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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 36e JAARGANG NR. 01 (febr. 2021)    
 
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
 
Zie problemen als uitdagingen, hoe problematisch ook 
 
De eerste nieuwsbrief van 2021 is bij u in de brievenbus bezorgd. Naar ik aanneem 
volgt er bijna elke maand een nieuwe met als doel u te informeren over het één 
en ander binnen onze PCOB-afdeling. 
Allereerst wens ik u, mede namens alle bestuursleden, nog een goed en gezegend 
nieuw jaar! 
De achterliggende periode was een hectische periode. Nederland ging omstreeks 
15 december weer min of meer op slot. De toename van het aantal 
coronapatiënten was hoog, maar gelukkig neemt nu het aantal positief geteste 
personen weer af. Toch is de angst onder deskundigen groot voor een nieuwe 
uitbraak van het gemuteerde Engelse virus. Laten we hopen en bidden dat we 
voor een derde tsunamie gespaard worden. Vandaag, de 20e januari, horen we de 
nog strengere beperkingen, een uitdaging om de beperkingen vol te houden, hoe 
problematisch ook. 
Hoopvol zien we uit naar de vaccinatie, juist omdat wij als leden allemaal tot de 
risicogroep behoren. Naar ik aanneem kan iedereen accepteren dat personen, die 
een minder goede gezondheid hebben, bij voorrang voor vaccinatie in aanmerking 
komen. 
 
Dankbaar waren we als bestuur dat we toch kerstfeest konden vieren dankzij de 
techniek van Kerk TV. Heel anders dan anders, maar de boodschap was hetzelfde. 
Volgens de metingen hebben 50 huishoudens direct de uitzending bekeken.  
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Ruim 250 aansluitingen keken later via “uitzending gemist”. Het aantal personen 
dat heeft gekeken zal nog hoger liggen. Meerdere leden hebben laten blijken dat 
zij de uitzending hebben gewaardeerd.  
Ook was er waardering voor het boekje van Frits Deubel ter bemoediging voor een 
ieder, in welke omstandigheid men ook verkeert. Graag verwijs ik u naar de tekst 
op de achterpagina van dit boekje, dat vertrouwen geeft. 
 
Helaas kon de ledenmiddag van 19 januari niet doorgaan. Wij als bestuur vonden 
het niet verantwoord om de uitzending via kerk-TV te doen plaatsvinden. Hoe 
risicovol het kan zijn bleek uit de berichten vanuit Biddinghuizen, waar de 
voorbereidingen voor een kerkdienst een bron van besmetting bleken te zijn. 
Niemand wil de verantwoordelijkheid dragen voor een dergelijke rampzalige 
gebeurtenis. 
We konden de leden die ons al hun e-mailadres gaven goed bereiken. Een 
waardevol hulpmiddel waar we goed gebruik van kunnen maken. Met de heer 
Henk van Ark is afgesproken dat, wanneer een uitzending of bijeenkomst weer 
mogelijk is, hij als eerste kan optreden. 
De verwachting is dat de ledenmiddag op 16 februari eveneens niet kan doorgaan. 
Zou dit onverhoeds wel kunnen dan zullen we u dit in de plaatselijke pers en via e-
mail laten weten. 
 
Landelijk is er veel te doen. Het kabinet is demissionair als gevolg van de ellende 
rond de toeslagenaffaire. Je zult maar slachtoffer zijn. Het verbaast mij steeds 
weer dat alle schuld bij het Kabinet wordt gelegd. Naar mijn mening hebben de 
leden van de Tweede Kamer en de media ook veel boter op hun hoofd. Misschien 
moet je voor een dergelijke functie een kort geheugen hebben. Verwijzen naar ….. 
is m.i. de kortste weg. 
Beangstigend waren de beelden uit Amerika over de machtswisseling van 
presidenten. Onvoorstelbaar om waar te nemen hoe slecht men een verlies kan 
aanvaarden. Zelfs het onderwerpen van de democratie aan eigen macht meent 
men dat veroorloofd is. 
In ons land zijn de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 
maart a.s. begonnen. We worden de komende tijd vast overladen door mooie 
woorden en plannen. Toch hoop ik dat er respect voor elkaar is, ondanks de 
verschillen en dat men keuzes maakt in het belang van het land en niet voor eigen 
eer. Wordt vervolgd. 
 
Wanneer je buiten loopt voel je al dat het voorjaar in aantocht is. De dagen lengen 
en de temperatuur is deze week voorjaarsachtig. We hebben even aan sneeuw 
kunnen “ruiken”. Voor schaatsliefhebbers en kinderen hoop ik nog op een 
wintertje met sneeuwpret.  
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Misschien wordt onderstaande schets nog werkelijkheid. 
 

                 
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter 
  
 
             
** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuw lid: 
De heer J. Huiskamp uit Epe.  
We wensen hem een goede tijd toe bij onze afdeling! 
 
Overleden: 
In de afgelopen periode  overleed de heer G.J. Bijsterbosch uit Epe. Allen die hem 
zullen missen wensen we alle sterkte toe! 
 
 
 
** IN GESPREK MET ….. Evert en Diny Kieskamp 
 
Zoals in de laatste nieuwsbrief van 2020 is vermeld heeft Evert zijn 
bestuursfunctie neergelegd. De reden is dat zijn gezondheid te wensen overlaat. 
Er is afscheid van hem en zijn vrouw Diny genomen in de bestuursvergadering van 
begin december. 
Het leek ons goed om in een gesprek met hen in te gaan op hun levensloop en op 
hun beleving als (bestuurs)lid van de PCOB. 
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Evert en Diny zijn beiden geboren en getogen in Oene. De basis voor hun geloof is 
gelegd door hun ouders en hun christelijke schoolopleiding. Evert ging na de 
lagere school naar de technische school met elektricien als leerrichting, de 
vervolgopleiding was UTS. Diny ging, zoals dat gebruikelijk was, naar de 
huishoudschool. 
Na opleiding en stage moest Evert in militaire dienst. Hij heeft vierentwintig 
maanden zijn dienstplicht vervuld, een lange periode en een gevolg van meerdere 
opleidingen. Hij heeft hiervan veertien maanden in ‘t Harde gelegen en kreeg de 
ruimte om de werktuigbouw op HBO niveau te doen. 
Evert en Diny vestigden zich als gezin in Wijhe. In 1966 vertrokken zij naar Lelystad 
waar Evert hoofd technische dienst werd bij twee betonfabrieken. Diny ging, toen 
hun gezin dit toeliet, in de gezinsverzorging aan de slag. 
 
Eind 1999 kon Evert vervroegd uittreden. Zij gingen toen weer naar de Veluwe 
terug en kwamen in Epe te wonen, op de plek waar ze nog steeds wonen. 
Zoals zij konden verwachten had Ab van de Kamer deze twee mensen ook ontdekt 
en hun met grote regelmaat bezocht met de vraag om lid te worden. In 2004 
konden zij worden ingeschreven. De motivatie om lid te worden was aansluiting te 
krijgen met de bewoners van Epe en de PCOB-afdeling ervaren zij als een 
interkerkelijk organisatie. De aansluiting ging heel spontaan. 
In 2008 benaderde Hermannes Tekelenburg Evert met de vraag of hij zitting wilde 
nemen in het bestuur als opvolger van Tekelenburg. Evert zag dit wel zitten en zijn 
taak werd het organiseren van de ledenmiddagen. Een taak die Evert met volle 
inzet en overtuiging heeft uitgevoerd. 
 
Naast Evert werd Joke van Meulen (toen nog geen bestuurslid) benoemd om deze 
opdracht samen uit te voeren. Aanvankelijk was er op het hoofdkantoor van de 
PCOB een verzamellijst met onderwerpen waaruit men kon kiezen voor de 
ledenmiddagen. Evert en Joke besloten om aandacht te besteden aan drie 
thema’s nl. maatschappelijke zaken, ludieke onderwerpen en kerkelijk 
gerelateerde zaken. Deze doelstelling is er nog steeds. Evert zorgde voor het 
uitnodigen van de sprekers, regelde de  technische uitvoering op de 
ledenmiddagen en, niet onbelangrijk, trad op als poortwachter in “De Boskamp”. 
Evert laat weten dat de invulling van de middagen (helaas nu niet door het 
coronavirus) goed functioneert en de toevoeging van de meditatie door Ds. van 
Meulen een verrijking is van de bijeenkomst.  
De jaarlijkse voorjaarsexcursie, samen met het Seniorencontact van de 
Regenboogkerk en Goede Herderkerk, waaraan nu helaas een einde is gekomen, 
vond Evert erg waardevol. De hoop leeft bij Evert dat er weer reisjes worden 
georganiseerd. 



Febr. 2021, Jaargang 36, no. 01,  Pagina:  5 
 

De bestuursvergaderingen heeft Evert als zeer positief ervaren, er heerst een 
goede harmonie. Het rouleren van het verzorgen van de opening door een 
bestuurslid was voor Evert een verrijking. 
De nieuwsbrief is waardevol voor de leden zo is zijn mening, zij het dat er meer 
aandacht zou kunnen worden besteed aan bredere onderwerpen; dit zou kunnen 
door bijvoorbeeld de inbreng van de leden.  
 
De voordeelpas is een goed middel om de contributie terug te verdienen. 
Aandacht is nodig voor de ledenwerving vindt Evert, met de nadruk op jongere 
senioren in de leeftijdsgroep van de 60e-ers. Evert vindt dat hier ook een mooie en 
nuttige taak ligt voor alle leden. 
Evert en Diny hopen nog jaren de ledenbijeenkomsten bij te wonen en mee te 
leven met de PCOB. 
OJH 
 
 
**  BELASTINGZAKEN 
 
Aangifte over 2020 
Rond eind januari ontvangt u gegevens over 2020 van uw Pensioenfonds, Sociale 
Verzekeringsbank, werkzaamheden, banken enz. die van belang zijn voor de 
belastingaangifte. Deze gegevens hebt u nodig wanneer u belastingaangifte 
wilt/moet doen over het jaar 2020. 
Degenen die huur- en/of zorgtoeslag in 2020 ontvingen hebben het eerste 
voorschot van 2021 inmiddels ontvangen. 
Belastingaangifte doen kan pas na 1 maart aanstaande. 
De belastingdienst heeft al veel gegevens voor u op de rij gezet die nuttig zijn bij 
uw aangifte, controle hierop  blijft belangrijk. Nogal eens hoor ik dat men zegt de 
opgave van de belastingdienst zal wel kloppen en gelukkig is dit in de meeste 
gevallen ook zo! 
Er zijn zaken die de belastingdienst niet van u weet, die kunt u zelf invoeren zoals:  

-  Bijzondere ziektekosten, dus betalingen die u, boven  het wettelijk eigen 
risico van € 385,- per persoon, zelf hebt betaald, zoals tandartskosten, 
medicijnen op doktersvoorschrift, vervoerskosten naar artsen of 
ziekenhuis, hulpmiddelen als hoortoestel, bepaalde diëten enz. Kosten 
die niet worden vergoed door uw zorgverzekering.  

- Giften boven een bepaald bedrag zijn aftrekbaar wanneer die zijn gedaan 
aan een ANBI-instelling. Het is het nuttig om deze alvast op een rijtje te 
zetten. Wanneer u jaarlijks een flink bedrag aan een instelling overmaakt 
(bijvoorbeeld een jaarlijkse kerkelijke bijdrage) dan kunt u door een 
overeenkomst af te sluiten voor een periode van 5 jaar, het volledige 
bedrag  aftrekken. 
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Wanneer u geen verzoek van de belastingdienst ontvangt kan het toch de moeite 
waard zijn om na te gaan of u door persoonlijke omstandigheden in aanmerking 
komt voor belastingteruggave.  Twijfelt u of er nog wat “te halen valt” laat dan 
een scan maken van uw aangifte. 
Wanneer u in aanmerking komt voor huur en/of zorgsubsidie kan, bij teruggave 
van belasting, de uitkering hoger worden. 
Als PCOB-lid kunt u de hulp van een HUBA (hulp belastingaangifte) inroepen, deze 
kan u helpen met de invulling van de aangifte. Hiervoor wordt een  bedrag van  
€ 12,-  als onkostenvergoeding gevraagd. 
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en aanvraag van huur- 
en/of zorgtoeslag. 
Wanneer u belangstelling hebt dan kunt u contact opnemen met O.J. Hofenk, tel. 
0578-613751 of met uw vaste relatie van voorgaande jaren. 
 
      
Nieuwsbrief 1e helft 2021 

Copy datum      Nr  
Maart  16-02-2021 02 
April   16-03-2021 03 
Mei  13-04-2021 04 
Juni  16-05-2021 05 
Juli/aug  22-06-2021 06 
 
 
LEDENVOORDEEL 
Bij de volgende winkeliers ontvangen PCOB leden, op vertoon van hun PCOB- pas, 
de volgende voordelen:  
 
De-Zorgwinkel, Hoofdstraat 142, 8162 AP Epe, tel 0578 – 846431  
PCOB-leden ontvangen de voordelen van een VIP abonnement van De-Zorgwinkel; 10% 
korting op het gehele winkelassortiment, gratis lenen loophulpmiddelen, gratis bezoek aan 
huis. 
 
DE WEERD Woninginrichting BV, Eperweg 35 Epe. 0578-571296 
10% korting op raamdecoratie, tapijt en vloeren. Uitgezonderd afgeprijsde artikelen.  
 
De Haan Makelaars, Brinklaan 5, 8161 CW Epe. 0578-613000 
Bij verkoop van uw huis € 250,00 korting op de rekening.  

Restaurant de Loreley, Heerderweg 36 Epe. 0578-612614 
5% korting op uw rekening, voor u en uw gasten (max. 4 pers. per tafel, met min. 1 pas). 

The Read Shop Epe, Hoofdstraat 77 Epe. 0578-612265    
10% korting op alle wenskaarten en tijdschriften 
10% korting op cartridges. (Uitgezonderd acties en aanbiedingen)  
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WEDO Mode, Hoofdstraat 99 Epe. 0578-614061 
10% korting op de artikelen in filiaal Epe, m.u.v. afgeprijsde artikelen en acties.   

Onder de eiken’ Fam. Van Everdingen, Dijkhuizerweg 44 Epe.  0578-620381  
Producten van de boerderij. Echte boerenkaas; vers van het mes.  
Geopend do., vrij. en za. van 10-16.00 uur. 10% korting op alle kruidenkazen.  

Kamphorst banket, Sternpassage 1A Epe. 0578-627374  
10% korting op de wienerappelvlaai en € 1,00 korting op de appelfleur.  

Singer Kreatief, Hoofdstraat 127 Epe.  0578-615093 
10% korting op gehele assortiment, uitgezonderd afgeprijsde artikelen.  

De Rijwielhoek Dorpsstraat 24a, Oene. 0578-641148  
10 % korting op accessoires en onderdelen.   

Waaijenberg Schoenmode, Hardenbrink 46 Epe. 0578-612392 
10% korting op schoenen en laarzen, uitgezonderd afprijzingen en acties.  

PartsNL Epe, Scheuterstraat 8 Epe. 0578-843942 
Tot 10% korting, afh. van het artikel, op onderdelen, accessoires en reinigingsmiddelen. 

Bouwmarkt GAMMA Epe, De Meent 19 Epe. 0578-620299 
10% korting op vertoon van de ledenkaart èn de GAMMA-voordeelpas. Niet van 
toepassingen op artikelen in de aanbieding en artikelen van het OK-merk.    
 
Spar Tessemaker, Dorpsstraat 8, 8167 NL Oene, 0578-641255 
10% korting op een extra gevuld krentenbrood van ambachtsbakker Blom. 

 
Cafe Restaurant Dorpszicht Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene,  0578641213  
10% korting bij het gebruik van de lunch.  

Töpfer Tweewielers, Hoofdstraat 136, 8162 AP Epe,  0578-612440 
10% korting op aanschaf van accessoires en onderdelen.  

Jasmijn Tas en Reis, Sint Martinusplein 6, 8161 ED  Epe, 0578-628730 
10% korting op het hele assortiment tas en reisproducten. 

GroenRijk Epe, De Meent 1, 8161 ZN Epe, tel. 0578 215007 
10% korting op al uw aankopen m.u.v. aanbiedingen, acties en bestellingen. Met uw PCOB- 
ledenpas kunt u ook bij GroenRijk Nunspeet tegen de zelfde condities terecht.   
 
Horen Epe, Scheuterstraat 4, 8161 HR Epe, 0578-769089 
5% korting op de eigen bijdrage van het hoortoestel en 10% korting op de aanschaf van 
batterijen. 
 
 
MEDISCHE KEURING voor rijbewijs 75+ 
Dokter Jos Nyst, Achterdorperweg 10 in Emst, keurt mensen van 75 jaar en ouder 
voor de verlenging van hun rijbewijs. Kosten € 35,00. 
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