
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.

Op 7 Oktober maken wij een prachtige dagtocht door de IJsselvallei. 
Alle gegevens vindt u op pagina 4 en 5. 

Afdeling Nunspeet 36e jaargang nr. 7, September 2022. 
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Beste PCOB-ers, 
 
Ik schrijf dit stukje voor onze Nieuwsbrief terwijl het nog volop zomer is. De 
temperaturen lopen op tot 33 graden en soms is het zaak om op tijd 
verkoeling te zoeken. Wat zijn dan de Zandenplas, de bossen en het 
Veluwemeer prachtige mogelijkheden om dat recreëren dichtbij huis te 
doen. Met hulde aan Gods schepping. Aangezien de septembermaand 
weer in aantocht is, begint het ook te kriebelen in het verenigingsleven om 
weer aan de slag te gaan. Er is genoeg te doen en eigenlijk zie je nu pas dat 
ook gedurende de zomermaanden de (landelijke) PCOB niet stil zit. In deze 
Nieuwsbrief worden een paar activiteiten aangekondigd die dit najaar 
plaatsvinden. 
Zo is er ons reisje naar de IJsseldelta bij Terwolde op 7 oktober 2022. Dit 
belooft weer een prachtige dagtrip te worden. Hierover verderop in de 
Nieuwsbrief meer. 
Ook vindt er een Opfriscursus “verkeer” plaats, georganiseerd door Veilig 
Verkeer Nederland; op de donderdagen 15 en 22 september 2022 in “de 
Wheme”. Vanaf medio augustus wordt hierover informatie verstrekt in de 
Huis aan Huisbladen en de Vensterkrant. U kunt zich hiervoor aanmelden. 
Ik verwijs u ook naar het bericht in deze Nieuwsbrief. 
Verder verwijs ik u naar aankondigingen voor activiteiten inzake Waardig 
ouder worden. 
U treft ook een oproep aan om OV-ambassadeur te worden. Kansen 
genoeg om iets te betekenen voor een ander en uzelf. 
Ook is in deze Nieuwsbrief opgenomen het programma voor de komende 
periode betreffende de ledenmiddagen.  
Ik deel u mee dat de regionale bestuursvergadering van de PCOB Noord 
West Veluwe dit maal wordt gehouden in Nunspeet, Driestwegkerk op 10 
oktober 2022. In Epe is op 22 september 2022 een bestuursvergadering 
van de afdelingen in Gelderland. Zo is er voor elk wat wils de komende 
maanden. In mijn vorige voorwoord in maart 2022 schreef ik te hopen dat 
er meer activiteiten mogelijk zouden zijn voor de PCOB-ers. Dit in verband 
met de mogelijke corona-perikelen en -beperkingen. Momenteel gaan we 
met goede moed het nieuwe seizoen in en hopen en bidden dat de Heere 
God ons door al deze belemmeringen heen zal helpen. Ik wil eindigen met 
een vers. 
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Jezus, niet mijn eigen kracht, 
Niet het werk door mij volbracht, 

                                       Niet het offer dat ik breng, 
Niet de tranen die ik pleng, 
Schoon ik ganse nachten ween, 
Kunnen redden, Gij alleen. 

 
U allen een gezegende tijd toegewenst 

 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 
 

Kerkelijke uitzendingen via de Lokale Radio 
 

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

                                     

September 
 
  4    zondag      PKN De Ontmoeting 
  6    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
11     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
13    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
18     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
20    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
25     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
27    dinsdag     Samenwerking van Kerken 
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 Dagtocht IJsselvallei  vrijdag 7 oktober 2022 
 

 
 

Via een mooie route over de Veluwe rijden naar Terwolde. Hier zijn we te 
gast bij Brasserie Kriebelz voor de Dekselse Pannetjes. Het uitserveren is al 
een feest op zich! Daarna is het genieten van een diversiteit aan 
hoofdgerechten en kan naar hartenlust met elkaar worden gedeeld. 
Dekselse Pannetjes is namelijk niet één gerecht, maar u gaat smullen van 3 
hoofdgerechten met een variëteit aan smaak en geur. 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.  
  
Programma:  
10.30 uur Vertrek bij De Wheme  
10.35 uur Vertrek bij Transferium  
11.45 uur Warme lunch Dekselse Pannetjes  
13.30 uur Vertrek voor rondrit met gids  
15.30 uur Aankomst en koffie met lekkers  
16.30 uur Vertrek  
17.15 uur Aankomst Nunspeet. 
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De kosten zijn voor leden van de P.C.O.B. € 54,50 per persoon. Niet leden 
betalen € 58,00 p.p. U kunt  zich opgeven bij Evert van ’t Slot, Israëlerf 46, 
of Rien Bijl, Vivaldi-erf 26  via het onderstaande aanmeldingsformulier. 
Opgave kan ook via e.vantslot@kpnmail.nl 0f cbijl51@outlook.com (zet 
daar wel de onderstaande gegevens van het aanmeldingsformulier bij).  
Wilt u de reiskosten voor 5 oktober 2022 overmaken op nummer 
NL94RABO03876.38.687 t.n.v. P.C.O.B afdeling Nunspeet te Nunspeet 
onder vermelding:  reisje 7 oktober 2022. Voor nadere info kunt u altijd 
met  een van de bovenstaande personen contact opnemen.  
Het is misschien goed te melden dat het reisje doorgaat vanaf 35 
personen en er  kunnen maximaal 52 personen in de bus. Een week van 
te voren ontvangt u nog een herinnering voor deze reis. 
 
Aanmeldingsformulier dagtocht IJsselvalllei PCOB- afdeling Nunspeet 
Ondergetekende geeft zich met ……perso(o)n(nen) op voor de  
dagtocht IJsselvallei 7 oktober 2022 graag inleveren voor 1 oktober 2022. 
Naam   ______________________________________ 
Straat   ______________________________________ 
Woonplaats ______________________________________ 
Telefoon  ______________________________________ 
Lid PCOB      ja/nee 
Bijzondere wensen __________________________________ 
Ik / we stap(pen) op bij: 
0  De Wheme / Dorpskerk 10.30 uur 
0  Transferium om 10.35 uur 
Handtekening:  
 
 

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:e.vantslot@kpnmail.nl
mailto:cbijl51@outlook.com
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Voor u gelezen  
 

biografie over Hella Haasse en het Weesmeisje van Anne Jacobs 
 

In een vraaggesprek in het RD van zaterdag 30 juli 2022 ( blz. 8 en 9 van de 
bijlage) zegt Hanneke van Eckeveld het volgende over het onderstaande 
boek wat ik voor u gelezen heb. 
‘Naast romans lees ik graag biografieën, op dit moment die over Hella 
Haasse door Aleid Truijens. Het mooie daarvan vind ik dat het leven van 
begin tot eind is. Het is een blik in de spiegel, maar dan wél onthullend: je 
ziet hoe iemand is tijdens het hele leven. Een goed boek doet voor mij 
hetzelfde als taal: het vindt bij mij de weg naar binnen, en via zo’n boek 
kan ik ook weer iets naar buiten  brengen, het brengt me nieuwe ideeën.’ 
 
De langverwachte biografie van de grootste schrijfster van Nederland: 
Hella S. Haasse. Wie school er achter het welbekende beeld dat van haar 
bestond? 
Op 29 september 2011 overleed Hella S. Haasse op 93-jarige leeftijd. Ze liet 
een groot, veelzijdig en indrukwekkend literair oeuvre na. In de loop van 
haar leven groeide zij in haar publieke rol van wijze, vriendelijke en 
evenwichtige beschouwer. Maar wie zat er achter het welbekende beeld 
dat van haar bestond? Wie was de beroemde schrijfster als dochter, 
echtgenote en moeder? 
Aleid Truijens werkte bijna acht jaar lang aan haar biografie, waarvoor ze 
de medewerking van de erfgenamen en toegang tot het gehele literaire en 
persoonlijke archief kreeg. De brieven, egodocumenten en gesprekken die 

zij voerde met mensen die Hella Haasse persoonlijk 
kenden, leverden opmerkelijke nieuwe informatie op. 
Haasse mocht dan een zondagskind lijken, zelf vond ze 
haar leven verre van gemakkelijk. Voor het eerst lezen 
we hoe ze het conventionele leven probeerde te leiden 
dat van haar verwacht werd, terwijl ze haar toevlucht 
zocht in haar verbeelding – alleen daar voelde ze zich 
thuis. 
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Truijens’ monumentale en rijk geïllustreerde biografie  
toont hoe sterk Haasses leven en werk verweven zijn. We zien hoe het 
meisje dat werd geboren in voormalig Nederlands-Indië en op haar 
twintigste naar Nederland verhuisde, zich ontwikkelde tot de grootste 
schrijfster uit ons taalgebied. 
 
Iets geheel anders dan het bovenstaande is de serie van HET WEESMEISJE  
van de internationale bestseller auteur Anne Jacobs. Deze zijn gelezen door 
Jenny Bijl- van der Kolk. Hieronder geef ik alleen het eerste deel aan. Deze 
rest kunt u vinden in de boekhandel. 
 

De prachtige roman Het weesmeisje van Anne 
Jacobs probeert Marie als keukenmeid haar plek te 
vinden tussen het personeel van de rijke familie 
Melzer. Voor de lezers van Lucinda Riley en Corina 
Bomann. 

In Het weesmeisje, het eerste deel in de 
Weesmeisje-serie van bestsellerauteur Anne Jacobs, 
speelt zich af in Augsburg, 1913. Het jonge 
weesmeisje Marie voegt zich als keukenmeid bij het 
personeel van het imposante landhuis van de familie 
Melzer, die in de textiel hun fortuin hebben 

verdiend. Tussen de hardwerkende bedienden probeert Marie haar plek te 
vinden. Katharina, de mooie, jongste dochter van de Melzers, bereidt zich 
op datzelfde moment voor op het balseizoen. Eindelijk zal ze aan de 
buitenwereld worden voorgesteld. Haar broer Paul, de erfgenaam van de 
familie, lijkt zich afzijdig te houden en geeft de voorkeur aan zijn 
studentenleven in München... totdat hij Marie ontmoet. 

Het weesmeisje van Anne Jacobs is een heerlijke reis naar een prachtige 
villa uit de vorige eeuw, waar tussen de keurig gedekte tafels en de chic 
geklede dames liefdes, intriges en geheimen broeien. Voor de lezers van 
Lucinda Riley en Corina Bomann.‘Het verhaal zit vol romantiek, intriges en 
geheimen en is goed voor heel wat uurtjes pure ontspanning.’ – 
Nederlands Dagblad. 
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Rien Bij 

 

Elburgerweg 15, Nunspeet 
Telefoonnummer: 0341 257242 
Website: www.hetvenster-
nunspeet.nl 
Email:   info@hetvenster-
nunspeet.nl 

 
Bedankt en welkom! 
Vanuit Het Venster zijn we blij dat we nieuws mogen aanleveren voor deze 
Nieuwsbrief. We voelen ons dan ook meer dan verbonden met de PCOB, 
als uw belangenbehartiger. Samen moeten we stevig ‘op de bres’! 
Ik zal u deze maand niet lastig vallen met de opening van ons Jeugdhonk 
(uiteraard van harte welkom!), de start van een naaicursus, 
cybercriminaliteit, de week van ontmoeting (en tégen eenzaamheid) eind 
september, de uitbreidingswens van Het Venster, etc. Ook de start van een 
kleine groep voor dagactiviteiten laat ik achterwege.  
Graag nodig ik u uit om gebruik te maken van onze maatschappelijk 
werkers, zodat gesproken kan worden over úw ‘welzijn op maat’. En dat 
kan echt over elk onderwerp gaan!!  
Graag maken we ons sterk voor u en zo willen ook wij ‘omzien naar elkaar’. 
Welkom! 

Met hartelijke groet, 
John Hoving  

 
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 in WOC ‘De Binnenhof’, bij de 
geheugenfitness van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties. Voor informatie kunt 
u o.a. terecht bij Maria Beens van Het Venster. 
 
Samen de maaltijd gebruiken 
Sámen eten verbindt, geeft afleiding en ook zingeving. We hebben u dringend 
nodig!  
Elke werkdag wordt er gezamenlijk gegeten, van 11.45 – 13.15 uur. Vooraf is er 
uiteraard een bakje koffie of thee. Prijs: € 6,50. Graag een werkdag van te voren 
aanmelden! 
 

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl


9 

 

 

 
Enkele activiteiten 
➢ Alle clubs (handwerken, houtbewerking, schilderen, etc.) starten weer in 

september. 
➢ Op 21 september wordt er Bingo gespeeld, van 14.30 – 16.00 uur. Kosten 

deelname: € 3,50. 
➢ Op 28 september is er een fietstocht voor 50-plussers, incl. pannenkoeken, 

van 13.00 – 19.00 uur. Kosten deelname: € 10,00 (opgeven voor 23 
september). 

➢ Elke vrijdagmorgen schaken in Het Venster. 
 

Beweeg Mee! 
Wilt u bijvoorbeeld wekelijks met iemand gaan fietsen, zwemmen, 
hardlopen of wandelen? Misschien vindt u de drempel naar de sportschool 
te hoog of mis je een maatje om samen te gaan. Misschien wil je meedoen 
met een Nordic Walking.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met Joanne Loedeman (0341-
257242 of  j.loedeman@hetvenster-nunspeet.nl. 
 
 
 
 
 

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 
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).  
  

mailto:j.loedeman@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:marrie.voogd@gmail.com
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Veilig inloggen Belastingdienst? Kies dit! 
 

Log je in bij de Belastingdienst in 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. 

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. 
 

https://www.zokiesje.nl/nieuws/?nieuws=Aangifte_inkomstenbelasting&item=70
https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap/
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 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. 

 Hulp nodig? 

De Belastingdienst helpt je graag.  

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. 

https://www.digid.nl/
https://www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl/
https://www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl/
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Puzzel nr: 7. september. 2022 legpuzzel. 
 

3   4      5        6 
AAP  CODE  OPZIJ  APPEL  SKODA  GRUTTO 
FEZ  DUET  PAUW BLAAM  ZOALS  VLAKBIJ 
KOI  IDEE  ROMP BOCHT  ZWEEM            
MIE  IJZEL  TWEE  ELITE 
SIR  KLEI  ZEDE  ORDER        
WAL  LEEK     RODEO 

 

           5  

 Z  O  A   L  S  1       

             

             

             

     2     4   

3             

            6 

             

             

 

oplossing  1  2  3  4  5  6 

Stuur uw oplossing voor 20 september naar het secretariaat. Onder de 
goede inzendingen wordt een VVV bon verloot. 
Oplossing juli – augustus: vlakgum 
Een prijsje gaat naar Marrie van Ouwendorp. 
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Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 
 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert, in samenwerking met de PCBO 
afd. Nunspeet en de gemeente Nunspeet, een opfriscursus voor senioren 
van 65 jaar en ouder van de gemeente Nunspeet. In de afgelopen jaren is 
het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen 
zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen 
en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan 
kruispunten, turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz. In 2 
bijeenkomsten van 2 uur worden senioren onder leiding van een 
gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste 
ontwikkelingen, waardoor senioren langer mobiel blijven en ook in de 
toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is alle ruimte om 
vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus wordt 
uitgevoerd op verzoek van de gemeente Nunspeet.  
 
- 1e bijeenkomst: donderdag 15 september 2022 van 09:30-11:30 uur 
- 2e bijeenkomst: donderdag 22 september 2022 van 09:30-11:30 uur 

 
Locatie: Kerkelijk centrum 'De Wheme', Ds. De Bouterlaan 5, 8071 GX 
Nunspeet.  U wordt op beide dagen verwacht 
 
De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen. Deelname 
is gratis. Neem gerust uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis 
mee.  
VVN biedt u daarnaast een individuele praktijkrit aan in uw eigen auto. Met 
een ritbegeleider maakt u een rijvaardigheidsrit van ca. 40 minuten. De 
praktijkrit is er om u tips en adviezen te geven ten aanzien van uw 
rijvaardigheid. U kunt door deelname uw rijbewijs niet verliezen. Verdere 
informatie hierover ontvangt u na aanmelding. 
“Ik twijfel niet aan mijn rijvaardigheid, maar op aanraden van mijn vrouw 
heb ik toch deelgenomen aan de praktijkrit. Ik heb van de ritadviseur goede 
tips en adviezen gekregen over onder andere mijn kijkgedrag en 
voertuigbeheersing. Ik voel me nu een stuk zekerder en veiliger achter het 
stuur.” Theo Rutgers (83 jaar).  
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Aanmelden 
Vanwege de grote belangstelling en beperkte 
capaciteit adviseert VVN u direct aan te melden 
via de website www.vvn.nl/agenda of door een 
e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl 
o.v.v. VVN Opfriscursus Nunspeet.  
 

Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortejaar en 
telefoonnummer. 
 
Bel voor meer informatie naar: 088 – 524 89 20 
U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief 
 
 
 
 

Ledenadministratie 
 

NIEUWE LEDEN: 
 
 Mw. B. Fiks – Gerards 
 

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

OVERLEDEN: 

Mw. M. Hop - Rozeboom  
Dhr. C. Verdouw 
Dhr. H. Kolkman 
Dhr. A. van de Brug 
Dhr. M.G.M. Reusken 

Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze 
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. 
 

http://www.vvn.nl/agenda
mailto:steunpuntoost@vvn.nl
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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,-.              
 
 

Koopkracht, koopkracht en nog eens koopkracht !!! 
 

Het kan u niet ontgaan zijn! Woensdag 17 augustus presenteerden we ons 
koopkrachtonderzoek. Bijna een kwart (23%) van alle senioren blijkt de 
afgelopen maanden moeite te hebben om rond te komen als gevolg van de 
hoge prijzen van energie en boodschappen. Mensen zonder spaargeld 
hebben het al helemaal moeilijk. De pers, met name het AD, besteedde 
veel aandacht aan onze noodkreet. 

Dit kan zo niet doorgaan. Door het achterwege blijven van 
pensioenindexatie zijn senioren de afgelopen jaren al veel te vaak het kind 
van de rekening geworden. Daarom hebben we samen met onze collega-

mailto:evertvierhout@hetnet.nl
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seniorenorganisaties van de Seniorencoalitie voorgesteld om de AOW in 
2023 flink te verhogen. Met ons voorstel haalden we de voorpagina van De 
Telegraaf. Om precies te zijn is het kabinet van plan om het minimumloon 
tussen 2023 en 2025 geleidelijk te verhogen met in totaal 7,5%. Wij willen 
nu dat dit in één keer gebeurt, in 2023. Dankzij de zogeheten koppeling 
gaat dan meteen de AOW omhoog. Daar bovenop willen wij dat het 
kabinet ook afziet van de afschaffing van de inkomensondersteuning AOW, 
de IOAOW. Dit is een extra bedrag dat AOW’ers bovenop hun AOW 
ontvangen, maar waar het kabinet bizar genoeg van af wil. 

Dat het hard nodig is om gepensioneerden tegemoet te komen, werd 
vrijdag 19 augustus nog eens bevestigd door nieuwe berekeningen van het 
Centraal Planbureau. Door de prijsstijgingen gaan gepensioneerden er in 
2022 maar liefst 6,8% op achteruit. Met Prinsjesdag in aantocht is het 
kabinet nu aan zet om hier iets aan te doen. 

Ten slotte zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen voor het 
aanbieden van onze petitie ‘Pas de pensioenwet aan’, op 6 september in 
de Tweede Kamer. Hebt u trouwens al getekend? Dat kan hier! Pas de 
Pensioenwet aan. Want hoe meer steun, hoe meer kans van slagen! 
 

 
 
 

“Koopkracht, koopkracht en nog eens..” 

 

 

https://petities.nl/petitions/pas-de-pensioenwet-aan?locale=nl
https://petities.nl/petitions/pas-de-pensioenwet-aan?locale=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. 
 
Dinsdag 6 september wordt door Lya Bonenkamp en Dineke de Vries 
aandacht geschonken aan het programma van Volksuniversiteit Nunspeet. 
De toelichting op ‘t programma wordt gegeven door mevr. Marga von Reth. 
Dinsdag 13 september bespreken Frans van Baardwijk en Dineke de Vries 
de projecten die uitgevoerd worden door de bibliotheek in Veluvine. 
Dinsdag 20 september gaan Dineke de Vries en Jan Riemersma een uurtje 
praten over de zogenaamde  lichtjesloop. De Maretak - Centrum voor 
mensen die leven met en na kanker - organiseert op zaterdag 24 september 
2022 de Lichtjesloop. Het wat, waar en hoe wordt dan uit de doeken 
gedaan. 
De laatste dinsdag, 27 september, gaan Lya Bonenkamp en Aletta Evertse 
in gesprek met Pieter van Heiningen. Hij schreef het boek “Dichter op de 
Veluwe” en komt daar graag over vertellen 
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. 

mailto:seniorenbijdetijd@gmail.com
http://www.rtvnunspeet.nl/
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Word OV-ambassadeur! 
 

OV-ambassadeurs geven uitleg over het openbaar vervoer aan iedereen 
voor wie reizen met het openbaar vervoer niet vanzelfsprekend is. En aan 
mensen met vragen over specifieke vragen over het gebruik van het 
openbaar vervoer. Vragen over de OV-chipkaart komen veel voor en ook 
over het uitstippelen van een reis en het reizen met korting wordt veel 
gevraagd. Mensen kunnen uitleg krijgen over de kaartautomaat, een 
routeplanner en het in-en uitchecken. 
OV-ambassadeurs zijn er voor deze en andere vragen en maken hiermee 
de mensen wegwijs in het reizen met het openbaar vervoer. De OV-
ambassadeurs zijn werkzaam in de provincies Flevoland, Overijssel en 
Gelderland. 

Een stukje bevestiging, dat had ik net even nodig! Samen met de 
alleraardigste OV-ambassadeur de informatie die ik had 
opgezocht doorgelopen. Marjan, 70 jaar 

Naast informatieve activiteiten in groepsverband of individueel, kunnen 
mensen ook ervaren hoe het is om met het openbaar vervoer te reizen. Dit 
door in kleine groepen samen met een OV-ambassadeur daadwerkelijk te 
reizen en uitgebreid op het station te zien waar de informatie te vinden is 
en hoe een kaartautomaat werkt. 
Ongeveer 40 OV-ambassadeurs werken in kleine regioteams met 
verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden samen met de 
projectmedewerkers vorm gegeven. 
Als OV-ambassadeur krijgt u training, ondersteuning en begeleiding. We 
organiseren terugkomdagen waarin alle OV-ambassadeurs hun kennis en 
ervaringen kunnen delen en waar u op de hoogte wordt gehouden van  
recente ontwikkelingen. 
U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u wilt besteden als OV-ambassadeur. Als 
richtlijn geldt een minimum tijdsbesteding van 2 dagdelen per maand. OV-
ambassadeur is een vrijwilligersfunctie, uiteraard worden reis- en overige 
kosten vergoed.   
Mogen we u als nieuwe collega begroeten? 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via ov-
ambassadeur@ervaarhetov.nl of www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 
stel uw vraag via telefoonnummer 038 – 45 40 130.  

mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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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/
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). 
 
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.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),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.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 21 Sept. 2022. 

Ledenadministratie: 
Wijziging of beëindiging lidmaatschap 
kunt u doorgeven aan: 
Dhr. J. Bixerman, 
Pr. Bernhardstraat 26, 8071 LT 
Nunspeet. 
Tel: 0341-254592 24 

E-mail: j.bixerman@gmail.com
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