
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 15 maart 2023 met als thema “Paasviering” 
aanvang 14.30 uur in kerkelijk centrum “De Wheme” 

Afdeling Nunspeet 37e jaargang nr. 2 maart 2023 



2 

 

 

 
 
Vrienden van de PCOB, 

Er is een oud gezegde, toegeschreven aan Benjamin Franklin, dat zegt dat 
er twee zekerheden zijn in het leven — dood en belastingen. Van alle 
mensen die ooit geleefd hebben of ooit zullen leven op aarde, zal 100% 
sterven. Iedereen zal ergens zijn eeuwigheid doorbrengen. Maar velen 
denken over deze waarheid niet na tijdens hun leven hier op aarde en 
denken dat het leven hier en nu het enige is waar het om gaat. Maar als 
christen weten we dat dit niet ons thuis is. 

Het is vreemd om te zeggen dat een mensenleven maar iets tijdelijks is, 
niet? Inderdaad heeft iemand die 80 of 90 jaar geworden is op deze aarde 
een goed en lang leven geleid. Maar als je dit afweegt tegen de 
eeuwigheid, dan is het helemaal niet lang. Dus, hoe lang is de eeuwigheid? 
Héél lang. Het is gewoon iets dat buiten ons bevattingsvermogen ligt. 

 Voor de persoon die Jezus aanvaard heeft als zijn Redder en Hem de Heer 
gemaakt heeft van zijn leven, is de eeuwigheid met God in de hemel een 
ontzagwekkende en hoopvolle realiteit. Maar zelfs met de vreugde van die 
toekomstige eeuwigheid in het verschiet, kunnen toch de stress en de 
zorgen van deze wereld ons dikwijls buitenspel zetten.  

Een van de meest populaire christelijke gezangen is Amazing Grace. De 
letterlijke vertaling uit het Engels van het laatste vers van dit lied zegt: 

“Wanneer we daar 10.000 jaar geweest zullen zijn, helder stralend als de 
zon dan hebben we niet minder dagen om Gods lof te zingen, dan toen we 
die eerste keer begonnen.” 

Stel je dat eens voor! Na 10.000 jaar in de eeuwigheid hebben we nog 
maar het topje van de ijsberg gezien van wat voor ons ligt. Dat is absoluut 
duizelingwekkend! Wat er gebeurt in het hier en nu is slechts een klein 
deeltje van ons leven dat niet eens meer opgemerkt wordt, wanneer we 
10.000 jaar in de eeuwigheid zullen zijn.  

Laten we onze blik afwenden van de aardse beslommeringen en kijken 
naar de hoop van de hemel. Als we dat doen, zal al het andere verbleken in 
vergelijking met wat God in petto heeft voor degenen die Hem onze Heer 
noemen.   (verkorte weergave uit Goed nieuws)     Johan van Ouwendorp 



3 

 

 

 

 

Verbazende genade 
 

Verbazende genade, hoe zoet is het geluid 
dat een stakker als mij redde 

Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden,  
Ik was blind, maar nu kan ik zien 

 

Het was genade dat mijn hart leerde te vrezen  
en genade dat mijn angsten weg nam 

Hoe prachtig verscheen die genade  
op het uur toen ik voor het eerst geloofde 

 

Door veel gevaren, moeite en verleidingen  
ben ik al gekomen 

Het is genade dat me veilig tot zover bracht  
en genade zal me naar huis leiden 

 

De Heer heeft me veel goeds beloofd,  
Zijn woord verzekert mijn hoop 
Hij zal mijn schild en deel zijn,  

zo lang als het leven duurt 
 

En wanneer dit lichaam en hart zullen falen  
en het sterfelijk leven zal ophouden 

Zal ik in dat dal een leven van vreugde en vrede hebben 
 

Als we daar tienduizend jaar geweest zijn,  
helder schijnend als de zon 

Hebben we niet minder dagen om God te prijzen  
dan toen we voor het eerst begonnen 

 

Verbazende genade, hoe zoet is het geluid  
dat een stakker als mij redde 

Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden,  
Ik was blind, maar nu kan ik zien 

 
Bron: https://muzikum.eu/nl/celine-dion/amazing-grace-songtekst-nederlandse-vertaling 
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Verslag bestuursvergadering maandag 6 februari 2023 
 

Alle bestuursleden zijn ook op deze tweede bestuursvergadering in 2023 
aanwezig. Vooraf wordt stil gestaan bij de vreselijke aardbevingen in 
Turkije en Syrië.  
Het woord voor de inleiding is aan de heer J. van Ouwendorp. Hij verwijst 
naar Mattheus 6, leven in volledige afhankelijkheid van God en gaat ons 
hierna voor in gebed.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en het verslag vorige vergadering 
wordt inhoudelijk goedgekeurd.  
Naar aanleiding van het verslag worden een aantal zaken besproken. De 
beoordeling van het reglement van de PCOB zal worden geagendeerd voor 
maart 2023. Ook zal dan de (organisatie van) de Paasviering worden 
besproken.  
De lijst van ingekomen stukken wordt behandeld. Hier zit onder meer het 
document “Zo wil ik het” bij. Dit is  een formulier om vast te leggen hoe 
iemand het levenseinde geregeld wil hebben; zie apart stukje verderop. 
In de vergadering van maart 2023 wordt een afvaardiging van de afdeling 
KBO-Nunspeet uitgenodigd. Ook zal in de Nieuwsbrief van maart de 
belastingservice worden aangekondigd.  
Mw. Voogd deelt mee dat in januari 5 leden van onze afd. overleden zijn. 
Op de ledenmiddag van 8 februari 2023 wordt de balans en 
exploitatierekening 2022 behandeld en afgeprocedeerd. De landelijke 
PCOB zal de verhoging van de variabele bankkosten van de Rabobank 
eenmalig aan de afdelingen vergoeden met een bijdrage van € 100,-.  
De nieuwe ledenbijeenkomst bij Uniek op 22 februari 2023 zal door 
ongeveer 10 nieuwe leden worden bijgewoond. 
De organisatie van de ledenmiddag op 8 februari a.s. wordt verder 
doorgesproken. 
Het bestuur bespreekt het activiteitenprogramma 2023 (2e helft) en 2024 
(1e helft). Grotendeels worden de te behandelen thema’s besproken en in 
principe goedgekeurd. 
Dhr. E. van ’t Slot gaat  voor in dankgebed en sluit hierna de vergadering.  

 
Ben van der Scheer 
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Kort verslag ledenmiddag 8 februari 2023 
 

De voorzitter opent de middag met een tekst uit Mattheus 24 vers 1 tot 8. 
Daarna zingen we onder begeleiding van Hannie Haverkamp.  
Voorafgaand aan de presentatie wordt een korte Algemene Leden 
Vergadering gehouden voor het vaststellen van de financiële gegevens 
2022 en het jaarverslag. De vergadering gaat akkoord zodat het bestuur 
décharge wordt verleend. De heer van de Plank is bereid de heer Bekkering 
op te volgen in de kascontrolecommissie.  
Hierna kijken en luisteen we naar de presentatie “Lopen op hout”. Onze 
bezoekers hebben er zin in. Velen komen al ruim voor 2 uur bij de Wheme. 
Je kunt op je klompen aanvoelen dat het onderwerp wel aanspreekt na de 
aankondiging in de vorige nieuwsbrief. Verder kan ik daar niet veel aan 
toevoegen, alleen dat het zeker de moeite waard is om naar het 
Internationale Klompenmuseum te Eelde te gaan. 
Wat vreselijk veel ""klompen"" zijn er over de hele wereld. 
Te gek om op te noemen, zelfs klompen met hoge hakken en een soort 
"van Bommels" 
Ook de spreker heeft schoenen aan; geverfd in Nederlandse klompkleuren. 
Overal proberen ze collecties aan te kopen voor het museum, dat daardoor 
uitgebreid moet worden. 
Er worden nog wat souvenirs gekocht en om half vijf is er weer een leuke 
middag voorbij. 
 

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 
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Paasviering ledenmiddag 15 maart 2023 
 

 
Pasen is één van de 
belangrijkste christelijke 
feestdagen.  
Dan mogen we stilstaan bij 
de Opstanding van de Here 
Jezus.  
We  willen als PCOB afd. 
Nunspeet ook bij die blijde 
boodschap stilstaan. 
Daarom willen we u van 
harte uitnodigen voor de 
Paasviering op 15 maart.  
 

We willen  met elkaar  paasliederen zingen en luisteren naar gedichten 
n.a.v. een liturgie met als titel: “Genade, zo oneindig groot…!”.  
De meditatie wordt verzorgd door ds. G.H.  Koppelman uit Nunspeet. 
Daarnaast zijn er nog lekkere hapjes en drankjes.  
 
Weet u nog iemand die ook graag deze middag wil bijwonen. Neem deze 
dan mee naar deze middag! Deze middag wordt rond half vijf afgesloten.  
Daarom: iedereen van harte welkom op 15 maart a.s. om 14.30 uur in het 
kerkelijk centrum “De Wheme”. 

 

 

 
Programma seizoen 2023 

 
15 maart   Paasviering 
11 en 12 april  Bezoek aan Sjoel te Elburg 
28 April                  Reisje naar de Friese meren 
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Belastinginvulhulp als service van uw afdeling 

 
Evenals afgelopen jaren kunnen onze leden ook dit jaar weer gebruik 
maken van de belastingservice van de PCOB. 
Deze service omvat het behulpzaam zijn bij het invullen van de belasting-
aangifte en aanvragen of wijziging van huur en zorgtoeslag. 
Deze belastinginvulhulpen zijn werkzaam voor gepensioneerde leden die 
een eenvoudige belastingaangifte moeten of willen invullen. 
Een eenvoudige aangifte omvat alleen box 1 en box 3. Gegevens bestemd 
voor box 2 worden niet als eenvoudige aangifte gezien. Wat box 3 betreft 
dienen de gegevens helder en duidelijk te zijn voor de invulhulp. 
De aanvrager blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het invullen of wijzigen 
van gegevens. De belastinginvulhulp werkt op vrijwillige basis en komt bij u 
thuis. Wel worden onkosten in rekening gebracht. 
 
Indien u van bovenstaande gebruik wenst te maken kunt u contact 
opnemen met: 
Dhr. Rijk van den Berg 0341-256613 
Dhr. Cor Grit    06-12314545 
Dhr. Wim Ruitenberg 0341-256312 
Om bovenstaande hulp ook in de komende jaren voort te kunnen zetten, 
zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (minimaal 2) die 
hulp willen bieden bij het invullen van de belastingaangifte en het 
aanvragen / wijzigen van zorg en huurtoeslag. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

 
Zó wil ik het 

 

Tijdens de ledenmiddag van januari jl. kwam o.a. het belang van het 
vastleggen van de wensen rondom het levenseinde  aan de orde. Via Hanny 
Haverkamp ontvingen we het formulier “Zó wil ik het”, opgesteld door C.J. 
Droger. Een handig formulier om uw wensen vast te leggen. De digitale 
versie van dit formulier kunt u aanvragen via een mailtje aan het 
secretariaat. Hier kunt u evt. ook terecht voor de papieren versie. 
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Dagtocht De Friese Meren 28 april 2023 
 

 
 

Vanaf de opstapplaatsen zetten we koers richting het Noorden van ons 
land. Onderweg stoppen we voor koffie met gebak. Rond 12.00 uur 
arriveren we in Eernewoude. De rondvaartboot ‘Princenhof’ ligt daar op u 
te wachten. Na het inschepen vaart u 3,5 uur door het prachtige Friese 
nationale park ‘de Alde Feanen’. Eén van de mooiste natuurgebieden van 
Friesland. Tijdens de vaart serveert men u een heerlijke lunch. Aan het 
einde van de vaartocht krijgt u nog een kopje koffie of thee met Friese 
oranjekoek aangeboden. Kortom een dag heerlijk genieten!  
 
Reisschema: 
08.30 uur1e opstapplaats De Wheme  
08.35 uur 2e opstapplaats Transferium  
09.45 uur 2x koffie met gebak  
10.30 uur Vertrek naar Friesland  
12.00 uur 3,5 uur varen met lunch en koffie met oranjekoek  
15.30 uur Ontschepen  
15.45 uur Vertrek  
17.15 uur Aankomst Nunspeet. 

De kosten zijn voor leden van de PCOB € 63,50 p.p.; niet leden betalen 
€ 67,00 p.p. U kunt  zich opgeven bij Evert van ’t Slot, Israëlerf 46, of Rien 
Bijl, Vivaldi-erf 26  via bijgaand aanmeldingsformulier. Opgave kan ook via 
e.vantslot@kpnmail.nl 0f cbijl51@outlook.com (zet daar wel de 
onderstaande gegevens van het aanmeldingsformulier bij).   

mailto:e.vantslot@kpnmail.nl
mailto:cbijl51@outlook.com
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Wilt u de reiskosten voor 25 april 2023 overmaken op bankrekening 
NL94RABO 0387 6386 87 t.n.v. PCOB afd. Nunspeet te Nunspeet onder 
vermelding:  reisje 28 april 2023.  
Voor nadere info kunt u altijd met één van de bovenstaande personen 
contact opnemen.  

Het is misschien goed te melden dat het reisje doorgaat vanaf 35 
personen en er  kunnen maximaal 52 personen in de bus. Een week van 
te voren ontvangt u nog een herinnering voor deze reis 
 

--------------------- ----------------------------------------------------------------- 
 
Aanmeldingsformulier dagtocht vrijdag 28 april 2023 
 
Ondergetekende geeft zich met ……perso(o)n(en) op voor de dagtocht De 
Friese Meren. Graag inleveren voor 20 april a.s. 
 
Naam  : ________________________________ 

Straat  : ________________________________ 

Woonplaats  : ________________________________ 

Telefoon  : ________________________________ 

Lid PCOB  :      ja/nee 

Bijzondere wensen : ___________________________ 

   

Ik / we stap(pen) op bij:  0  De Wheme / Dorpskerk om 8.30 uur 
0  Transferium om 8.35 uur 

Handtekening: 
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Voor U gelezen 
 

Hieronder vindt u een aantal boeken voor de veertigdagentijd en Pasen. 
 

In voorbereiding op het paasfeest herdenken 
miljoenen christenen ter wereld de lijdensweg die 
Jezus van Nazareth had af te leggen voor zijn dood 
aan het kruis. In de loop der eeuwen gingen zij dit 
doen aan de hand van de kruisweg: veertien staties 
waarin telkens een bepaald moment van Jezus' 
lijdensweg in herinnering werd geroepen. Gelovigen 

die in gebed de staties afgingen, voelden zich hierdoor getroost: zij stonden 
er in hun leven en lijden niet alleen voor. Bovendien werd hun band met 
Jezus door hun betrokkenheid op zijn lijden intiemer. 
In vele kruiswegen is Jezus afgebeeld als een bedroefd kijkende man, die 
nogal stoïcijns zijn lijden draagt. Bij het schilderen van de kruisweg die in 
dit boekje is weergegeven, heeft Philip Hans Franses geprobeerd het lijden 
van Christus niet mooier voor te stellen dan het moet zijn geweest, zonder 
in al te concrete details te treden. Paul van Geest schreef een inleiding 
waarin de kracht van het kruis in de christelijke spiritualiteit is beschreven 
en de uitdaging die in de kruisweg besloten ligt. 

Philip Hans Franses (1963) is hoogleraar Toegepaste Econometrie en 
hoogleraar Marketing Onderzoek bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Paul van Geest (1964) is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van 
de theologie aan Tilburg University en hoogleraar Economie en Theologie 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
 Eindelijk is er een poëtische hertaling van de Matthäus 
Passion die recht doet aan de boodschap. 
Er is nu een vertaling die de gelovige inhoud van de 
Matthäus Passion respecteert en de letterlijke tekst van 
het meesterwerk van Johann Sebastian Bach op de 
voorliggende muziek als uitgangspunt neemt. Deze 
prestatie van dichteres Ria Borkent is een must voor 
liefhebbers van religieuze poëzie en van de Matthäus  
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Passion, zowel concertbezoekers als koorleden. Onmisbaar voor iedereen 
die graag wil weten wat er nu werkelijk in de Matthäus Passion staat en de 
teksten in zijn of haar eigen taal wil proeven. 
In deze uitgave staat de Duitse tekst op de linker pagina en de Nederlandse 
tekst op de rechterpagina. 
Extra's: Woord vooraf; Gedicht: Verwachting; Een Hollandse Bach; Bach: 
geloof, gevoel en muziektheater (dr. Hans Ester); Overwegingen bij de 
hertaling. 
 
Ria Borkent (1950) schrijft gedichten en kerkliederen. Ze werkt met 
verschillende componisten en schreef diverse liederen voor het project 
Psalmen voor Nu. 
 

Bijbellezen met je hart. Zo kun je lectio divina 
omschrijven. Met heel je hart luisteren naar wat de 
Heer wil zeggen. En ook: naar Jezus kijken om zijn 
ogen liefdevol op jou gericht te zien. Na Samen 
luisteren in de stilte (waarvan de eerste druk binnen 
twee maanden was uitverkocht!) een nieuw boek 
met veertig lectio divina oefeningen, geschreven 
door diverse auteurs, zoals predikant Jos Douma, zr. 
Nadia Kroon, die kerkelijk werker in de Protestantse 
Kerk is én ingetreden in een klooster, predikant 

Robbert-Jan Perk en broeder Columba, een van de jongste monniken in ons 
land. Veertig keer klinkt de stem van Jezus om jou aan te spreken en aan te 
raken. Veertig keer ontdek je dat Jezus jou ziet en kent en je de weg wijst. 
Ter inspiratie staan in het boek ook enkele iconen van Jezus afgebeeld. Dit 
boek is niet alleen te gebruiken in de veertigdagentijd, maar het hele jaar 
door. 
 
J.R. (JOS) DOUMA (1968) is predikant van de gereformeerd-vrijgemaakte 
Plantagekerk in Zwolle en auteur van boeken op het gebied van 
geloofsopbouw en spiritualiteit. Hij spreekt regelmatig in kerken en op 
conferenties over deze onderwerpen.  
 

Veel leesplezier. Rien Bijl 
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Lokale Radio Nunspeet, zondag: 9 – 12 uur, dinsdag 18 – 24 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie 
NIEUWE LEDEN: 

 
Dhr. J. Cazemier 
Dhr. G.J. Gouman 
Mw. A.J. Gouman-Mouw 
 
Wij hopen U op een van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten 
 

 OVERLEDEN: 
 
Dhr. S. Immeker 
Mw. K. Hogendorp- ten Have 
Mw. de Mots-Bruijnes 
Dhr. J.M. Boon 
Mw. A.G.W. Rieck-van Drimmelen 
 
Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze 
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid. 

Maart 
  5     zondag     Protestantse Gemeente Nunspeet (geron) (Ook live op TV 
Nunspeet) 
  7    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
12     zondag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) (Ook live op TV 
Nunspeet) 
14    dinsdag     Christelijke Gereformeerde Kerk 
19     zondag     Samenwerkingsgemeente “De Brug” (Ook live op TV 
Nunspeet) 
21    dinsdag     Hervormde Gemeente Nunspeet (contact) 
26     zondag     Christelijke Gereformeerde Kerk (Op TV Nunspeet kijkt u 
naar de VEG) 
28    dinsdag     Samenwerking van Kerken 
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De rabbijn en de ezel 
 

Rabbi Feldman ging op een maandagochtend naar zijn sjoel en ontdekte 
een dode ezel op de parkeerplaats. Hij belde de politie. Omdat er geen 
kwaad opzet in het spel was, verwees de politie de rabbijn naar de 
gezondheidsafdeling. Daar zeiden ze dat hij de sanitaire afdeling moest 
bellen omdat er geen gevaar voor de gezondheid was.  
De sanitatie-manager zei dat hij de ezel niet kon ophalen zonder 
toestemming van de burgemeester.  
Nu kende rabbi Feldman de burgemeester en was niet al te enthousiast om 
hem te bellen. De burgemeester had vaak een slecht humeur en was over 
het algemeen moeilijk in de omgang, maar de rabbijn belde hem toch.  
De burgemeester stelde niet teleur. Hij begon meteen te razen en te tieren 
tegen de rabbijn en zei uiteindelijk: ‘Waarom heb je mij eigenlijk gebeld? Is 
het niet jouw taak om de doden te begraven?’  
Rabbi Feldman zweeg even en zei toen: ‘Ja, burgemeester, het is mijn taak 
om de doden te begraven, maar ik wil altijd eerst de nabestaanden op de 
hoogte brengen!’             Overgenomen uit Israël Aktueel 
 
 

Gebruik acceptgiro kaart. 
 

Het gebruik van de acceptgirokaart als betaalmiddel vervalt per 1 juni 
2023. 
U kent ze vast wel: onderaan veel brieven voor bijv. goede doelen zit vaak 
een voor ingevulde acceptgirokaart gehecht. Vaak hoef je dan alleen maar 
een bedrag in te vullen en een handtekening te plaatsen en dan in een 
enveloppe aan de bank te sturen. 
Per 1 juni 2023 kan dat dus niet meer.  
Omdat bankbetalingen voor het overgrote deel digitaal gebeurt, heeft de 
verwerker van de acceptgirokaart besloten deze af te schaffen. 
Er zijn wel alternatieven, zoals automatische incasso of betalen via internet 
bankieren of via een overschrijvingsformulier van de bank. 
Op landelijk niveau is hier tegen sterk geprotesteerd door de PCOB. Dus 
wellicht komen er nog meer alternatieven.  
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2. maart 2023 zweedse puzzel 
 

 
massa 

 
tappen 

▼ komst 
 

jas 

▼ beet 
eerst vol 
gend afk 

▼ ronde ▼ ▼ auto 
merk 
veel 

∟► 

 
▼ 

 
▼  

9 

lancet 
top huis 

► 

3  
▼ 

opname 

eros 
► 

5     
▼ 

   
∟► 

   
dier 

rivier 

► 

    
 

deren 
dier 

nieuw 

► 

 
▼ flink 

naken 

► 

   
∟► ▼  

2   
▼  

loep  
 

rek  
prima ► 

  
reeds 
spelen 

► 
 

▼ oude       
maat 

►      ▼ 

 
 

pil  
 

eigeel 
boom 
boom 

►   ▼  

4    
 

sores 

∟► 

 
▼ ▼ 

  
8  

tijdstip 
dun 

► ▼ 

zwart 
breien 

► 

7    
keizerin 
plaats 

► ▼ 

  
∟► 

    
▼ gravure 

boom 

► 

  
 

fijn 
 

ego  
meisjes 

naam 

noot 

► 

 
▼ 

6    
∟► 

 
▼ 

 ▼     1    
daar ► 

 
groep ► 

    
Eisen 

hower 

► 

  
 
 

Oplossing : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Oplossingen inzenden voor 21 maart naar het secretariaat. Er wordt een VVV 
bon verloot. Oplossing februari: Gasfitter. 
Een VVV bon gaat naar Riekie Hofman. 
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DigiD app 
 
Voor het gebruik van de DigiD App heeft u wel een smartphone of een 
tablet nodig. 
Elke burger heeft een persoonlijk DigiD nummer. Als er vanaf maart weer 
de belastingaangifte ingevuld moet worden is deze DigiD app erg handig. 
Maar ook voor andere zaken is deze app erg handig en veilig.. 
Bijv. om het contract van uw zorgverzekering in te zien: welke behandeling 
wordt vergoed en wat niet? Ook is deze app erg makkelijk om te zien welke 
brieven er in “Mijn Overheid” staan. Zo kan ik nog wel een paar dingen 
noemen. 
O.a. de hulpen bij de invulling van de belastingaangifte (HUBA’s) kunnen 
hierover zeker inlichtingen geven (zie achterzijde van de Nieuwsbrief). 
Ook is het gemakkelijk dat je bij deze app geen wachtwoord nodig hebt 
maar een cijfercode.  

 
Zeker, voor onze oudere medemens wordt het er allemaal niet 
gemakkelijker op.  
Sommige ouderen hebben geen smartphone of tablet en gebruiken geen 
internet want dat wordt gezien als een bedreiging. Bij misbruik kan het een 
bedreiging worden of zijn.  
Dus vraag hulp aan iemand die u vertrouwt, is mijn advies; ook voor uw 
bankzaken.  
Want er kan maar zo een periode aanbreken dat u alles niet meer kunt 
overzien. 
Dan is een betrouwbare hulp zeer waardevol! 

Evert van ‘t Slot 
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Welzijnswerk Het Venster 
 

 

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

 
 

Donderdag 2 maart Moment van Bezinning  
Tijd: van 14.30 – 16.00 uur. Er wordt een collecte gehouden. 
 
Donderdag 16 maart Vensterwandeling  
Tijd: van 13:30 uur – 15:30 uur (bel 0341 257242 voor de startlocatie). 
 
Woensdag 22 maart: Modeshow en kledingverkoop 
Deze middag komt Lancomode om u de nieuwste kleding te laten zien. 
Misschien heeft u nieuwe kleding nodig of vindt u het gewoon leuk om te 
komen kijken. Er is gelegenheid om kleding te passen.  
Van harte welkom.  
Tijd: van 14.30 – 16.00 uur 
 
Woensdag 5 april: Paasbijeenkomst  
Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie of thee. De paasbijeenkomst begint 
om 10.30 uur. We luisteren naar een meditatie, zingen paasliederen en er 
worden gedichten voorgedragen.  
Om 12.00 uur is er een lunch. ’s Middags staat er een muzikale bijdrage op 
het programma.  
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!  
Tijd: van 10.30 – 14.30 uur 
Kosten: €10,00  
Opgave uiterlijk maandag 3 april 

  

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
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Apothekers moeten contant geld accepteren 
 
Apothekers moeten verplicht worden om contant geld te accepteren, 
vinden de ouderenorganisaties van de Seniorencoalitie. Uit nieuwe cijfers 
van De Nederlandsche Bank blijkt dat bij 12% van de apotheken alleen nog 
maar met pin kan worden betaald. Dat is onacceptabel. 

Niet alle ouderen kunnen of willen met de pinpas betalen. Met name 
mensen die niet online bankieren hebben graag contant geld in de 
portemonnee, zodat ze precies weten hoeveel geld ze nog kunnen 
uitgeven. Zij kunnen niet snel even hun saldo op de rekening controleren. 

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat deze 
groep nu door sommige apotheken wordt buitengesloten. Juist deze 
branche moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een patiënt die zijn 
medicijnen komt ophalen, moet deze contant kunnen betalen. Hij kan 
namelijk niet zomaar even naar een andere apotheek. Ook in bijvoorbeeld 
bibliotheken en ziekenhuizen is het van belang dat er een mogelijkheid 
blijft om contant te betalen. 

Uit het DNB-onderzoek komt verder naar voren dat 4% van alle winkeliers 
geen contant geld accepteert. Dat percentage ligt in sommige branches 
een stuk hoger, zoals de al genoemde apotheken en bij bioscopen (22%). 

Wettig betaalmiddel 

Om te zorgen dat alle ouderen volop kunnen blijven meedoen in de 
samenleving is het belangrijk dat contant geld goed bruikbaar blijft. 
Iedereen moet zelf kunnen kiezen voor cash of pin. Contant geld is en blijft 
een wettig betaalmiddel. 

De enige reden om geen contant geld (meer) te accepteren is volgens de 
Seniorencoalitie als de veiligheid in het geding is. Dat kan bijvoorbeeld het 
geval zijn in de bus: van een chauffeur kan niet worden verwacht dat hij of 
zij met een tas vol contant geld rondloopt. 
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Acceptatieplicht 

Dit is ook vastgelegd in het Convenant Contant Geld van vorig jaar. Het 
convenant bevat afspraken tussen onder meer winkeliers en 
seniorenverenigingen. Daarin zeggen winkeliers toe dat ze contant geld 
blijven accepteren. Daar kan alleen van worden afgeweken als de veiligheid 
in het geding is. 

In Nederland geldt op dit moment geen acceptatieplicht voor contant geld. 
Voor apotheken en overheidsdiensten moet deze er wel komen, vinden de 
seniorenorganisaties. 

Winkels die er desondanks voor kiezen om geen contant geld meer te 
accepteren, moeten dat duidelijk aangeven bij de ingang van de winkel. 
Mensen die contant willen betalen, kunnen dan direct besluiten om naar 
een concurrent te gaan die nog wel cash accepteert. 

Zijn ouderen niets meer waard? 
 

We hebben zilver in onze haren en goud in onze tanden.  
We hebben stenen in onze nieren en gas in onze darmen.  
We hebben lood in onze schoenen en kalk aan onze nagels.  
We hebben staal in onze heupen, plastic in onze knie en schouders.  
Vol met dure medicijnen lijken we op goudmijnen.  
Een mens met zoveel mineralen is met geen miljoen te betalen.  
Ga daarom fier door het leven, neem kritiek op als een spons.  
Want door al die rijkdom, drijft de economie nog steeds op ons!  

(herkomst onbekend) 
 

 

Om over na te denken 

Leeftijd is net als wijn, hoe ouder hoe beter! 
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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 2023:  
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 22 Mrt. 2023. 

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