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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
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gewesten en de honderden afdelingen
zijn wij een belangrijke gespreks-
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Algemene informatie over de PCOB
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken

31e jaargang nummer 9, september 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 oktober inleveren vóór 17 september 2022 bij S. van den 
Bosch:
nijkerk@pcob50plus.nl
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VAN HET BESTUUR

Een nieuw seizoen
Bij het schrijven van dit voorwoord (het wordt vandaag 
32 graden) moet ik onwillekeurig terugdenken aan mijn 
eerste baan. Ik was opbouwwerker in een Brabantse 
plattelandsgemeente. Hartje winter maakte ik de 
planning voor de jeugdkampen in het zomerseizoen. 
Buiten sneeuw en ijs (je had toen nog echte winters…), 
binnen accommodaties reserveren en bezoeken, de 
vrijwilligers aanschrijven en al vast nadenken over de weekprogramma’s.

We staan op de drempel van een nieuw seizoen. Eind augustus de eerste be-
stuursvergadering en in september gaan de activiteiten van onze PCOB-
afdeling weer beginnen.

Laten we maar hopen en bidden dat het tegen die tijd al weer flink geregend 
heeft en de hitte is verdreven. Dan kunnen we weer opgeruimd ademhalen en 
loopt de oogst van het najaar geen gevaar.

Intussen is de droogte niet onze enige zorg. De torenhoge inflatie maakt dat de 
prijzen van de dagelijkse boodschappen en van de energie in een jaar tijd met 
bijna 20% (!) zijn gestegen. Ouderen, ook leden van onze afdeling, met alleen 
AOW en een klein pensioentje lopen tegen de grenzen van hun budget aan of 
zijn die grenzen al gepasseerd.

Het is te hopen dat het kabinet nu gerichte maatregelen neemt om kwetsbare 
groepen te ondersteunen. Algemene maatregelen nemen waarvan ook de 
hogere inkomens profiteren (denk aan de verlaging van de benzineprijs), het is 
eigenlijk weggegooid geld. Het is nu tijd voor een beleid waarbij de sterksten 
de zwaarste lasten dragen. Solidariteit, heet dat.

We hopen elkaar volgende maand weer te ontmoeten in de bijeenkomsten, die 
in deze Nieuwsbrief worden aangekondigd.

Ik wens ons allen een gezond en zegenrijk nieuw seizoen toe.

Bart Nitrauw, voorzitter



3

Inloopspreekuur OV-reisadvies

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 mu-
seum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.
De inloopspreekuren voor het najaar 2022 in Nijkerk vinden plaats op de 2e 
donderdag van de maand.

Waar: Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99, Nijkerk
Hoe laat: 14.00-15.30 uur
Data voor 2022:
- Donderdag 08-09-2022
- Donderdag 13-10-2022
- Donderdag 10-11-2022
- Donderdag 08-12-2022

Telefonische spreekuren 
Neemt u liever telefonisch contact op, 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 

Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassa-
deur. De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat het open-
baar vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn. Reizen 
met het openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV, bie-
den hierbij de helpende hand.

Contactinformatie      
OV-ambassadeurs, p/a YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12,  8031 LK Zwolle      
tel. 038 454 01 30
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Mooie verhuisregelingen van de WSN weer mogelijk

Toekomst ready wonen: van groot naar beter
Verhuizen naar een kleinere woning, met behoud van je huidige huurprijs, dat 
is Toekomst Ready Wonen. Je verhuist van een grote eengezinswoning naar 
een kleinere woning met twee slaapkamers, maar zonder drempels en trap. En 
je houdt je huidige huurprijs! Zo ben je in ieder geval goed voorbereid op de 
toekomst. Als je je bij ons aanmeldt, kun je met voorrang op de geselecteerde 
woningen reageren.

Voorwaarden om mee te doen zijn:
- Je bent 60 jaar of ouder.
- Je huurt nu bij WSN een eengezinswoning met minimaal drie slaapkamers.
- Je inkomen is niet hoger dan: € 40.765,00 (eenpersoonshuishouden)

of € 45.014,00 (meerpersoonshuishoudens).
- Je staat ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet Eemvallei.

Aanmelden kunt u zich middels de website van de WSN. 
Lukt dat niet, bel dan de WSN op 033 247 74 00
Als PCOB zijn we blij dat deze regeling weer actief is! We hebben er ons best 
voor gedaan.

Siep van den Bosch

Jaarrooster 2022 PCOB Nijkerk eo

Datum Locatie Onderwerp

8 sept Hoevelaken Miny van der Zande: ‘de min van de koningin’

14 sept Nijkerk Evert de Graaf over koningin Juliana

7 okt Najaarstocht Joure, Douwe Egberts-museum

13 okt Hoevelaken Ds. P. Vermaat over Mantelzorg vanuit Bijbels 
oogpunt

19 okt Nijkerk Gert van Putten: ‘het geheim van dubbele winst’

10 nov Hoevelaken

16 nov Nijkerk

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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PCOB bijeenkomst afdeling Hoevelaken

Op donderdagmiddag 8 september a.s. bent u uitgenodigd voor de eerste 
bijeenkomst van de PCOB na de zomervakanties.
Voor deze middag werd uitgenodigd mevrouw Miny van der Zande uit 
Apeldoorn die een boeiende lezing zal houden over de “min van de koningin”
Zij zal dit bijzondere verhaal vertellen over haar grootmoeder Evertje van der 
Zande, zij was tussen 1880 en 1882 de voedster, de min, van prinses 
Wilhelmina en heeft die jaren op paleis Het Loo gewoond.
Het was in die tijd regel dat adellijke dames, gravinnen en vorstinnen niet zelf 
hun baby voedden, zo ook voor koningin Emma.
Miny’s grootmoeder, Evertje van der Zande, bouwde een hechte relatie op met 
het jonge prinsesje.

Koningin Emma met de kleine Wilhelmina

Rode draad in het verhaal is wel de hechte relatie tussen Evertje en 
Wilhelmina, een echte moeder/dochter relatie.
De bijeenkomst wordt gehouden als vanouds in de zaal van het gebouw 
“De Stoutenborgh” aan de Sportweg, aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 
14.00 uur. We hopen dat deze middag een prachtig begin mag zijn van ons 
nieuwe seizoen.

Een vriendelijke groet van:

Jaap Roele en Wout van de Kleut
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In memoriam Hennie Grevelink-Vogelsang

Op 25 juli 2022 overleed Hennie Grevelink op 83 jarige leeftijd. Voor velen 
onverwachts. In het voorjaar kwam zij plotseling in het ziekenhuis door een 
herseninfarct en daar bleek bij nader onderzoek dat er een tumor op de 
alvleesklier zat en veel uitzaaiingen en de verdrietige constatering dat er niets 
meer aan te doen was. 
In diezelfde tijd was al geconstateerd dat haar lieve man Henk vasculaire 
dementie heeft en de zorgen heel groot werden. Haar wens was dat er geen 
ruchtbaarheid aan werd gegeven.

Op de rouwkaart stond de tekst ‘De Heer is mijn Herder’ uit Psalm 23. De 
dankdienst voor haar leven, die voorafgaand aan haar begrafenis plaats heeft 
gevonden, was dan ook gericht op haar Herder en ook getuigde deze dienst 
van haar bescheidenheid maar zeker ook haar vaste vertrouwen op haar Heer. 
Wij zongen o.a. ‘Tel uw zegeningen één voor één’ en ‘Wat de toekomst 
brengen moge, mij geleidt des Heren hand’. 

Het was een bijzonder moment om zo afscheid te nemen van een innemende 
vrouw, die haar man Henk, kinderen en kleinkinderen is ontvallen.

In herinnering heeft Hennie heel veel voor de PCOB betekend. Eerst als 
secretaris en later als ledenwerfster en bezoekster van leden en veel meer 
activiteiten. 

Zij was niet voor niets erelid van onze vereniging en een bekend iemand voor 
elke vraag die je maar had. Met andere woorden, Hennie stond altijd klaar voor 
ons allemaal.

Wij zijn dankbaar voor al dit werk wat Hennie met Henk samen voor de PCOB 
heeft mogen doen. Wij zullen haar missen en wensen Henk, kinderen en klein-
kinderen, Gods onmisbare nabijheid dit grote verlies te dragen.

Namens het bestuur, 

Jaap Roele
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PCOB bijeenkomst afdeling Nijkerk

Op woensdag 14 september organiseert de PCOB Nijkerk weer een bijeen-
komst. Deze wordt zoals gewoonlijk gehouden in gebouw “de ENTREE” 
Frieswijkstraat naast de bibliotheek. Aanvang van de bijeenkomst is 14.15 uur,
inloop 13.45 uur.

Na de opening krijgt de heer Evert de Graaf 
uit Putten de gelegenheid om zijn verhaal 
over koningin Juliana te vertellen. De heer 
de Graaf is een meester verteller die op 
boeiende wijze kan vertellen. Koningin 
Juliana is geboren op 30 april 1909 als 
enige dochter van koningin Wilhelmina en 
prins Hendrik. Zij kreeg een strenge 
opvoeding en kreeg onderwijs op een privé 
schooltje aan het hof. 
De prinses ging op zoek naar een man toen zij daar de leeftijd voor had. Haar 
zoektocht zou 7 jaar duren. Een onbekende Duitse prins diende zich onver-
wacht aan. Bernhard kwam, zag en won Juliana’s hart.

Op 7 januari 1937 trouwde zij. Het was geen sprookjes huwelijk. In de jaren 
1951/ 1956 werd het huwelijk van Juliana en Bernhard zwaar op de proef ge-
steld Het eerste grote conflict tussen de familie en Greet Hofmans speelde in 
de tweede helft van 1949.

De Lockheed affaire gaf ook de nodige spanning in de koninklijke familie.  
Deze en andere zaken komen allemaal ter spraken. Het schenken van 
chocolademelk door de koningin op de kerstviering met het personeel van het 
hof kreeg ook de nodige aandacht in de pers. Juliana, de moeder op de troon 
en tegelijk zo menselijk en meelevend in haar toespraken, zij werd door het 
Nederlandse volk figuurlijk op handen gedragen.

Het belooft dus weer een interessante middag te worden.
Iedereen is van harte welkom.

Met een hartelijke groet,

Kees van den Bosch
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PCOB Najaarsreis Joure

Dagtocht Joure op vrijdag 7 Oktober 2022
Ook in het najaar wordt er weer een mooie dagtocht voor u verzorgd, deze 
keer naar het noorden. Via een mooie route door de Noordoostpolder gaan we 
naar Friesland. 
Onderweg in de vissersplaats Urk staat de koffie voor ons klaar, en na nog een 
uur rijden wordt de lunch in Ossenzijl geserveerd. In de middag brengen we 
een bezoek aan het museum van Douwe Egberts en krijgen daar een rondlei-
ding. Daarna is er nog koffie of thee met een oranjekoek. Om 16.45 uur stap-
pen we weer in de bus en hopen dan om 18.00 uur weer Nijkerk aan te komen.
Even een uitleg van het Douwe Egberts-museum. In 1723 werd Douwe 
Egberts geboren, in Idskenhuizen als oudste zoon van een timmerman. In deze 
tijd bevoeren de Jousters de grote wateren richting de Oostzee en Egbert 
Douwes ging enkele malen meevaren op een kofschip en verdiende daar zo 
veel mee dat hij kon trouwen en samen met zijn vrouw een winkeltje begon. 
Zij verkochten hier koffie, thee, tabak en andere koloniale waren.
De zaken gingen zo goed dat later zoon Douwe Egberts in de zaak komt en in 
1788 zijn eigen winkel begon in koloniale waren. Deze geschiedenis en ook 
hoe het verder ging met het bedrijf Douwe Egberts vindt u terug in het 
veelzijdige museum Joure. Naast de geschiedenis van koffie en thee, biedt dit 
museum een grote collectie Friese klokken en diverse oude werkplaatsen van 
een drukker, koffiebrander, koperslager, theepakker en een zilversmid.

Aanmeldingsformulier uiterlijk 30 september inleveren bij de reiscommissie.

AANMELDINGSFORMULIER

Naam

Adres    nr

Woonplaats

Telefoon

Aantal personen

Opstapplaats

Heeft u een dieet?



Renea Grafisch:
al uw druk- en
printopdrachten in
vertrouwde handen.

Wallerstraat 127, 3862 CN Nijkerk
Telefoon 033 720 09 77
drukwerk@renea.nl - www.renea.nl
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Douwe Egberts-museum in Joure

Dagtocht Joure 
Datum: vrijdag 7 oktober 2022
Vertrek: 8.30 uur bij de Stuw, Hoevelaken

8.45 uur bij Station Nijkerk.
Thuiskomst: 18.00 uur in Nijkerk, daarna Hoevelaken.
Kosten: € 60,- p.p. te voldoen op rek.nr.: NL58 RABO 0347889026 

t.n.v. penningmeester PCOB Nijkerk
o.v.v. oktober dagtocht Joure.

…………………………………………………………………………….

KLM-kringen

Na de lange onderbreking als gevolg van de corona-maatregelen, is er op 26 
april 2022 een gezamenlijke bijeenkomst geweest voor de leden van de Kunst-,
de Lees- en de Muziekkring. Han en Diny van IJcken hebben in het 
kerkgebouw De Levensbron een boeiende presentatie verzorgd over het 
onderwerp: Zingende en Musicerende engelen van de gebroeders Van Eyck. 
Een zeer geslaagde middag en fijn om elkaar weer te ontmoeten!
Op 23 augustus 2022 is er een overleg gepland van de Commissie KLM-
kringen over de plannen voor het komende seizoen. In de volgende Nieuws-
brief hopen we daar meer over te kunnen vertellen.

Namens de Commissie,

Dick Vreugdenhil
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Werkgroep Wonen en Zorg

Extra geld voor sociale minima door de hoge prijzen voor gas en stroom
Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2022 een eenmalige 
energietoeslag krijgen. Het betreft inkomens van maximaal 120 procent van het 
sociaal minimum. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten 
betalen.

Op 7 juli 2022 is bekend geworden dat het bedrag van de toeslag van € 800,-
verhoogd is naar € 1.300,-. Iedereen die al een aanvraag heeft gedaan hoeft 
niet opnieuw een aanvraag te doen. Als u de betaling van € 800,- al heeft 
ontvangen, dan krijgt u automatisch een nabetaling van € 500,-. Gemeente 
Nijkerk is van plan de € 500,- in de eerste helft van oktober na te betalen.

Toeslag aanvragen
Tot 15 mei 2023 kan een aanvraag worden ingediend bij de gemeente via de 
website https://www.nijkerk.eu/energietoeslag. De energietoeslag wordt maxi-
maal één keer per huishouden verstrekt. Dit betekent als iemand op uw adres 
al een energietoeslag heeft ontvangen, u deze niet nogmaals kunt krijgen.

Wat is nodig voor het aanvragen van een toeslag
1. Een geldig ID of paspoort
2. Bewijs van inkomen
3. Energiecontract

Heeft u vragen? Kijk op https://www.nijkerk.eu/energietoeslag of stuur een mail 
naar energietoeslag@nijkerk.eu of bel 033 247 22 22. Wilt u een papieren aan-
vraagformulier? Haal deze op bij de receptie van het Stadhuis. U kunt hiervoor 
ook bellen of mailen.

Hulp van Sigma
Heeft u hulp nodig bij het beantwoorden van de vraag of u in aanmerking komt 
voor een toeslag of moeite met invullen van de aanvraag dan kunt u hiervoor 
een beroep doen op Sigma. Zonodig komen ze bij u thuis.
De contactgegevens van Sigma zijn: Frieswijkstraat 99 (loket is gevestigd in de 
bibliotheek van Nijkerk), telefoon 033 247 48 30, email: info@sigma-nijkerk.

Een oproep van de werkgroep Wonen en Zorg
- Maakt als u hiervoor in aanmerking komt gebruik van deze energietoeslag

Schaamt u zich niet
- Ga naar Sigma als je hulp nodig hebt
- Parkeer deze toeslag voor het betalen van de hogere energienota die straks

op de mat valt en niet voor iets anders hoe verleidelijk dat ook kan zijn.
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De schat die blijvend is

Wij zoeken naar de schat die blijvend is.

En onze ogen speuren in het duister 

naar parels met Uw glans en met Uw luister, 

het sleepnet vol gevuld met goede vis.

Wij maken zo een trektocht door de tijd. 

En onze voeten wijst U zekere wegen, 

de rechte paden en op hoop van zegen: 

Uw koninkrijk achter de eindigheid. 

Wij leven tastend op Uw toekomst aan. 

En onze harten voeden zich met dromen 

van kostbaarheden, werelden die komen. 

Heer, maak ons klaar om met U mee te gaan. 

Alfred C. Bronswijk

Uit: Poëzie bij het kerkelijk jaar
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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, Laakweg 110, 3864 LG Nijkerkerveen
tel. 033 253 00 08
5% korting op de standaardtarieven. 

Zorg- en Comfortwinkel Voorthuizen, Bakkersweg 2c, 3781 GP Voorthuizen, 
tel. 034 247 67 01
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)  
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Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. B. Nitrauw tel. 033 245 76 47

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. J. Roele tel. 033 253 71 07

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


