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Beste PCOB-leden, 
 
Het is weer zover, u verwacht weer nieuws van onze afdeling. Helaas is er wat het 
afdelingsnieuws betreft weinig te melden. Corona speelt nog steeds de baas. Er 
gebeurt echter genoeg om ons heen om daarbij stil te staan. Soms is het van 
belang om dit te delen of zo u wilt te lezen. 
 
De laatste paar maanden stel ik vast dat het woord vertrouwen regelmatig wordt 
gebezigd. Ik ging mij dan ook afvragen : is daar iets bijzonders mee aan de hand? 
Een paar opsommingen: 
Half maart konden we stemmen voor de leden van de Tweede Kamer, we gaven 
vertrouwen aan een persoon van een bepaalde partij. De gedachte en de wens 
waren dat er snel een kabinet moest worden gevormd. Na een paar dagen was 
het hommeles, als gevolg van een aantekening op een leesbaar papier waarin een 
naam stond genoemd. Demissionair premier Rutte wist zich niet alles scherp te 
herinneren, Tweede Kamerleden bleven maar doorzeuren of er spelletjes werden 
gespeeld en de media zorgden voor het uitvergroten van dit zinnetje op papier. In 
de politiek wordt het mijns inziens lastig wanneer je lang aan het bewind bent 
geweest want er is altijd wel een misstap/foutje te vinden ook wanneer je 
verantwoordelijkheid draagt. Weg vertrouwen! 
In dezelfde tijd ontstond in onze gemeenteraad ophef over een wethouder die 
onvolledig/onzorgvuldig verantwoordelijk is geweest over een inrit voor de 
brandweer en bovendien weinig moeite had met het wissen van gegevens. Ook 
hier breed uitmeten en het probleem vergroten. Weg vertrouwen, waarbij mij in 
gedachten kwam de Bijbelse uitdrukking: Wie zonder zonde is werpe de eerste 
steen. 
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Aan het begin van deze maand kreeg ik een e-mailbericht dat “mijn overheid” een 
bericht voor mij had. Dat gebeurt vaker omdat ik de keus heb gemaakt dat de 
overheden mij via e-mail van nieuwe zaken op de hoogte brengt. Er zat echter een 
Q-code bij wat mij deed wantrouwen en voor alle zekerheid heb ik op een andere 
computer ingelogd op Mijn Overheid, waar geen nieuw bericht klaarstond. Weg 
vertrouwen! Wantrouwen, mede gevoed door waarschuwingen van de bank voor 
fishing. Ook in het KBO-PCOB magazine werd in een aantal pagina’s beschreven 
wat mensen is overkomen.   
Een paar weken geleden konden we stemmen voor de ledenraadsleden van de 
PCOB. Ik heb dit gedaan in het volste vertrouwen dat de kandidaten naar eer en 
geweten de belangen zullen behartigen. Ik twijfel daar niet aan! 
De afgelopen week waren de vaccins van Astrazeneca en Johnsen & Johnsen in 
het nieuws omdat er enkele medische problemen waren opgetreden bij 
behandelde personen. Het vertrouwen werd hierdoor ernstig geschaad en er werd 
veel wantrouwen gezaaid. Vorige maand schreef ik nog dat we blij konden zijn 
met deze middelen en ik denk dat we dat nog kunnen zijn. 
 
In een weekblad van deze week stond een artikel over vertrouwen en waarheid. 
Schrijver stelt dat ieder mens wel eens af en toe liegt. Uitzonderingen hierop 
vormen volgens hem priesters, predikanten en wetenschappers want zij zijn 
dienaren van de waarheid. Milieuwetenschappers, klimaatwetenschappers en 
biologen hebben volgens hem er een handje van om te overdrijven. We noemen 
dat een leugentje om bestwil, maar dit komt het vertrouwen in hun berichtgeving 
mi. niet ten goede. 
Als hulp belastinginvuller word ik geacht vertrouwelijke gegevens in vertrouwen te 
bewaren, iets wat voor alle Huba’s van de ouderenbonden geldt. 
Het gezegde: “Wees getrouw maar vertrouw niemand“ is naar mijn mening geen 
goed uitgangspunt maar een waarschuwing om er voorzichtig en zorgvuldig mee 
om te gaan. 
 
Als gelovigen stellen wij alle vertrouwen op de Bijbel. Ook wordt ons de weg 
gewezen om daarnaar te handelen. Dit geeft houvast in ons bestaan. 
 

Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet, hij is mij steeds nabij. 
 
Met vriendelijke groet, 
O.J. Hofenk,  
voorzitter       
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** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuwe leden: 
De heer G. Riphagen uit Emst en Mevrouw J. Verheul-Sellis uit Epe. 
We wensen beiden een goede tijd toe bij onze afdeling! 
 
Overleden: 
In de afgelopen maanden overleden Mw. L. van Wijk-Rodenburg uit Epe, Mw. A. 
Wijnbergen-Kommers uit Oene en de heer A. Zweers uit Epe. 
We wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het verlies. 
 
 
** IN GESPREK MET ……. een 103 jarige 
 
Vorige week had ik telefonisch contact met mevr. G Sneller- Knippenberg en heb 
haar de vraag voorgelegd of ik een keer bij haar mocht komen om een praatje te 
maken voor een stukje in onze nieuwsbrief. Haar reactie was in eerste instantie: 
“Voor mij hoeft het niet, ik hou niet zo van publiciteit”. Na enige uitleg en zachte 
aandrang zei ze ”overleg het maar met mijn dochter Bea”.  
De deur ging na overleg voor mij open. Heel bijzonder is het om een lid van de 
PCOB te mogen interviewen die begin april de leeftijd van 103 jaar heeft bereikt. 
Het huis stond nog vol bloemen en kaarten (ruim 30 stuks) als herinnering aan 
deze dag. Ze was blij en verrast omdat zoveel bekenden en onbekenden haar 
feliciteerden. 
Ze is in Epe geboren, haar ouders hebben lange tijd op de Wachtelenberg 
gewoond waar nu de parkeerplaats van SV Epe gevestigd is. 
Mevr. Sneller vertelde dat zij als jong meisje erg verlegen was en op de lagere 
school zich soms erg eenzaam voelde. Gelukkig bleek tijdens het gesprek dat hier 
geen sprake meer van was, maar ik kan mij haar eerdere reactie nu goed 
voorstellen. 
Na de lagere school ging ze op 13 jarige leeftijd halve dagen werken bij de fa. 
Heering, een manufacturenzaak in Epe. Vervolgens ging ze “dienen” in Apeldoorn, 
intern bij twee dames, waarvan de ene gehandicapt was. Naast het huishoudelijk 
werk moest ze met de gehandicapte mevrouw dagelijks er op uit trekken. Ze 
vertelde dat ze als onervaren hulpje de rolstoel plomp de weg opreed, met als 
gevolg dat die voorover klapte en mevrouw op de weg lag. Later konden ze er 
gelukkig smakelijk om lachen, ze zei: “ik zie dit beeld nog voor mij…” 
Na 3 jaar ging ze intern dienen bij de familie Mulder ten Kate, de bekende bankier 
in Vaassen, waar ze meer dan 30 jaar zou werken, ook tijdens haar huwelijk. Haar 
man werkte in die tijd ook bij Mulder ten Kate op de landerijen in het 
Vaassensebroek. Ze is in 1941 getrouwd.  
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In 1992 kwam een eind aan het huwelijk door het overlijden van haar man. Samen 
hebben ze 4 dochters gekregen en inmiddels heeft ze 14 kleinkinderen. 
In feite was mevr. Sneller haar tijd al ver vooruit want na haar huwelijk bleef ze 
doorwerken bij Mulder ten Kate, terwijl het toen de gewoonte was dat meisjes die 
in het huwelijk traden moesten stoppen met werken.  
Aanvankelijk woonde de familie in Vaassen maar verhuisde na een aantal jaren 
naar Emst. In 1986, toen de gezondheid van haar man te wensen overliet, zijn ze 
dankzij de hulp van huisarts Duit te Vaassen, verhuisd naar de aanleunwoning bij 
de Boskamp, waar ze nog steeds met veel plezier woont. 
Mevr. Sneller vertelt dat ze, op een paar kleine ongemakken na, nooit ziek is, in 
tegenstelling tot haar man die al vroeg met ziektes te kampen had. Ze heeft hem 
altijd kunnen verzorgen. Dagelijks komt één van haar dochters op bezoek. Haar 
grote steun is dochter Bea, die ook bij het gesprek aanwezig was, Bea ziet het als 
haar taak om moeder waar nodig bij te staan. 
Als het weer het  toestaat wandelt mevr. Sneller een uurtje rond achter de rollator 
naar de eendjesvijver in het Sweerts de Landaspark samen met haar buurvrouw 
van 102 jaar. Ze zei: “de dokter vindt dit van groot belang”. Hier gaat dus meer 
dan 200 jaar achter elkaar het pad op. Ook moeten er dagelijks een paar potjes 
rummikub gespeeld worden. Vervelen is er niet bij. 
Beperkingen door de coronamaatregelen waren niet extra hinderlijk. Van sterke 
afzondering en eenzaamheid was geen sprake. 
Mevr. Sneller heeft het financieel niet altijd gemakkelijk gehad met vier 
opgroeiende dochters en een man die tijdelijk als zelfstandige heeft gewerkt. 
Naast de AOW was er nauwelijks sprake van een pensioenuitkering. Ze zegt 
tevreden te zijn met haar huidige AOW-inkomen. In haar hele leven is ze slechts 
één keer een week met vakantie geweest. Ik voel me hier lekker thuis is haar 
reactie. 
Ze kon geweldig genieten van een autoritje met haar man in een Dafje over de 
Veluwe. Ook een rit in een brandweerauto en legertruc waren voor haar 
hoogtepunten. 
De vraag waarom zij lid werd van de PCOB  beantwoordt ze met ‘omdat mevr. 
Koops dit vroeg en vlak bij mij woonde. Het was op de bijeenkomsten altijd 
gezellig, maar nu ga ik er niet meer naar toe want het wandelen gaat voor’. Het 
reisje was ook altijd een traktatie. 
Op mijn vraag of ze nog wensen heeft noemt ze twee onderwerpen nl: een ritje in 
een motor met zijspan, dat mogelijk binnenkort met mooi weer zal plaatsvinden 
en wanneer de tijd daar is uitgedragen worden vanuit haar huidige woning. 
Na het gesprek was haar conclusie, we hebben heel gezellig zitten te praten maar 
je hoeft niet alles op te schrijven. 
Wat geweldig als je in deze omstandigheden, zo tevreden 103 jaar mag worden. Ik 
vond het de moeite waard om met mevr. Sneller te praten.                               OJH 
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** LEDENRAADVERKIEZINGEN 
 
In de week van 6 t/m 13 april hebben de leden kunnen stemmen op (nieuwe) 
kandidaten voor in de ledenraad.  
 
Opnieuw gekozen is Anneke Tang- van der Keur | Epe 
 

 

Als mediator is communiceren een belangrijk onderdeel van mijn vak. Graag zet ik 
mijn kennis op dit gebied in, zowel voor de leden in de provincie als op het niveau 
van de Ledenraad. Vertaling van wederzijdse belangen brengt gedragen 
oplossingen. 
Belangrijke thema’s in de belangenbehartiging zijn voor mij de problematiek in de 
zorg, die door de coronacrisis nog urgenter is geworden dan hij al was, en het tot 
stand komen van een rechtvaardig pensioenakkoord. 

We wensen Anneke Tang voor de komende periode alle succes toe! 
 
 
** FINANCIEEL MISBRUIK?  Dat overkomt mij niet 
 
Op pagina 2 van deze nieuwsbrief gaf onze voorzitter Otto Hofenk aan een foute 
e-mail van “Mijn Overheid” te hebben gehad. Hij ontdekte op tijd dat hij hiermee 
niets moest doen. 
Ook onze penningmeester Herman Reurink kreeg (en nog wel van Otto Hofenk) 
een mail met ondermeer deze boodschap “Er is een openstaande factuur betaling 
aan onze leverancier, ik zou graag willen dat je deze betaald, ik zou het op prijs 
stellen als je dit zou kunnen afhandelen voordat de bank vandaag de transacties 
sluit.” Een telefoontje van Herman naar Otto bevestigde een vermoeden. Ook 
hierop is uiteraard niet ingegaan. 

Mijn drijfveer om mij weer voor vier jaar verkiesbaar 
te stellen is dat ik graag meehelp om het proces van 
samenwerking en belangenbehartiging verder vorm 
te geven. In de afgelopen jaren is de samenwerking 
binnen KBO-PCOB niet altijd soepel verlopen. Ik heb 
er echter alle vertrouwen in dat de weg, die de 
laatste maanden is ingeslagen de goede is, die het 
verdient om verder uitgerold te worden. Bij dit alles 
moeten de leden van onze vereniging centraal staan. 
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En ……  Woensdag gehacktdag! 

Volg hier het recept: 
1. Zorg dat uw computer goed beveiligd is 
2. installeer updates zodra ze beschikbaar zijn. 
3. Maak gebruik van een virusscanner, firewall en veilige 
websites. 
4. Gebruik een goed wachtwoord, liefst verschillende 
wachtwoorden voor al uw websites.  
Variatietip: gebruik een wachtzin, die is gemakkelijk te 
onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen 
5. Maak regelmatig een back-up van uw documenten. 
6. Klik niet op onverwachte linkjes. 
7. Geef nooit uw inloggegevens af. 
Geniet van uw computer 

 
 
Nieuwsbrief 1e helft 2021 

Copy datum      Nr  
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 


