
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.

De werkzaamheden rond de stationsomgeving zijn duidelijk zichtbaar. 
Het “Oude Joris” is ook gesloopt. 

Afdeling Nunspeet 36e jaargang nr. 6, Juli/Aug. 2022. 
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Beste PCOB-ers, 
 

Niets doen is ook iets doen! 
Deze uitspraak kwam ik pas ergens tegen: “Niets doen is ook iets doen!” 
Zeker zo vlak voor de vakantie een prachtige uitspraak toch…of niet? Ik 
denk dat velen het hier niet mee eens zijn. Zij hollen de hele dag maar door 
want ze denken altijd dat ze altijd iets moeten doen. U herkent dat 
misschien ook wel, aan het eind van een verjaardag of bezoek zie je 
mensen ongevraagd opstaan om te gaan helpen. Dat zo’n houding soms 
heel vervelend kan zijn merken ze niet eens. Ze denken dat ze moeten 
helpen! Maarten Luther had het over het ‘heilige luieren’. Misschien bent u 
in uw leven ook wel eens stil gezet, door corona, een gebroken arm of 
been, werkeloosheid of noem maar op. Dan ga je de dingen anders leren 
zien, te luisteren naar je gedachten. Je krijgt dan juist tijd om het ‘niets 
doen’ te oefenen. Je wordt er toe gedwongen, het moet. En je gaat alles 
anders zien, je gaat op de kleine dingen letten, op de mensen om je heen, 
de dingen die je gelukkig kunnen maken, om die aandacht te geven. En 
daar heb je misschien het  ‘niets doen’ wel voor nodig. Daarover heb ik het 
volgende stukje gevonden om eens over te denken.  
 
“Ik denk dat ze op hem wacht, maar ik weet het niet zeker. Ik zie haar elke 
zaterdagmorgen, op de markt. Ze praat Slavisch en in zichzelf. Ze drentelt 
wat rond, maar volgens mij wacht ze eigenlijk. Want meestal rond een uur 
of tien komt hij langs gestiefeld. Hij is, in mijn verbeelding, weduwnaar en 
kerkt behoudend. Hij heeft iets statigs, maar ook iets zachts. Hij heeft een 
stok en zo’n oud winkelkoffertje op wieltjes. Hij komt naar de markt voor 
een gesneden bruin brood. Ik zie in alles dat hij vriendelijk is en 
goedwillend. Misschien is er ook ergens een flardje droefheid. Ik denk dat 
zijn aandacht belangrijk voor haar is (…). Simon Carmiggelt, schrijver en 
vooral columnist, kon mensen beschrijven op een unieke manier. Hij kon 
het kleine leven, de terloopse dingen en de diepte in het gewone, zo 
beschrijven dat dat kleine eigenlijk groots bleek te zijn. Misschien zoals in 
mijn traditie de hervormde dominee J.T. Doornenbal kon observeren en 
schrijven. “Ik beschik maar over één talent,’ zei hij ‘en dat is het bezit van 
mijn ogen en het vermogen ermee de schoonheid der dingen te zien en er 
een klein geluk uit weg te dragen.’ Dát – het kleine, de schoonheid en het 
geluk.  
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Je zou hopen op ‘iets meer Carmiggelt,’ en liever nog ‘iets meer 
Doornenbal’, in onze dagen.  
En juist door het niets doen, kunnen we van bovenstaande juist iets doen. 
Gelukkig maar.  
Straks ga ik weer naar de markt, en drentel ik net zolang tot ik ze weer zie. 
Zij zijn mijn gelukkige momenten van het niets doen!!” 
( overgenomen uit de Waarheidsvriend van maart 2021) 

Rien Bijl 

 

Maak mij dienstbaar. 
 

Maak mij dienstbaar zonder opdringerigheid, 
dat ik anderen helpen mag 
zonder hen te vernederen. 
Maak mij toegewijd aan de grond, 
aan alles wat laag en onaanzienlijk is, 
dat ik mag behartigen 
wat niemand behartigt, 
en leer mij wachten, luisteren en zwijgen. 
Maak mij klein en arm genoeg 
Om zelf geholpen te worden  door anderen. 
Stuur mij op weg in deze wereld 
op zoek naar leeftocht, op zoek naar uw naam. 

 
Huub Oosterhuis 

 
 

Of u op vakantie gaat of heerlijk thuisblijft en niets gaat doen. Hoe het ook 
zij. Allemaal een gezegende tijd toegewenst en we hopen in september 
weer de draad op te pakken, zowel wat de nieuwsbrief betreft als ons 
maandelijks programma. 
Het bestuur van de PCOB 



4 

 

 

Kort verslag bestuursvergadering 7 juni 2022 
De voorzitter heet ons allen welkom op deze zesde bestuursvergadering in 
2022. 
De heer R. Bijl gaat voor in gebed waarna hij uit Handelingen 2 (Herziene 
Statenvertaling) voorleest. Over Pinksteren, over de (andere) Trooster en 
over de Vreugdebrenger. Hij leest een stukje voor uit het boek van Willem 
Jan Otten: Zondagmorgen. Een toepassing. Over 52 zondagen, het jaar 
rond. 
Hierna wordt de agenda en het verslag van de vorige vergadering 
ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en 
opgeschoond. 
Naar aanleiding van het verslag wordt door de voorzitter voorgesteld op de 
regio-vergadering van 10 oktober a.s. Mw. L. Rinkema, coördinator bij de 
landelijke PCOB, uit te nodigen. De voorzitter zal haar daarvoor uitnodigen. 
Haar zal onder meer worden gevraagd verduidelijking te brengen in het 
punt Belastingservice. 
Over het actiepunt gebruik beamer voor de liederen op de ledenmiddagen 
wordt bepaald dat het blauwe liedboekje gehandhaafd blijft. 
De schriftelijke mededelingen van de secretaris worden behandeld. De 
oplossingen van de puzzel kunnen naar het secretariaat worden gezonden. 
Bij verschillen (teveel of tekort) in het aantal te bezorgen Nieuwsbrieven 
wordt geadviseerd dit per situatie op te lossen. Opgemerkt wordt dat bij 
ledenwerving ook een aantal extra exemplaren van de Nieuwsbrief liggen 
voor nieuwe leden. 
Onder Financiële zaken is de opstart van de Rabo Club Support behandeld. 
De penningmeester verwoordt dat tegen september de actie eigenlijk goed 
zal losbarsten. Wij hopen dat er flink ondersteund zal worden. 
Uit de evaluatie van het reisje van 3 mei is gebleken dat we nagenoeg 
quitte spelen. Verder was er wat ongemak over de te beperkte ruimte op 
de boot tijdens de lunch. Dit is een punt van aandacht voor de 
activiteitencommissie. 
Onder bestuurszaken de mededeling dat de heer Bijl de organisatie van de 
Nieuwsbrief (gecombineerd) van juli/augustus zal behartigen. 
Onder Nieuws uit de commissies wordt het punt organisatie meerdaagse 
reizen besproken. Bureau Midland wil en kan deze reizen ook verzorgen. 
De voor en tegens worden in beeld gebracht. Vooralsnog wordt besloten  
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hier een inventarisatie over te houden. De activiteitencommissie zal 
hiervoor na het reisje van 7 oktober 2022 een stukje publiceren. 
Omzien Naar Elkaar. Het bezoekwerk wordt besproken. Na ampele 
afwegingen wordt besloten de leden niet meer aan huis te bezoeken 
(anders dan het afgeven van een attentie enz.). Verwezen wordt voor 
bezoekwerk naar de activiteiten van de Veluwse Heuvel of ’t Venster. De 
tekst in de Nieuwsbrief is hierop aangepast. 
Volgende vergadering maandag 5 september 2022. De heer J. van 
Ouwendorp gaat voor in dankgebed. Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter de vergadering. Hij wenst ons een goede vakantieperiode toe. 

            Ben van der Scheer   
 

             

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 07-10-2022. Dagtocht IJsselvallei!! 
Dit wordt een dagtocht door de 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. Noteert u alvast de datum. 
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Kerkelijke uitzendingen via de Lokale Radio 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 
Het bestuur van de PCOB heeft in de bestuursvergadering van 7 juni 2022 
besloten in principe niet meer proactief op bezoek aan huis te gaan bij de  
leden. Mocht bezoek toch gewenst zijn, dan kan er contact worden 
opgenomen met bijvoorbeeld ’t Venster (0341-257242) of de Veluwse 
Heuvel (088-0565931).  

Juli 
  3     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
  5    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
10     zondag     Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) 
12    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
17     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
19    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
24     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
26    dinsdag     Samenwerking van Kerken 
31     zondag     Vrij Evangelische Gemeente                        
 
Augustus  
  2    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
  7     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
  9    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
14     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
16    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
21     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
23    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk   
28     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk   
30    dinsdag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
                                     

 

mailto:marrie.voogd@gmail.com
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Voor u gelezen . Delia Owens en Rosita Steenbeek 

 
 

Een onwaarschijnlijk succesverhaal. Ruim 6 miljoen 
exemplaren verkocht in de VS! 
 
Kya Clark is in haar eentje opgegroeid in het moeras 
van Barkley Cove in North Carolina, afgesloten van 
de bewoonde wereld. Om zichzelf te onderhouden 
ruilt ze vis, en groenten uit haar moestuin voor 
andere levensmiddelen. Ze voelt zich er thuis, 
beschouwt de natuur als haar leerschool. Maar als 
ze in aanraking komt met twee jongemannen uit de 
stad ontdekt ze dat er ook een andere wereld is. 

Wanneer een van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking 
onmiddellijk op Kya. 
Delia Owens groeide op in Thomasville, Georgia en vertrok, nadat ze haar 
opleiding had afgerond, naar Afrika. Daar heeft ze tientallen jaren 
doorgebracht met het bestuderen van wilde dieren. Ze is 'natuur-
schrijfster' en heeft gepubliceerd in diverse gerenommeerde 
natuurvakbladen. 
 

Julia is het enige kind van keizer Augustus. Ze zegt 
wat ze denkt, houdt van provoceren, maakt verre 
reizen en frequenteert een literaire kring van 
geestverwanten die moeten aanzien hoe de 
Republiek een keizerlijk regime wordt. Een van hen is 
haar grote liefde Iullus Antonius. In deze kring 
worden subversieve teksten geschreven en snode 
plannen gesmeed, waarin Julia gevaarlijk wordt 
meegesleept. Rosita Steenbeek gaat op zoek naar 
deze omstreden en vergeten keizersdochter en wekt  
 

haar tot leven, geholpen door gedegen historisch onderzoek, de poëzie van 
Julia’s tijdgenoten, en door plekken uit haar leven te bezoeken, waar de 
geschiedenis aanraak baar wordt. In deze schitterende historische roman 
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rijst een temperamentvolle vrouw op die haar eigen keuzes maakt, 
gedwarsboomd door haar vader die haar dwingt tot huwelijken die passen 
in zijn politieke strategie. 
 
Rosita Steenbeek studeerde aanvankelijk klassieke talen en theologie, maar 
haalde haar doctoraal in de Nederlandse taal- en letterkunde. Steenbeek 
debuteerde in 1994 met De laatste vrouw, een roman die in vele talen 
vertaald werd en waarmee ze internationale bekendheid verwierf. In de 
jaren erna volgden diverse romans en verhalen, waarvan vele met een 
Italiaanse setting. In Rose (2015) schetst Rosita Steenbeek het bewogen 
levensverhaal van haar Joods-Duitse grootmoeder. Verder schreef 
Steenbeek boeken over Rome, de stad waar zij sinds 1985 woont. Deze zijn 
nu samengebracht in één bundel: Rome.         Rien Bijl 

 

Veilig inloggen Belastingdienst? Kies dit! 
 
Log je in bij de Belastingdienst met je DigiD? En gebruik je hiervoor alleen 
een gebruikersnaam en wachtwoord? Stel dan de eerstvolgende keer dat je 
inlogt direct de DigiD app of sms-controle in. Zo kan je veilig blijven 
inloggen bij de Belastingdienst. Lees hier op ZoKiesje.nl hoe je de extra 
beveiliging activeert. 

 Vanaf 1 oktober 2022 

Om je persoonlijke gegevens nog beter te beschermen, kan je bij de 
Belastingdienst vanaf 1 oktober 2022 alleen nog inloggen met de DigiD app 
of met extra sms-controle. Je hebt dan altijd je (mobiele) telefoon of tablet 
nodig om in te loggen. Zo is de kans kleiner dat iemand anders met jouw 
gegevens kan inloggen. 

 Activeer in enkele stappen DigiD app of sms-controle 

Moet je de komende tijd iets regelen met je DigiD? Bijvoorbeeld 
je aangifte, je rekeningnummer wijzigen of je definitieve aanslag van de  

 

 

Belastingdienst online bekijken? Activeer dan direct de DigiD app of de 
extra sms-controle. 

https://www.zokiesje.nl/nieuws/?nieuws=Aangifte_inkomstenbelasting&item=70
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Zelf kiezen met de DigiD app 

Met de DigiD app hoef je geen wachtwoord te onthouden. Alleen een 
pincode die je zelf kiest. De app is makkelijk en veilig. Om de DigiD app te 
gebruiken, hebt u een smartphone of tablet nodig. Het instellen van de app 
is in enkele minuten geregeld. Op digid.nl/hulp/stapvoorstap vind je 
instructievideo’s en stappenplannen die je helpen bij het activeren van de 
DigiD app. 

 

Sms-controle 

Je kunt ook kiezen voor sms-controle. Voor het activeren van sms-controle 
heb je een mobiele of een vaste telefoon nodig. Je krijgt na het invullen van 
je telefoonnummer een brief thuis gestuurd met een activatiecode om 
zeker te zijn van je identiteit. 

 Sms-controle activeer je in 7 stappen: 

1. Ga naar digid.nl. Klik rechtsboven op Mijn DigiD. 
2. Klik op Met gebruikersnaam en wachtwoord en log in. 
3. Ga naar Sms-controle. Klik achter Sms-controle niet actief op Sms-

controle aanvragen en klik op Doorgaan. 
4. Vul je telefoonnummer in en klik op Volgende. Heb je geen mobiele 

telefoon? Dan kan je het nummer van de vaste telefoon invullen.  
Zet in dat geval een vinkje voor 'Ik wil gesproken sms-berichten 
ontvangen'. En klik op Volgende. 

5. Je ontvangt een (gesproken) sms van DigiD met daarin een code. 
6. Vul deze code in en klik op Volgende. 
7. Binnen 3 dagen krijg je een brief met een activeringscode. In de 

brief lees je hoe je de sms-controle activeert met de code. 

https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap/
https://www.digid.nl/
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 Hulp nodig? 

De Belastingdienst helpt je graag. Er zijn verschillende manieren waarop je 
hulp kunt krijgen: 

Via de website van DigiD 

Hier vind je ook meer informatie over iemand machtigen als je je zaken 
voor de Belastingdienst door iemand anders wilt laten regelen. 

Bel gratis de BelastingTelefoon 

Dat kan op 0800 0543. Je kunt bellen op maandag tot en met donderdag 
van 8:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Je kunt een 
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek bij jouw in de buurt. 

Balie gemeentehuis en kantoren 

Je kunt ook terecht bij een balie in één van de belastingkantoren. Ook zijn 
er steunpunten te vinden in verschillende gemeentehuizen en 
stadskantoren. Via de BelastingTelefoon (0800 - 0543) maak je een gratis 
afspraak. 

Informatiepunt Digitale Overheid 

Stel je vraag aan een medewerker van een Informatiepunt Digitale 
Overheid. Op de website kan je zien waar het informatiepunt in jouw buurt 
is. 

 

 

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 

 

 

https://www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl/
https://www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl/
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Juli – augustus 2022. doorloper 

 
Horizontaal: 1 verlichting, danig. 2 lof, haaruitval, identificatieplaatje, daar. 
3 lidwoord, bevlogen, gebaar. 4 binnen, landverhuizer, wondvocht. 5 vat, 
kaartenboek, wals, biologisch keurmerk. 6 wanneer, leemte, later, woonplaats. 
7 rekening, lichaamsdeel, kleur, chemisch element. 8 te koop afk. medicus, 
landmacht, belegen. 9 draaien, dier, deel van een ei. 10 @, tot en met afk. mak, 
stoomschip afk. vader, nummer afk. bridgeterm. 
Verticaal: slaapplaats, vogel. 2 voetbalstadion, balie. 3 cijfer, begin. 4 deelteken, 
vrouwenverblijf. 5 proef, springstof. 6 houding, schittering, bergplaats. 7 deel van 
een schip, vaartuig, dier. 8 windrichting, klem, rivier. 9 mode, landcode, brandstof. 
10 emeritus afk, deel van de Bijbel. bloeiwijze, boom. 11 neerslag, bloedvat. 12 
titel, naaldtekening, stekel. 13 vogel, kostbaar. 14 gevlekt, Islamitische Staat afk. 
15 daar, slijtage, muzieknoot. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

 

oplossing               

Stuur uw oplossing vóór 16 aug naar het secretariaat, onder de goede inzendingen 
wordt een VVV bon verloot. Oplossing juni: superboeren 
Een prijsje gaat naar Ineke Brussé. 



12 

 

 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!  
   
 Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OV-
ambassadeurs advies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein of 
bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan 
men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Voor 
sommige mensen is het al even geleden dat ze gebruik gemaakt hebben 
van het openbaar vervoer.  Door de OV-ambassadeurs te bevragen en door 
te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een 
bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis 
is dan geen probleem meer.   
   
Telefonische spreekuren   
Wanneer u telefonisch contact wilt opnemen, dan kunt u bellen met een 
van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks 
zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te 
beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.    
   
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur    
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur    
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur    
 
LET OP!! Tijdens de zomerperiode van 1 juli t/m 31 augustus alleen 
bereikbaar in de ochtenden. 
 
Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-
ambassadeur.    
De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat het openbaar 
vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn.  Reizen 
met het openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het 
OV, bieden hierbij de helpende hand.   
 
Contactinformatie                              
OV-ambassadeurs,  Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle, tel. 038-4540130  
  

http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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Ledenadministratie 
 

NIEUWE LEDEN: 
 
 Dhr. A.H.J. Foppen 
 

 Wij hopen U op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten. 
 

OVERLEDEN: 
 
Dhr. H. Witteveen 
Mw. W. Bonestroo-van der Weerd 
 
Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze 
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. 
 
 

PCOB afdeling Nunspeet, doet iets voor haar leden 
 

• 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,-.              

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 di. 5, 12, 19 en 26 juli, presenteert Jan Riemersma zijn 
muziekprogramma.. 
Op di. 2 aug. ontvangen Marianne Slee en Aletta Evertse, Femmie van 
Egmond om te praten over het “Korenfestival Vierhouten.  
Op di. 9 aug. ontvangen Lya Bonenkamp en Marianne Slee, Judith Lutgerink 
om het te hebben over de activiteiten van SWN.  
Op di. 16 aug. zijn Dineke de Vries en Aletta Evertse in gesprek met Marga 
van der Horst en Gerdien Top over het Alzheimertrefpunt. 
Op di. 23 aug. zijn Dineke de Vries en Jan Riemersma met hun gasten Gert 
Mulder en Alice in gesprek over “Coordinator zorgproject Museum” 
 
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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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. 
 
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). 
 

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/
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Heijda Dranken & Geschenken, Laan 1, Nunspeet, tel. 254647, 
www.heijda.nl: 5% korting op al uw aankopen, exclusief acties, 
aanbiedingen en speciale bestellingen. 
Kamp Schoenen, Stationslaan 60, Nunspeet, tel. 252175, 
www.kampschoenen.nl: *10% korting op persoonsgebonden aankopen 
boven € 50,- (exclusief reparaties, acties en aanbiedingen). 

Kapsalon Thijs Voerman, Oenenburgweg 82, tel. 256025, 
www.thijsvoerman.nl: 10% korting op alle behandelingen. 

Keurslagerij De Kievid, Harderwijkerweg 15, Nunspeet: 
5%  korting op al uw winkelaankopen m.u.v. BBQ en caterings producten. 
Voor PCOB leden ligt een gratis keurspaarpas klaar met een tegoed van 25 
punten t.w.v. € 2,50. 

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). 

http://www.heijda.nl/
http://www.kampschoenen.nl/
http://www.thijsvoerman.nl/
http://www.looxbf.nl/
http://www.naaimodecentrumdenouden.nl/
http://www.optiekvanveen.nl/
http://www.oogenoorzorg.nl/
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PartsNL Hofman, Kerkendriest 2, Nunspeet, tel. 258080, www.partsnl.nl: 
10% korting op uw winkelaankopen (uitgezonderd reparaties, acties en 
aanbiedingen). 
 
Prominent Comfortproducten BV, Stationslaan 49, Nunspeet: 
10% korting op het hele assortiment. 
 
Slaapidee, slaapkamer speciaalzaak, Ds. Martiniuslaan 8, Nunspeet, tel. 
256721: 10% EXTRA korting op ons bedtextiel (overtreksets, hoeslakens, 
moltons en kussens) 
 
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.partsnl.nl/
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.
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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 17 Aug. 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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