
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.

Namens het bestuur van de PCOB afd. Nunspeet, wensen we u allen 
gezegende  Advent- en Kerstdagen toe en een heel goede jaarwisseling. 
Hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid op de PCOB middagen!! 

Afdeling Nunspeet 36e jaargang nr. 10 Dec./Jan. 2022-2023 
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Beste PCOB-ers, 
Het Magnificat. Voor dit voorwoord, ga ik gebruik maken van het boekje 
van Esther Maria Magnis ‘O’, dat ik verderop  aankondig. Het zijn 
gedachten, die zeer passen bij advent.  
Kort voor Kerst biedt zich een prachtige mogelijkheid aan om vanuit de 
stoffige ruimte van ons leven een venster te openen en ons hoofd naar 
buiten te steken, een dimensie binnen te gaan van waaruit de pure, 
oeroude beschrijvingen van Jezus als frisse zuurstof ons tegemoet waaien: 
het bidden van de grote O-Antifonen (is beurtzang). Dit werkt de schrijfster  
verder uit in haar boekje O, maar voordat ze dat  doet wil ze kort iets 
schrijven over het raamwerk van die antifonen, en wel over het Magnificat. 
Of zoals wij het vaak noemen, de lofzang van Maria. Vorig jaar heb ik het 
boek van Anton Huigen ‘Maria’ ook in de nieuwsbrief aangekondigd, waar 
hij uitvoerig over het Magnificat geschreven heeft. Daar  kwamen ook 
allerlei personen aan het woord die vertelden hoe ze met het lied van 
Maria omgingen. Er waren er bij die zongen het meerdere malen in de 
week en/of op zondag! 
Het Magnificat is de ‘lofzang van Maria’. Eigenlijk bijna een profetie. Zelf 
ken ik geen Mariadevotie, maar deze tekst van Maria komt uit de Bijbel zelf 
( Lucas 1 vanaf vers 46). Het gaat hier om een soort terug blik die Maria 
overkomt wanneer ze, kort na de aankondiging van de geboorte van een 
zoon door de engel, haar eveneens zwangere nicht Elisabeth bezoekt. 
Elisabeth wordt in de ene seconde als de beide vrouwen elkaar zien door 
de Heilige Geest vervuld en vreugde en lofprijzing bruisen uit haar omhoog 
over het kind in de buik van Maria.  
Maria lijkt evenzo door de Geest aangegrepen te worden en zo ontstaat 
haar Lofzang. Haar lied bestaat oppervlakkig bekeken uit een aantal 
willekeurige bijeengeraapte bijbelverzen uit het O.T. Ze komen zomaar bij 
haar boven en als zij ze uitspreekt groeien ze samen uit tot een even 
wonderbaarlijke profetisch gebed, uit gesproken door een vrouw! 
 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
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heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor als wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie hongert heeft overlaad hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.’ 
Dit gebed is dus  één en al Advent, één en al profetie. Het spreekt immers 
van de komst van een andere tijd, de komst van onze Heer. 
In een bekend Adventslied ‘Veni, veni Emmanuel’ worden de vijf van de 
zeven O-antifonen  geparafraseerd. In Nederland werd de Liedboek-
vertaling van Willem Barnard bekend ( Lied 125) en daarmee wil ik 
eindigen, met het eerste lied. De rest kunt u vinden in het Liedboek: 
O kom, o kom Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam , o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 

Rien Bijl 

 

 Programma seizoen 2022-2023 
 
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 

 

mailbox://C:/Users/Harry/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/rgogt7eu.default/Mail/exchange.directcloud.nl/Inbox?number=8698&part=1.2&filename=Brief%20aankondiging%20trainingen%20Elskamp.pdf&type=application/pdf#page=2
mailbox://C:/Users/Harry/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/rgogt7eu.default/Mail/exchange.directcloud.nl/Inbox?number=8698&part=1.2&filename=Brief%20aankondiging%20trainingen%20Elskamp.pdf&type=application/pdf#page=2
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Kerstviering 14 december 2022 14.30 in de Wheme 
 

We zijn heel dankbaar dat we U weer uit mogen 
nodigen voor de a.s. Kerstviering. Vorig jaar kon dat 
door de corona maatregelingen niet doorgaan. 
We willen er een feestelijke middag van maken. 
Met zingen,  Kerstliturgie en een korte meditatie 
door de voorzitter van de PCOB, Evert van ‘t Slot. 
Na de pauze leest Jenny Bijl een kerstverhaal voor. 
Daar tussendoor willen we u verwennen met 
lekkere warme en koude hapjes en drankjes.  
Op deze manier hopen we er een fijne en 

gezegende middag van te maken met een goede ontmoeting. We sluiten 
rond half vijf deze middag weer  af. 
Daarom  allemaal van harte welkom om 14.30 uur in de Wheme. En mocht 
u iemand kennen die misschien eens kennis wil maken met de middag van 
de PCOB, van harte welkom!! 
 

Ledenmiddag woensdag 11 januari 2023 
 

Het wordt inmiddels al bijna een traditie dat we dr. Scholtens (voorheen 
huisarts te Nunspeet) en wijkverpleegster Willy Fidder vragen om aan het 
begin van een jaar een middag voor de PCOB te verzorgen. 
Beiden geven ons tips en raad over onze (mentale) gezondheid en om deze 
gezondheid bij het ouder worden te koesteren. 
Ook wordt indringend gewezen door beide specialisten in de ouderenzorg 
op de mogelijkheden voor hulp en hulpmiddelen om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. En voor wie geldt dat nou niet? Voor ons 
allemaal toch?  
Beiden hebben toegezegd om woensdag 11 januari 2023 te komen. 
Het beloofd weer een spannende en informatieve bijeenkomst te worden. 
Wet- en regelgeving veranderen voortdurend, het zorgaanbod in de 
verpleegtehuizen staat onder grote druk en de medische techniek staat 
ook niet stil, dus kunnen we allen ons voordeel ermee doen! 
Dus graag tot D.V. woensdag 11 januari 2023 , inloop vanaf 14.00 uur.  
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Verslag ledenmiddag 12 oktober 
 

Tijdens de maandelijkse ledenbijeenkomst stond het land Israël centraal.  
 
Direct bij binnenkomst hadden we live contact met Jeruzalem waar de 
priesterlijke zegen werd uitgesproken.  
Vanaf 14 uur kwamen de mensen binnen en het werd een goede opkomst 
met ongeveer 50 deelnemers. De zaal was goed gevuld.  
 
De voorzitter, Evert van ’t Slot, opende door ons van harte welkom te 
heten en uit Psalm 122 te lezen. Daarna zongen we de drie verzen uit deze 
Psalm. Helaas zonder begeleiding van Hanny, die ziek was.  
 
De presentatie was in handen van Eibert de Boer. Hij heeft al veel reizen 
naar Israël gemaakt. Hij kent het land van noord naar zuid en van oost naar 
west.  
Voor de pauze legde hij ons veel uit over de Joodse gebruiken en 
symbolen. Allemaal terug te vinden in Gods woord. 
Hij vertelde ook dat er vier Joodse stromingen zijn. Van liberaal tot zwaar-
orthodox.  
De gebruiksvoorwerpen liet hij zien. Zoals keppeltje, mezoeza, boekrollen, 
gebedsriemen en gebedshuisjes. Het was erg boeiend om naar te luisteren. 
Het was heel stil in de zaal. 
In de pauze kregen we een lekker sapje aangeboden met nog wat lekkers. 
Na de pauze werd een mooie film over het land Israël vertoond. Heel veel 
mensen in de zaal waren weleens met een reis naar Israël mee geweest 
dus er was veel herkenning van de plaatsen en er kwamen weer 
herinneringen naar boven. 
 
Vele bekende Bijbelse plaatsen gingen aan ons oog voorbij. Plaatsen waar 
de Heere Jezus geboren is, zijn voetstappen heeft gezet, wonderen heeft 
gedaan en waar hij geleden heeft voor ons. Ook vanwaar hij weer komen 
zal. Laten we Hem blijven verwachten. Bidt voor de vrede van Jeruzalem. 
Om half 5 sloten we af en ging iedereen vol indrukken weer huiswaarts. 

Anja van der Scheer-van den Berg 
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Verslag ledenmiddag 8 november 
 

“ Kroonjuwelen van Het Loo” 
Om half drie opende de voorzitter Evert van ’t 
Slot met iedereen hartelijk welkom te heten. 
De zaal zat helemaal vol met meer dan 80 
aanwezigen. 
Na de opening met schriftlezing van Psalm 8 en 
gebed, en het zingen van een psalm,  kreeg 
boswachter Jan Huttinga de gelegenheid om 
ons mee te nemen naar de bossen rond Het 
Loo. Op een indrukwekkende manier zagen we 
de dieren, bomen, en paddenstoelen van Het 
Loo. Dit heeft een grote indruk op ons 
achtergelaten. Jan Huttinga nam  met de foto’s 
en filmpjes en zijn mooie verteltrant iedereen 
mee naar dit prachtig stukje natuur in de buurt 

van Nunspeet. Hij eindigde met de mooie tekst Soli Deo Gloria en dat 
konden we na,  alles wat we gezien hadden alleen maar beamen!  Een 
geweldige middag! 
Hier laat ik nog even Jan Huttinga aan het woord: ”Op mijn vijftiende kocht 
ik mijn eerste fotocamera. Nog altijd ga ik vrijwel nooit zonder camera op 
pad, want ik heb de drang om vast te leggen wat ik zie.” 
Deelt u uw passie met anderen? 
„Ik laat anderen graag meegenieten van al dat natuurschoon en kan veel 
over het kroondomein vertellen. Ik verzorg wandelexcursies. Daarnaast 
geef ik al tientallen jaren lezingen over het kroondomein, waarbij ik een 
selectie van mijn foto’s laat zien. Ik vertel sowieso dat alles wonderlijk is 
geschapen.  We hebben een wijze Schepper. In welk seizoen ik ook in het 
bos kom, ik kan geen kleur ontdekken die er niet past. 
De laatste foto die ik tijdens een lezing laat zien, is altijd een 
zonsondergang gecombineerd met de woorden Soli Deo Gloria – God 
alleen de eer.  
Na afloop fluistert een bezoeker mij gelukkig weleens in het oor dat hij het 
met dat laatste roerend eens is”.            Rien Bijl 
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Verslag bestuursvergadering 7 november 
 
De voorzitter heet ons allen welkom. Het woord voor de inleiding is van 
Mw. M. Voogd. Zij leest uit een zeer oude familiebijbel, Kolossenzen 2 vers 
8.  De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Kolosse. Ook leest ze 
een passage uit het dagboek van Joke Verweerd. Gewezen wordt op de 
eigen verantwoordelijkheid het goede (nieuws) te volgen en niet de 
verleidingen van deze wereld.  
Het verslag van de bestuursvergadering van 5 september 2022 wordt 
inhoudelijk goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan het volgende. 
De Belastingservice is besproken in de regiovergadering en vooralsnog naar 
genoegen geregeld. Wel zullen in de toekomst meerdere hulpen opgeleid 
kunnen worden.  
In het PCOB-magazine staat een goede samenvatting van de brief van 
september 2022 van het hoofdbestuur van de PCOB aan alle leden. Dit 
betreft informatie over de huidige ontwikkelingen met PCOB en KBO 
ontvlechting.  
De opheffingsvergadering van afdeling Apeldoorn; een afdeling met 
ongeveer 500 leden. Er viel ondanks herhaalde pogingen hiertoe geen 
bestuur meer te vormen.  
Concept Regiovisie Ouderenbeleid Veluwe. Wij kunnen tot 1 december 
2022 hierop reageren. De voorzitter noemt dit belangrijke stuk. 
Financiële zaken. De contributie 2023 blijft ongewijzigd. Ook de afdracht 
aan de landelijke PCOB verandert niet. De begroting 2023 wordt na 
bespreking akkoord bevonden.  
In de eerstvolgende Nieuwsbrief komt ook een wervend aankondigings-
stukje van de ledenmiddag van januari 2023. Ook kan er meer gebruik 
gemaakt worden van Huis aan Huis Nunspeet. Ze kunnen ons dan beter en 
eerder leren kennen. 
De heren Van ’t Slot en Bijl doen verslag van de Besturendag Gelderland te 
Epe. We  hebben een huiswerkopdracht meegekregen om de lokale PCOB 
op te “pimpen”. Of dat ook voor ons geldt, als veruit grootste in de regio, 
wordt nog beoordeeld.  
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De regiovergadering Noord West Veluwe is 10 oktober in Nunspeet  
gehouden. Er waren maar liefst 22 deelnemers. Ook de 3 belastinghulpen 
van onze afdeling waren hierbij aanwezig. 
Besproken worden de ledenmiddag op 9 november en de Kerstviering. 
De heren Bijl en van ’t Slot bezochten de fa. Midland Tours. Het 
programma 2023 wordt als volgt aangeboden. 
-28 april 2023. Reis Varen in Eernewoude (Friesland) over meerdere meren  
-30 juni 2023: Cultuurreis naar Fredriksoord; men moet goed ter been zijn.  
-6 oktober 2023: Kastelentocht in de buurt van Lochem.. 
De heren wijzen verder op de mogelijkheid van een 10-daagse Ierland-reis 
in juni 2023. Deze reis zal in ieder geval door ons aangekondigd worden 
maar is verder te bespreken met Midland Tours en bij voldoende animo. 
PCOB-leden 10 euro korting.  
De secretaris vraagt wanneer de nieuwe ledenbijeenkomst in 2023 plaats 
vindt; dit wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 
Dhr. B. van der Scheer gaat  voor in dankgebed en de voorzitter sluit hierna 
de vergadering.                Ben van der Scheer 

 
 

Controleer uw (email)gegevens via Mijn PCOB 
 

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 
- 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. 
 

Begroting 2023 
 

Op de volgende pagina ziet u de begroting 2023. Vanwege de toename van 
allerlei kosten is besloten de contributiebedragen gelijk te houden aan die 
van 2022. We willen graag de begroting met u vaststellen tijdens de a.s. 
ledenmiddag. 

https://mijn.pcob.nl/
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Kerkelijke uitzendingen via de Lokale Radio 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  December 2022 
 
  4     zondag Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) 
  6    dinsdag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
11     zondag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
13    dinsdag Christelijke Gereformeerde Kerk 
18     zondag Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
20    dinsdag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
24   zaterdag Christelijke Gereformeerde Kerk 
                  Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
                       Vrij Evangelische Gemeente 
     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact)  
25    zondag     1e kerstdag 09.00 uur      
                        Christelijke Gereformeerde Kerk 
27    dinsdag Christelijke Gereformeerde Kerk 
 
Januari  2023 
 
  1     zondag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact)            
(Ook live op TV Nunspeet) 
  3    dinsdag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
  8     zondag Vrij Evangelische Gemeente                                
(Ook live op TV Nunspeet) 
10    dinsdag Christelijke Gereformeerde Kerk 
15     zondag Samenwerkingsgemeente “De Brug”                  
(Ook live op TV Nunspeet) 
17    dinsdag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
22     zondag Hervormde Gemeente Nunspeet (contact)           
(Ook live op TV Nunspeet) 
24    dinsdag Samenwerking van Kerken 
29     zondag Christelijke Gereformeerde Kerk                                
(Op TV Nunspeet kijkt u naar de VEG)  
31    dinsdag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” 
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10 dec-jan 2022-23 filippine  KERSTPUZZEL 
 

  1     7  13 14    10  

  2  9       14      

  3           2  

  4         15     

  5 1   15     16  3   

  6        17  

  7          

  8     12      

  9 8    16        

 10      4       

 11     6   17      

 12   5    11   13   

 

  oplossing 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 
1 Wie bezochten koning Herodes. 2 Waarin legde Maria Jezus. 3 Waar 
vroeg Zacharias om. 4 Hoe heet de vader van Maria. 5 Wie bezocht 
Elisabeth. 6 Hoe heet de nicht van Maria. 7 Wat is de naam van de jongste 
van de Magiërs. 8 Wie volgde koning Herodes op. 9 Wat schreef koning 
Herodes uit. 10  6 januari 2023. 11 Hoe heet de vader van de profetes 
Hanna. 12 Welk offer brachten Jozef en Maria in de tempel. 13 Waar 
kwamen de Magiërs vandaan. 14 Wat is de naam van de vader van Jozef. 15 
Wat zagen de Magiërs. 16 Tot welk priesterafdeling behoorde Zacharias. 17 
Welk evangelie beschrijft de geboorte van Johannes. 
 
Oplossingen vóór 12 januari a.s. naar het secretariaat; onder de goede 
inzendingen wordt een VVV bon verloot. Oplossing november: Pieterpad. 
Een prijsje gaat naar Gijsje van Klompenburg. 
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OMNIA / Huren Noord Veluwe 
Wist u dat: 

• als u een seniorenwoning of appartement van Omnia wilt huren u 

ingeschreven moet staan als woningzoekende bij Huren Noord 

Veluwe? 

• dit ook geldt voor een appartement in de Veluwse Heuvel? 

• deze inschrijving geldt voor zowel huurders als eigen 

woningbezitters? 

• als u ingeschreven wilt staan/blijven als woningzoekende bij Huren 

Noord Veluwe u ieder jaar daarvoor moet betalen? (tot nu toe € 15,-

- per jaar) 

• deze € 15,-- NIET automatisch gaat?  

• u daarvoor ieder jaar een mail van Huren Noord Veluwe krijgt? 

• u niet moet reageren op mails van Woonnet (en niet moet klikken 

op een link in deze mails)?  

• dat u even moet controleren of u inderdaad nog wel ingeschreven 

staat als woningzoekende?  

Het blijkt nu dat een aantal inwoners dachten dat ze als 

woningzoekende ingeschreven stonden vanaf de wijzigingen in 

2015/2016, maar dat dat niet is doorgevoerd. Of doordat niet ieder jaar 

is betaald of dat u dacht dat het automatisch ging. Dus graag 

controleren of u inderdaad nog als woningzoekende staat ingeschreven 

als u dat wilt. Als het niet goed is gegaan dan kan het zijn dat u uw 

punten kwijt bent. 

Als PCOB willen we ook graag weten of het voor u problemen oplevert. 

Dan graag een berichtje aan ons secretariaat, want dan kunnen we met 

Omnia in gesprek gaan!  

Resultaat Rabo ClubSupport 
 

Fijn dat zovelen gehoor hebben gegeven aan de oproep om ook op de 
PCOB te stemmen! Hierdoor ontvingen we in 2020 € 208,84 in 2021 
€ 241,11 en dit jaar maar liefst € 460,59! Hartelijk dank!  
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Voor u gelezen 
 
Esther Maria Magnis en Thomas Halík. Twee boeken voor Advent! 

 

Diepe en aangrijpende teksten voor de week voor Kerst (en 
de rest van het jaar). Op de zeven dagen voor Kerst worden in 
de rooms-katholieke traditie de zeven zogenaamde O-
Antifonen gezongen: korte teksten die telkens met de 
aanroeping ‘O’ beginnen. Jezus wordt aangeroepen met 
namen uit het Oude Testament. In dit bijzondere boek laat 
Esther Maria Magnis haar geest waaien over deze oude 

teksten. Dat levert een fascinerende samenspraak op tussen eeuwenoud 
gedachtegoed en de tijd van nu. Esther Maria Magnis (1980) brak in 2016 
door met haar onthutsende roman 'Mintijteer'. Ze studeerde 
religiewetenschappen en geschiedenis. Ze woont en werkt met haar man 
en dochters in de rust van een landgoed in de omgeving van Frankfurt. 
 

Hét geschenkboek voor Kerst, met overwegingen rond de 
menswording van Jezus en schilderijen van oude meesters. 
“Omdat God ernaar verlangt mens te zijn” van Tomáš Halík is 
een prachtig geschenkboek met overwegingen voor Kerst en 
oude meesterwerken. De mens streeft naar vrijheid en macht 

en wil in het middelpunt van de belangstelling staan. In dit geschenkboek 
laat Tomáš Halík zien hoe God door zijn verlangen mens te worden, juist 
zwakte en kwetsbaarheid verheft tot ware kracht. Het kerstmysterie van de 
incarnatie wordt ook tastbaar in de schilderijen van oude meesters, die 
aanzetten tot meditatie. ‘Laten we God niet zoeken in de stormen van 
rampen, in de overstromingen van ongeluk waardoor onze zekerheden 
beginnen te wankelen. Laten we liever naar zijn stem luisteren in de zachte 
adem van menselijk mededogen, in de uitingen van solidariteit. In het 
heilige en onvoorwaardelijke van de liefde, daar ontdekken we God,’ aldus 
Halík.‘In dit boek wordt Kerst tastbaar dankzij de vervlechting van 
hoopvolle gedachten van Halík en schilderijen van oude meesters.’  
Tomás Halík (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de 
Karelsuniversiteit te Praag.                                              Veel lees plezier, Rien Bijl 
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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 6 december is het onderwerp de museumwinkel in het Noord-
Veluws Museum. Dineke de Vries en Gert Drost gaan daarover in gesprek 
met mevrouw Greet Hagendoorn. Zij zal uit de doeken doen wat er te koop 
is en wat er allemaal komt kijken om een dergelijke winkel uit te baten. 
Dinsdag 13 december behandelen Dineke de Vries en Aletta Evertse een 
onderwerp dat tegenwoordig veelvuldig voorkomt: ouderenmishandeling. 
Het gaat hierbij niet alleen om fysiek geweld, maar ook de psychische en 
sociale component zal aan de orde komen. 
Dinsdag 20 december presenteren Lya Bonenkamp en Jan Riemersma het 
min of meer traditionele Kerstprogramma. Dit bestaat naast muziek uit 
Kerstverhalen en -gedichten. 
Dinsdag 27 december, tussen Kerst en Oud en Nieuw, presenteert Jan 
Riemersma een sfeervol muziekprogramma. 
Het nieuwe jaar luiden we in met op 3 januari een programma over de 
toekomst van de Stationsomgeving. Gert Bartelink en Frans van Baardwijk 
loodsen u door deze materie. 
Dinsdag 10 januari wordt de nieuwe directeur van het Noord-Veluws 
Museum, de heer Roeland Robert, uitgenodigd door Aletta Evertse en Jan 
Riemersma. 
Dinsdag 17 januari komt onze waarnemend burgemeester, mevrouw Céline 
Blom, naar de studio om samen met Frans van Baardwijk en Gert Bartelink 
terug te blikken op het afgelopen jaar en wat er verder nog ter tafel komt. 
Dinsdag 24 januari is het onderwerp Kanker en voeding. Gert Drost en 
Marianne Slee voeren u door deze uitzending. 
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Het onderwerp voor 31 januari is nog niet bekend. 
 

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. 

 

Ledenadministratie 
 

NIEUWE LEDEN: 
 
Dhr. B. van den Berg 
Dhr. G. J. van Pijkeren 
Mw. E.M. van Pijkeren-Schouten 
Dhr. M. Heerens 
Mw. W.A. den Besten 
 
Wij hopen U op een van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten 
 
 OVERLEDEN: 
 
Mw. E.M. Verhagen-Bokhorst 
Mw. W. Kootstra-Bruins 
Dhr. W.P. Jongenotter 
 
Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze 
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. 
 
 

http://www.rtvnunspeet.nl/
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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

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

Kerststukje maken 
Woensdag 14 december gaan we kerststukjes maken, aan de hand van een 
voorbeeld of door zelf wat te bedenken. U mag groen meenemen. Lukt dat 
niet, dan is dat geen probleem. 
Zelf meenemen: snoeischaartje, mesje, platte schaal of een decoratief 
bord. 
Opgave voor 8 december. Kosten: € 7,50   Tijd: 14:30 - 16:00 uur. 

Kerstbijeenkomst 
Vrijdag 16 december bent u welkom bij de kerstbijeenkomst. Een veelzijdig 
programma vanaf 10:00 uur (inloop). Er is koffie en thee. We luisteren naar 
een meditatie en een kerstverhaal. We zingen samen kerstliederen en er 
worden gedichten voorgedragen. Na de lunch is er een muzikale bijdrage 
op het programma.  
Opgave voor 12 december. Kosten: € 10,00. Tijd: 10:30 - 14:30 uur. 

Kerstlunch 
Op de Tweede Kerstdag bent u van harte welkom bij een lunch van 11:30 – 
13:30 uur. 
Opgave voor 21 december. Kosten € 7,50. 

mailto:marrie.voogd@gmail.com
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
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Boekenmarkt en oliebollenverkoop 
Op vrijdag 30 december houden we onze jaarlijkse verkoping. Er is een 
enorme keuze aan boeken die te koop worden aangeboden. Tussen de 
middag is er ruimte voor een kop soep met een broodje en koffie, thee en 
limonade. Bestellijsten voor oliebollen zijn verkrijgbaar bij de receptie. 
Inleveren uiterlijk 23 december 2022.  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst willen we houden op woensdag 4 januari 2023. 
Deze middag is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
nieuwjaarswensen uit te wisselen. Uiteraard met koffie, thee, een glas fris 
met een hartig hapje of een heerlijke oliebol. Tijd: 14:30 -16:00 uur 
 

Het Verassingsbuffet 
Een groep enthousiaste vrijwilligers hoopt op woensdag 25 januari 2023 
een heerlijk verrassingsbuffet voor u te bereiden. Opgave voor 23 januari. 
Max. 70 personen. Kosten € 13,00. Tijd: 12:00 - 14:00 uur. 
 

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! Bel ons! 
Er is veel te doen in de samenleving. Er is ook veel onrust. Misschien heeft 
u er ook vragen bij. Ben u onrustig voor wat het voor u gaat betekenen. 
Welzijnsconsulenten van Het Venster (en ook van SWN) willen komen 
luisteren en kunnen u helpen om – wat u bezig houdt – eens op een rij te 
zetten. Misschien helpt een gesprek. Misschien vinden we een maatje of 
maken u digitaal vaardiger. Misschien wilt u meedoen met activiteiten, 
maaltijden, diensten of dagactiviteiten, bij één van de welzijnsorganisaties 
of in een WOC? Kunnen we iets voor u betekenen? Bel ons alstublieft!  
0341 – 257242 
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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 18 Jan. 2023. 

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

24 Tel: 0341-254592 
E-mail: j.bixerman@gmail.com
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