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Februari  2023 

NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

 
 
 

Afscheid …… 
 

 

Van het bestuur       HOOP 

 
We hebben een ingewikkeld en onrustig jaar achter de rug. 
Het goede nieuws was dat de coronabeperkingen konden worden losgelaten en dat de 
mensen, ook wij, elkaar weer mochten ontmoeten. Daar werden we - na aanvankelijke 
voorzichtigheid – allemaal blij om. 
Schokkend nieuws was de inval in Oekraïne.  De Russen zaaiden dood en verderf langs de 
grens en in de grote steden. De oorlog raakte ons direct omdat Poetin al in de eerste week 
met kernwapens dreigde. Gelukkig is het op dit punt bij loze woorden gebleven. Intussen 
sloegen miljoenen Oekraïners op de vlucht voor het geweld. Bijna 100.000 van hen werden 
liefdevol in Nederland opgevangen.  
Als reactie op de westerse boycotacties draait Rusland de gaskraan dicht en krijgen we hier 
te maken met torenhoge energieprijzen, waarop we niet waren voorbereid. We kennen 
inmiddels een mega-inflatie. De overheid compenseert uit alle macht maar iedereen houdt 
z’n hart vast voor 2024 en volgende jaren. 
 
Onze regering bleek niet in staat grote problemen, die grotendeels door toedoen van 
verschillende kabinetten waren ontstaan, op te lossen. 
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Denk aan de beschamende vertoning in Ter Apel omdat de opvangcapaciteit een aantal 
jaren geleden is afgebouwd.  
Of aan de toeslagenaffaire, aan het stikstofbeleid waardoor de huizenbouw stagneert en de 
boeren het recht in eigen handen dreigen te nemen.  
Een mens zou er moedeloos van worden.  
En dan is er nog het klimaat: deskundigen geloven al niet meer dat de Parijse akkoorden 
(opwarming maximaal 1,5 graden) nog gehaald zullen.  
De zeespiegel zal stijgen en de armste gebieden in de wereld zullen daar het eerst de 
gevolgen van ondervinden. En als het in uiteindelijke Nederland misgaat staat het westelijk 
deel van Nijkerk (tot aan de spoorlijn) onder water. Nijkerk aan Zee….  
Dichterbij bij huis: de invloed van criminele organisaties in de samenleving neemt toe. 
Steeds meer politici, advocaten, rechters en zorgverleners voelen de bedreigingen aan den 
lijve. Internetcriminelen zijn uit op uw en mijn banktegoeden en ze zijn ons vaak een slag 
voor.  
Nog verdrietiger is dat helaas zelfs familieleden/bekenden financieel misbruik maken van het 
verlies aan alertheid, dat ons allemaal vroeg of laat zal overkomen. Vrijwilligers als Herman 
Verheij spannen zich in om ons ervoor te waarschuwen en tegen te wapenen. U weet dat u 
hem mag bellen als u het nare gevoel hebt dat zoiets bij u speelt.  
 
Wordt het nieuwe jaar beter dan 2022? 
Laten we eerlijk zijn. We zijn beschamend veel wijzer dan een jaar geleden. Heel veel zagen 
we niet aankomen. We leefden in de veronderstelling dat na de pandemie alles snel weer 
‘normaal’ zou worden. 
We weten nu wel beter.  
Zeker, de AOW gaat flink omhoog en dat geldt ook voor veel pensioenen. Er is een prijs-
plafond ingesteld zodat de energierekening, hoe duur ook geworden, tot betaalbaar blijft. 
Toch zal de inflatie nog wel even aanhouden en het leven zal weer flink duurder worden. 
En laten we hopen en bidden dat de oorlog in Oekraïne stopt. 
 
Tenslotte: De C van onze bond verwijst naar ons geloof in Christus. Op Hem vestigen wij 
onze hoop: Hij doet wat hij heeft beloofd en geeft ons in deze woelige tijden vastheid.  
Niks meer doen dus? Dat zou de verkeerde conclusie zijn. 
De goede conclusie is: werk ook in 2023 met hoofd en hart en handen zolang je in deze 
wereld een plaats hebt. En doe dat zonder angstig te zijn.  
 
Dat geldt voor u allen persoonlijk. Dat geldt ook voor onze vereniging. 
We zien uit naar de Seniorenbeurs (3 maart) en we pakken de draad van zorg en wonen 
weer op. Onze ‘KLM-club’ heeft weer een prachtig jaarprogramma gemaakt. 
We zoeken twee nieuwe bestuursleden en het zal vast lukken die te vinden.  
Gerrie van de Brink is onvermoeibaar bezig de reisactiviteiten voor te bereiden en we hopen 
weer actief mee te doen in de samenleving, met de gemeente(raad) en de maatschappelijke 
organisaties. 
 
Tijdens de feestelijk nieuwjaarsreceptie (het was heel gezellig, hoor ik van alle kanten) 
hebben we een prachtig lied gezongen (Liedboek 291). Ik druk het laatste couplet hieronder 
nog een keer af. 
 
Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog. 
Voor hen, die ’t heil des Heren wachten 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid, niet af te meten, 
O vreugd’ die alle smart verbant. 
Daar is de vreemd’lingschap vergeten  
en wij, wij zijn in ’t vaderland. 
 
Ik wens u alleen een goed en gezegend 2023. 
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Bart Nitrauw, voorzitter 
 
 

In memoriam 

 
Wij zijn gewend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een moment stil te staan bij het gedenken  
van de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
Het is altijd weer een gebeuren dat je met weemoed vervult met de wetenschap dat het 
onontkoombaar is dat een mens eenmaal zal sterven. Verdriet en pijn zijn dan ineens een 
harde werkelijkheid en veelal zwaar om te moeten dragen. 
Hopelijk mag dan troostend zijn dat er veel mensen om je heen staan met aandacht en 
bemoedigende woorden en wensen. 
Wij wensen al diegenen die in 2023 hun geliefden moesten afstaan heel veel sterkte en 
Gods nabijheid. 
Hij is een God van leven en sterven die ons uitzicht geeft op het eeuwige leven! 
Wij gedenken allen die ons ontvallen zijn door hieronder hun namen te noemen. 
 

 
 
 

Nieuwsbulletin verandert…. 

 
Naast onze nieuwsbrieven verschijnt er in elk jaar ook een aantal nieuwsbulletins. In de 
coronaperiode hebben wij besloten deze “in kleur” uit te laten komen. Dit kon omdat wij 
minder uitgaven hadden vanwege het niet kunnen houden van de ledenbijeenkomsten. Gelet 
echter op het feit dat wij weer normaal onze bijeenkomsten houden e.d. moeten wij het 
nieuwsbulletin weer “in grijstinten” laten verschijnen omdat wij anders meer kosten maken 
dan dat wij aan inkomsten ontvangen. Terugloop van ledenaantal en het niet verhogen van 
onze contributie brengt helaas met zich mee dat wij ons minder kunnen veroorloven. Wij 
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vinden het jammer maar het is helaas niet anders en vragen uw begrip voor deze vervelende 
maatregel. 
 
Het bestuur 
 
 

Onze Nieuwjaarbijeenkomst van 11 januari 2023 

 
Het was woensdagmiddag 11 januari goed gevuld met leden van de PCOB afdeling Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken. Dit jaar was het een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst.  
 
Na een 3 kwartier bijpraten met elkaar nam de voorzitter ons, na een inleiding, mee door het 
wel en wee van 2022. Wat de PCOB gedaan heeft en heeft bereikt. En vervolgens de 
plannen voor 2023. Er is weer veel te doen. 

 
De secretaris ging in op de ontwikkelingen voor ouderen op langere termijn. Door de 
verwachte groei van het aantal ouderen en de krimp van het aantal Nederlanders onder de 
60 jaar wordt de zorg capaciteit erg krap. De PCOB maakt zich daarom sterk voor het meer 
bij elkaar kunnen wonen van ouderen. Zodat men er makkelijker voor elkaar kan zijn en de 
kans op vereenzaming wordt beperkt. 
 
Tijdens de informele ontmoeting werd ook afscheid genomen van Jaap Roele, de oud-
voorzitter die de rol ruim tien jaar heeft vervuld. 

 
Jaap werd in het zonnetje gezet door de nieuwe voorzitter Bart Nitrauw. Lovende woorden 
waren er voor zijn inzet voor de PCOB en andere maatschappelijke organisaties. Hij kreeg 
voor al zijn inzet een hotelarrangement aangeboden waar hij samen met zijn vrouw van kan 
gaan genieten. Gaat hij de PCOB verlaten dan? Nee hoor, Jaap is een zeer betrokken 
PCOB-man. Hij blijft dan ook voorlopig leidinggeven aan de bijeenkomsten in zijn woonplaats 
Hoevelaken. Vanuit de PCOB werkt hij ook aan de Seniorenbeurs van 3 maart die dit jaar in 
Hart van Holland gehouden wordt.  
 



5 
 

Er werd ook afscheid genomen van Cees van 
den Bosch. Hij organiseerde de 
ledenbijeenkomsten en nodigde daar 
interessante sprekers vooruit. Zijn opvolger 
Jan van de Brink was ook aanwezig en zal het 
werk van Cees voortzetten.  
 
Aansluitend was er nog een gezellig uurtje met 
een hapje en een drankje en werd er nog wat 
na gebabbeld. De volgende bijeenkomst is 15 
februari met een lezing over de Nieuwe 
Hollandse Waterkering. 
 
 

  Ledenbijeenkomst Hoevelaken     Historische gevels 

 
Donderdagmiddag 9 februari a.s. is er weer een bijeenkomst van de afdeling Hoevelaken. 
Voor deze middag hebben we uitgenodigd de heer Vincent van Poortvliet uit Bennekom, hij 
komt met een presentatie en gaat met ons op 
excursie langs bijzondere historische gevels en 
gevelstenen in heel Nederland waarover 
bijzondere verhalen te vertellen en te zien zijn. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden als vanouds in 
de zaal van het gebouw “De Stoutenborgh” aan 
de Sportweg, aanvang 14.30 uur, zaal open 
vanaf 14.00 uur. 
We hopen dat deze middag een prachtig begin 
mag zijn van ons nieuwe seizoen in het jaar 
2023. 
We zien er naar uit en rekenen op een goede opkomst.  
  
Een vriendelijke groet van: 
Jaap Roele en Wout van de Kleut 
 
 

  Ledenbijeenkomst Nijkerk     De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 
Op woensdag 15 februari 2023 zal Kees Schipper een lezing houden over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het verhaal wordt aangevuld door fraaie video-animaties. Die 
combinatie laat op indringende wijze zien hoe 
het onder water zetten, ook wel inundatie 
genoemd, in z’n werk ging. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie 
met water als verdedigingswapen. Kwam de 
vijand eraan, dan konden stroken weiland 
tussen Muiden en de Biesbosch onder water 
worden gezet. Het land werd daardoor voor de 
vijand moeilijk begaanbaar. De linie deed dienst 
van 1815 tot ongeveer 1940. Dat water van 
oudsher een van onze grootste vijanden is, 
weet iedereen. Maar dat water ook een grote bondgenoot kan zijn, is minder bekend. 
U bent van harte welkom om de lezing te bezoeken in het gebouw “De Entree” (naast de 
bibliotheek) Frieswijkstraat 99 3861 BK Nijkerk. Aanvang bijeenkomst 14.15 u. Zaal open om 
13.45 u. Einde bijeenkomst ± 16.30 u. 
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  Seniorenbeurs      Woensdag 3 maart 2023 

 
Graag alvast aandacht voor de a.s. Seniorenbeurs zoals hieronder aangegeven. U ontvangt 
binnenkort, of inmiddels al ontvangen, een persoonlijke uitnodiging 
voor deze beurs waarin al de nodige informatie staat vermeld. Als PCOB hebben wij ook een 
stand ingericht. Het zou leuk zijn wanneer een aantal leden hun ervaringen kunnen delen 
met belangstellende senioren e.d. Laat niet het bestuur alleen hiervoor opdraaien en doe 
mee aan ledenwerving. Wanneer er een aantal zich aanmelden voor b.v. een uur mee te 
draaien zal het zeker een groot succes worden. 
 

  
 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich melden bij onze voorzitter of secretaris. 
 
 

  Hulp Belastingaangiften 

 
We gaan de lente tegemoet. Terwijl ik dit schrijf schijnt het zonnetje al lekker door de ramen.  
Belastingservice door HUBA’S – ( Hulp Belastingaangiften )    
Als lid van de KBO-PCOB kunt u ook dit jaar weer gebruik maken van hulp bij het invullen 
van uw Belastingaangifte over het jaar 2022 en eventuele aanvraag toeslagen. 
De service is bedoeld voor gepensioneerde leden van de KBO en PCOB in onze gemeente 
Nijkerk. 
In de periode maart en april 2023 kunnen wij uw 
aangifte Inkomstenbelasting 2022 invullen en 
versturen naar de Belastingdienst, want vanaf 1 
maart 2023 zijn de voor- ingevulde gegevens 
voor ons beschikbaar gesteld door de 
Belastingdienst en heeft u de overige benodigde 
gegevens al wel beschikbaar voor ons. 
Ook eventuele aanvragen voor huur- en of 
zorgtoeslag worden door de Belasting Invul 
Hulpen bij de belastingdienst voor u ingediend 
indien van toepassing. 
Wilt u als lid van de ouderenbond gebruik maken van deze service, neem dan contact op 
met een van onderstaande vrijwilligers die dit eerder voor u hebben gedaan, zodat zij de 
codes etc. aan kunnen gaan vragen. 
Heeft u niet eerder van deze service gebruik gemaakt, neem dan eerst contact op met de 
coördinator dhr. W. van de Kleut die u een Belasting Invul Hulp zal toewijzen. 
  
Gegevens van de Belasting Invul Hulpen:  

• W. van de Kleut, Hoevelaken – coördinator      06 - 219 705 31 

• F. Granneman, Nijkerk    033 – 245 46 68  

• B. Woudenberg, Nijkerk   06 – 148 158 13  
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• I. de Jong – van de Veen, Nijkerk  033 – 246 67 04      

• F. Stortelder, Nijkerk     06 – 510 990 81 
 
 

 Lady’s Day, maandag 20 februari 2023 

   
Omdat er veel vraag voor de Modedag bij Vander Klooster was, willen wij u daarvoor nog 
een keer in de gelegenheid stellen om mooie kleding te kopen. 
De firma van der Klooster bestaat in 2023, 45 jaar en dat willen ze met u vieren. 
Deze dag staat geheel in het teken van mode. We beginnen de dag met koffie met wat 
lekkers en met een uitgebreide modeshow in de ochtend. Overigens  staat de hele dag koffie 
of thee klaar. 
Dan staat er een broodjeslunch voor u klaar en heeft u in de middag de mogelijkheid om 
kleding te passen en desgewenst te kopen. Om optimaal aandacht voor iedereen te hebben, 
splitsen we de groep. Hierbij staat de aandacht voor de klant centraal. U krijgt persoonlijk 
advies omtrent kleur en pasvorm. Veel 50+ dames zijn op zoek naar eigentijdse, vlotte 
kleding, die tegelijkertijd wel geschikt en passend is. Mode voor ‘ouderen’, met een 
modernere uitstraling. Enkele merken die elk seizoen vast onderdeel uitmaken van de 
damesmode collectie; Rabe, Lebek, Wega, Frankwalder, Erfo, Leona, R&B. er is voor iedere 
kopende klant een leuke attentie. 
 
Met de andere groep wordt in een zaaltje een gratis Jubileum  
Bingo gespeeld waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Na 
ongeveer een uur wordt er gewisseld. 
Om 15.00 uur sluiten we af met een lekker advocaatje en gaan 
dan huiswaarts .  
Datum  maandag 20 februari  2023 
Vertrek 08.50  uur   station Nijkerk 

09.15  uur   de Stuw Hoevelaken.   
Thuiskomst    16.45 uur. 

 
De kosten € 27.50 p.p. te voldoen op rek  Nr. NL 58 RABO 0347 8890 26    
                                t.n.v. penningmeester PCOB Nijkerk. O.v.v. “Modedag”    
  
Het  aanmeldingsformulier uiterlijk  10 februari 2023 inleveren bij de reiscommissie: 

• Hermien Bijkerk, Prinsenhof 20.  3871 DB Hoevelaken Tel. 033-2534745  of  06-12606030 
• Henny Berends, Monshouwerlaan 17 3817 HM Hoevelaken.Tel. 033-2535130  of 06-23022636. 

• Gerrie v.d. Brink.  Samuel Gerssenlaan  57. 3861 HB Nijkerk. Tel. 033-2571961  of 06-27226848  
 

Namens de reiscommissie vr.gr, Gerrie van de Brink. 
 
Aanmeldingsformulier: 
Naam: …………………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………… 
 
Aantal personen: ……………………………………………………………………… 
 
Waar stapt u in Nijkerk of Hoevelaken: ……………………………………………… 
 
Heeft u een dieet? ................................................................................................ 
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  Hoe zit het met het openbaar vervoer 

 
Vindt u autorijden in het donker onprettig? Reis met het openbaar vervoer!  
  
Het is weer winter: dat betekent dat de dagen korter zijn en het eerder donker is. Wanneer u 
liever niet in de auto stapt als het schemerig begint te worden of het al donker is, dan biedt 
het openbaar vervoer een mooie uitkomst. OV-ambassadeurs kunnen u hierbij helpen! Ook 
wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd.  
 
Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur  
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of haltetaxi? Stel ze dan aan een OV-
ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die 
het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het 
openbaar vervoer ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren geven OV-
ambassadeurs uitleg en helpen zij u op weg in het openbaar vervoer.  
 
Wanneer:        donderdag 9 februari 2023 
Hoe laat:        14.00-15.30 uur  
Waar:       Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99, Nijkerk 
 
Telefonische spreekuren   
Wilt u liever telefonisch contact met een OV-ambassadeur? Dan kunt u contact opnemen 
tijdens het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs zitten dagelijks klaar om uw vragen te 
beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.    
   
 

PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2022 

 

Datum Locatie Onderwerp 

11  jan Nijkerk Nieuwjaarsbijeenkomst in ‘De Entree’ de UVV zaal  

 9 feb Hoevelaken Vincent van Poortvliet over ”Gevelstenen met verhalen” 

15 feb Nijkerk Kees Schipper: De Hollandse Waterlinie 

20 feb Boskoop Lady’s Day 

 9 maart Hoevelaken Wim Zondag: een "Reisverslag over en op IJsland" 

15 maart Nijkerk Ed van Seters: De slag bij Arnhem en de naweeën daarbij 

13 april Hoevelaken  

19 april Nijkerk Jaarvergadering in ‘De Entree’ de UVV zaal 

    mei Voorjaarsreis  

   

 

Ledenbijeenkomsten in Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De 
Stoutenborgh’ 
 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van maart 2023 – vóór 18 februari bij de redactie: 
Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 

 
 
 


