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Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren
die vanuit het protestants-christelijke
gedachtengoed opkomen voor de
positie van ouderen in de maatschappij.
Als één van de grotere maatschappelijke
organisaties is de PCOB op zowel
landelijk, provinciaal als lokaal niveau
actief. Niet alleen via de landelijke
organisatie, maar juist ook via de
gewesten en de honderden afdelingen
zijn wij een belangrijke gespreks-
partner voor diverse instanties, overheden, 
overlegorganen en politieke partijen.
De seniorenorganisatie is vooral actief
op het terrein van gezondheid, wonen,
welzijn, financiën, identiteit en vervoer.
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Algemene informatie over de PCOB
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken

31e jaargang nummer 5, mei 2022

De PCOB zet zich onder meer in voor:

▪ Arbeid: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele pensionering
▪ en bestrijding van leeftijdsdiscriminatie.
▪ Educatie: Scholing op het gebied van b.v. informatica en techniek.
▪ Welzijn: Recreatie en sport voor alle ouderen.

Toegankelijkheid van gebouwen en winkels.
Aandacht voor elkaar.

▪ Mobiliteit: Verplaatsingsmogelijkheden voor iedereen.

Lidmaatschap 2022: Individueel: € 32,00 per jaar
Met partner: € 52,00 per jaar
Bij voorkeur via een doorlopende machtiging 
die door de penningmeester aan u wordt verstrekt.
De bankrekening van onze afdeling luidt:
NL 58 RABO 0347 8890 26

UVV Vervoer: Door de hele gemeente Nijkerk. Wilt u hiervan
gebruik maken, bel dan één dag van tevoren
tussen 09.00 uur en 10.00 uur: 033-2460115.
Voor meer informatie, b.v. de kosten, kunt u
ook dit nummer bellen.

Telefooncirkel: Een gezamenlijk project met PCOB en is gericht op
persoonlijke belangstelling en sociale controle. Een
groepje van maximaal 5 personen belt elkaar in
volgorde. Het nut van een kort telefonisch contact
is voor de oudere mens zeer belangrijk gebleken;
tel. UVV 033-2460115

Redactie/opmaak: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com

Deadline inleveren kopij:

Nieuwsbulletin juni inleveren vóór 14 mei 2022 bij S. van den Bosch:
nijkerk@pcob50plus.nl
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VAN HET BESTUUR

Onze landelijke organisatie KBO-PCOB vraagt door het houden van een aantal 
bijeenkomsten in het land, de zogeheten Inspiratie-tour, aandacht voor het rei-
len en zeilen van de afdelingen. Namens onze afdeling heb ik een bijeenkomst 
bijgewoond. 

Inspirerend was het zeker, het begon met een indrukwekkende lezing van Leo 
Fijen, de welbekende historicus en journalist die wekelijks op zondagmorgen 
geloofsgesprekken voert met verschillende mensen in een KRO-NCRV pro-
gramma. Hij zette ons stil in deze moeilijke tijd en gaf daarbij een aantal advie-
zen, o.a. zoek de stilte voor jezelf, geef aandacht aan elkaar, leef met vrede in 
je hart en ben verzekerd dat wij mogen leven op de adem van Gods stem. 

Een tweede inleider was Jaap Jongbloed van het tv-programma Een Vandaag, 
hij zette ons de spiegel voor dat elke dag bewegen een belangrijk aspect is om 
“jong” te blijven…. Met deze inspiraties werden de aanwezigen ’s middags ge-
confronteerd met, hoe houden wij onze ouderenorganisatie op de been.
Belangenbehartiging, ledenwerving en het nieuwe besturen vroegen de aan-
dacht in verschillende workshops.

Opvallend is dan dat met name het besturen van afdelingen op veel plaatsen 
het probleem is en dat kennen wij helaas ook al een aantal jaren. In ons vorige 
nieuwsbulletin is daar ook aandacht voor gevraagd. Wie dat wil kan op de web-
site van de KBO-PCOB onder het “kopje” Vereniging en daarna KBO-PCOB-
Academie en naslag aantikken informatie en samenvattingen van de inspira-
tie-tour vinden, hetgeen ik van harte aanbeveel. Voor vragen kunt u mij altijd 
bellen. Onderstaand plaatje geeft aan hoe het er vaak voorstaat met de afdelin-
gen.
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Nu de draad weer oppakkend naar dit moment, dan hebben wij de jaarverga-
dering inmiddels weer achter ons (verslag volgt in het volgende nieuwsbulletin 
van eind mei) en daarmee het korte begin van dit jaar weer afgesloten. 
Wij hopen nog een mooie dag met velen een dagje op reis te gaan en daarna 
gaan wij alweer het zomerreces in. 

Waarmee ook de wens wordt uitgesproken dat wij met nieuw elan een goed 
seizoen 2022-2023 in mogen gaan.

Inmiddels hebben wij het paasfeest weer mogen vieren. In deze roerige tijd van 
oorlog en geweld in Oekraïne en op veel meer plaatsen in de wereld, dan toch 
de opstanding van onze Heer Jezus vieren zal voor velen ook aanleiding ge-
weest zijn je af te vragen of het wel goed zal komen. Hoe begrijpelijk ook, toch 
is juist de overwinning op de dood voor ons een houvast voor de toekomst van 
je persoonlijk leven. Met deze geloofswetenschap kun je verder en dat geven 
wij elkaar graag mee. Volhouden dat Jezus de grote overwinnaar is geeft je 
goede moed en houvast. Een prachtig lied van Ad den Besten mag ons tot on-
dersteuning zijn in ons leven.

Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van Zijn genadig aangezicht.
in Christus in ons leven!

Namens het bestuur wens ik iedereen gezondheid en vrede voor de komende 
periode,

Jaap Roele
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Een honderdjarig lid van 
onze PCOB in Nijkerk

Op 26 maart j.l. mocht 
mevrouw E. van Bezooijen-
Stravers haar 100 jarige 
leeftijd vieren.
Wat een mijlpaal om dit te 
mogen beleven.
Namens de PCOB leden 
heeft Gijs Blokhuis haar de 
felicitaties overgebracht 
zoals op onderstaande foto 
is te zien.
Als bestuur wensen wij me-
vrouw nog een gezegende
tijd onder de trouwe hoede 
van onze God.

…………………………………………………………………………….

Jaarrooster 2022 PCOB Nijkerk eo

Datum Locatie Onderwerp

13 mei Voorjaarsreis Het landschap in oostelijk Nederland

8 sept Hoevelaken Nog nader te bepalen

14 sept Nijkerk Evert de Graaf over koningin Wilhelmina

okt Najaarstocht

19 okt Nijkerk Enerverend levensverhaal van Gert van Putten

8 dec Hoevelaken Adventsbijeenkomst voor alle PCOB leden



Gasthuisstraat 2
3861 BS NIJKERK

Telefoon: 033 - 2452554
info@wijnhandelslijterijdemoor.nl
www.wijnhandelslijterijdemoor.nl

Gefeliciteerd!
U hebt een goede keuze kunnen maken.

U gaat naar...

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

E info@notarishuishoevelaken.nl

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

Vervolg op hetgeen hier in Nieuwsbulletin van april over is vermeld
Op 30 maart 2022 is de lokale alliantie die zich gaat inzetten om het financieel 
misbruik van ouderen te voorkomen van start gegaan. Dit heeft plaatsgevon-
den in een inspirerende bijeenkomst met wethouder Harke Dijksterhuis en de 
deelnemers. Van de kant van onze afdeling waren hierbij onze voorzitter Jaap 
Roele (heeft de intentie overeenkomst getekend) en ons lid Herman Verheij 
(wordt namens onze afdeling deelnemer van de Alliantie). 
In De Stad Nijkerk van 6 april j.l. is over deze start gepubliceerd.

Met Sigma gaan we op korte termijn bekijken hoe de bewustwording bij de ou-
deren in onze gemeente rond deze problematiek kan worden versterkt.
Gelijktijdig bekijken we daarbij ook naar de problematiek van de online fraude 
bijvoorbeeld via hulpvraag WhatsApp, Phising, etc  en hoe je je daar tegen kan
beschermen. Dat doen we samen met SeniorWeb Nijkerk. 
In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug. 

Vooruitlopend daarop herhalen we het volgende uit de vorige nieuwsbrief.
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1) Als men aandachtspunten of vragen rond dit onderwerp heeft (kan in speci-
fieke gevallen zeer gevoelig liggen) kan men contact opnemen met Her-
man Verheij (hij garandeert vertrouwelijkheid). Zijn contactgegevens zijn: 
mobiel 06 30 05 12 55, email: h.verheij15@gmail.com

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 voor 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 con-
form de gemaakte afspraken hebben plaatsgevonden. 

Het bestuur

Vreemdeling
Waarom, mijn vriend, zou ik de deuren sluiten?
Ook ik ben vreemdeling, ik ga voorbij
En wat ik hier bezit, is niet van mij.
Kom binnen, of we blijven buiten.
Hoe kan ik doen alsof je er niet bent?
Tot iemand zegt: ik heb u niet gekend?

Rikkert Zuiderveld
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Wist u dat . . .

Het verschijnsel camouflage veel voorkomt in de natuur? Er zijn spinnen-soor-
ten die op een kloddertje poep lijken. Ook enkele kikkersoorten hebben de ken-
merkende witte spatten op hun grijsgroene rug om door te gaan voor een 
vogelkledder. Een hele mooie is de Macrocilix maia (zie foto hieronder). 

Deze vlinder, die in Zuid-Azië voorkomt, schildert een heel tafereel op zijn vleu-
gels van twee vliegen die op een kleddertje poep in het midden zijn afgeko-
men, inclusief wat weerspiegeling. Camouflage biedt  voordelen en zou vol-
gens de evolutieleer de hoofdoorzaak zijn van alle natuurlijke selectie.
Maar de variatie is nog steeds heel groot; wel of niet gecamoufleerd. En allerlei 
niet-nabootsende insecten slaagden er ook in te overleven, zoals een opval-
lende koninginnenpage, of een gewoon koolwitje.

Bij een vlinder die een compleet tafereel op zijn vleugels heeft, verdringen de 
vragen zich. Zien wij er toevallig vliegen in, maar is het helemaal niet zo be-
doeld? Zien vogels trouwens wel hetzelfde beeld als wij? Waarom zou dit als 
camouflage werken? Vogelpoep is vies, maar een vogel zou ook twee smake-
lijke vliegen kunnen zien en daar juist op afkomen.
Hoe heeft dit ooit door toeval kunnen ontstaan? Als het in kleine toevallige 
stapjes ontwikkeld is, 'wist' de evolutie dan dat het eindresultaat twee vliegen 
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en een hoopje poep moest worden? Is er naar een eindontwerp toegewerkt? 
Een extra probleem zit hem in de ontwikkeling van de vlinder zelf. 

Op een verbazingwekkende manier heeft deze een levensgang dat er uit een
vlinder-eitje geen babyvlindertje kruipt, maar een totaal afwijkend wezen, de 
rups. Die verandert nog eens in een opnieuw totaal afwijkend wezen, de pop. 
Wat daar gebeurt, houd je niet voor mogelijk. In de pop regelt het DNA van de 
rups een totale verbouwing die een vlinder oplevert. Die rups heeft niets met 
vogelpoep en vliegen van doen, maar 'heeft dat al wel in de planning' voor de 
volgende fase. Hoe krijgt het DNA het voor elkaar? Als klap op de vuurpijl pro-
duceert de vlinder toevallig ook nog eens een geurstof die hem doet ruiken als 
vogelpoep. Maar waarom zou de vlinder dat nodig hebben, bij de al aanwezige 
aanpassingen?

koninginnenpage

Na een mutatie is het afwachten hoe het uitpakt, neutraal, gunstig of ongunstig. 
Evolutie als mechanisme is blind en werkt zonder doel.
Maar al hebben we veel vragen, we kunnen vooral hierin het werk van God 
zien (en zijn gevoel voor humor).

Uit: Nieuwsbrief PCOB Bennekom
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PCOB Voorjaarsreis 13 mei

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.

De tocht Kris Kras 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 onverge-
telijke 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 overma-
ken 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. 
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Busopstapschema
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 kan 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.

AANMELDINGSFORMULIER

Naam

Adres                                                                                         nr

Woonplaats

Telefoon

Aantal personen

Opstapplaats

Heeft u een dieet?

Open
Open Heer, open onze ogen, zodat wij zien wie de ander is, 
de ander die ons nodig heeft. 
Heer, open onze oren, zodat wij horen naar de ander, 
de ander die zo’n pijn heeft. 
Heer, zet onze benen in beweging, zodat wij naar de ander toe kunnen gaan, 
de ander die zo eenzaam is. 
Heer, zegen onze handen, zodat wij de ander aan kunnen raken, 
de ander die ons zo nodig heeft.

Tekst: Irene Chr. Stok Uit: Diakonia, Medemens 1, 2009
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Nijkerks Diaconaal Beraad

In het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) werken 10 
protestantse en de katholieke kerken uit Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken samen. De krachten zijn 
gebundeld om als kerken te dienen en een bijdrage te 
leveren aan het welzijn van alle mensen die in de 
gemeente Nijkerk wonen.

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de projecten van het
Nijkerks Diaconaal Beraad. We zijn destijds begonnen met nieuws over het 
Vakantieproject en daar willen we nu ook mee afsluiten.

In de mooie omgeving van Hardenberg en Ommen, nl. in Mariënberg heeft het 
NDB een mooie ruime 6-persoons stacaravan die zij ter beschikking stellen van 
mensen, die om welke reden dan ook, niet de mogelijkheid hebben om een va-
kantie te boeken of er eens op uit te gaan, terwijl verandering van omgeving en 
even tot rust komen zo belangrijk is.

Maar. . . weet u dat u (of iemand die 
u kent) daar ook gebruik van kunt 
maken? Van april tot de herfst-
vakantie zijn er mogelijkheden. Bent 
u al jaren niet een weekje wegge-
weest of zou het fijn zijn om een 
weekje rust te krijgen bv. als 
mantelzorger en u heeft daar niet de 
middelen voor, dan is er een moge-
lijkheid. Zijn er problemen bv. met 
vervoer,  dan kan de werkgroep 
Vakantieproject van het NDB waar-
schijnlijk wel iets voor u betekenen.                                                                                                                                                                                    

U kunt hierover contact opnemen met het bestuur van de PCOB of via de werk-
groep Wonen en Zorg van de PCOB (zij hebben een aanmeldingsformulier).

Als u meer informatie wilt over bovenstaande, dan kunt u ook contact opnemen 
met ondergetekende, tel. 06 824 801 36. Ondergetekende is tevens lid van de 
werkgroep Vakantieproject NDB.

Hartelijke groet,
                                                                                                                                                                     
Elza van de Weerdhof (werkgroep Wonen en Zorg PCOB)
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Bedrijven en winkels waar u
op vertoon van uw ledenpas korting krijgt

Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, 3862 BL Nijkerk
10% korting, uitsluitend op kaarten

Meubel &Tapijthal, Bruins Slotlaan 76, 3861 KG Nijkerk
10% korting op meubelen

Wijnhandel & slijterij ‘De Moor’, Gasthuisstraat 2, 3861 BS Nijkerk
5% korting op alle artikelen

Optiek Verkerk, Plein 3, 3861 AB Nijkerk
Voor PCOB leden van 70 jaar en ouder een gratis vooraf oogkeuring bij het 
verlengen van het rijbewijs.

Satter Hoveniersbedrijf, Margrietlaan 27, 3871 VM Hoevelaken
tel. 033-2530008 
5% korting op de standaardtarieven.

Zorg- en Comfortwinkel Voorthuizen, Bakkersweg 2c, 3781 GP Voorthuizen, 
tel. 0342-476701 
5% korting voor de leden van de PCOB.

Kooloos slapen & raambekleding, Roelenengweg 24, 3781 BB Voorthuizen 
10% korting voor alles op het gebied van slapen en raambekleding (m.u.v. 
arbeid & fournituren)



 Warm en betrokken.

Ongeacht waar u verzekerd bent.
Vraag gratis een laatste wensenboekje aan.

Dag en nacht bereikbaar.
 06-123 67 416

info@wimvandeveenuitvaartzorg.nl
www.wimvandeveenuitvaartzorg.nl
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Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

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

2e Voorzitter:
Vacature

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

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

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

Ledenadministratie:

Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Ouderenadviseurs:

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

Lief en Leed:

Fam. G. Blokhuis tel. 033 844 67 52


