wordt hem de 
vraag gesteld of hij al ontlasting gehad heeft. De man denkt heel diep na. 
Schudt vervolgens zijn hoofd en zegt: “Nee, ik heb hier alleen nog maar pap 
gehad.” 
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 Voor u gelezen: Gerjanne van Lagen en Janke Reitsma. 

Achter iedere voordeur zit een verhaal... De bewoners 
van de Kruizingastraat treffen elkaar soms in het 
voorbijgaan. Verder hebben ze hun eigen leven, hun 
eigen zorgen. Op een dag valt er een uitnodiging in de 
brievenbus, voor een buurtbarbecue, op het pleintje 
voor nummer 8. Wel opgeven, niet opgeven? Ieder 
maakt zijn eigen afweging. Als de buren elkaar 
ontmoeten bij de barbecue vermoeden ze niet half wat 
zich achter de voordeuren van hun buren afspeelt. 
Gerjanne van Lagen schrijft in De buurtbarbecue 

verhalen over het leven en leed van gewone mensen, en laat daarmee zien 
dat niets is wat het lijkt. 

Een kleine impressie: ‘De slager was een vrouw. Lotte fronste haar 
wenkbrauwen, niet letterlijk, dat zou gek zijn. Wel van binnen. Ze had zo 
erg op een man gerekend dat ze moest schakelen, alsof ze vanuit een 
ander hoekje in haar hersenen moest communiceren. 
‘Ik kom voor de vacature’, zei Lotte, en ze legde de pagina uit ‘Het 
Streeknieuws’ op de toonbank. De slager veegde haar handen af aan haar 
schort, en Lotte bedacht dat ze  haar meer een bakker vond lijken. Haar 
grote lichaam, haar vuurrode wangen, de springerige krulletjes bij de 
slapen; alles aan de slager straalde een bakkersachtige warmte uit.  
‘Ah’, zei de vrouw. ‘De vacature. Er stond een telefoonnummer bij’. 
‘Ik woon in de straat hiernaast’, zei Lotte. ‘En ik hou erg van eten.’ 
De slager lachte hartelijk, Lotte werd rood, mompelde: ‘Ik bedoel… Ik hou 
erg van vlees, ik weet er veel van. En ik woon in de buurt.  Ik dacht: ik loop 
gewoon eens langs… Of nou ja, ik dacht dat niet, maar Jelle zei het. Mijn 
man.’ 
De slager lachte alweer, zwaaide naar een klant, riep over haar schouder 
dat het rundergehakt bijgevuld moest worden. Of eigenlijk riep ze alleen: 
‘Rundergehakt!’ maar blijkbaar was die informatie voldoende, want de 
bijna lege schaal werd uit de toonbank gevist. Ik wil hier werken, besefte 
Lotte. Hier wil ik mijn hoofd legen, mijn hoofd vullen met  
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schouderkarbonades, biefstukken en sukadelappen, met mijn vingers de 
verdovende kou van het vlees voelen. 
‘Ik zal u vanavond bellen’, beloofde Lotte, en ze dacht: Jelle heeft het goed 
aangevuld. 
Een beklemmende en bevrijdende roman over een ontwricht gezin tegen 
het decor van het verraderlijk mooie Waddengebied. 
 

‘Niets ontgaat ons’ van Janke Reitsma is een 
overrompelend gezinsdrama dat zich afspeelt aan de 
waddenkust. Koen leidt samen met zijn ouders een 
geïsoleerd bestaan. Als zijn moeder zwanger raakt en 
met haar medicijnen stopt, keren haar psychische 
klachten terug. Aukje wordt geboren met een ernstige 
chromosoomafwijking, waardoor ze niet lang te leven 
heeft. Terwijl zijn vader op de achtergrond raakt, besluit 
Koen de zorg voor zijn zusje op zich te nemen. Een 
verantwoordelijkheid die zo ver voert dat hij besluit 

Aukje naar het wad te brengen, de plek die hij als het paradijs op aarde 
beschouwt en waarvan hij vindt dat ze die één keer moet zien. 
Iemand schreef over dit boek het volgende: 
Wat een prachtig boek, ik heb het in een keer uitgelezen. Aan de 
binnenkant van de omslag staan een aantal quotes, waaronder twee die 
aangeven dat het boek onderhuids iets met je doet. Dat is ook echt zo. Er 
wordt veel niet gezegd en ook veel niet geschreven, waardoor je als lezer 
zelf moet invullen. Des te harder komt het binnen. 
Het gezin dat centraal staat in het boek leidt een afgezonderd leven, ze 
vormen een front, zij tegen de rest van de wereld. Binnen dat front is er 
veel liefde, maar gaat er ook veel mis. De moeder heeft psychische 
problemen, het zusje is ernstig gehandicapt en de vader vlucht ervoor weg. 
Koen neemt de zorg voor zijn zusje op zich en besluit haar mee te nemen 
naar het eiland op het wad. 
Het verhaal zit goed in elkaar, het laat je nog lang nadenken over wat goed 
is en wat fout, en dat nieuwsberichten van dramatische gezinssituaties 
vaak een heel verhaal bevatten dat wij niet kennen. Daarnaast is het ook 
goed geschreven, mooie zinnen en beschrijvingen, die je soms een paar 
keer over wilt lezen om ze goed te laten doordringen. 

Van harte aanbevolen, Rien Bijl 
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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 6 juni gaan Jan Riemersma en Gert Bartelink in gesprek met 
wethouder Mark van de Bunte over alle recente ontwikkelingen in de lokale 
politiek. 
En 14 juni willen Lya Bonenkamp en Aletta Evertse alles weten over 
kringloopwinkel Gain, dat gevestigd is aan de Marconistraat. 
Op 21 juni ontvangen Gert Bartelink en Frans van Baardwijk de heer Theo 
van de Doel, die komt vertellen over de veteranenzorg. 
En de laatste dinsdag op 28 juni is het onderwerp ‘Nunspeet uit de kunst’. 
Frans van Baardwijk en Dineke de Vries hebben mevrouw Wenda 
Westerhuis uitgenodigd om te komen vertellen wat er allemaal po het 
programma staat. 
 
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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Kruiswoordpuzzel Juni 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    44    45     

46       47      

-  

oplossing 1 36 12 42 11 24 4 28 33 46 17 

-  

 
- Horizontaal: 1 Zoon van David. 6 sufkop. 12 overste. 14 buideldier. 15 ladder. 
- 16 boom. 18 land in Azië. 19 finish. 20 dirigeerstok. 22 bouwland. 23 en dergelijke 

afk. 24 bloem. 26 lidwoord. 27 dicht. 28 tandbeen. 30 betaalplaats. 32 zoogdier. 
34 werkplaats. 35 meisjesnaam. 37 vat. 39 gier. 41 hoeveelheid. 

- 42 later. 43 laan. 45 kaasstad. 46 tegel. 47 teken gereedschap. 
- Verticaal: 1 kier. 2 vogel. 3 gezang. 4 handgreep. 5 titel. 7 religie. 8 schaap. 
- 9 bericht. 10 dier. 11 vlegel. 13 bouwmateriaal. 16 etmaal. 17 zuster. 20 onmens. 

21 nul. 24 boeket. 25 zangstem. 27 reep. 29 Haantje de voorste. 
- 30 lichtbron. 31 blut. 32 belegen. 33 toer. 34 schuifbak. 36 tijdstip. 38 akelig. 
- 40 voorzetsel. 42 mythologisch figuur. 44 landcode Finland. 45 weg. 
- Oplossingen naar het secretariaat vóór 21 juni onder de goede inzendingen wordt 

een VVV bon verloot. Oplossing mei :  Zomerpantalon. 
- Een prijsje gaat naar: mw. A.C. van den Berg -Welij 
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Elburgerweg 15 

8071 TA Nunspeet 

(0341) 25 72 42 

www.hetvenster-nunspeet.nl 

info@hetvenster-nunspeet.nl  

 

Geheugenfitness 
Merkt u dat uw geheugen niet meer zo goed werkt als eerst? En wilt u daar 
mee aan de slag? Dan bent u van harte welkom bij de gezamenlijke 
geheugenfitness. Tijdens een wekelijks uur activeren we met elkaar het 
geheugen door middel van het ophalen van herinneringen en 
geheugenoefeningen. Ook bespreken we de oorzaken van de 
verminderende werking van het geheugen. Natuurlijk gaat het ook om 
ontmoeting en gezelligheid met elkaar. 
Wanneer:  Elke woensdag van 10.00-11.00 uur 
Waar:   Wijkontmoetingscentrum De Binnenhof, Colijnstraat 78 
Kosten:       Geen  
Aanmelden:  Graag bij Judith Lutgerink, Stichting Welzijn Nunspeet (0341) 
25 20 20 of bij Maria Beens, Stichting Het Venster (0341) 25 72 42. 
De geheugenfitness is een gezamenlijk initiatief van Stichting Welzijn 
Nunspeet, Interakt Contour, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en 
Stichting Het Venster. 
 
Gevraagd - spullen voor de Venstermarkt  
Heeft u spullen die u niet meer gebruikt, dan kunt u deze schenken aan Het 
Venster. Het gaat om bruikbare en verkoopbare spullen. Kleding dient 
schoon en heel te zijn. Wij kunnen GEEN grote meubelen aannemen zoals 
bedden, matrassen, ledikanten, bankstellen en wandmeubels. .  
Voor info kunt u contact opnemen met Geusje van de Werfhorst  
T 0341-257242 of g.vdwerfhorst@hetVenster-nunspeet.nl 
 
Open maaltijden! 
Eten is natuurlijk heel belangrijk. Sámen eten verbindt en brengt mensen 
bij elkaar.  
Voor velen is het dan een ontspannen en gezellig moment. 
Eet u liever samen? Weet u van harte welkom bij Het Venster. 
Elke werkdag van 11.45 – 13.15 uur. Prijs: € 6,50.  
Graag een werkdag van te voren aanmelden! 

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:g.vdwerfhorst@hetVenster-nunspeet.nl
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Bij het afnemen van de gezondheid door ziekte of door ouderdom kan er 
veel op u afkomen aan vragen en dilemma’s. Er komt een moment dat 
beter worden niet meer mogelijk is; de palliatieve fase breekt aan. 
Hospice De Regenboog en Het Venster nodigen u uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 28 juni a.s., in Het Venster, met als doel 
het vergroten van bewustwording en kennis over palliatieve zorg. Jolanda 
Dekker, verpleegkundige van Hospice De Regenboog, zal een presentatie 
verzorgen. 
U kunt zich opgeven – voor 23 juni – bij de Hospice, tel.nr. 0341 250962.  

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. 
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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. 
 
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.

1671051_PCOB Nieuwsbrief AA>A5.indd   1 27-09-10   14:56

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 22 Juni 2022. 
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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




