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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 36e JAARGANG NR. 03 (april 2021)    
 
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
Een toekomst vol hoop 
 
Tijdens de op 16 maart jl. via Kerk-TV van de Goede Herderkerk in Epe 
uitgezonden paasviering konden we luisteren naar het prachtige lied van het 
Urker Mannenensemble  “EEN TOEKOMST VAN HOOP”. 
Het refrein kan ons juist in deze tijd veel houvast geven:  
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft u aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 
 
Wanneer we de berichten horen over de ontwikkelingen rondom corona dan zijn 
deze niet hoopvol. 
Er is weer een toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. 
Gelukkig blijkt uit de informatie dat vaccinatie perspectief biedt. Wanneer u deze 
nieuwsbrief ontvangt zullen al velen gevaccineerd zijn van onze leden. Dankbaar 
mogen we zijn dat zo snel een vaccin kon worden ontwikkeld. Er is ook onder de 
leden van onze PCOB-afdeling al heel wat leed, in de breedste zin van het woord, 
geleden. Toch wordt ons hoop geboden en daar mogen we op vertrouwen. 
 
Onlangs werd de documentaire ”Boerenrepubliek” op TV uitgezonden. Hierin 
werd ruim aandacht besteed aan de MKZ-tijd in onze gemeente, met name in 
Oene, 20 jaar geleden.  
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Ook toen hadden we te maken met een virus maar dan onder evenhoevige dieren, 
runderen, schapen geiten en varkens. Het was toen een nare tijd voor zowel 
agrariërs als burgers in de Driehoek (zoals het toen werd genoemd). Ook dagelijks 
beelden op TV die je liever niet ziet, laat staan door moet maken. Terugblikkend 
zien wij veel overeenkomsten tussen de MKZ-ingrepen en de coronamaatregelen. 
 
Destijds werd Oene en omgeving plotseling van de wereld afgesloten. Alles werd 
stilgelegd en de scholen werden gesloten. De inwoners moesten thuis blijven. De 
besmette bedrijven werden geruimd en dat had grote impact op de inwoners. 
Bezoeken buiten en binnen het gebied werden bij hoge uitzondering toegestaan. 
Het ontsmetten van schoeisel en auto’s werd streng gecontroleerd, maar ook 
werden auto’s doorzocht op bronnen die besmettelijk zouden kunnen zijn. 
Onze secretaris, Teunis Palm, werd al snel gevraagd om hulp te bieden vanuit het 
vrijwilligersteam ondersteuningscentrum, dat ontstond op voorstel van het 
moderamen van de Hervormde Gemeente Oene. De werkzaamheden bestonden 
uit het verlenen van hand- en spandiensten bij ontruimingen, het info proberen te 
verkrijgen bij de instanties en dit doorgeven aan de vragenstellers. Naderhand 
hulp bieden met het herbevolken van de stallen. 
Ikzelf was als voorlichter nauw betrokken het infocentrum in Stroe, het 
crisiscentrum voor MKZ. 
Onze eerste taak was de agrariërs in Kootwijkerbroek berichten dat ruiming op 
stapel stond en dat zij middels een briefing meer info zouden krijgen. Dat was 
geen prettige boodschap voor ons team, sommige collega’s gaven aan te willen 
vluchten om dit werk niet te doen. We kregen heel wat te horen, sommige dingen 
herinner ik mij nog heel goed, maar die zal ik u besparen. Het ergste vond ik dat 
sommige personen de telefoon op de haak gooiden, zodat communicatie 
onmogelijk werd en je niet kon vermoeden wat de impact was. Naderhand heb ik 
in opdracht van de minister van landbouw veel gespreken met agrariërs gevoerd 
over hun toekomst. 
Er zijn heel wat boeken en publicaties geproduceerd over deze bewogen tijd.  
“Dit nooit weer” werd er tijdens de MKZ-ruimingen geroepen. Vandaag horen we 
die geluiden ook over corona. Deskundigen waarschuwen dat een nieuwe 
pandemie niet is uit te sluiten. 
Ds. Van den Herik schreef in het boek Van lijdzaamheid naar hoop:  “Pas stond de 
regenboog boven ons dorp (Oene). Was het een teken van de Heere? We weten 
het niet, maar hij is de Getrouwe.” 
   
Inis van Triest, tijdens de MKZ nog een scholiere, schreef een aantal gedichten, 
één ervan past mi. geheel in deze coronatijd.  
Hopelijk kijken we aan het eind van het jaar zo terug op 2021: 
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Aan het einde van het jaar kijken we achterom 

Veel gebeurd, maar veel geraakt 
en dan denk je waarom? 

Een virus dat er zomaar was met heel veel tranen, heel veel pijn 
Al onze dieren weg, waarom moest zoiets er nou zijn? 

Het staat gegrift voor altijd in ons hart 
Maar we kijken naar een nieuwe start 

Want er is veel moois hier om ons heen 
De natuur laat ons nooit alleen 

Want ook al was het donker en de hoop die iedereen verloor 
De bloemen gaven heel veel moois 

En bloeiden de hele lente door 
Blaadjes met de mooiste kleuren 

Geven ons nu weer hoop voor het nieuwe jaar 
 

Inès van Triest 
 
 
Andere zaken: 

 Ledenmiddagen: zoals de zaken er nu voorstaan kunnen er geen 
ledenmiddagen of andere bijeenkomsten worden gehouden tot aan de 
zomerperiode. We hopen in de nazomer weer met frisse moed te kunnen 
starten. 

 Het is onmogelijk de jaarvergadering te houden. Toch wil het bestuur 
graag het jaarverslag aan u voorleggen, dit vindt u in deze nieuwsbrief. 
Ook het financieel overzicht is toegevoegd. De kascommissie heeft de 
boeken gecontroleerd en hun bevindingen treft u tevens aan.  Wanneer u 
vragen of opmerkingen hebt over het verslag dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris of de penningmeester, eventueel met de 
voorzitter. 
Wanneer er voor 16 april geen reacties zijn ontvangen dan wordt het 
verslag vastgesteld en op voorstel van de kascommissie wordt decharge 
verleend aan de penningmeester. 

 De paasdienst is tot nu toe (23 maart)  beluisterd op ruim 135 adressen. 
Hierna leest u een reactie van één van de leden.  
We zijn de Kerkvoogdij van de Goede Herderkerk dankbaar voor de 
geboden mogelijkheid. 
 

Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter 
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Uitzending Paasviering 
 
We hebben fijn geluisterd naar de uitzending van de Paasliturgie. Het was  
bemoedigend. In deze tijd van corona en onzekerheid te mogen horen : Jezus 
leeft! Daar kan je mee verder. 
De voorgedragen gedichten waren erg mooi. 
Gerrit & Annie Dijkgraaf, Oene 
 
 
 
 
Rijbewijskeuring voor 75-plussers 
 
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd 
worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. Deze keuring is verplicht. 
Op deze internetpagina leest u hoe de keuring werkt, wat  het kost en wat u als 
KBO-PCOB-lid vergoed kunt krijgen. 
 
Ga naar https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/rijbewijskeuring-voor-75-plussers/ 
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PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND     
 
Afdeling Epe, Emst en Oene  
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VOORWOORD  jaarverslag 2020 
 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor onze vereniging. 
Het jaarverslag wijkt sterk  af van de verslagen van voorgaande jaren. De corona-
uitbraak heeft grote gevolgen gehad zowel voor u als persoon als ook voor onze 
PCOB-afdeling. 
We konden nauwelijks bijeenkomsten organiseren om elkaar te ontmoeten. Door 
de lockdown waren contacten nauwelijks mogelijk en de risico’s voor 
besmettingen veel te groot. 
Hartverwarmend was het dat de kerstmiddag digitaal kon plaatsvinden via Kerk 
TV.  
 
De communicatie vond overwegend plaats via de maandelijkse nieuwsbrief  en 
het KBO-PCOB magazine. Zelfs “lief en leed” vond op afstand plaats. 
Gelukkig waren de bezorgsters en bezorgers van de Nieuwsbrief bereid hun werk 
te blijven doen. 
 
In december heeft de heer Evert Kieskamp afscheid genomen als bestuurslid en 
zijn taak als coördinator van de ledenmiddagen en notulist van de 
bestuursvergaderingen neergelegd. Hij is ruim twaalf  jaar bestuurslid geweest. In 
zijn vacature is nog niet voorzien. 
 
Het ledental is, veelal door overlijden, wat gedaald  en van werving van nieuwe 
leden is nauwelijks sprake geweest omdat dat vaak plaatsvindt door een 
persoonlijke benadering. Het bestuur hoopt, juist in deze tijd, dat elk lid nog eens 
rondkijkt in zijn/haar omgeving om te zien of iemand interesse heeft om lid te 
worden. 
 
Financieel gezien was het een gezond jaar, echter de resultaten weken sterk af 
van de begroting, in sterke mate als gevolg van weinig groepsactiviteiten. Mede 
dankzij de steun van diverse instanties waren de inkomsten en uitgaven in 
evenwicht. 
 
Het ledenvoordeel werd ook sterk beperkt als gevolg van de 
overheidsmaatregelen om de coronabesmettingen tegen te gaan. Digitale 
aankopen en bezorging aan huis namen een grote vlucht. De winkeliers waarmee 
afspraken zijn gemaakt zagen ook daarom veel minder PCOB-leden in hun zaak, 
helaas. 
Nu er in 2021 een begin is gemaakt met het vaccineren van risicogroepen hopen 
we dat het coronavirus onder controle is te krijgen. Bovendien dat we weer de 
normale activiteiten kunnen organiseren en elkaar weer mogen ontmoeten.  
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Rest mij nog iedereen te bedanken voor haar/zijn inzet voor onze PCOB-afdeling, 
in het bijzonder de secretaris en penningmeester. Zij leveren de meeste input voor 
dit jaarverslag. 
 
O.J. Hofenk, voorzitter 
  
 
 
 
 
** BESTUUR PCOB Afd. Epe 
 
In 2020 bestond het bestuur uit: 
 
Voorzitter:  O.J. Hofenk, 
      
          
Secretaris:  Dhr. T. Palm 
Ledenadministratie:           
 
2e Secretaris :  Dhr. E.A.  Kieskamp 
    
        
Penningmeester:  Dhr. H. Reurink 
    
  
Lid, Commisssie Omzien naar Elkaar: 
   Mw.  J.J. van Meulen 
    
 
Lid,  Website beheer, redactie Nieuwsbrief: 
   Mw. H.J. Huizinga 
    
 
2e voorzitter,  Lid, Algemeen: 

Dhr. J.D.C. Fuijkkink 
                             
  
De actuele gegevens, telefoonnummers en e-mail adressen, van de bestuursleden, 
treft u aan op de achterzijde van de maandelijkse nieuwsbrief. 
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** JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS  
 
 
 
Ledenbijeenkomsten in 2020 
 
 
 
Ledenmiddag 21 januari 2020 
De voorzitter heette allen hartelijk welkom en wenste ieder namens het bestuur 
nog een goed en gezegend jaar toe, in het bijzonder onze spreekster met haar 
hulp, mevr. Miny van der Zande en de heer Westerveld. Ook nieuwe leden en 
gasten werden speciaal welkom geheten. 
Hierna was het woord aan Ds. D. van Meulen, die een tekst had gekozen uit 
Genesis, waarin de relatie van Abraham met zijn zoon Isaï wordt beschreven. In de 
meditatie stelde hij de relatie tussen ouders en kinderen aan de orde. 
Onder leiding van Jan van Garderen zongen we psalm 105 de verzen 1, 2 en 3. 
Na haar voordracht dankte de voorzitter Mevr. Miny van der Zande en de heer 
Westerveld voor hun inspirerende verhaal rondom de minnevrouw. 
Vervolgens deed hij een paar mededelingen nl:  de contributie zal binnenkort door 
de penningmeester geïnd worden en de koffiemorgen is gepland op 12 mei 2020 
in De Loreley.  
Na het zingen van een lied sloot de voorzitter de bijeenkomst. 
 
 
 
Ledenmiddag 18 februari 2020 
Nadat de voorzitter een ieder welkom had geheten  volgden  gebed en meditatie 
door ds. Van Meulen.  
Na het zingen van een psalm gaf de voorzitter het woord aan dhr. Selles uit 
Oldebroek. Titel en inhoud van de inleiding: Wat is en wat doet Dorcas.  
Dorcas bestaat inmiddels ruim 40 jaar en is opgericht door Dirk Jan de Groot uit 
Andijk. Het doel was hulp en evangelie brengen “Achter het IJzeren Gordijn”. 
Na de val van de muur viel ook een groot deel van de doelstelling van Dorcas weg. 
Daarom is de doelstelling nadien verbreed naar Oost-Europese landen en Afrika. 
Wie meer van Dorcas wil weten kan dit kenbaar maken aan Stichting Dorcas, 
Postbus 12 1619ZG Andijk. 
De collecte, bestemd voor Dorcas, bracht € 220,00 op. 
Na het zingen van een lied werd de bijeenkomst afgesloten. 
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Op 10 maart 2020 zijn we als bestuur bijeen geweest en hebben de zaken 
besproken rondom het houden van de ledenmiddagen, zoals die geagendeerd 
stonden. Op diezelfde dag kregen we de mededeling dat de ledenmiddagen niet 
meer mogelijk waren in De Boskamp i.v.m. het coronavirus. 
Hoe graag we als bestuur onze ledenmiddagen ook wilden houden, steeds bleek 
weer dat er geen mogelijkheden waren om samen te komen. 
Ook de Paasviering, gepland op 17 maart 2020 en de Jaarvergadering van 21 april 
2020  konden geen doorgang vinden. 
 
Het bestuur had plannen om in aug-sept 2020 weer een reis te organiseren voor 
haar leden, ook die activiteit kon geen doorgang vinden.  
 
Na een stille zomerperiode is het bestuur op 1 september in vergadering bijeen 
geweest.  
We wilden graag het contact met onze leden onderhouden en besloten om dit te 
doen d.m.v. de bezorging van een bemoedigende kaart, symboliserend de herfst 
met het lied “Er is een God die hoort”. Deze kaart is gelijktijdig met de nieuwsbrief 
van september uitgereikt. 
De uitgestelde jaarvergadering zou op de eerstvolgende ledenmiddag op de 
agenda komen, maar ook deze hebben we met goedvinden van de leden  
via de nieuwsbrief met u gecommuniceerd. Gezien het feit dat er geen schriftelijke 
reactie bij het bestuur is binnengekomen mochten wij constateren dat de agenda 
van de jaarvergadering met uw goedvinden goedgekeurd kon worden. 
Waarvoor dank aan een ieder!  
 
 
Afscheid van Manon Vanderkaa 
We hebben via de landelijke nieuwsbrief bericht ontvangen van het feit dat de 
directeur Manon VanderKaa heeft besloten om het KBO/PCOB-bestuur per 
november 2020 te verlaten. Naar mijn inzicht jammer voor onze organisatie 
omdat ze zeer actief is en op een  goede manier de KBO/PCOB via de media in 
beeld heeft kunnen brengen. Het landelijk bestuur heeft benoemd als interim 
directeur de heer Henk Steegstra uit Groningen. 
 
Ook in oktober heeft het bestuur u bijgepraat via de toegezonden nieuwsbrief, 
helaas was het niet mogelijk om een ledenmiddag te houden. 
 
In de bestuursvergadering van november heeft Evert Kieskamp aangegeven om 
per 01-01-2021 te stoppen als bestuurslid.  We betreurden dit zeer mede omdat 
hij een vaste spin in het web van onze PCOB en daarin de organisatie en inbreng 
van de ledenmiddagen was, maar respecteren zijn besluit. 
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In de bestuursvergadering van 06-12-2020, hebben we van hem, in het bijzijn van 
zijn vrouw Dinie, afscheid genomen en is de hoop uitgesproken dat beiden nog 
vele malen de ledenmiddagen mogen en kunnen  bezoeken.  
Ook vond het bestuur het een goed moment om bij de laatste nieuwsbrief van 
2020 de leden een gedichtenbundeltje van Frits Deubel, met als titel “Geleid door 
Zijn hand”, aan te bieden die de verbondenheid van leden en bestuur mocht 
symboliseren.  
 
Als bestuur gingen we ons beraden over hoe een kerstviering zou kunnen worden 
gehouden. Ook nu bleek dat, zoals gebruikelijk in de Loreley, niet te realiseren. 
Dankbaar zijn we voor de mogelijkheid die geboden werd om online een 
kerstuitzending te realiseren door inschakeling van Kerk-TV. Met dank aan de 
Kerkrentmeesters van de Goede Herderkerk kon de uitzending op 22 december 
2020 plaatsvinden. 
We mogen terugzien op een geslaagde middag waar de komst van onze Heer 
Jezus in woord en lied door meerderen ten gehore werd gebracht. 
Er waren die middag  55 rechtstreekse verbindingen met de kerk en de opname is 
later door nog eens 250 adressen bekeken. 
Het bestuur wil ook van deze plaats haar dank uitspreken aan allen die dit hebben 
mogelijk gemaakt. 
 
 
 
**  LEDENBESTAND 
 
Ten opzichte van 31-12-2019 is het ledenbestand met 18 leden gedaald. 
Het bestuur spreekt hierover haar bezorgdheid uit en hoopt dat met ons aller 
inzet  het ledental weer mag stijgen.  
 
 
Op 1 januari 2020, hadden wij:     332 leden 
In 2020 overleden:        10 leden 
In 2020 hebben bedankt of werden uitgeschreven i.v.m.  
verhuizing of andere fysieke/mentale omstandigheden              18 leden 
        ----- 
        
In 2020 aangemelde nieuwe leden:                   10 leden 
       ----- 
Stand per 31-12-2020     314 leden. 
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Het is normaal, dat het aantal leden van een ouderenbond minder wordt doordat 
leden overlijden. Het zou echter even normaal moeten zijn, dat jonge senioren het 
bestand weer aanvullen. 
In 2020 zijn er 10 nieuwe leden ingeschreven,  maar we moeten constateren dat 
er 28 leden zijn uitgeschreven in verband met overlijden, verhuizing of andere 
redenen. Om in het nieuwe jaar weer verder te gaan met steun van voldoende 
belangstellenden roepen wij onze leden op om rond te kijken in hun omgeving of 
er mogelijk niet-leden zijn, met interesse, om tot lidmaatschap van de PCOB over 
te gaan. Een belletje naar een lid van het bestuur is voldoende (levert ook nog een 
cadeautje op). 
Dit is niet alleen van belang voor ons lokaal en onze woonomgeving, maar ook 
landelijk, want uiteindelijk zijn wij een landelijke vereniging, tot behartiging van de 
belangen van ouderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de KBO (onze 
katholieke medestanders), maar ook de ANBO, de Algemene bond, werkt op dit 
vlak. Samenwerking met deze bond is wat minder nauw, maar -zeker lokaal- 
ontmoeten wij elkaar in allerlei samenwerkingsverbanden, bij de Gemeente, bij 
Koppel/SWOE, de Kruimelschaar, Commissie wonen nu en later en anderen. 
Wordt lid voor uw belangen, maar ook voor gezellige bijeenkomsten. 
Als KBO-PCOB  zijn wij de grootste ouderenbond van Nederland! 
 
Bezorging Perspectief en Nieuwsbrieven 
In 2020 werd de verspreiding van het bondsblad "Perspectief" (Nu KBO-PCOB 
Magazine) en van de plaatselijke nieuwsbrieven, naar de diverse bezorgwijken, 
wederom verzorgd door de heer P.H. van Schoonhoven te Epe. Tel.: 0578-620117.  
De heer T. Palm, tel. 0578-641625, houdt de ledenlijsten bij. Bij hem moet u 
daarom zijn voor adreswijzigingen, etc. 
De bezorglijsten worden gemaakt door de heer J. Fuijkkink.  
Deze functionarissen en alle lokale bezorgers hartelijk dank! 
 
Commissie Omzien naar Elkaar 
De commissie Omzien naar Elkaar wordt gecoördineerd, door: 
Mw. J.J. van Meulen-Bouwman, Allendelaan 12, 8161 DA Epe, Tel.: 0578-627225.       
Zij wordt bijgestaan door: 
- Epe Noord:  Mw. N. van Doeselaar-Nelis, Tel.: 0578-691557 
- Epe Noord-West: Mw. J.J. van Meulen-Bouwman, Tel.: 0578-627225  
- Epe Zuid: Mw. M van Welsum-Post, Tel.: 0578-616687 
- Epe West: Mw. W.E.B. Koedoot-Mol, Tel: 0578-620513 
- Epe Oost:  Mw. G. Braakman, Tel.: 0578-661379 
- Epe Zuid-Oost: Vacature 
- Epe Boskamp:  Mw. W.E.B. Koedoot-Mol, Tel: 0578-620513 
- Epe Klaarbeek en Scheperstraat: Mw. W.E.B. Koedoot-Mol, Tel: 0578-620513 
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- Epe Eper Veste en Rozenhof: Mw. N. van Doeselaar-Nelis, Tel.: 0578-691557 
- Emst: Mw. C. Kers-Tessemaker, Tel.: 0578-620833 
- Zuuk, Oene: Mw. C. Kers-Tessemaker, Tel.: 0578-620833 
- Vaassen: Mw. C. Kers-Tessemaker, Tel.: 0578-620833 
- Heerde: Mw. C. Kers-Tessemaker, Tel.: 0578-620833 
Felicitaties bij huwelijks- en verjaardagsjubilea: 
Kaarten: Mw. B.G. v.d. Kamer-Rus, Tel.: 0578-621121. Zij verzorgt tevens de 
meldingen aan de wijkdames, in geval van jubilea. 
Bloemen: Worden verzorgd door de wijkdames. 
 
Afvaardiging naar Ledenraad  
Ons lid mevrouw Anneke de Groot-van der Keur maakt deel uit van de ledenraad 
PCOB namens de Provincie Gelderland. 
 
Belasting Invulservice en Ouderenadvisering 
Ongeveer 50 leden van onze afdeling maken gebruik van de belastingservice.  
De HUBA’s  (Hulp Belasting Aangifte) verzorgen de aangifte, eventueel uitgebreid 
met een aanvraag of wijziging van zorg- en huurtoeslag, tegen zeer lage kosten. 
De bijdrage voor de aangifte bedraagt € 12,00 en is een vergoeding voor gemaakte 
kosten. 
Uit mededelingen van de landelijke organisatie is gebleken dat meer mensen in 
aanmerking zouden kunnen komen voor zorg- of huurtoeslag. In eerste instantie 
moeten mensen zelf een verzoek indienen voor een bijdrage. 
Nogal wat mensen zijn blij wanneer ze geen bericht van de belastingdienst hebben 
ontvangen om aangifte te doen, echter wanneer er sprake is van veel 
ziektekosten, bezoek aan artsen of andere medici, een dieet op voorschrift van 
een arts, extra kleding als gevolg van ziekte of huidaandoening, dan is het zeker de 
moeite om na te gaan of u extra aftrekposten hebt met recht op teruggave van 
belastingen. Ook wanneer er sprake is van giften aan kerken en ANBI instellingen 
kan er sprake zijn van aftrekposten. Eventuele aftrekposten hebben invloed op 
zorg- en huurtoeslag. De HUBA,s staan u graag terzijde om na te gaan of er voor u 
“wat te halen” is. 
Er is een nauwe samenwerking met de SWO/E. Wanneer er bij de SWO/E vragen 
binnenkomen om hulp bij de aangiftes dan wordt de hulp van de HUBA’s ingezet, 
voor de hulp gelden hogere tarieven wanneer zij geen lid zijn of worden. 
De HUBA’s worden geïnstrueerd door deskundigen van KBO/PCOB in Gelderland. 
De volgende personen helpen u graag:  
J. Wolse te Emst; J. van Garderen, A. van de Kamer, H. Reurink en O.J. Hofenk te 
Epe. Hofenk zorgt voor de coördinatie. U kunt het adres voor hulp vinden op de 
laatste pagina van de nieuwsbrief. 
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Ouderenadvisering. 
Onze afdeling beschikt niet over een ouderenadviseur. Wanneer daar bij een lid 
behoefte toe is dan verwijzen wij naar de ouderenadviseurs van de SWO/E. 
Eventueel kunt u een HUBA inschakelen voor uw probleem. Wanneer hier 
specifieke kennis bij nodig is zal doorverwijzing plaatsvinden. In het verleden bleek 
dat er nauwelijks een beroep om hulp op de adviseur werd gedaan.  
 
 
 
 
 
 
** JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER  
 
Toelichting       
    
De hoofdmoot van onze inkomsten wordt gevormd door de bijdrage van de 
contributie van de leden, subsidie van de Gemeente Epe en een projectsubsidie 
van de landelijke PCOB. De meeste van onze leden hebben een machtiging 
afgegeven voor de incasso van de contributie. Op deze manier kan op eenvoudige 
en snelle manier de jaarcontributie geïnd worden. Er zijn nog een aantal leden die 
geen machtiging hebben verstrekt, deze ontvangen in januari een factuur.  
 
Omdat na februari door de coronamaatregelen geen activiteiten doorgang konden 
vinden wijkt de exploitatie dit jaar sterk af van de begroting. De kerstviering werd 
online gehouden en mogen we geslaagd noemen. Door een kerstgeschenk aan 
alle leden zijn de uitgaven voor “Omzien naar Elkaar” dit jaar veel hoger dan 
begroot. 
Als lokale afdeling van de PCOB zijn en blijven we afhankelijk van subsidies en 
extra giften van onze leden. Van de totale ontvangen contributie na afdracht aan 
de PCOB landelijk, blijft ongeveer € 2.000,00 over om onze eigen lokale 
activiteiten te kunnen bekostigen. Giften en/of legaten blijven dan ook zeer 
welkom. De baten waren dit jaar iets groter dan de lasten (€ 95,61). Dit overschot 
wordt aan onze financiële reserves toegevoegd. 
We mogen concluderen dat we een financieel gezonde afdeling zijn, die ook in 
staat is om iets extra’s te doen voor de leden zonder direct in financiële 
problemen te komen. 
 
De penningmeester 
H. Reurink 
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Financieel verslag over het jaar 2020 in Euro’s 
 
 
 
Balans, per 31-12-2020  (Met vergelijkende cijfers per 31-12-2019) 
 
  Bezittingen  Schulden 
  2020 2019 2020 2019 
 RABO betaalrekening 932,05 4.109,08 -,- -,- 
 RABO spaarrekening 23.000,00 19.502,66 -,- -,- 
 Vorderingen 126,27 227,85 
 Kortlopende schulden   237,82 114,70 
 Vooruit ontvangen bedragen   0,00 00,00 
  --------,--- -------,--- --------,--- --------,--- 
  24.058,32 23.839,59 237,82 114,70 
 Reserve 31-12-2020 -,-  23.820,50 23.724,89 
  -------,--- -------,--- -------,--- -------,--- 
  24.058,32 23.839,59 24.058,32 23.839,59 
 
 
 
 
Reserve per 31-12-2020 
    
 Reserve 01-01-2020 (Eigen vermogen) 23.724,89 
 Resultaat jaarrekening 2020  95,61 
  -------,--- 
 Reserve 31-12-2020 23.820,50 
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Overzicht Baten en Lasten 2020 
 
 
 
 Baten  Lasten  
 Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 
 
 Contributies 8.643,00 8.700,00 
 Subsidies  2.125,13 2.950,00 
 Collecten O.n.E. 320,40 500,00 
 Rente 2,37 20,00 
 Giften / Donaties 565,14 250,00 
 Evenementen (busreisje) 0,00 2.600,00 
 Coll.bijz.ledenbijeenk. 0,00 750,00 
 Overige baten 0,00 100,00 
      
 PCOB Landelijk   6.655,75 6.500,00 
 Nieuwsbrieven   946,42 1.000,00 
 Voorlichting/PR/Werving   60,00 400,00 
 Administratie- en Bankkosten   377,56 400,00 
 Kosten ledenmiddagen   242,45 800,00 
 Sprekers   384,80 800,00 
 Omzien naar Elkaar   2.428,28 400,00 
 Vergaderkosten (bestuur en ledenmiddagen)  25,00 600,00 
 Km. Vergoedingen   9,50 250,00 
 Algemene kosten/Diversen   6,05 250,00 
 Bijzondere ledenbijeenkomsten     424,62 2.800,00 
 Busreisje   0,00 2.900,00 
  --------,--- -------,---  -------,-- -------,--- 
  11.656,04 15.870,00 11.560,43 17.100,00 
 Resultaat  2019   95,61 -1.230,00 
  -------,--- -------,--- -------,--- -------,--- 
  11.656,04 15.870,00 11.656,04 15.870,00 
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Begroting Inkomsten en uitgaven 2021 
 
 
 
        Baten  Lasten  
      Begroot  Begroot 
 
Contributies  8.600,00 
Subsidie gemeente Epe  1.650,00 
Overige subsidies  1.200,00 
Giften en donaties  250,00 
Collecten Omzien Naar Elkaar  500,00 
Bijdragen bijzondere.ledenbijeenkomsten 750,00 
Ontvangsten busreis  2.600,00 
Overige inkomsten  100,00 
 
Afdracht PCOB Landelijk    6.400,00 
Nieuwsbrieven    800,00 
Voorlichting/PR/Werving    400,00 
Administratie- en Bankkosten    300,00 
Zaalhuur ledenmiddagen    800,00 
Sprekers    800,00 
Vergaderkosten (bestuur en ledenmiddagen)   500,00 
Reiskosten en vergoedingen    200,00 
Omzien naar Elkaar    400,00 
Bijzondere ledenbijeenkomsten     2.800,00 
Uitgaven busreis    2.900,00 
Diverse en onvoorziene kosten    250,00 
   -----------,---  -----------,--- 
   15.650,00  16.550,00 
Begroot resultaat 2020 (negatief)    -.900,00 
   ---------,---  -----------,--- 
   15.650,00   15.650,00 
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Wat biedt de PCOB ? 
 
De PCOB is een bond die de belangen van 55-plussers behartigt.  
Om dit zo goed mogelijk te doen zoekt zij samenwerking met andere 
ouderenbonden en organisaties.  
In dit kader moeten wij ook de samenwerking KBO-PCOB zien. 
Ieder zijn eigen karakter, maar op alle gebieden waar mogelijk één vereniging. 
Ook kostenbesparing speelt een rol. Er is naar één hoofdkantoor gegaan. Deze is 
te vinden in Utrecht. 
 
- Landelijk is er samenwerking in het CSO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende 
Ouderenorganisaties. Hierbij zijn zo ongeveer 550.000 ouderen aangesloten. In 
dat verband is er (indirect) een zetel in de SER, de Sociaal Economische Raad. 
- Provinciaal werken wij samen in de SBOG, de Samenwerkende Bonden van 
Ouderen in Gelderland. 
De SBOG ontvangt geen subsidie meer van de provincie Gelderland en zal niet 
kunnen blijven bestaan. Sommige werkgroepen kunnen in ander verband verder. 
 
De PCOB afdeling Epe is in deze organen vertegenwoordigd en heeft daar haar 
inbreng.  
De PCOB is actief op het gebied van: Werk en Inkomen, Wonen, Welzijn, 
Openbaar vervoer, Maatschappelijke structuren, etc.   
Leden kunnen hun opmerkingen kwijt via het afdelingsbestuur. 
Contact via de Ledenraad is een nieuwe mogelijkheid. 
 
 
 
Wat doet de PCOB verder? 
 
 - Voor een redelijke contributie voeren wij niet alleen de bovengenoemde 
belangenbehartiging uit, maar zorgen ook voor een meerwaarde, door de inbreng 
van    Protestants Christelijke beginselen, binnen de politieke samenwerking. 
 - Wij leveren hulp en adviseren, via de Vrijwillige Ouderenadviseurs en de 
hulpen bij Belastingaangiften, etc. 
 -  De PCOB verzorgt een ruim vakantieaanbod, via PCOB-Reizen. 
 - U ontvangt 10 maal per jaar het “KBO/PCOB-Magazine” met veel 
interessante artikelen en nuttige tips. 
 - Wij organiseren 8 maal per jaar een interessante ledenmiddag, met 
ontspanning en educatieve onderwerpen. 
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 - Een interessante website: www.pcob.nl, waar u tevens een 
gemakswinkel aantreft, voor handige hulpmiddelen. 
 -   Nogmaals en niet in de laatste plaats, de PCOB doet haar werk, op 
basis van Gods Woord en de daarmee samenhangende Protestants Christelijke 
levensvisie. Daarom wordt extra veel aandacht besteed aan ethische vragen, bij 
het levenseinde, euthanasie, palliatieve zorg, e.d. 
 - En niet te vergeten, kijk eens in de nieuwsbrief, naar de 
kortingsmogelijkheden in Epe en andere afdelingen.  
Eventueel ook op www.pcob.nl, waar u alle afdelingen kunt vinden. 
 
Wij gaan steeds intensiever door, met de samenwerking met de KBO in de nieuwe 
organisatie KBO-PCOB. 
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Nieuwsbrief 1e helft 2021 
Copy datum      Nr  

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)  
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.  
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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  
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Pasen 

 
Wie sleept zich daar door de straat 
met op zijn rug een kruis 
Geslagen, bespot, vernederd 
en door het volk verguisd. 
 
Getekend door een moeilijk leven 
gaat deze veroordeelde man. 
Als een dier voortgedreven 
totdat Hij echt niet meer kan. 
 
Heel even is er mededogen 
bij een Romeins soldaat. 
Zijn kruis wordt Hem afgenomen 
gelegd op Simon die daar staat. 
 
Ze brengen Hem naar Golgotha 
veroordeeld tot de dood. 
Niemand kon Hem aanklagen. 
Het onrecht is zeer groot. 
 
Daar stierf onze Verlosser 
voor de zonden van ons te saam 
en het was onontkoombaar 
iets waar ik mij voor schaam. 
 
Maar de dood kon Hem niet houden 
mijn Heer is waarlijk opgestaan! 
Door Zijn lijden mogen we juichend 
straks de hemel binnen gaan. 
 
Kijk niet wanhopig om je heen 
maar zie op naar de opgestane Heer 
Hij draagt je door dit leven 
en komt heel spoedig weer! 

 
Anita den Boer-Kosmeijer 
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