
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.

Onze PCOB middag op 8 Februari 2023 met als thema “Lopen op hout” 
aanvang 14.00 in de “Wheme”. 

Afdeling Nunspeet 37e jaargang nr. 1  Februari 2023 . 
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Vrienden van de PCOB, 
 
Het jaar 2023 is, wanneer u dit leest, al weer bijna een maand verstreken. 
Maar gelukkig liggen er wellicht nog mooie maanden voor ons! 
Terugkijkend op 2022 komen bijna altijd de woorden corona en Oekraïne 
naar voren. Ziekte en oorlog. Ook het woord crisis was en is prominent 
aanwezig. Door de corona crisis konden we begin 2022 nog niet starten 
met de ledenmiddagen. De bestuursvergaderingen vonden wel doorgang 
maar we moesten wel afstand houden en tot op de zitplaats een 
mondkapje dragen. Ook de voor- en najaarsreis gingen door en alle 
zitplaatsen waren snel uitverkocht. Er mag worden teruggeblikt op mooie 
reizen naar de Biesbosch en de IJsselvallei. 
De oorlog in de Oekraïne heeft vrij snel de komst van vele vluchtelingen tot 
gevolg gehad. Ook in Nunspeet kwamen honderden mensen uit Oekraïne 
waarvan op moment van schrijven nog ongeveer 220 mensen hier wonen. 
Na verloop van tijd verflauwde de aandacht wat van het oorlogsgeweld, 
terwijl het toch steeds maar wel doorgaat. Wij kregen te maken met de 
stikstofcrisis en de energiecrisis. Alles werd veel duurder. Vooral energie en 
de boodschappen. Er ontstond een prijsspiraal waardoor ook lonen en 
uitkeringen weer omhoog moesten. Gevolgen: diensten en materiaal 
worden heel erg duur. Al met al geen vrolijk verhaal. Maar we mogen 
weten: God is er ook nog!! Hij blijft vandaag en morgen dezelfde. Wat een 
schril contrast met het vorige. De toekomst is van God en daarom heb ik 
onderstaand lied en gedicht opgezocht om ons vooral niet te bepalen bij de 
omstandigheden, maar uit te zien naar die Hoopvolle toekomst.  
U allen, een mooi jaar gewenst. 
 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt Uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
Uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt- 
Dat wij niet in vertwijfeling verzinken.  (Lied 362 Nieuw Liedboek) 
 
Gods zegen toegewenst,                                                       Ben van der Scheer 
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De toekomst 
 
De toekomst lijkt onzeker 
Door alles wat je hoort. 
En duizenden gedachten, 
Zij razen in je voort. 
Wat zal de tijd je brengen 
Aan zorgen, leed en pijn? 
Hoe zal je straks genezen 
En hoe zal het dan zijn? 
 
De toekomst lijkt onzeker. 
Er is zoveel gebeurd, 
Dat in de laatste dagen 
Je angstig hart verscheurt. 
Maar één ding moet je weten: 
God is in ‘t regiment! 
Hij strijdt en jij mag voelen 
Dat Hij Zijn zegen zendt. 
 
De toekomst lijkt onzeker, 
Maar Jezus gaat vooraan. 
Je kunt Hem rustig volgen 
En in Zijn voetspoor gaan, 
Zoals in oude tijden, 
Zijn hand veel wond’ren deed, 
Zo helpt Hij deze dagen 
Te dragen al je leed! 
 
(Uit: Door God bemind, Frits Deubel) 
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Verslag Bestuursvergadering maandag 9 januari 2023 
 

Alle bestuursleden zijn ook op deze eerste  
vergadering in 2023 aanwezig. Het woord voor  
de inleiding is aan de heer R. Bijl. Hij gaat ons  
eerst voor in gebed en leest daarna uit  
Mattheüs 2, de wijzen uit het Oosten komen  
met geschenken bij de Heere Jezus. Hij vertelt een kort verhaal van een 
kerkbezoek in Ierland waarbij de voorganger de gemeente vroeg welk 
geschenk wij Jezus komen brengen. Geven wij ons hart aan Hem? Hierna 
leest de heer Bijl Mattheüs 25 (de Mensenzoon oordeelt de volken). De 
vergadering wordt hierna geopend. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld en het verslag vorige vergadering wordt inhoudelijk 
goedgekeurd. De lijst ingekomen stukken wordt behandeld. 
De jaarrekening over 2022 laat een mooi resultaat zien en wordt 
doorgenomen. Opvallend zijn daarbij de meer ontvangst van de RABO club 
Support en meer kosten gemaakt door nagekomen declaraties. De 
bestuursleden stellen een aantal inhoudelijke vragen die door de 
penningmeester worden beantwoord. Afprocedering vindt plaats op de 
(ALV) ledenmiddag van 8 februari 2023. De kascontrole is inmiddels 
verricht door de heren Bekkering en Vierout en alles is goed bevonden. 
De activiteiten ten aanzien van de ledenmiddagen en de reisjes worden 
besproken. Ook het programma voor de 2e helft van 2023 wordt in concept 
besproken. 
Mw. Voogd geeft aan dat er van oktober tot december onder onze leden 5 
overledenen te betreuren waren en 2 zieken.  
Het aantal leden die in december 2022 gestopt zijn is aanzienlijk. De 
mutatielijst wordt doorgenomen en gekeken wordt of hier wat mee 
gedaan moet of kan worden. 
Dhr. J. van Ouwendorp gaat  voor in dankgebed en de voorzitter sluit 
hierna de vergadering.                                                         Ben van der Scheer 
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Jaarverslag 2022 
 

Op 1 januari 2022 begon de afdeling met 898 leden. Door de aanwas van 
nieuwe leden, overlijden, verhuizen naar elders en bedanken stond de 
teller aan het eind van het jaar op 852 leden. De gemiddelde leeftijd was 
dan bijna 78 jaar.      
In het verslagjaar werden de ledenmiddagen van januari tot en met maart 
nog afgelast door de corona maar daarna konden we weer terug naar 
“normaal”. Dit werd door de leden ook zeer gewaardeerd.  
In mei kon een goed bezochte vrijwilligersavond in ‘t Venster worden  
gehouden.                                                                                              
Het bestuur bestond uit 5 leden en kwam 9 keer bijeen in de gewone 
maandelijkse bestuursvergadering in de Driestwegkerk.  
Daarnaast werden in het verslagjaar 2 regionale ledenvergaderingen 
gehouden van de regio Veluwe.  
In april in Harderwijk en in oktober verzorgde onze afdeling de 
regiovergadering. Ook had in september de PCOB Gelderland een 
Besturendag georganiseerd in de Goede Herderkerk in Epe. Hier waren wij 
ook afgevaardigd. De vergaderingen werden goed bezocht. 
Door minder belemmeringen konden weer twee reisjes georganiseerd 
worden. In het voorjaar naar de Biesbosch en in oktober naar de 
IJsselvallei. Er was steeds voldoende belangstelling en beide dagtochten 
werden verzorgd door Midland Tours. 
In september werd samen met de PCOB Nunspeet door Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) in de Wheme op twee ochtenden de opfriscursus Auto 
verzorgd in de Wheme. Naderhand werd nog een praktijkles voor 
belangstellenden verzorgd door een examinator verbonden aan VVN.  
De sponsoractie Rabo Club Support bracht door toedoen van onze leden 
bijna het dubbele op van 2021. Hiervoor hartelijk dank om uw stem uit te 
brengen op de PCOB. 
Wij waren ook in het verslagjaar weer erg blij met zoveel van onze leden 
die zich belangeloos hebben ingezet. Het is belangrijk dat de stem van de 
PCOB in de maatschappij gehoord wordt voor de “Senioren” van 
tegenwoordig. Dit werk kon gedaan worden onder de Zegen van God. 
 
                                                                                             Ben van der Scheer 
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Verslag Kerstviering 14 december 2022 
 

Vanaf 14.00 uur stroomden de bezoekers binnen en werden ze 
verwelkomd met een bakje koffie of thee en een heerlijke kerstkrans. 
Om 14.30 uur opende de voorzitter de viering en heette allen van harte 
welkom. De zaal was vol, een prachtig gezicht.  
De dames van de commissie hadden de zaal prachtig “aangekleed” en 
gezellig gemaakt. Op elke tafel stond een schitterend bloemstukje en er 
stond een prachtige kerstboom. 
Na het welkom en enkele huishoudelijke opmerkingen ging de voorzitter 
voor in gebed en hield een korte meditatie “Het Licht overwint” n.a.v. Joh. 
8:12. 
Daarna volgden we een mooie liturgie die samen gesteld was door Jenny 
en Rien Bijl. Prachtige kerstliederen werden afgewisseld met teksten uit 
het oude en nieuwe testament en een enkele declamatie. Zo was er de lijn 
te horen van de profetie van de geboorte van Jezus vanuit het oude 
testament naar de beschrijving van de geboorte in Lukas 2.  
In de pauze was het alom gezelligheid! We werden getrakteerd op een 
(ouderwets) advocaatje met slagroom of een glas druivensap met een 
heerlijke (kersen)bonbon. Een heerlijke traktatie! 
Na de pauze las Jenny Bijl een prachtig en pakkend kerstverhaal voor, 
getiteld: De vierde wijze. Volgens deze oude legende was er nog een vierde 
wijze die op zoek ging naar het kindje Jezus.  
 
“Hij had met de andere drie wijzen afgesproken dat zodra de grote ster aan 
de hemel zou staan ze samen op zoek zouden gaan naar de pasgeboren 
Koning. De drie wijzen die in de Bijbel genoemd worden hadden 
kostbaarheden, goud, wierook en mirre bij zich om dit de pasgeboren 
Koning  aan te bieden. 
De vierde wijze had ook drie kostbaarheden gekocht. Door allerlei 
oponthoud onderweg voelde hij zich genoodzaakt zijn drie kostbaarheden 
te gebruiken om mensen onderweg te helpen. En kwam dus te laat om de 
pasgeboren Koning in Bethlehem te aanbidden. 
 
Het verhaal verteld dat de vierde wijze aan het eind van zijn leven Jezus  
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aan het kruis in Jeruzalem gevonden heeft en door Jezus werd 
aangenomen”. Na dit boeiende kerstverhaal zongen we tot slot het Ere zij 
God. Muzikaal werden we begeleid door Hanny Haverkamp op het orgel.   
Voordat we naar huis gingen was er nog een heerlijke warme traktatie, een 
klein saucijzenbroodje. Geweldig! Het was een mooie middag. 
Hierna wenste de voorzitter wenste allen een goede Kerstviering en een 
gezegend gezond 2023.                                                                    Evert van ’t Slot 

 
 

Kort verslag ledenmiddag 11 januari 2023 
 
Na welkom door de voorzitter zingen we “God is getrouw, Zijn plannen 
falen niet”, gebed en het lezen van Psalm 90 staat hij kort stil bij ‘De 
liefelijkheid van de Here, onze God zij over ons”. 
Voordat de sprekers van deze middag het woord krijgen is er eerst een 
huishoudelijk punt, namelijk de goedkeuring van de begroting 2023. Er zijn 
geen vragen of opmerkingen zodat deze definitief wordt. 
Het 1e deel krijgt dr. Johan  Scholtens het woord en na de pauze Willy 
Fidder met haar collega Caroline Polinder. Vanwege de corona vertelt dr. 
Scholtens ons over het ontstaan van infectieziekten, de rol van ons 
afweersysteem, het vastleggen van bepaalde informatie in onze 
geheugencellen in de kind-zijn-periode waardoor een “beveiliging” 
ontstaat voor later en de werking/belang van vaccinaties. Ter afsluiting gaf 
hij enkele punten mee ter afweging over het al dan niet reanimeren.  
De presentatie van Willy Fidder was gericht op de vroegtijdige zorgplanning 
(ACP – Advance Care Planning). Dit is een proces waarbij de patiënt 
meestal met zijn arts of andere (medisch) deskundige zijn wensen voor 
zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Dit vooruitlopend op het 
moment dat een patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te 
nemen. Het doel is dat de zorg van mensen in hun laatste levensfase beter 
is afgestemd op hun wensen. 
Na het beantwoorden van de verschillende vragen bedankt de voorzitter 
de sprekers en zingen we tot slot enkele verzen uit Psalm 121.  
Heeft u vragen over voorgaand dat kunt u contact opnemen met Willy 
Fidder, tel. 06 -53270510 of b.g.g. 088 – 0563000 (Zorggroep NW-Veluwe). 
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Ledenmiddag 8 februari in de “Wheme” 
 
Voor heel veel mensen is de klomp een bekend begrip, vooral de gele 
klomp met de drie (3) kruisjes van Amsterdam.  
De presentatie wordt dan ook vaak als een stukje nostalgie ervaren, omdat 
men er zelf op loopt of heeft gelopen.  
Klompen hebben echter ook waarde als werk- en kunstobject. Tijdens deze 
presentatie maakt u kennis met klompen (houten schoeisel) in allerlei 
variaties van over de hele wereld.  
 
De presentatie "Lopen op hout" heeft als onderwerpen: 

• het Internationaal Klompenmuseum te Eelde 

• de gebroeders Wietzes (de laatste klompenmakers in Eelde) 

• de grote collectie en diversiteit aan klompen 

• het ontstaan en geschiedenis van de klomp 

• het dagelijks gebruik van de klomp 

• de klomp als volkskunst 

• klompen met een verhaal 

• gezegden met het woord 'klomp' . 
                                                           

Klompen hebben meestal geen karakteristiek met de omgeving waar de 
klompenmaker woont of woonde. Wel heeft iedere klompenmaker zijn 
eigen specifieke model en decoratie. Kenners kunnen hieraan herkennen 
wie de klompen gemaakt heeft. Klompen zijn ook vaak aangepast aan het 
beroep van de drager.  
Klompen (houten schoeisel) als kunstobject maken een belangrijk deel uit 
van de collecties in het Internationaal Klompenmuseum.  
In 2009 is er een collectie Frans houten schoeisel toegevoegd aan de 
collecties. Dit zijn stuk voor stuk ware kunstvoorwerpen. Tijdens de lezing 
krijgt u hiervan diverse beelden te zien. De lezing wordt visueel gemaakt 
met meer dan 70 dia’s. In de pauze en na afloop kunt u desgewenst een 
boek over klompen en/of klompensouvenirs kopen.  
Mocht u iemand weten die eens kennis wil maken met de PCOB middagen, 
hartelijk welkom!! 
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Programma seizoen 2023 
 
8 februari   Lezing “Lopen op hout” 
15 maart   Paasviering 
11 en 12 april  Bezoek aan Sjoel te Elburg 
28 April                  Reisje naar de Friese meren 
 
 
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 (gewijzigd)     085 - 7737371 
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 
 

  Februari  2023 
 
  5     zondag     Protestantse Gem. Nunspeet (geron); ook live op TV  Nun.  
  7    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
12     zondag     PKN De Ontmoeting 
14    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
19     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug”;  ook live op TV Nun.  
21    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
26     zondag     Christelijke Gereform. Kerk; op TV Nun. kijkt u naar de VEG 
28    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
 
 
 
 

 

 

https://www.overhoffshop.nl/autoimg/1915370/900x900/resize/w/fysic-fm-7600-mobiele-telefoon-zwart-seniorentelefoon.jpg
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Ledenadministratie 
NIEUWE LEDEN: 

 
Mw. C.I. Triemstra - van de Bos 
Mw. C. Vink 
 
Wij hopen U op een van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten 
 

 OVERLEDEN: 
 
Dhr. M. van Veen 
Dhr. D. Grevengoed  
Mw.D. Pap-Docter  
Mw. H.J. Immerzeel-van Bockel 
 
Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze 
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. 

 
Van de penningmeester 

 

 
De balans en de exploitatierekening over 20221 moeten formeel in een 

algemene ledenvergadering, gehouden voor 1 april van het kalenderjaar, 

worden behandeld. Deze hopen we te houden direct na de opening van de 

ledenmiddag van 8 februari a.s.  

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Harry Bekkering en Evert 

Vierhout, heeft de controle uitgevoerd en de kas in orde bevonden.  

Zij adviseert de ledenvergadering  het bestuur decharge te verlenen voor 

het gevoerde financiële beleid van het afgelopen verenigingsjaar.   
                                                                                             Johan van Ouwendorp 
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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 7 februari is onze studiogast wethouder Groothuis. Gert Bartelink 
en Frans van Baardwijk gaan met hem in gesprek over het  
woningbouwbeleid in de gemeente Nunspeet. 
Dinsdag 14 februari gaan Aletta Evertse en Gert Bartelink praten over de 
Wijk Ontmoetings Centra (WOC’s) in de gemeente Nunspeet. Deze 
uitzending stond eerder op de rol maar kon toen geen doorgang vinden. 
Dinsdag 21 februari is het onderwerp ‘Taalcafé in de bieb’, dat op 1 
november in de Nunspeetse locatie van de Bibliotheek gestart is. Dineke de 
Vries en Jan Riemersma ontvangen dan Hester Slegtenhorst van de 
Bibliotheek. 
Dinsdag 28 februari gaan Gert Bartelink en Frans van Baardwijk in gesprek 
met Marnix Wiersma, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein 
Nunspeet. Wat is dat voor orgaan en wat doen de leden van deze raad? 
 
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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1. februari 2023 kruiswoord 
. 

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     

 
Oplossing: 27 40 18 31  4 42 19 14 23 

Horizontaal.  1 bladmetaal. 5 versregel. 10 gage. 12 voorteken. 13 wet. 
 14 boom. 16 vaartuig. 17 deel v.d. Bijbel. 18 leed. 20 frans lidwoord. 
21 pandjeshuis. 23 gewaad. 24 gebrek. 26 dierenhuid. 27 dril. 29 nerf. 
31 columnist. 32 boom. 33 van Drees. 35 holte. 36 daar. 37 slordig. 
39 met uitzondering afk. 40 geheugenverlies. 42 drietal. 43 idee.   
Verticaal. 1 oorveeg. 2 eens. 3 vrij. 4 binnen. 6 ondersteek. 7 familielid. 
8 akkoord. 9 lichaamsdeel. 11 Thailand. 14 puts. 15 aas. 18 gering. 
19 speelkaart. 21 diepte bepalen. 22 zwalken. 23 eigenaar van schepen. 
25 kledingstof. 26 bevrachten. 28 item. 30 gebied. 33 in die tijd. 
34 hoornaar. 37 familielid. 38 duivenhok. 40 slee. 41 en ander afk.               
Oplossing inzenden naar het secretariaat voor 21 februari. 
Onder de inzenders wordt een VVV bon verloot. 
Oplossing: Geboren Vredevorst 
Een VVV bon gaat naar Tini van Zalk. 
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Voor u gelezen 
 
Henry van Dyke en Patti Callahan 
Hieronder het complete verhaal, van het kerstverhaal wat Jenny Bijl 
voorlas. 
In de christelijke traditie waren er drie wijzen uit het Oosten die kwamen 
om Jezus als nieuwgeboren Koning te aanbidden. De Bijbel noemt geen 
aantal, maar omdat ze goud, wierook en mirre meebrachten, werden het 
drie wijzen. Ze kregen de namen Caspar, Melchior en Balthasar. 

In 1896 voegde de Amerikaanse schrijver Henry Van 
Dyke (1852-1933) er in zijn kerstverhaal ”The Other 
Wise Man” een vierde aan toe: Artaban.  
Als de ster die Jezus’ geboorte aankondigt verschijnt, 
gaan Caspar, Melchior en Balthasar per kameel naar 
Hem op zoek. Artaban wil ook mee, maar vertrekt te 
laat. Hij geeft echter niet op en gaat alleen op pad. Als 
geschenken heeft hij een koningssaffier, een robijn en 
een parel bij zich. Het wordt een tocht vol beproeving, 
tegenslag en ontbering. Zijn reis eindigt ten slotte bij 
het kruis van Golgotha. Het verhaal zet Kerst in een 
breder perspectief. De legende is in 2010 door Adriaan 

Verbree opnieuw verteld (uitg. Plateau). (RL)  
 
Bij www.dbnl.org voor de oorspronkelijke Nederlandse vertaling. Bij 

zoeken vult u de naam van de auteur in en dan 
kunt u het digitaal lezen. 
Een historische roman, gebaseerd op waargebeurde 
feiten, over de vrouw die C.S. Lewis inspireerde tot 
enkele van zijn grootste werken.  
Joy van Patti Callahan is een indrukwekkend 
liefdesverhaal over de vrouw die C.S. Lewis liefhad. 
Joy Davidman, een briljant schrijfster en een 
strijdbare moeder, zit gevangen in een relatie met 
een alcoholistische man. Als ze in aanraking komt 
met het gedachtegoed van C.S. Lewis raakt Joy  
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gefascineerd. Heel voorzichtig ontwikkelt zich een vriendschap, die 
uiteindelijk uitmondt in een huwelijk. Dan wordt Joy ernstig ziek… Dit is het 
verhaal van de vrouw die het hart van C.S. Lewis veroverde en hem 
inspireerde tot het schrijven van zijn vele, nog steeds alom bekende 
boeken (o.a. de Narnia-reeks) 
Dit boek is onvergetelijk. De kracht van een vrouw die, ondanks tegenslag 
en verdriet, een geestverwant vindt en niet meer loslaat. De personen in 
het boek zijn gedetailleerd beschreven, alsof je ze kent. Hoogte punten en 
diepte punten, in voor- en tegenspoed zijn adembenemend goed 
geschreven. Kortom, geloof , hoop en liefde, doch de meeste van deze is de 
liefde..                                                                                          Jenny Bijl                                                                                 
 
 Even een mooie uitspraak uit een kindermond: lezen is vakantie in je hoofd!!!! 
 

 

Welzijnswerk Het Venster 
 
Beste leden van de PCOB, 
 

De winter lijkt redelijk mild te verlopen. Vanwege de hoge energieprijzen 
zijn we daar dankbaar voor. Tegelijk mogen we zo nu en dan wel stil staan 
bij de veranderingen in ons klimaat. Hoe gaan wij daar mee om en welke 
problemen laten we met elkaar na aan de volgende geslachten. 
Hoge prijzen, veel discussies, een akelige oorlog dichtbij, … ze maken onze 
samenleving onrustig. Misschien herkent u dat. Misschien ervaart u ook 
zelf onrust. Welzijnsconsulenten van Het Venster willen graag 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? Heeft u hulp nodig bij het halen 
van boodschappen o.i.d. 
Bel ons alstublieft!  0341 - 257242 
Het voorjaar komt er aan! Een goede tijd gewenst!  
 

John Hoving 
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Dag!enDoen!; Wat gaat u vandaag doen? 
 

Zou u graag een activiteit willen ondernemen, maar weet u niet wat er te 
doen is? Of vindt u het lastig om alleen te gaan?  
Dag!enDoen! kan u daarbij helpen. Er zijn in de gemeente Nunspeet veel 
verschillende activiteiten te ondernemen, maar het kan lastig zijn om te 
ontdekken wat er precies wordt aangeboden.  
Ook kan het zijn dat u niet over vervoer beschikt of dat u liever niet alleen 
gaat. Deze elementen zijn samengebracht bij Dag!enDoen!  
Door u aan te melden via de website www.dagendoen-nunspeet.nl of de 
app Dag!enDoen! (te downloaden in de AppStore en PlayStore), kunt u in 
een eenvoudig overzicht zien welke activiteit er op welke locatie wordt 
aangeboden. Daarbij kunt u ook aangegeven dat u vervoer nodig heeft of 
dat u behoefte heeft aan een maatje.  
Denkt u nu: ‘dit is niks voor mij, want ik kan niet zo goed omgaan met mijn 
computer of smartphone?’ Wij laten u graag zien hoe het werkt en helpen 
u net zo lang tot het u zelf lukt! 
Bent u geïnteresseerd in deelname? Of zou u juist graag vrijwilliger willen 
zijn bij dit project en zo kunnen helpen bij het gebruik van een tablet of 
meegaan als maatje?  
Neem dan contact op met Het Venster via 0341-257242 en vraag naar 
Heleen Walther of Willyjanne Beelen of mail naar info@hetvenster-
nunspeet.nl 
 
Maandag 6 februari Samen … terug naar het verleden van Nunspeet 
Fotopresentatie van 14.30 - 16.00 uur – na afloop erwtensoep - gratis 
Dinsdag 7 februari Samen … vrijwilligersproeverij 
Kijk hoe leuk en hoe nuttig het is om vrijwilliger te zijn/worden, iets voor 
u?! Van 17.00 – 20.00 uur, toegang gratis 
Woensdag 8 februari Samen … naar Wild Scandinavië 
Fotopresentatie van 14.30 -16.00 uur, toegang gratis 
Donderdag 9 februari Samen … Veluwe Duurzaam  
Workshop  energie besparen van 14.30 – 16.00 uur - gratis 
Vrijdag 10 februari Samen … genieten van een High tea 
Geniet van hartige hapjes en zoete lekkernijen – 14.30 – 16.00 uur € 9,-.  
 

http://www.dagendoen-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
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Energie- of prijsplafond 
 
U hebt vast wel gehoord van het Energieplafond of prijsplafond energie. 
Dit is door de overheid gemaakt vanwege de extreem hoge energieprijzen; 
gas en electra. 
Er is al heel veel over geschreven en in het nieuws geweest dus zeer  
waarschijnlijk bent u al wel op de hoogte. Maar het is en blijft een heel 
ingewikkelde materie. 
In het kort komt het er op neer: 
Het prijsplafond geldt voor het basisgebruik. 
Dat is door de regering vastgesteld op 2900 kilowattuur stroom verbruik 

per jaar en 1200 m gas per jaar.  

Over dit gebruik betaalt u € 0,40 per kWh stroom en € 1.45 per m. 
En daarnaast wordt  er nog rekening gehouden met de datum wanneer u 
de jaarafrekening krijgt. Bij de vaststelling van het gebruik wordt gekeken 
naar het gemiddelde dagelijkse verbruik. Hiervoor zijn wel gegevens over 
te vinden op internet. 
Ik schreef het al eerder: het is heel ingewikkeld.  
Uw energieleverancier moet voor de juiste vaststelling zorgdragen. 
Als u nu nog een vast contract heeft voor de levering van gas en stroom, 
blijft u de afgesproken contract prijs betalen tot aan het einde van het 
contract. Wanneer het contract afloopt gaat u zeer waarschijnlijk meer 
betalen voor de energie. 
Dan komt het prijsplafond aan de orde. 
Op de site www.maxvandaag.nl kunt u heldere uitleg en toepassingen 
vinden: wel even zoeken naar “prijsplafond energie”. 
 

 

Aankondiging reisjes 2023 met Midland Tours 
 

Op vrijdag 28 april 2023 gaan we naar Earnewâld. De Friese Meren. 
Aanvang 08.30 uur 
 
Op Vrijdag 6 oktober 2023 gaan we genieten in de Achterhoek. 
Aanvang 10.30 uur.      

http://www.maxvandaag.nl/
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Korting op vertoon van uw geldige PCOB-ledenpas 
 
Bakkerij van Dongen, Dorpsstraat 14/Stationslaan 47/Colijnstraat 44 

Gezonde en verantwoorde producten tegen een lage prijs, bv. Veluws 

brood; 10% korting over het totaal bestede bedrag. 
 
Bloemenhuis “De Passiebloem” Stationslaan 9, Nunspeet, tel. 258678  
10% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties, aanbiedingen en 
speciale bestellingen). 
 
Boekhandel BRUNA, Dorpsstraat 15, Nunspeet, tel. 252015 
10% korting op alle wenskaarten en tijdschriften. 
 
De Goudreinet, Harderwijkerweg 2, Nunspeet 
10% korting op vers bereide maaltijden uit onze eigen keuken (m.u.v. 
reclamemaaltijden).   
 
DUTCH HAIR BY C-O-R, Stationslaan 32/34, Nunspeet, tel. 264460,  www.c-
o-r.nl : 5% korting op alle behandelingen en producten. 
 
Fit 20 Nunspeet, Aarweg 1a, Nunspeet, tel. 251599  www.fit20.nl 
10% korting op de groepslessen Senioren Fit en Pilates. 
 
G&W Gezondheidswinkel Kamille, Dorpsstraat 18, Nunspeet, tel. 701501, 
www.gezondheidswinkel.nl : 7% korting op al uw aankopen (uitgezonderd 
acties en aanbiedingen). 
 
Groenrijk Nunspeet, Waterweg 56, Nunspeet, tel. 254988 
10% korting en een gratis kopje koffie op al uw aankopen m.u.v. 
aanbiedingen, acties en bestellingen 
 
HAMU Automaterialen, Pascalweg 9, Nunspeet, tel.262866, www.hamu-
automaterialen.nl : 10% korting op al uw aankopen (exclusief acties en 
aanbiedingen 

http://www.c-o-r.nl/
http://www.c-o-r.nl/
http://www.fit20.nl/
http://www.gezondheidswinkel.nl/
http://www.hamu-automaterialen.nl/
http://www.hamu-automaterialen.nl/
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Heijda Dranken & Geschenken, Laan 1, Nunspeet, tel. 254647, 
www.heijda.nl: 5% korting op al uw aankopen, exclusief acties, 
aanbiedingen en speciale bestellingen. 
 
Kamp Schoenen, Stationslaan 60, Nunspeet, tel. 252175, 
www.kampschoenen.nl: *10% korting op persoonsgebonden aankopen 
boven € 50,- (exclusief reparaties, acties en aanbiedingen). 
 
Keurslagerij De Kievid, Harderwijkerweg 15, Nunspeet: 
5%  korting op al uw winkelaankopen m.u.v. BBQ en caterings producten. 
Voor PCOB leden ligt een gratis keurspaarpas klaar met een tegoed van 25 
punten t.w.v. € 2,50. 
 
Loox Beauty Fashion, Aarweg 29, Nunspeet, tel. 256079, www.looxbf.nl  
5% korting (zonder gebruik van stempelkaart) op al onze behandelingen en 
producten.  
 
Lunchroom Bakkerij Uniek, Stationslaan 20, Nunspeet, tel. 759171. 
Tweede kopje koffie gratis. 
 
Mooiweer Fietsen, Oenenburgweg  114, Nunspeet. tel. 264505 
10% korting op fietstassen. Bij aanschaf van een e-bike: gratis fietstas of 
accessoires  t.w.v.  € 50,00; bij aanschaf van een gewone fiets: gratis 
accessoires t.w.v.  €  25,00 
 
Naaimodecentrum Den Ouden, Eperweg 10, Nunspeet, tel. 261310,  
www.naaimodecentrumdenouden.nl: * 10% korting op al uw aankopen. 
 
Optiek van Veen, Dorpstraat 25, Nunspeet, tel. 252664, 
www.optiekvanveen.nl : gratis oogmeting door een oogmeetkundig 
opticien t.w.v. € 30.-. 
 
OOG + OOR Zorg Centrum Noordwest Veluwe, Bergakkerweg 2, Nunspeet, 
tel. 217712, www.oogenoorzorg.nl; 10% korting op accessoires naast het 
hoortoestel zoals bijvoorbeeld TV ondersteuning. 10% korting op een 
optometrisch onderzoek (ooggezondheid). 

http://www.heijda.nl/
http://www.kampschoenen.nl/
http://www.looxbf.nl/
http://www.naaimodecentrumdenouden.nl/
http://www.optiekvanveen.nl/
http://www.oogenoorzorg.nl/
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PartsNL Hofman, Kerkendriest 2, Nunspeet, tel. 258080, www.partsnl.nl: 
10% korting op uw winkelaankopen (uitgezonderd reparaties, acties en 
aanbiedingen). 
 
Prominent Comfortproducten BV, Stationslaan 49, Nunspeet: 
10% korting op het hele assortiment. 
 
Slaapidee, slaapkamer speciaalzaak, Ds. Martiniuslaan 8, Nunspeet, tel. 
256721: 10% EXTRA korting op ons bedtextiel (overtreksets, hoeslakens, 
moltons en kussens) 
 
Smits Hoedenhuis, Laan 17, Nunspeet, tel. 256498 
5% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties en aanbiedingen). 
 
Tennishal De Vossenberg, Groenelaantje 25, Nunspeet, tel. 252458, 
www.tennishaldevossenberg.nl : 20 % korting op onze losse baanhuur & 
contractbanen, geen lidmaatschapsverplichting. Tennismateriaal als racket 
en ballen gratis te leen. 
 
Urker Vishal, Harderwijkerweg 17, Nunspeet, tel. 279696: 10% korting op 
uw bestelling, m.u.v. reclame acties, kortingen en saladeschotels. 
 
WEDO-MODE, Harderwijkerweg 1, Nunspeet, www.wedo-mode.nl : 
10% korting op aankopen in filiaal Nunspeet. Dit geldt niet voor afgeprijsde 
artikelen of acties en alleen voor leden van de afd. Nunspeet.  
 
Elspeet 
 

Drogisterij De Brink, Apeldoornseweg 5, Elspeet 
7% korting op uw rekening (uitgezonderd acties en aanbiedingen), 
 

Hulshorst 
 
Auto- en Machineservice Westerink, Akkerweg 5, Hulshorst, tel. 451807, 
www.westerink-vof.nl: 10% korting op al uw aankopen (zonder 
inruil),uitzondering van reparaties, brandstoffen, oliën en al bestaande 
aanbiedingen en acties. 
  

http://www.partsnl.nl/
http://www.tennishaldevossenberg.nl/
http://www.wedo-mode.nl/
http://www.westerink-vof.nl/
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Sponsors 
 
Wij zijn dankbaar dat er sponsors zijn die de PCOB steunen. Zij maken het 
financieel mede mogelijk om onze “Nieuwsbrief” uit te geven. 
 

 
 

Onze sponsors steunen ons werk.  Steunt u hen? 
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Nieuwsbrief.PCOB, 
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren 
die vanuit het protestants-christelijke 
gedachtegoed opkomen voor de 
positie van ouderen in de maatschappij. 
Als één van de grotere maatschappelijke 
organisaties is de PCOB op zowel 
landelijk, provinciaal als lokaal niveau 
actief. Niet alleen via de landelijke 
organisatie, maar juist ook via de 
gewesten en de honderden afdelingen 
zijn wij een belangrijke gespreks-
partner voor diverse instanties, overheden, 
overlegorganen en politieke partijen. 
De seniorenorganisatie is vooral actief 
op het terrein van gezondheid, wonen, 
welzijn, fi nanciën, identiteit en vervoer.

1671051_PCOB Nieuwsbrief AA>A5.indd   1 27-09-10   14:56

Nieuwsbrief.Bestuur PCOB-afd. Nunspeet 
Voorzitter: Dhr. E. van ’t Slot 
Israëlserf 46, 8072 JD, tel. 256202 

Secretaris: Dhr. B. van der Scheer 
Israëlserf 29, 8072 JA, tel. 564215 
E-mail: Nunspeet@pcob50plus.nl

Penningmeester: Dhr. J. van 
Ouwendorp, Mauvekant 62,  8072 JP, 
tel. 751679 

Alg. adjunct: Dhr. C. Bijl, Vivaldi-erf 26, 
8071 VS, tel. 252865 

Lid: Mevr. M. Voogd-van den Berg 
Colijnstraat 112, 8072 AW, tel. 254887 

Ledenwerving: 
Mevr. J. Vierhout-Veldman, tel. 251694 

Opgave rijbewijskeuring. 
Dhr. G. Drost, tel. 06-22830572 

Omzien naar elkaar. 
Mevr. M. Voogd-van den Berg 
Colijnstraat 112, 8072 AW, tel: 254887 

Info over belastingen en toeslagen 
Dhr. R. van den Berg, tel: 256613 

Website: PCOB-afdeling: 
Nunspeet: www.pcob.nl 
Kies: “uw afdeling” Vul in: Nunspeet 

Hoofdkantoor: 030-3400600 

Jaarcontributie 2022:  
individuele leden € 35,00   
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NL 94 RABO 0387 6386 87 
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