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Algemene informatie over de PCOB 
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken 

32e jaargang nummer 3, maart 2023 
 

 
De PCOB zet zich onder meer in voor: 
 
▪ Arbeid: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele pensionering 
▪   en bestrijding van leeftijdsdiscriminatie. 
▪ Educatie: Scholing op het gebied van b.v. informatica en techniek. 
▪ Welzijn: Recreatie en sport voor alle ouderen. 
   Toegankelijkheid van gebouwen en winkels. 
   Aandacht voor elkaar. 
▪ Mobiliteit: Verplaatsingsmogelijkheden voor iedereen. 
 
Lidmaatschap 2023: Individueel: € 32,00 per jaar 
 Met partner: € 52,00 per jaar 
 Bij voorkeur via een doorlopende machtiging  
 die door de penningmeester aan u wordt verstrekt. 
 De bankrekening van onze afdeling luidt: 
 NL 58 RABO 0347 8890 26 
 
UVV Vervoer: Door de hele gemeente Nijkerk. Wilt u hiervan 
   gebruik maken, bel dan één dag van tevoren 
   tussen 09.00 uur en 10.00 uur: 033-2460115. 
   Voor meer informatie, b.v. de kosten, kunt u 
   ook dit nummer bellen. 
 
Telefooncirkel: Een gezamenlijk project met PCOB en is gericht op 
 persoonlijke belangstelling en sociale controle. Een 
 groepje van maximaal 5 personen belt elkaar in 
 volgorde. Het nut van een kort telefonisch contact 
 is voor de oudere mens zeer belangrijk gebleken; 
 tel. UVV 033-2460115 
 
Redactie/opmaak: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 
 
Deadline inleveren kopij: 
 
Nieuwsbulletin april inleveren vóór 12 maart 2023 bij  

Siep van den Bosch – nijkerk@pcob50plus.nl 
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VAN HET BESTUUR 
 

 
Seniorenbeurs Nijkerk 
De Seniorenbeurs komt eraan. U heeft allemaal een uitnodigingsbrief van de 
gemeente ontvangen en door onze plaatselijke krant wordt er ook ruim aan-
dacht aan besteed. In ons laatste Nieuwbulletin (van februari) stond onderaan 
bladzijde 5 helaas de verkeerde datum (20 april). Bovenaan bladzijde 6 staat 
het wel goed: de Seniorenbeurs is op vrijdag 3 maart 2023. 
Van harte uitgenodigd!  
 
Onze afdeling heeft een eigen stand op de beurs. We proberen daarin onze 
afdeling zo goed mogelijk te presenteren. Er liggen folders klaar en een stapel 
Nieuwsbrieven en Magazines van maart. Zo’n beurs is bij uitstek een gelegen-
heid om belangstellenden te attenderen op de waarde die ons werk heeft voor 
senioren in de gemeente Nijkerk. We hopen dan nieuwe leden te kunnen wer-
ven. In deze Nieuwsbrief is daarom extra aandacht besteed aan de veelheid 
van onze activiteiten. Elke coördinator beschrijft kort wat onder zijn/haar leiding 
wordt ondernomen. De beste wervingspraktijk is nog altijd het persoonlijk  
contact. Geeft u - na lezing - uw exemplaar maar door aan een familielid of 
bekende.   
 
Veertigdagentijd  
Op 22 februari (Aswoensdag) begint de zogeheten veertigdagentijd. Een oude 
traditie. Ik haal onderstaande wijsheid uit het Nederlands Dagblad van 15  
februari j.l. waar in de rubriek ‘Waar hebben we het eigenlijk over?’ het volgen-
de te lezen staat. Aan het begin van de tweede eeuw was het gebruikelijk drie 
dagen voor het Paasfeest te vasten. Later werd dat een week en aan het eind 
van derde eeuw veertig dagen, een verwijzing naar de veertig dagen, die Jezus 
in de woestijn vastte nadat hij in de Jordaan gedoopt was. De periode tussen 
Aswoensdag en Pasen telt 46 dagen maar de zes zondagen in deze periode 
gelden niet als vastendagen omdat zij de opstanding van Christus vieren. In 
1989 bepaalden de Nederlandse bisschoppen dat Aswoensdag en Goede Vrij-
dag voor RK-leden verplichte vastendagen zijn. Verder wordt ‘de wijze van 
beoefening van boete en onthouding’ aan het eigen geweten overgelaten. De 
gelovigen worden opgeroepen in de veertigdagentijd ‘meer aandacht te beste-
den aan naastenliefde en het lezen van de Bijbel’.  
 
Protestanten en de veertigdagentijd 
Anders dan de katholieken is de veertigdagentijd (anders gezegd de vastentijd) 
pas in de laatste decennia (weer) in de belangstelling komen te staan. Daarbij 
lijkt de focus meer op de training (van het verlangen naar God) te liggen dan op 
de boetedoening. Een toenemend aantal protestantse christenen onthoudt zich 
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in de vastentijd van b.v. alcohol, van overdadig eten, van het gebruik van  
sociale media. Ze oefenen zich in soberheid en concentreren zich op het lijden 
en sterven van Christus.  Elke kerkgemeenschap heeft wel een eigen hand-
leiding ‘veertigdagentijd’ met een Bijbellees- en gebedsrooster het licht doen 
zien.  
 
Vespers 
Sinds vorig jaar organiseert de stichting ‘Nijkerkmuziek’ zowel in de Adventstijd 
als in de Veertigdagentijd (en soms ook rond Hemelvaart en Pinksteren)  
vespers: korte vieringen van Woord, Gebed en Lied in veel kerkgebouwen in 
onze stad. De vieringen hebben en vaste, sobere liturgie die zonder aankondi-
ging wordt afgewerkt. Naar het voorbeeld van de Engelse ‘evensong’ duren ze 
30 - 40 minuten. Het vesperprogramma is te vinden op www.nijkerkmuziek.nl.  
 
Bart Nitrauw, voorzitter 
 
 

 

Jaarrooster 2023 PCOB Nijkerk eo 
 

 
Ledenbijeenkomsten en reisjes 
 
Datum Locatie Onderwerp 

9 maart Hoevelaken Wim Zondag: "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 

12 mei Voorjaarsreis Hilvarenbeek Kermis Museum 

14 sept Hoevelaken  

20 sept Nijkerk  

 
Ledenbijeenkomsten Nijkerk: In “De Entree” inloop vanaf 13.45 uur en begin 
om 14.15 uur.  
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 
uur. In “De Stoutenborgh”  
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Van uw PCOB Ouderenadviseur. . . 
 

De bruto inkomensgrens voor zorgtoeslag is voor een alleenstaande per 1 
januari 2023 verhoogd van bijna € 32.000 naar ruim € 38.000. Voor stellen 
(mensen met een toeslagpartner) is het bedrag verhoogd van iets minder dan  
€ 41.000 naar ruim € 48.000. Daardoor hebben veel meer huishoudens recht 
op de tegemoetkoming. Je moet toeslagen alleen wel zelf aanvragen. 
Wie dat niet doet, laat het geld liggen. Volgens schattingen door het ministerie 
van Financiën vraagt ongeveer een op de tien Nederlanders die recht heeft op 
een toeslag, dit niet aan. Forse toename mensen met zorgtoeslag, maar: 
’10% loopt ’m mis’                                                              
 

Automatisch uitbetalen                                                                                                                                                          
De Ouderenbond vindt dat de peiling wederom aantoont dat het toeslagen-
systeem niet werkt en pleit ervoor dat inkomensafhankelijke regelingen  
automatisch worden uitbetaald aan mensen die er recht op hebben. Vier op de 
tien ondervraagde ouderen ontvangt een toeslag. Bijna altijd is dit zorgtoeslag. 
Van deze groep krijgt de helft ook huurtoeslag. Van de mensen die geen toe-
slagen ontvangen, geeft de meerderheid aan dat het inkomen te hoog is. Maar 
een op de zeven zegt nog nooit de moeite te hebben genomen om toeslag aan 
te vragen, of bang te zijn het geld achteraf weer terug te moeten betalen. 
 

Controleren                                                                                                                                                                           
Wie twijfelt of hij recht heeft op zorgtoeslag, kan dit uitrekenen op de website 
berekenuwrecht.nibud.nl, en sinds kort ook op de website van de Ouderen-
bond. Ook de belastinghulp van de Seniorenclub kan leden hierbij ondersteu-
nen. Het is overigens ook mogelijk om toeslagen zoals zorgtoeslag met terug-
werkende kracht aan te vragen. Dat kan tot 1 september van het jaar dat volgt 
op het jaar waarin je recht had op toeslag, dus voor een toeslag waarop je in 
2023 recht had, tot 1 september 2024. Zo voorkom je dat je achteraf toeslag 
moet terugbetalen omdat je inkomen toch hoger uitviel dan verwacht. 
 

Ouderenadviseur PCOB – heb ik die nodig??  
De ouderenadviseur (OA) is een senior die de opleiding gedaan heeft en zij 
kan u adviseren over welzijn, inkomen, zorg, wonen, mobiliteit en participatie, 
etc. Op verzoek gaan we met u in gesprek en samen met u kijken we naar de 
vraag/vragen. Heeft de OA dan overal verstand van… nee, maar de ouderen-
adviseur kent de mogelijkheden in de gemeente Nijkerk en kan dan ook door-
verwijzen. Dit alles steeds in samenspraak met u.  
 
De Ouderenadviseurs van de PCOB willen u een luisterend oor bieden. 
Dus bel gerust: Geke van de Groep tel. 06 45388607  
of Elza van de Weerdhof tel. 06 82480136.  
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Mooie verhuisregelingen van WSN weer mogelijk 
 

 
Toekomst ready wonen: van Groot naar Beter. 
Verhuizen naar een kleinere en betere woning, met behoud van je huidige 
huurprijs, dat is Toekomst Ready Wonen van de WSN. 
 
Je verhuist van een grote eengezins-
woning naar een kleinere woning met 
twee slaapkamers, maar zonder drem-
pels en trap. En je houdt je huidige 
huurprijs! Zo ben je in ieder geval goed 
voorbereid op de toekomst. 
Als je je bij ons aanmeldt, kun je met  
voorrang op de geselecteerde woningen  
reageren. 
 
Voorwaarden om mee te doen zijn: 
- je bent 60 jaar of ouder 
- je huurt nu bij WSN een eengezins-

woning met minimaal drie slaapka-
mers  

- je inkomen is niet hoger dan: 
€ 40.765,00 (eenpersoonshuishouden) 
of € 45.014,00 (meerpersoonshuis-
houdens). 

- Je staat ingeschreven als woningzoe-
kende bij 
http://www.woningneteemvallei.nl/ 

 
Aanmelden kunt u zich middels de web-
site van de WSN.  
Lukt dat niet, bel de WSN 033 247 74 00. 
 
Als PCOB zijn we blij dat deze regeling weer actief is! We hebben er ons best 
voor gedaan. 
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Werkgroep wonen en zorg 
 

 
Veilig ouder worden  
Een speerpunt voor de Nijkerkse afdeling van de PCOB is, dat ouderen veilig 
oud moeten kunnen worden en dat geldt zeker op het gebied van de financiën. 
  
Daarom heeft onze afdeling zich aangesloten bij de lokale Alliantie waarin van-
uit diverse organisaties samengewerkt wordt om ouderenmisbruik in de ge-
meente Nijkerk zoveel mogelijk te voorkomen. Herman Verheij en Geke van de 
Groep vertegenwoordigen onze afdeling in de Alliantie. We hebben van deze 
lokale alliantie  al eerder melding van gemaakt. 
 
Op de seniorenbeurs van 3 maart is er een stand van 
de lokale Alliantie. Daar wordt door vertegenwoordi-
gers van de Alliantie nadere info verstrekt en aan  
bezoekers gevraagd of er behoefte is aan verdere  
informatie om misbruik zoveel mogelijk te voorko-
men.  
Bij voldoende belangstelling kunnen er bijeenkom-
sten georganiseerd worden met deskundigen  
(bijvoorbeeld het bankwezen, notariaat, politie,  
automatisering, bewindvoering enzovoort). 
 
Bezoek deze stand en heb je behoefte aan verdere toerusting, geef dit door. 
 
Geloof en dementie                
Geloof en dementie, een thema dat veel mensen raakt. Daarom is eind vorig 
jaar onder de paraplu van het Overleg Orgaan Kerken (OOK) een koepel van 
(bijna) alle kerken in de gemeente Nijkerk de werkgroep ‘Geloven en dementie’ 
van start gegaan. In deze werkgroep participeert vanuit onze afdeling Nel 
Satter. In Nijkerk wordt al het nodige georganiseerd rond dementie, zoals het 
‘Alzheimercafé’ en ‘dementievriendelijk Nijkerk’. Maar op het snijvlak van geloof 
en dementie leven ook vragen, waar de werkgroep zich op wil richten.  
Dit gebeurt in een goede afstemming met de genoemde organisaties.       
 
We komen zodra er meer bekend is hierop terug. 
 
Namens de werkgroep: 
Herman Verheij 
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Kernpunt PCOB voor wonen, welzijn en zorg  
 

 
Als we kijken naar de samenstelling van de bevolking dan zien we voor de 
komende 20 jaar dat: 
- Het aantal ouderen verdubbelt, 
- Het aantal mogelijke mantelzorgers halveert, 
- Het aantal werkenden in de zorg halveert, 
- Het aantal 50-plussers ca de helft van de bevolking wordt.  
 
Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en vereenzamen. Er is nu al  
regelmatig een tekort aan zorg capaciteit. Hoe gaat het dan? 
Daarom is de PCOB Nijkerk in overleg met de gemeente Nijkerk en de WSN 
bezig met een plan om de te verwachten problemen deels te kunnen onder-
vangen. 
Als ouderen langer thuis moeten wonen laten we dan zorgen dat ze tijdig  
kunnen verhuizen naar een ander, een nieuw thuis. Een thuis dat past bij de 
persoonlijke situatie, een thuis waar men elkaar makkelijker ontmoet, waar 
zorgverlening efficiënter 
kan, waar vereenzaming 
kan worden beperkt. 
  
Hierbij wordt gedacht aan 
een vorm van geclusterd 
wonen van ouderen met 
ook jongeren, een  
woonomgeving met een 
gevarieerdheid aan  
levensloopbestendige 
woningen en appartemen-
ten, een ontmoetings-
ruimte om gezamenlijk 
een bakkie koffie te  
drinken en even bij te praten. Een wooncomplex waar oud en jong iets voor 
elkaar betekenen wil en kan. Een mooie tuin die ze samen onderhouden.  
Een uitje samen regelen, etc.  
 
Zoiets realiseren is een kwestie van lange adem en volhouden. Daar gaan we 
als PCOB voor. 
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PCOB-voorjaarsreis vrijdag 12 mei 2023 
 

 
Ook al is het voorjaar nog niet duidelijk zichtbaar en merkbaar in de natuur en 
tuin, de reiscommissie is al druk bezig met het voorbereiden van onze PCOB-
voorjaarsreis. De datum is al vastgesteld op vrijdag 12 mei 2023. 
 
Wij gaan dit keer naar het zuiden van ons land en brengen een bezoek aan het 
Brabantse Hilvarenbeek. Hier staat het in Art Nouveau en Tuschinki-stijl  
gebouwde Kermis Museum. Het is een museum vol muziek. In een sfeer die 
bepaald wordt door prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels. U beleeft 
een middag die u niet snel zult vergeten. 
Deze locatie is uitgebreid met een  
nostalgische kermis anno 1950.  
U gaat terug in de tijd toen de kermis nog het 
feest van het jaar was met o.a. het rad van 
fortuin, cinemascoop, vlooientheater enz. enz.  
Op de heenreis drinken wij koffie met gebak in 
Lexmond en bij aankomst in Hilvarenbeek 
starten wij met de lunch. Daarna bezoeken wij 
het Kermismuseum. Hier kunt u ook genieten 
van een Brusselse wafel met koffie of thee en 
in de pauze kunt u nog gebruik maken van een 
wijntje of advocaatje of een biertje.  
 
Het wordt een feestelijke dag!! 
De prijs van deze dagtocht bedraag € 58,00. U kunt dit bedrag overmaken op 
rekeningnr. NL 58 RABO 0347 8890 26 t.n.v. penningmeester PCOB Nijkerk 
o.v.v. Voorjaarsreis PCOB   
 
Busopstapschema 
Bus start in Hoevelaken, parkeerplaats bij de Lidl om 8:15 uur. 
In Nijkerk, winkelcentrum Paasbos 8:30 uur (dit i.v.m. werkzaamheden rondom 
het NS-station Nijkerk). 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 mei 2023 door het aanmeldingsformulier in te 
leveren bij: 
Gerrie van de Brink, Samuel Gerssenlaan 57, 3861 HB Nijkerk.  
Tel. 033 2571961 of 06 27226848. 
Hennie Berends, Monshouwerlaan 17, 3871 HM Hoevelaken.  
Tel. 033 2535130 of 06 23022636. 
Hermien Bijkerk, Prinsenhof 20, 3871 DB Hoevelaken.  
Tel. 033 2534745 of 06 12606030. 
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AANMELDINGSFORMULIER voorjaarsreis 2023 
 

Naam 

Adres                                                                                         nr 

Woonplaats 

Telefoon 

Aantal personen 

Opstapplaats 

Heeft u een dieet? 

 
 

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 aan-
vraag 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. 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  
I. de Jong - van de Veen, Nijkerk  033 246 67 04  
F. Stortelder, Nijkerk   06 510 990 81  
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Ledenbijeenkomst PCOB Nijkerk van 15 februari 2023 
 

 

 
 
Aanwezig zijn een kleine 60 leden, die door de voorzitter welkom worden  
geheten. Hij houdt een korte overdenking die in het teken staat van de  
vastentijd: sober leven en goede werken. Bijzonder welkom voor de heer Kees 
Schipper uit Hilversum die een lezing zal houden over De Hollandse Waterlinie. 
 

 
 
Kees begint zijn lezing met de woorden: Hollanders houden graag doge  
voeten. Sloten, sluizen en gemalen zorgen hiervoor.  
Maar in oorlogstijd kan water ook gebruikt worden als landsverdediging.  
Bijvoorbeeld door gebieden onder water te zetten d.m.v. inundatie.  
De Romeinen wisten dit al en legden de langs de Oude Rijn een verdedigings-
linie aan tegen de Kelten en de Saksen in het Noorden: de zogenaamde  
Limes.  
Later in de 80-jarige oorlog werden linies aangelegd tegen de Spanjaarden. 
Bijvoorbeeld in Zeeuws Vlaanderen. En in het rampjaar 1672 werden de  
Fransen tegengehouden door de Oude Hollandse Waterlinie die liep van  
Muiden naar Gorkum. Koning Willem I gaf in 1815 opdracht tot de meer  
oostelijk gelegen Nieuwe Hollandse Waterlinie zodat ook de stad Utrecht  
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beschermd was. Langs de linie werden forten met betonnen stellingen  
gebouwd. 
Verder waren er diverse linies ter bescherming van bijzonder doelen zoals de 
Stelling Amsterdam en de Stelling Den Helder. Die laatste ter bescherming van 
de marinehaven en stamt al uit de tijd van Napoleon. Ten tijde van de koude 
oorlog werd in het geheim de IJssellinie aangelegd. Geen van deze stellingen  
hebben ooit dienst gedaan. 
Een linie die wel dienst heeft gedaan in mei 1940 is de Grebbelinie. Die loopt 
van het IJsselmeer naar de Rijn bij Wageningen. Daar maakte ook Nijkerk deel 
van uit. O.a. door de inundatie van de polder Arkemheen. En in mei 1940 werd 
de bevolking van Nijkerk geëvacueerd omdat Nijkerk in het schootsveld van de  
kanonnen van de Grebbelinie lag. 
 

 
 
Kees besloot zijn lezing met een filmpje over Pampus en legde daarbij uit wat 
bedoeld wordt met “voor Pampus liggen”. Vroeger moesten de schepen op hun 
beurt wachten voor het eiland Pampus en het heeft dus niks te maken met de 
huidige betekenis: Als je voor pampus ligt' ben je uitgeteld of heb je een flinke 
kater. 
 

 

Uitnodiging ledenbijeenkomst PCOB Hoevelaken 
 

 
Op donderdagmiddag 9 maart a.s. is er weer een PCOB bijeenkomst van de 
afdeling Hoevelaken. Voor deze middag hebben we uitgenodigd de heer Wim 
Zondag uit Baarn hij komt met een uitgebreid verslag van een 17-daagse reis 
rond IJsland. Hij zal ons de adembenemende natuur, flora en fauna laten zien 
van deze reis aan de hand van een Powerpoint-presentatie. 
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 zien er naar uit en rekenen op een goede opkomst.  
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Uitnodiging ledenbijeenkomst PCOB Nijkerk 
 

 
Op woensdagmiddag 15 maart 2023 geeft de heer Ed van Seeters uit Ede een 
lezing met als onderwerp ‘de Slag bij Arnhem en de naweeën daarvan’. 
Aanvang bijeenkomst 14.15 u. Zaal in gebouw De Entree (Frieswijkstraat 99) 
open om 13.45 u. Einde bijeenkomst ± 16.30 u. 
 
Na zijn pensionering als beroepsmilitair is hij als projectcoördinator van de 
Airborne Ede al vele jaren nauw betrokken bij deze unieke geschiedenis.  
Alhoewel hij zegt geen historicus te zijn, heeft hij zich in deze geschiedenis 
verdiept om deze verhalen door te geven aan oud en jong, opdat wij niet  
vergeten. De meeste PCOB-leden zullen de film ‘Een brug te ver’ wel gezien 
hebben en iets afweten van de ‘Operatie Market Garden’. Nog ieder jaar wordt 
de Slag om Arnhem in september 1944 uitgebreid herdacht in Ede, Arnhem, 
Driel en Oosterbeek. Maar waarom toch deze blijvende aandacht voor een 
mislukte operatie, die zo’n negen dagen duurde?  
 
In zijn lezing zal Ed van Seeters u graag mee terugnemen naar die historische 
dagen en inzoomen op bepaalde aspecten en voorvallen. We kijken kort naar 
het voortraject, blijven wat uitgebreider stil staan bij de luchtlandingen en het 
dramatische verloop van de strijd bij Arnhem. Tot slot is ook nog het vervolg 
interessant, want waar moesten de duizenden gevluchte burgers heen en die 
honderden achtergebleven parachutisten? Hij zal daarbij ook stilstaan bij de 
opvang van de vele evacuees uit Arnhem bij burgers in Nijkerk e.o. 
 

 
 
Monument voor overleden Arnhemse evacuees op de begraafplaats in Nijkerk 



Gasthuisstraat 2
3861 BS NIJKERK

Telefoon: 033 - 2452554
info@wijnhandelslijterijdemoor.nl
www.wijnhandelslijterijdemoor.nl

De Wel 2A - 3871 MV Hoevelaken
T 033 - 25 80 125

E info@notarishuishoevelaken.nl

www.notarishuishoevelaken.nl
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K.L.M.: PCOB Kunstkring, Leeskring en Muziekkring 
 

 
Sinds 2003 bestaan de K.L.M.-kringen binnen onze afdeling van de PCOB. 
Opgericht door Corrie en Jan van Ravensbergen, en nu dus twintig jaar actief - 
zij het met een onderbreking van twee jaar vanwege de Corona-maatregelen. 
Met des te meer dankbaarheid hebben we dit winterseizoen 2022-2023 de 
draad weer mogen oppakken! Om samen te genieten van bijzondere culturele 
prestaties, en tegelijk ook als een plek van ontmoeting in een gezellige  
ambiance. 
 
Wat hebben we in dit seizoen gedaan? 
 
De Kunstkring heeft ervaren hoe van allerlei restmateriaal, dat vaak door  
mensen wordt weggegooid, nieuwe voorwerpen kunnen worden gemaakt, die 
met recht de naam van ‘kunst’ kunnen dragen. Vervolgens heeft een beroeps-
fotografe ons laten delen in de resultaten van haar fotografisch werk, die ze 
vaak verder uitwerkt op papier, waarmee ze een sfeer van mysterie en  
verwondering weet op te roepen die je op een verdiepte manier naar de natuur 
leert kijken. We brachten een bijzondere middag door in Putten, waar we  
meegenomen zijn in de wereld van de bloemsierkunst. En er staat nog een 

middag op het programma met een presentatie als af-
sluiting van het seizoen van de Kunstkring, en waar we 
als deelnemers ook een eigen tentoonstelling maken en 
delen wat voor jezelf van bijzondere waarde is en waar-
om. 
 
De Leeskring kwam bij elkaar om leeservaringen te 
delen met ‘Voorbij, voorbij’ van Clairy Polak, ‘De Troos-
ter’ van Esther Gerritsen en ‘Achtendertig nachten’ van 
Janne IJmker. En er staat nog een middag met ‘Dagen 
als gras’ van Jens Christian Grondahl te wachten. De 
bespreking van de boeken loopt elke keer uit op het 
uitwisselen van inzichten en ervaringen op tal van  
terreinen van het leven. 
 
De Muziekkring geniet elke keer weer van een combi-
natie van boeiende informatie over verschillende  
muziekvormen, componisten of instrumenten, en natuur-
lijk het luisteren naar de muziek zelf! Zo heeft één van 
de organisatoren van ‘Nijkerkmuziek’ ons een middag 
meegenomen in de sfeer van de muzikale vesperliturgie; 
we hebben geluisterd naar ‘Une Cantate de Noël’ van 
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Arthur Honegger; we maakten kennis met Max Reger als orgelcomponist; en 
werden meegenomen in de wereld van klokken en psalmen. 
Dinsdagmiddag 25 april hopen we met de deelnemers van de drie kringen sa-
men het seizoen af te sluiten en het  jubileum te vieren met een middag in de 
Muzerije in Ermelo’ Ook het volgende seizoen hopen we weer met een mooi 
programma te komen. In verband met het karakter van de activiteiten en de 
beperkte ruimte om samen te komen, kunnen de kringen niet te groot worden.  
 
Als u belangstelling hebt, kunt u zich altijd aanmelden bij e-mailadres 
hd.vanijcken@kpnmail.nl. Als er veel belangstelling blijkt, zoeken we naar een 
oplossing. De kosten voor deelname waren dit seizoen 30 euro voor de Kunst-
kring en voor de Muziekkring, en 12,50 euro voor de Leeskring. 
 
Namens de commissie K.L.M.-kringen,  
Dick Vreugdenhil 
……………………………………………………………………………. 
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Bedrijven en winkels waar u 
op vertoon van uw ledenpas korting krijgt 

 

 
Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, 3862 BL Nijkerk 
10% korting, uitsluitend op kaarten 
 
Meubel &Tapijthal, Bruins Slotlaan 76, 3861 KG Nijkerk 
10% korting op meubelen 
 
Wijnhandel & slijterij ‘De Moor’, Gasthuisstraat 2, 3861 BS Nijkerk 
5% korting op alle artikelen 
 
Optiek Verkerk, Plein 3, 3861 AB Nijkerk 
Voor PCOB leden van 70 jaar en ouder een gratis vooraf oogkeuring bij het 
verlengen van het rijbewijs. 
 
Satter Hoveniersbedrijf, Laakweg 110, 3864 LG Nijkerkerveen 
tel. 033 253 00 08  
5% korting op de standaardtarieven. 
 
Zorg- en Comfortwinkel Voorthuizen, Bakkersweg 2c, 3781 GP Voorthuizen, 
tel. 034 247 67 01  
5% korting voor de leden van de PCOB. 
 
Kooloos slapen & raambekleding, Roelenengweg 24, 3781 BB Voorthuizen  
10% korting voor alles op het gebied van slapen en raambekleding  
(m.u.v. arbeid & fournituren)  
 



 Warm en betrokken.

Ongeacht waar u verzekerd bent.
Vraag gratis een laatste wensenboekje aan.

Dag en nacht bereikbaar.
 06-123 67 416

info@wimvandeveenuitvaartzorg.nl
www.wimvandeveenuitvaartzorg.nl



Gemeenschappelijk actief

PCOB,
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren
die vanuit het protestants-christelijke
gedachtengoed 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, financiën, identiteit en vervoer.

Nieuwsbrief.

Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. B. Nitrauw tel. 033 245 76 47

2e Voorzitter:
Vacature

Penningmeester:
Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Secretaris:
Dhr. S. van den Bosch tel. 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl

Algemeen adjunct:
Dhr. J. Roele tel. 033 253 71 07

Ledenadministratie:

Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Ouderenadviseurs:

Mevr. G.F. van de Groep tel. 033 245 68 98

Lief en Leed:

Fam. G. Blokhuis tel. 033 844 67 52


