
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 de foto, Jaap Sla voorzitter stichting muurgedichten, wethouder Mark van de 
Bunte en Dorpsdichter Willemijn Hannessen 

Muurgedicht over vijftig jaar Nunspeet op gemeentehuis: 
‘Belangrijk en herkenbaar’ 

Afdeling Nunspeet 36e jaargang nr. 9 November 2022. 
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Beste PCOB-ers, 
Een korte terugblik op het begin van het seizoen 2022/2023. 

We startten met de ledenmiddag in september 2022. Een gezellig samenzijn 

met een mini high tea en een paar spelletjes. 

We waren als leden van de PCOB al geruime tijd niet bij elkaar geweest dus 

kon het maar zo zijn dat sommigen wat huiverig zouden zijn om elkaar te 

ontmoeten.  

We vonden het als bestuur best spannend om zo te beginnen. De opkomst 

was overweldigend en gelukkig hebben we veel positieve reacties gehad.  

Voor herhaling vatbaar dus. 

Daarna hadden we op  vrijdag 7 oktober een schitterende dagtocht naar de 

IJsselvallei. 

Heerlijk eten, niet onbelangrijk, en een mooie ontspannen bustocht. Tjonge 

wat wist de gids ons veel te vertellen over de landerijen en de boerderijen. 

Prachtig! 

Woensdag 12 oktober maakten we een verre digitale reis naar Israël. Ook 

met een goede opkomst, want we horen weer meer van corona om ons heen. 

Als bestuur vinden we dit een goede start van het seizoen 2022/2023.  

We zijn blij dat u de draad weer hebt opgepakt.  

De herfst laat zijn bonte kleuren weer zien in de natuur. Daar konden we 

ook van genieten op onze dagtocht langs de vele landerijen in de 

IJsselvallei. 

Met al die schoonheid in de natuur zou je bijna vergeten in wat voor een 

bizarre tijd we leven. Wat gebeurt er veel in de politiek!  Uit onderzoeken 

blijkt dat het vertrouwen in de politiek tot bijna nul is gedaald. Maar het 

moet gezegd: er liggen wel ontzettend veel problemen op het bordje van de 

politiek en de regering. Ik hoef ze niet allemaal te benoemen, u weet het zelf 

wel.  

En wat mij opvalt is dat we de grootste zorgen hebben of we wel genoeg 

geld overhouden om van te leven. Begrijp me goed, dit is ook een grote 

zorg. Je kunt er wakker van liggen als je o.a. de energierekening moet 

betalen en dat er dan nog maar bitter weinig over blijft om van te leven. 

Iemand zei eens tegen mij: weet je wat ik zo erg vind? Dat ik mijn kinderen 

nooit eens kan trakteren op iets speciaals. 

Dat gezegde hoor je ook nu weer! 

Welke rol speelt het christelijk geloof hierin? Laatst hoorde ik van een 

predikant dat we momenteel als christelijke kerk een enorme diaconale taak 

hebben. Niet alleen als kerk maar ook als gemeentelid en als lid van een 

christelijke club, zoals de PCOB.  Ook al is het heel lastig om bij iemand 
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achter de voordeur te kijken, misschien zijn er dan andere signalen. Heb je 

een buurman/buurvrouw al enige tijd niet meer gezien? Druk eens op de bel 

en vraag eens naar zijn/haar welstand.  

Ik vind het een spannende tijd!! Als ik zie wat er allemaal in de wereld 

gebeurt. 

Soms lastig om in het geloof het vertrouwen vast  te houden. Maar …… 

ondanks neen, dankzij Jezus mogen we de hoop houden op een toekomst in 

Zijn Koninkrijk! Zijn Koninkrijk zal wis en zeker een keer doorbreken. En 

als we in de naam van Jezus goede dingen mogen en kunnen doen is dat al 

een voorteken van zijn komende Rijk. 

Evert van ’t Slot. 

Strohalm van staal  

 

Diep in mijn hart klinkt ’t geschrei van het kind 

dat nog in mij is overgebleven; 

dat kind dat geloofde dat iedereen lief was, 

wat heeft dat kind verdreven? 

 

’t is ondergegaan in een wereld van angst, 

in de strijd om het dagelijks leven; 

in een wereld waar zoveel mensen sterven, 

als bommen de aarde doen beven - 

 

tsunami of aardbeving alles verwoest; 

waar pandemieën de liefde verbant; 

wrede soldaten de macht overnemen, 

burgers niet veilig zijn in hun land; 

 

een wereld waar regen de aarde verzuurt, 

waar bossen branden of worden gerooid, 

zeeën vervuilen; de noordpool ontdooit, 

hoe moet een kind in zo’n wereld leven … 

 

Diep in mijn hart, leeft de hoop van het kind, 

dat zich vastklemt aan ’t woord van de Vader, 

Die gezegd heeft: “Ziet, Ik maak alles nieuw, 

Ik schep een nieuwe hemel en aarde.” 

 

Corrie Honkoop 
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Programma seizoen 2022-2023 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

  November 

 

  1    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 

  6     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 

  8    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 

13     zondag     Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) 

15    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 

20     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 

22    dinsdag     Samenwerking van Kerken 

27     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk 

29    dinsdag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
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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 
Het bestuur van de PCOB heeft in de bestuursvergadering van 7 juni 2022 
besloten in principe niet meer pro-actief op bezoek aan huis te gaan bij de 
leden. Mocht bezoek toch gewenst zijn, dan kan er contact worden  
opgenomen met b.v. ’t Venster of de Veluwse Heuvel. 
 
 
 

PCOB dagtocht d.d. 7-10-2022. 
 

Omdat de bestemming  niet zo ver weg was, vetrokken we rond 10.30 uur. 
De eerste stop was in Terwolde bij restaurant Kriebelz. 
Want … hier stonden de dekselse pannetjes op ons te wachten. Ik was heel 
benieuwd wat dit zou inhouden. De reis van Nunspeet naar Terwolde duurt  
ongeveer een half uur dus dan konden we mooi op tijd bij het restaurant 
zijn, dacht ik, maar nog wel wat vroeg om al te eten. 
De chauffeur van de touringcar had daar het volgende  op gevonden.  
Dwars over de mooie Veluwe, via Elspeet, Uddel en langs paleis Het Loo in 
Apeldoorn reden we richting de IJsselvallei naar Terwolde. Rond de klok 

van twaalf arriveerden we 
bij het restaurant.  
We werden ontvangen met 
een kopje koffie en met 
lekkers erbij.  Nou, de 
PCOB-ers hadden elkaar  
gauw gevonden rond om de 
tafels. Wat een gezelligheid! 
Het moet gezegd: de zaal 
waarin we zaten was ook  

mailto:marrie.voogd@gmail.com
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heel gezellig aangekleed, met boekenkasten vol boeken en een zitje bij een 
haard. 
Nadat we de koffie opgedronken hadden kregen we uitleg over de warme 
maaltijd. Drie soorten vlees in de pannetjes, alles heerlijk gestoofd en 
heerlijk van smaak! Aangevuld met vier soorten groenten, net zoveel als je 
lustte, gebakken aardappeltjes en zelf gemaakt patatjes. Voortreffelijk van 
smaak. Bij de maaltijd werd een glaasje geserveerd. Daarna nog een bakje 
met heerlijk zelf gemaakt roomijs met slagroom en een warme 
bosvruchtensaus. Het water loopt mij nog in de mond als ik dit zo schrijf. 
Maar de dag ging verder: rond 13.30 uur vertrokken we voor een bustocht 

door de IJsselvallei met een 
zeer welbespraakte gids aan 
boord. 
We hebben wel zo’n 18 
landerijen met de daarbij 
behorende boerderijen of 
landhuizen gezien. Omdat er 
voldoende regen was 
gevallen was alles prachtig 
groen! 
Met trots vertelde de gids 

dat in deze streek ook veel beroemde Nederlanders  neergestreken waren.  
Leden van het koninklijk huis kwamen regelmatig in deze streek, bekende 
oud voetballers hebben er een optrekje, Hella Haase schreef hier boeken, 
enz. 
Maar ja, ook aan deze prachtige bustocht door de IJsselvallei kwam weer 
een eind. In restaurant Kriebelz werden we weer ontvangen met en kopje 
koffie en om deze dagtocht compleet te maken, trakteerde het bestuur 
nog op een drankje. 
Zo rond 17.30 uur waren we weer in Nunspeet. Wat een fantastische dag!  
Dank! 

Een medereiziger. 
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Voor u gelezen 
 

Het derde deel in Roy Jacobsens veelgeprezen 
romanreeks In Ogen van de Rigel, het derde deel 
in Roy Jacobsens veelgeprezen romanreeks, 
verlaat Ingrid het eiland van haar familie, op zoek 
naar de vader van haar kind. Haar tocht brengt 
haar dwars door Noorwegen, een land dat overal 
de littekens van de Tweede Wereldoorlog draagt. 
De lange oorlog is voorbij, en Ingrid Barrøy 
verlaat het eiland voor de Noorse kust dat haar 
naam draagt. Ze is op zoek naar de vader van haar 
kind, Alexander, de Russische gevangene die na 
het zinken van het schip de Rigel aanspoelde op 

Ingrids eiland. Inmiddels probeert hij zichzelf in veiligheid te brengen 
door te voet zijn weg naar Zweden te vinden. Ingrid volgt hem, met hun 
baby in haar armen. De donkere ogen van het kind vormen het enige 
bewijs dat ze Alexander heeft gekend. Onderweg komt Ingrid in 
aanraking met collaborateurs, partizanen, vluchtelingen, deserteurs, 
gelovigen en zondaars, in een land dat overal de littekens draagt van de 
bezetting. Voor haar reis ten einde komt zal Ingrid zich moeten 
afvragen of ze wel genoeg weet van de man voor wie ze alles op het spel 
zet. 
Deel 1 was “de onzichtbare” en deel 2 was “de witte zee”. Deze boeken 
heb ik eerder besproken. 
 

Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven is de meeslepende 
geschiedenis van een jonge, gepassioneerde vrouw die ook onder de 
gruwelijkste omstandigheden trouw bleef aan haar idealen en zichzelf. 
 
Op 9 maart 1941 begint de dan 27-jarige Etty Hillesum een dagboek. 
Terwijl de nazi’s haar als Joodse vrouw in Amsterdam steeds openlijker 
vervolgen, getuigt zij van een imponerende geestelijke vrijheid. Haar 
aantekeningen over de liefde,  familierelaties, vriendschap, geloof, 
zinloze haat en lotsverbondenheid zijn hoogstpersoonlijk, zeldzaam 
eerlijk, en tegelijkertijd volstrekt universeel. Sinds de eerste publicatie 
van haar dagboeken en brieven hebben de geschriften van Etty 
Hillesum (1914-1943) wereldwijd miljoenen lezers geïnspireerd. Maar 
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wie was zij eigenlijk? Welke vrouw van vlees en 
bloed gaat schuil achter haar mooie woorden? 
Judith Koelemeijer wist een schat aan nog 
onbekend materiaal te verzamelen. In deze 
biografie geeft zij een verrassend nieuw perspectief 
op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse 
studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om ‘het 
lot van haar volk te delen’ en niet onder te duiken. 
Etty Hillesum blijkt iemand met vele gezichten, 
getekend door een beladen familiegeschiedenis, 
waaraan zij zich tenslotte tóch weet te 

ontworstelen. Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven is de 
meeslepende geschiedenis van een jonge, gepassioneerde vrouw die 
ook onder de meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan haar 
idealen en zichzelf. 
Judith Koelemeijer is vooral bekend geworden door het boek “Het 
zwijgen van Maria Zachea” Het werd na verschijnen in 2001 alom 
geprezen om de literaire kwaliteit. Judith liet zien dat ook 
waargebeurde verhalen zich goed lenen voor de romanvorm. Het boek 
won de NS Publieksprijs, het Gouden Ezelsoor voor het beste verkochte 
literaire debuut en de Zaanse Cultuurprijs. Er werden meer dan 280 
duizend exemplaren van de familiegeschiedenis verkocht.  
 

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 zelf controleren of dit ook binnen de PCOB-

administratie bekend is en of dit emailadres het juiste is. 

- ga naar: https://mijn.pcob.nl of zoek op internet naar mijn.pcob.nl 
- log in met uw lidnummer als gebruikersnaam en uw postcode als 

wachtwoord met een spatie tussen de cijfers en letters 
- 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. 

https://mijn.pcob.nl/
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november 2022 
 

1  2 3 4 5  6 7 8 9  10 

  11    12       

13 14   15      16 17  

18   19      20  21  

22  23   24    25 26   

27    28    29     

 30      31      

32      33  34    35 

36     37  38  39    

40   41 42    43   44  

45  46  47      48   

  49 50      51    

 52       53      

 

oplossing 38 26   7 13 40   3 50 43 53 

 

Horizontaal: 1 graansoort, 6 wettelijk, 11 stroomopwekker, 13 
onderzoeksinstituut, 15 voornamelijk bijwoord, 16 boerderijdier, 18 
dierengeluid, 19 afspraak, 21 Griekse letter, 22 Aziatisch rijstgerecht, 24 sterke 
speelkaart, 25 godsdienstige handeling, 27 graad, 29 verstrekken, 
30 naaidraad, 31 matrasvulling, 32 gebied, 34 klos, 36 roemen, 37 namaak, 39 
nadien, 40 water in Friesland, 41 in het algemeen, 44 plus, 45 borstbeen, 47 
halfedelsteen, 48 slot, 49 onderdrukt, 52 groeien, 53 studentenbegeleider. 
Verticaal: 1 gekleurd, 2 ik (latijn), 3 zangnoot, 4 snijvlak, 5 licht bruinrood, 6 
schoeisel, 7 vulkaan op Sicilië,  8 Japans bordspel, 9 woonschip,  
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10 koeiengeluid, 12 navigatiemiddel, 14  naald en draad, 17 noteren, 19 feest, 
20 droge sloot, 23 proefperiode, 26 kostbare stof, 28 pausennaam, 29 brandstof, 
32 wildgerecht, 33 taart, 35 op de grond neerkomen, 37 dwingen, 38 viervoeter, 
42 theaterrang, 43 tropische vetplant, 46  poging tot kopen, 48 voormalig 
Baskische beweging, 50 kloostergewaad, 51 computer. 
 
Oplossing inzenden voor 21 november naar het secretariaat. Er wordt een 
VVV bon verloot. Ondanks dat de sudoku niet goed was geplaatst, waren er 
toch goede oplossingen ingezonden. Oplossing oktober: sudoku: 135796. 
letter sudoku: predikant   Een prijsje gaat naar: Irene van Lobberegt. 
 
 

Ledenadministratie 
NIEUWE LEDEN: 
Mw. A. Karsten - Sijnave 
Mw. G. Top 
Mw. L.A. Juffer – Roseboom 
 
Wij hopen U op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten. 
 
OVERLEDEN: 
Mw. Groeneveld - Molendijk 
 
Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze 
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. 
 

 

Investeren in wonen voor senioren 

De woningmarkt is voor iedereen krap. Ook voor senioren. Het kabinet 
heeft hier oog voor en komt met maatregelen. Het kabinet maakt vanaf 
2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra 
geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor 
veel verschillende doelgroepen waaronder senioren. 
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Woningen 
Er komt in november een Woon- en Bouwagenda om 900.000 woningen 
tot en met 2030 te realiseren. Van deze 900.000 moeten er 250.000 
bestemd worden senioren. De 250.000 woningen zijn beoogd als 170.000 
nultreden en 80.000 in meer geclusterd woonvormen. Daarnaast zijn er 
50.000 verpleeghuisplekken beoogd. 

Huurtoeslag 
De beoogde huurverlaging voor een half miljoen huishoudens met een laag 
inkomen die huren bij een woningcorporatie, is met een jaar vervroegd. De 
huurtoeslag wordt verhoogd. 

Aanpak stijgende energiekosten 
Er worden verschillende maatregelen genomen om de energiekosten te 
beperken en/of te verduurzamen. Een korte opsomming: 

• Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond 
invoeren voor gas en elektriciteit. Vanaf 1 november kan het 
termijnbedrag door middel van een tussenoplossing al omlaag. 

• Vanaf 1 januari 2023 geldt een 0% btw-tarief op zowel losse als in 
het dak opgenomen zonnepanelen. 

• Vanaf 2023 is het mogelijk om als huiseigenaar een 
subsidieaanvraag binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie 
(ISDE) in te dienen als je vanaf  2 april 2022 één isolatiemaatregel 
gerealiseerd hebt. In dat geval krijgen huiseigenaren tot 15% van de 
kosten terug, mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. 
Combineer je als huiseigenaar een isolatiemaatregel met een 
tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, 
zonneboiler of warmtenetaansluiting? Dan krijgt de huiseigenaar 
net als in 2022 tot 30% van de totale kosten terug. 

• In 2023 en 2024 komt er in totaal 300 miljoen extra geld 
beschikbaar. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het 
ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-
straat aanpak van slecht geïsoleerde woningen. 
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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 1 november staat de uitzending in het teken van de mantelzorgers 

voor ouderen. Dineke de Vries en Aletta Evertse praten u bij over dit 

onderwerp in samenspraak met Maria Beens van Het Venster. 

Dinsdag 8 november ontvangen Lya Bonenkamp en Gert Drost de heer 

Wessel Scheer om met hem te praten over zijn zoektocht naar nabestaanden 

van een omgekomen piloot die tijdens de Tweedee Wereldoorlog in 

Hulshorst neerstortte. 

Dinsdag 15 november gaan Dineke de Vries en Jan Riemersma in gesprek 

met Gerrinda van der Veen van het Hospice De Regenboog. Eén van de 

gespreksonderwerpen is de palliatieve zorg. 

Dinsdag 22 november is wethouder Jaap Groothuis uitegenodigd door Gert 

Bartelink en Frans van Baardwijk om het woningbouwbeleid in de 

gemeente Nunspeet nader toe te lichten. Uiteraard zal er aandacht zijn voor 

woningen voor ouderen. 

Dinsdag 29 november, ontvangen Lya Bonenkamp en Aletta Evertse de 

heer Pieter van Heiningen, dichter op de Veluwe. Hij bespreekt zijn bundel 

met gedichten en verhalen over de Veluwe. 

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 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
Energie-armoede 
Volgens energiebedrijf Essent krijgt 2,5 miljoen huishoudens te maken met 
energie-armoede (= 31% van alle huishoudens in Nederland). Zij geven 
meer dan 10% van hun besteedbaar inkomen uit aan energie en hun 
inkomen is veelal te laag om de energierekening te betalen. Zouden de 
bewoners van Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten anders in elkaar 
zitten dan elders in ons mooie land? Zo niet, dan is de kans groot dat ook u 
hoort bij degenen die problemen heeft of in de problemen komt. 
Bij alle schuldhulpverlening, in elk radio- of televisieprogramma waar het 
gaat over willekeurig welk probleem, … trekt de betrokkene achteraf de 
conclusie dat hij of zij eerder aan de bel had moeten trekken. Wacht niet 
langer! Trek aan de bel van Het Venster! 
 

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
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Vensterwandelingen! 
Mantelzorgers kunnen al diverse jaren aansluiten bij de 
mantelzorgwandelingen op de 3e donderdagmiddag van de maand. Deze 
wandelingen worden nu ook open gesteld voor andere belangstellenden. 
Dus iedereen die meer wil bewegen, lekker buiten wil zijn én andere 
mensen wil ontmoeten, is van harte uitgenodigd om mee te gaan!   
Meer informatie, data en locaties vindt u in de Mantelzorgkrant. 
 
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). 
 
Laat consulent met u meedenken 
Er zijn oneindig veel situaties waarin het fijn is om eens tegen een ander 
‘aan te praten’. Wat kan het verhelderend zijn om iemand eens mee te 
laten denken over de eigen situatie. ‘Wat heb ik precies nodig? ’Waar loop 
ik nu echt tegenaan?’ ‘Welke alternatieven zijn er?’ 
Bel eens voor een afspraak met een welzijns- of mantelzorgconsulent. Ze 
denken graag met u mee.  
 
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. 

➢ Donderdag 3 november, vanaf 14.30 uur: Moment van Bezinning 
➢ Woensdag 9 november, vanaf 12.00 uur: Chinees Buffet (€ 12,50) 
➢ Woensdag 16 november, vanaf 19.00 uur: Herfststukje maken (€ 

10.00) 
➢ Woensdag 23 november, vanaf 14.30 uur: Bingo (€ 3,50)  
➢ Woensdag 30 november, vanaf 14.30 uur: Fotopresentatie 

Pyreneeën (€ 2,50)  
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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.
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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 23 Nov. 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




