
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.

Het Veluwetransferium krijgt een upgrade als “Poort naar de Veluwe” 
wanneer het Stationsgebied wordt aangepakt. De kosten van de up- 

grade zullen 2,8 miljoen euro bedragen waarvan bijna de helft door het 
Rijk wordt bijgedragen. 

Afdeling Nunspeet 36e jaargang nr. 8 Oktober 2022. 
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Beste PCOB-ers, 
Ik blader even terug. De nieuwsbrief van september 2020 begint met 
eenzaamheid en corona, geen ledenmiddagen etc.  
September 2021, voorzichtig worden verschillende activiteiten weer 
opgestart. Ook de ledenmiddagen van onze afdeling. Wel wordt gevraagd u 
van tevoren aan te melden! 
September 2022, geen aanmelding nodig, een overvolle zaal tijdens de 
eerste ledenmiddag. Geweldig toch, een reden om dankbaar voor te zijn! 
De plannen voor de komende ledenmiddagen zijn ingevuld, een volgend 
reisje komt eraan. Fijn dat we zo samen weer plannen kunnen en mogen 
maken. 
 
Ook nu is er de week van de eenzaamheid; van 29 september t/m 
donderdag 6 oktober. Onder andere via Het Venster worden verschillende 
acties georganiseerd (samen eten, kaartjesactie). Onlangs sprak ik één van 
onze leden, zij zei: “Ik ben alleen maar gelukkig niet eenzaam”. Fijn om te 
horen maar dat zal lang niet voor iedereen gelden. Laten we naar elkaar 
omkijken, soms is een groet al veel voor iemand die de gehele dag niemand 
spreekt. Want hoe triest is het wanneer iemand moet zeggen: “Ik heb al 
een paar dagen niemand gesproken”. Laten we daar met z’n allen voor 
waken. Kijk om je heen en bezoek eens iemand of bel even. 
 
Naast eenzaamheid zijn er veel problemen in onze tijd, rampen, oorlogen, 
etc. In Romeinen 8 lezen we dat het leven op aarde nog vol pijn en ellende 
is, een onzekere toekomst. Maar ook dat God van ons houdt. Voor wie 
zouden we dan bang moeten zijn. God gaf zijn eigen Zoon. Hij leverde Hem 
uit aan slechte mensen, dat deed Hij allemaal voor ons. Door de dood en 
opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons 
houdt! Ik sluit af met een gedeelte uit Johannes de Heer nr 60. 

               
‘k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind, 
En Zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag’raad straks gloort, 
De bazuin wordt gehoord, 
Roept Hij mij om te staan aan Zijn zij! 

          Johan van Ouwendorp 
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Verslag ledenmiddag 14 september 

 
Altijd spannend, zo’n 1e ledenmiddag. Wat zou de opkomst zijn? Langzaam 
maar zeker liep de zaal helemaal vol. Na de opening door de voorzitter was 
er tijd voor quizzen en ontmoeting. 
 
Het was een genoeglijke middag in de Wheme. Mooie ontmoetingen met 
elkaar, oude bekenden en nieuwe gezichten.  
De quizzen waren leuk en soms ook moeilijk. De hersenen draaiden op 
volle toeren en er werd veel gelachen. 
Quiz over de boeken: de meeste mensen hadden de boeken wel gelezen 
......maar wie was de schrijver ook al weer???? 
 
De bloemen op tafel waren ook mooi en de etagères mochten we lenen 
van de Bunterhoek. Daar konden we mooi de mini high-tea op 
presenteren. 
 
De quiz over Nunspeet: de oud-Nunspeters wisten veel over de 
gebeurtenissen uit het verleden van Nunspeet.  
De gemiddelde score voor alle quizzen was toch wel een voldoende. Het 
ging natuurlijk niet om het winnen maar om het meedoen samen. 
Al met al geslaagd en tot ziens op de volgende ledenmiddag. 
 
 

Programma seizoen 2022-2023 
 
7 oktober              Dagtocht IJsselvallei met Midland Tours 
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 
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Ledenmiddag 12 oktober - Eibert de Boer over Israël 
 

“ Wie veel reist, kan veel verhalen”, Eibert de Boer heel veel gereisd door 
Israël  en veel vastgelegd op film. Hij heeft een grote liefde voor dit land 
gekregen.  
Deze middag zal in het teken staan van Israël. Eibert vertelt over allerlei 
Israëlische gebruiken en de voorwerpen die daarbij horen. Na de pauze laat 
hij een film zien, waardoor dit allemaal verduidelijkt wordt. 
We hopen dat we weer veel bezoekers mogen verwelkomen.  Misschien 
weet u wel iemand in uw omgeving die ook eens kennis wil maken met de 
PCOB middagen, neem hem/haar mee. Van harte welkom. 
We beginnen om 14.30 uur (de deur is om 14.00 uur open) in de Wheme, 
bij de Dorpskerk en hopen weer rond 16.30 uur te stoppen. 
 

 
 
 

 Dagtocht IJsselvallei  vrijdag 7 oktober 2022  
 

De geplande dagtocht voor 7 oktober is helemaal 
volgeboekt. Heeft u nog niet betaald? De kosten zijn 
voor leden van de PCOB € 54,50 p.p.; niet leden betalen 
€ 58,00. Wilt u de reiskosten voor 5 oktober 2022 
overmaken op nummer NL94RABO03876.38.687 t.n.v. 

PCOB afdeling Nunspeet te Nunspeet onder vermelding:  reisje 7 oktober. 
 
Het reisje is VOLGEBOEKT en er is een reservelijst aangelegd. 
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Kerkelijke uitzendingen via de Lokale Radio 
 

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

 

 

 

Controleer uw (email)gegevens via Mijn PCOB 
 

In de nieuwsbrief van september was vergeten aandacht te vragen voor de 
Rabo Club Support. Gelukkig konden we via de bij ons bekende 
emailadressen toch een groot aantal leden bereiken.  
 
Wanneer u een emailadres heeft dan kunt u via een paar simpele stappen 
controleren of dit emailadres ook binnen de PCOB-administratie bekend is 
en of dit emailadres het juiste is. 
 
Dit doet u als volgt. 
 
- ga naar: https://mijn.pcob.nl of zoek op internet naar mijn.pcob.nl 
- klik op “Naar mijn gegevens” 
- wilt u een emailadres invullen of wijzigen, klik op “Wijzig gegevens” 
- na het invullen/wijzigen klikt u op “OK"  
Vanwege de privacy gebruiken wij uw emailadres alleen in “noodgevallen”. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

                                     

Oktober 
 
  2     zondag     Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) 
  4    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
  9     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
11    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
16     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
18    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
23     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
25    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
30     zondag     Vrij Evangelische Gemeente 
 

 

 

https://mijn.pcob.nl/
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Puzzel oktober 2022 - Sudoku    

   4  8     3  

6   5   6 4  1 

     2    5 

7          

 3    6 9   2 

 6     5 7 9  

9       8  3 

 8   2   1 6  

      4  2  

          
        De gearceerde hokjes in de leesrichting is de oplossing    

      

Letter SUDOKU: A D E I K N P R T 
  N  R     I   D  

 6  P        K   

     I    E   A  

A   T      I   K 

  I K  T     E  

            

    K  D  T   

     N  D    

R T   I        A 
 
De gearceerde vakken van links naar rechts geven de oplossing.             
Eén of beide oplossingen kunt u inzenden voor 18 oktober naar het 
secretariaat. Er wordt een VVV bon verloot. 
Oplossing september: karwei; een prijsje gaat naar Pea Bosch.  
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Ledenadministratie 
 
OVERLEDEN: 

Mw. H. ten Brink- Kamp  
Dhr. W.A. van ’t  Hoog 

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 
 

 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,-.         

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, telefoontje of kaart in moeilijke – en vreugdevolle tijden. 
Neem dan contact op met: Mevr. M. Voogd – van den Berg, Colijnstraat 
112. Tel: 254887. E-mail: marrie.voogd@gmail.com 

mailto:evertvierhout@hetnet.nl
mailto:marrie.voogd@gmail.com
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Voor u gelezen  
 

Voor u gelezen. De vier romans van Marilynne Robinson. Je hebt van die 
boeken, waar je goed de tijd voor moet en kunt nemen. De boeken die ik 
nu ga aankondigen zijn dat. Hier moet je tijd voor nemen en dan komt heel 
zo’n geschiedenis tot zijn recht.  
Allereerst het boek ‘Gilead’ van Marilynne Robinson. 
 

De zesenzeventigjarige predikant John Ames 
krijgt in 1956 te horen dat hij niet lang meer 
te leven heeft. In deze sfeer van eindigheid 
besluit hij een brief te schrijven aan zijn 
zeven jaar oude zoon. Vanaf het platteland 
van Iowa vertelt hij hem over diens 
voorvaderen; over hoe het voelt een baby te 
dopen; over zijn liefde voor baseball en 
natuur. 
Gilead is een liefdesbrief aan een verloren 
Amerika, een roman vol wijsheid, rust, 
humor en warmte. Daarnaast zijn er 
prachtige theologische doorkijkjes in haar 
boeken met verassende grote namen uit de 
theologie!.  
 

Dit het eerste deel, en hier op volgen nog de volgende delen: 
‘Thuis’. Dit verschijnt 20 jaar later. Gilead gaat over schuld. Thuis gaan over 
schuld. Het zijn op zichzelf staande verhalen, maar ze complementeren en 
spiegelen elkaar op een uniek manier. In thuis gaat het over Glory Bouhton, 
die terug keert naar Gilead om voor haar stervende vader  te zorgen.  
En daar speelt ook de rol van haar broer Jack, de verloren zoon een 
belangrijke rol in.  
Het derde boek in de rij is ‘Lila’ Dit gaat Lila die zwerft en dakloos is  en 
terecht komt bij de dorpskerk van Gilead en daar de dominee van het boek 
Gilead ontmoet en met hem trouwt en heel voorzichtig een nieuw leven 
begint en probeert haar verleden te verwerken.   
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En om de serie compleet te maken verschijnt 
ook het laatste deel. ‘Jack’.  
Jack, een intelligente, rondzwervende 
alcoholist, en Della, een jonge, vrome lerares, 
worden onverhoeds ingesloten op een 
kerkhof, omdat ze beiden de tijd waren 
vergeten. Ze zijn gedwongen er de nacht door 
te brengen, en na enige aarzeling raken ze in 
een urenlang gesprek over diepgaande 
emoties en grote levensvragen. 
Er ontluikt een liefde, maar Jack is wit en Della 
is zwart, en vanwege de segregatie is een 
relatie verboden. Als hun verhouding aan het 
licht komt, ontregelt dit hun leven – wat 
vermag dan de liefde? Deze gedwarsboomde 

relatie tussen geheime geliefden toont de paradoxen van het Amerikaanse 
leven, toen en nu. 
Als je deze boeken gaat lezen op de volgorde die ik hierboven aangegeven 
heb, krijg je een prachtig beeld van het leven in Gilead in de vijftiger jaren 
in Amerika. 
"MARILYNNE ROBINSON (1943) wordt beschouwd als één van Amerika's 
beste hedendaagse auteurs. Bij Mozaïek/De Arbeiderspers verschenen 
haar wereldwijd bejubelde en bekroonde romans, waaronder Gilead, Thuis, 
Lila en Jack. 
                                                                                                                                       Rien Bijl 

 

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 
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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. 
 
Dinsdag 4 oktober is het werelddierendag, zo ook in Nederland. Marianne 
Slee en Frans van Baardwijk gaan in gesprek met een dierenarts over deze 
dag. 
 
Dinsdag 11 oktober besteden Aletta Evertse en Gert Bartelink aandacht 
aan de Wijk Ontmoetings Centra (WOC’s) in de gemeente Nunspeet.  
 
Dinsdag 18 oktober gaan Marianne Slee en Gert Bartelink in gesprek met 
de heer van der Zeijst over het thema vaccineren tegen griep en corona. 
 
Dinsdag 25 oktober gaan Lya Bonenkamp en Frans van Baardwijk in op de 
stand van zaken omtrent de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. 
 
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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Elburgerweg 15, Nunspeet 
Telefoonnummer: 0341 257242 
Website: www.hetvenster-
nunspeet.nl 
Email:   info@hetvenster-
nunspeet.nl 

 
Schaken! 
Het Venster schaakt op dit moment op meerdere borden. Vanwege grote 
zorgen om onze jeugd – uw (achter)kleinkinderen misschien – zijn we 
actiever dan ooit om voor hen iets te mogen betekenen.  
Persoonlijk schrik ik elke keer van hun verhalen over ervaren druk, over 
hun zorg voor de natuur en hun toekomst, hun financiële schulden, 
depressie en eenzaamheid.  
We hebben nog veel te doen en we hebben ‘iedereen’ nodig. 
 
Tegelijk geven we met onze vrijwilligers inhoud aan de vele diensten voor 
volwassenen, gezinnen, senioren en mantelzorgers.  
 
Bezoeken, luisteren, adviseren, formulieren invullen, toeslagen aanvragen, 
waken bij stervenden, …. zomaar een greep.  
 
Het aantal (oude) ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar 
zingeving, dagbesteding, ontmoeting.  
We willen er graag voor u zijn. U hebt de regie en wij vullen - zo mogelijk - 
aan op waar het voor u lastig gaat. Maak gebruik van Het Venster. 
 
Beweeg Mee! 
Houdt u van fietsen, zwemmen of wandelen? Misschien vindt u de drempel 
naar de sportschool te hoog of mist u een maatje om samen te gaan. 
Misschien wilt u meedoen met Nordic Walking.  
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Joanne Loedeman (0341-
257242 of  j.loedeman@hetvenster-nunspeet.nl.  
Er zijn meer mogelijkheden dan u denkt. Ook thuis! 
  

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:j.loedeman@hetvenster-nunspeet.nl
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Maatjesproject-Nunspeet 
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om voldoende sociale contacten 
te hebben. Neem contact op met Willyjanne Beelen van Het Venster (0341 
257242) of Jorine Littel (SWN; 0341 252020). 
 
Samen de maaltijd gebruiken 
Sámen eten verbindt, geeft afleiding en ook zingeving. U bent er voor de 
ander!  
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! 
 
Enkele activiteiten 
 

➢ Alle clubs (handwerken, houtbewerking, schilderen, etc.) staan voor 
u open. 
 

➢ Op 5 oktober is er een spelletjesmiddag voor senioren, vanaf 14.30 
uur. Kosten: € 2,50. 
 

➢ Op 12 oktober is er een zangmiddag voor senioren, vanaf 14.30 uur. 
Kosten: € 2,50. 
 

➢ Op 19 oktober is er een 2e hands kledingbeurs, van 14.00 tot 19.00 
uur. 
 

➢ 26 oktober: herfsttocht mét warme maaltijd, van 13.00 tot 19.30 
uur. Kosten: € 37,50. 
 

➢ 9 november: chinees buffet, van 12.00 tot 14.00 uur 
 

➢ Elke vrijdagmorgen schaken in Het Venster. 
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  Prinsjesdag 

Na twee sobere edities van Prinsjesdag was er dit jaar weer meer 
roering in Den Haag. Al draait het om de Troonrede en de 
miljoenennota, voor veel mensen zijn de rijtoer en de balkonscène 
ook een belangrijk onderdeel van Prinsjesdag. 
We bekeken voor u wat er in de plannen staat; gekeken vanuit onze 
thema’s binnen de belangenbehartiging. 

De plannen voor de zorg 

De zorg raakt ons allen. Of het nu gaat om de kosten van de zorg, 
de beschikbaarheid van zorg of passende zorg. Hier volgt een kort 
overzicht van de plannen die afgelopen week gepresenteerd 
werden. 

Kosten 
De zorgverzekering wordt volgend jaar duurder en het kabinet 
houdt rekening met een stijging van zo’n 10 euro per maand. 
Maar dit is een schatting van de overheid, uiteindelijk bepalen de 
zorgverzekeraars  (dus ook Zilveren Kruis) zelf de premies en die 
worden medio november bekend gemaakt. De zorgtoeslag wordt 
verhoogd. Het eigen risico was 385 euro per jaar en dat blijft zo; t 
geldt ook voor de eigen bijdrage voor medicijnen: die blijft €250.  
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U kunt in 2023 ervoor kiezen het eigen risico te verhogen tot 885 
euro per jaar in ruil voor een lagere premie. 

Het basispakket 
Het basispakket blijft grotendeels hetzelfde. Toch zijn er enkele 
aanpassingen: 

• De regeling voor paramedische herstelzorg na COVID-19 is 
verlengd tot 1 augustus 2023. 

• De vergoeding van Vitamine D verdwijnt per 1 januari 
2023 uit het basispakket. 

• Immunotherapie met het kankermedicijn Nivolumab is 
sinds 2022 toegevoegd aan de basisverzekering 

Meer ‘passende zorg’ 
Afgelopen week werd het een Integraal Zorgakkoord gesloten. 
Het belangrijkste hieruit is het leveren van passende zorg. 
Passende zorg zet de gezondheid in plaats van de ziekte centraal. 
Preventie blijft hoog op de agenda. Denk aan programma’s voor 
gezond eten, stoppen met roken en meer bewegen/sporten. 
Verder is er geld vrijgemaakt om beter voorbereid te zijn op 
nieuwe pandemieën. Ook wordt er ingezet op meer samenhang 
en samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders. Dat moet 
leiden tot meer efficiënte zorg. 
Minpunten zijn er ook te benoemen vanuit het akkoord: de vrije 
artsenkeuze wordt beperkt, ambulances hoeven niet meer 
binnen 45 minuten in het ziekenhuis te zijn en er wordt minder 
geld vrijgemaakt voor de huisartsen en wijkverpleegkundigen. 
Wij blijven hier kritisch op. 

Een ander belangrijk programma is het programma Wonen en 
Zorg voor Ouderen (WOZO). Hierbij zet het kabinet in op zorg 
thuis als het kan, digitaal als het kan en zelfstandig als het kan.  
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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 actie 
  

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.
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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 19 Okt. 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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