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Beste PCOB-leden,

1

November slachtmaand
Nadenkend over de inhoud van de nieuwsbrief voor de maand november
kwam ik op het spoor van het verleden. Wij, leden van de PCOB, dragen
die met ons mee, of we nou willen of niet! Mooie en minder mooie
herinneringen komen dan boven. Zo ook het kopje van deze nieuwsbrief.
De reden hiervoor is het onderwerp dat we op de ledenmiddag van 16
november a.s. krijgen te horen van Henk van Ark, voorheen dierenarts in
onze gemeente.
Vroeger werd er veel aan huisslachting gedaan waarbij keuring van het te
slachten dier en van het geslachte dier moest plaatsvinden, meestal door
een dierenarts. De dag, dat een dier werd geslacht, vond ik altijd een
beetje griezelig. Een hele drukte om het slachtoffer op de slachtplaats te
krijgen, een natte boel, veel heet water en in mijn beleving pikkende
deurklinken. Nadat het geslachte dier op de ladder hing was het ergste
voorbij. De slachter kreeg na het werk een paar borrels voor het zware
werk. Mijn beleving gaat hierbij 60-70 jaar terug.
Het vak van dierenarts was vroeger m.i. een heel zwaar beroep. De
dierenarts stond er alleen voor en bijvoorbeeld in het voorjaar, wanneer er
regelmatig “kopziekte” bij koeien voorkwam, was het zaak dat er snel
werd ingegrepen.

Dag en nacht waren dierenartsen in touw, want de gewone
ziektemeldingen moesten ook worden behandeld. Wat heeft dierenarts De
Lint sr., samen met zijn vrouw, veel werk verzet op zijn motor met de
hulpmiddelen in de tas.
De werkzaamheden van Henk van Ark waren al wat anders en
veranderden zeker in de loop van de jaren van genezend tot meer
voorbehoedend. Verlossing met behulp van de keizersnede werd
toegepast met overlevingskansen voor “moeder en kind”.
De MKZ-uitbraak in 2001 zal hem zeker heugen en daar horen we vast
meer over. Mogelijk vertelt hij ook zijn ervaring als medewerker bij de
NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) om te zorgen dat wij
als consument gezonde en veilige vleesproducten nuttigen. We zijn
benieuwd!
In de tijd van de werkzaamheden van Van Ark was er een sterke afname
van het aantal veehouderijen, zo weet ik uit ervaring. Toen ik in 1962
begon als voorlichter/adviseur van de boeren waren er nog meer dan 700
bedrijven in de gemeente. Na beëindiging van mijn loopbaan waren het er
geen 100 meer. Het aantal dieren is in die periode alleen maar
toegenomen. Grote veranderingen, denk alleen maar aan het melken van
koeien met een robot, ontwikkelingen in de vleeskalverensector enz. enz.,
teveel om op te noemen.
Vandaag is er soms weinig begrip voor de agrariër. Ze vervuilen het land,
veroorzaken een stikstofoverschot enz.. Men wil het liefst terug naar de
tijd van vroeger, echter de techniek biedt veel meer mogelijkheden. Wij als
consument willen toch ook niet terug naar de telefoon aan de muur of het
afschaffen van huishoudelijke apparatuur en terug naar handmatige
werkzaamheden. Misschien bespaarde dat veel water, elektriciteit en
schoonmaakmiddelen. In ieder geval is het herroepen van de slachtmaand
alleen nog iets voor een museumboerderij.
Onze eerste ledenmiddag in oktober heb ik ervaren als een mooie
bijeenkomst. De Grote Kerk blijkt een goede ruimte voor onze
bijeenkomst, er was rekening gehouden met de 1,5m. en koffie en thee
werden keurig verzorgd. De temperatuur was wat lager dan in de meeste
woonkamers, dus een volgende keer warmere kleren aantrekken. Elders
leest u meer over de bijeenkomst van oktober.
Met vriendelijke groet, Otto Hofenk, voorzitter
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VERTROUWEN
Bij het lezen van het leerzame gedicht over de rollator in de Nieuwsbrief
van oktober, moest ik opeens denken aan een vraag die wij ooit eens
stelden aan onze catechisatiedominee, die altijd openstond voor algemene
problemen, hoe puberaal die ook uitvielen. ‘Dominee, mag je vertrouwen
op je fiets of moet je alleen vertrouwen op God?’ De eerwaarde dominee
Halsema wachtte een moment en kwam toen met een wedervraag: ‘Mag
je houden van je hond of alleen maar van je ouders?’ Nou ja, het was
duidelijk. Het kan natuurlijk tegelijk, maar het liefhebben kent blijkbaar
verschillende niveaus. Het een sluit het ander niet uit. Zo is het ook met
vertrouwen. Zonder vertrouwen is het leven onmogelijk. Als ik naar
Deventer moet en ik sta op het perron in Amersfoort, dan vertrouw ik erop
dat de trein naar Enschede in Deventer stopt en als ik bij de bakker brood
koop, dan vertrouw ik erop dat er geen gif in zit. En als je fiets of rollator in
orde is, kan je erop vertrouwen dat de rem het doet.
Vertrouwen op God is duidelijk van een andere orde. Maar hoe moet je
dat dan doen? Je bidt in vertrouwen op genezing voor een kind en het
gebeurt niet. Is jouw vertrouwen dan beschaamd?
Wat houdt het begrip vertrouwen eigenlijk in? De stuk of wat keren dat
vertrouwen in de bijbel voorkomt is gering en bracht mij geen uitkomst.
Het kwam erop neer dat je vertrouwen moet hebben op de Heer en de
zaak is opgelost. Nergens een paar handvatten hoe je daarmee om moet
gaan. Wellicht heeft vertrouwen te maken met iets beloven. Als ik tegen
een vriend zeg, dat hij mij kan vertrouwen, betekent het dat ik mijn best
zal doen voor hem en hem niet zal bedriegen of afvallen. Dat is zoveel als
een belofte.
Welnu, die belofte hebben we ook van God die zegt dat Hij er zal zijn. Hij is
aanwezig op een manier die rust geeft en geborgenheid, ook in benarde
toestanden. Ik denk aan het indrukwekkende boek van Overduin Hel en
Hemel van Dachau, een persoonlijke beschrijving van zijn gevangenschap.
De conclusie moet zijn, dat God niet de veroorzaker is van alle ellende,
maar dat Hij in onze narigheden aanwezig is en dat voelbaar kan maken.
Ik sluit af. Houd rollator en fiets en welke hulpmiddelen dan ook in ere,
waar je terecht op kunt vertrouwen, maar denk op beslissende
ogenblikken zeker aan die mooie regel uit het liedboek: “Ga met God en
Hij zal met je zijn” en wees Gode bevolen.
Jaap Bosch
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**

MUTATIES LEDENBESTAND

Nieuwe leden:
Dhr. J.E.C. Borgers, Dhr. G.J. Proper en Mevr. G.L.J. Proper-Boeve,
Dhr. P. van Oosten en Mevr. E. van Oosten-Berghuis en Mevr. J. van der
Snel, allen uit Epe.
We wensen u een goede tijd binnen onze afdeling!
Overleden:
In de afgelopen periode overleden:
Mw. C. van Leeuwen, Mw. C.C. Erdtsieck-ten Boom, Dhr. Y.B. Jansen en
Mw. J. Dalhuisen-Bronsink, allen uit Epe.
We wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het
verlies.

**

VERSLAG van de ledenmiddag van 19 oktober 2021
Onze eerste ledenmiddag sinds lange tijd
hielden we in De Grote Kerk in Epe, ook
omdat bijeenkomen in De Boskamp voor
ons niet meer mogelijk is.
Voorzitter Otto Hofenk opent de
vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Hij noemt de namen van en wij herdenken

de leden die in de periode vanaf 1 januari zijn overleden.
Hierna gaat Ds. Dries van Meulen voor in gebed en leest hij 1 Korinthe 7
v.a. vers 29, waar het gaat over de toekomst. “De tijd is kort” zegt Paulus,
Hij komt eraan met zijn Koninkrijk. We zingen de verzen 1 en 3 van Psalm
42, onder begeleiding van Jaap Bosch op piano.
De voorzitter doet nog wat mededelingen over
 de actie Rabo Clubsupport: leden van de Rabobank wordt
gevraagd hun stem uit te brengen op onze PCOB-afdeling; hulp
geeft zo nodig Herman Reurink;
 het gesprek dat de ouderenbonden hadden met wethouder en
ambtenaren van de Gemeente Epe; het ‘fietsplan’ komt
binnenkort ter inzage en…. ga kijken;
 voor de kerstviering van 14 december a.s. in de Loreley te Epe kan
men zich opgeven bij de secretaris Teunis Palm.
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Lulof Dalhuisen krijgt vervolgens het woord en neemt ons mee, via de vele
door zijn vrouw Joke gemaakte prachtige foto’s, op hun wandeling van het
Pieterpad in 2016 en 2017. Een wandeling van 498 km. van Pieterburen in
Groningen naar de St. Pietersberg in Limburg in 26 etappes.

Hij wordt na zijn bijdrage met een hartelijk applaus bedankt.
Met het zingen van Gezang 291 de verzen 1 en 3 wordt deze ledenmiddag
afgesloten.

**

UITNODIGING voor de ledenmiddag van november 2021

Deze ledenmiddag houden we op 16 november, aanvang 14.30 uur in de
Grote Kerk te Epe.
Spreker is de heer Henk van Ark, voorheen dierenarts in onze gemeente.
Onderwerp: “Gezonde dieren en veilig vlees.”

Dit hebben we doorgegeven aan de indieners en de reactie doorgestuurd
naar de betreffende ambtenaar.
. Fietspaden tussen de dorpskernen.
Er wordt aandacht gevraagd voor snellere en betere fietsroutes in de
woonwijken en tussen de plaatsen. De gemeente werkt aan een
mobiliteitsplan waarbij sterk wordt ingezet op lopen en fietsen. In
oktober /november wordt het plan ter visie gelegd, u kunt dan uw
zienswijze kenbaar maken. We zijn van harte uitgenodigd door de
wethouders.
. Woningbouw, speciaal voor senioren.
Er is grote behoefte aan woningen/appartementen voor senioren, het
liefst op huurbasis. Sociale huur wordt geregeld door Triada of
commerciële beleggers. De gemeente heeft nauwelijks/geen positie op de
grondmarkt. Ze kan dus weinig doen.
. Tarieven WMO (huishoudelijke hulp, regiotaxi, hulpmiddelen).
De indruk bestaat dat er beknibbeld wordt op zorgverlening huishoudelijke
hulp. Dat is volgens de wethouder niet de insteek, om de financiering in
de toekomst te kunnen handhaven is het project “Grip op zorg” gestart.
Elders leest u er meer over.
. Het PCOB-bestuur heeft het plan om burgemeester Tom Horn uit te
nodigen op een ledenmiddag, mede in verband met de komende
gemeenteraadsverkiezingen. De afspraak is gemaakt dat de burgemeester
in januari 2022 op ledenmiddag een inleiding komt houden.

**
**

Uit het GESPREK MET WETHOUDERS DE WAARD EN AALBERS en
enkele ambtenaren

Door de PCOB-afdelingen Vaassen en Epe, Emst, Oene en Stichting
Ouderensoos Emst zijn een aantal onderwerpen aangedragen o.a.
. Oversteekpunt kruising Hardenbrink- Stationsstraat in Epe. De gemeente
is van plan om aanpassingen te doen. Wij opperden de mogelijkheid van
een zebrapad, maar de verkeersdeskundige van de gemeente liet weten
dat dit vaak een schijnveiligheid biedt. Ze heeft gevraagd om suggesties te
doen.
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GRIP OP ZORG

Landelijk is in 2020 het abonnementstarief WMO van € 19,00 per maand
ingevoerd. De collectieve zorgverzekering is voor inkomens kleiner dan
120% van het minimumniveau vervallen, voor de minima wordt in
bepaalde gevallen de € 19,00 niet geïnd.
De financiële tegemoetkoming op zorg zal op een gegeven moment
financieel niet meer kunnen. Daarom moet de gemeente slimmer de zaken
organiseren met het geld dat beschikbaar is. Er vindt momenteel een
herindicatie plaats voor de huishoudelijke hulp.
Er wordt een nieuw normenkader gehanteerd (het oude was van 2006).
Huishouden is gemakkelijk geworden (vaatwasser, andere vloeren enz.).
Hier wordt rekening mee gehouden bij de normering.
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Andere zorgverleningen en financiering ervan:
Wanneer zorg aan huis van toepassing is, bijvoorbeeld fysiobehandelingen,
dan vallen de kosten onder de zorgverzekeringswet, de ZVW. De kosten
worden betaald door de zorgverzekering via de premie.
Wordt de zorgvraag te zwaar en is kans op herstel uitgesloten
(bijvoorbeeld bij dementie) dan komt de wet op langdurige zorg in beeld
(WZL). Daarvoor geldt een eigen bijdrage die afhangt van het inkomen en
vermogen.
Bij opname in een verpleeghuis (WZL-instelling) kan de bijdrage oplopen
tot € 2500,00 per maand. Bij verhuizing naar een particuliere zorgvilla is de
eigen bijdrage € 800,00 per maand, maar moeten huur en maaltijden apart
worden bijbetaald.
Wanneer een van de partners naar een verpleeghuis moet kunnen beide
partners kiezen voor een hogere AOW-uitkering, de uitkering voor
alleenstaanden. Deze is meer dan die van gehuwden. Echter houdt er
rekening mee dat, wanneer er sprake is van een pensioenuitkering naast te
AOW, de bijdrage voor de WZL-instelling ook veel hoger wordt. Zeer
belangrijk is dat u een juiste afweging maakt, voordat u gaat kiezen.

**

WANDELEN MET LULOF DALHUISEN

U kunt aan uw kinderen dit jaar een bedrag van € 6604,00 vrij van
schenkingsrecht schenken. Voor wat betreft de kleinkinderen is de
vrijstelling € 3244,00. Alles per kind.
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag het vermogen niet
meer bedragen dan € 31.340,00 per persoon. Dus per echtpaar
€ 62.680,00. Houdt daar rekening mee.

**

TWEEMAAL VERZOEK OM VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Op onze vraag waarom onze leden tweemaal (eenmaal per post en
eenmaal bij het KBO/PCOB-Magazine) zijn benaderd voor een vrijwillige
bijdrage, hebben wij vanuit Leusden de volgende reactie ontvangen:
“De acceptgiro voor de PCOB leden werd van oudsher per post verstuurd
aan de leden. Dit is na de samenwerking altijd zo gebleven. Inmiddels
wordt er ook een exemplaar in het magazine gestoken om alle leden te
bereiken. Er is vanuit het bestuur gekozen om deze werkwijze voorlopig te
handhaven. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de PCOB leden 2 maal
een vrijwillige bijdrage overmaken.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Mirjam Hupjé
Medewerker Ledenservice KBO-PCOB”

De heer Dalhuisen heeft tijdens zijn inleiding iedereen aanbevolen om
regelmatig te gaan wandelen. Hij heeft voorgesteld om samen met hem
het Horsthoekerklompenpad te gaan lopen, eventueel in etappes.
Misschien de basis om een wandelgroep te formeren voor meer
klompenpaden of andere wandelingen. Gasten zijn ook van harte welkom.
Interesse? Neem contact op met de heer Dalhuisen tel 0578- 642091 of
met één van de bestuursleden.

**

NOG CIRCA 60 DAGEN

Wanneer u deze Nieuwsbrief in de brievenbus krijgt naderen we het
nieuwe jaar al weer snel, nog minder dan 60 dagen.Tijd om even stil te
staan bij de financiën van uzelf, want wilt u nog iets regelen zoals
schenkingen, of zorgen dat uw vermogen onder de huursubsidiegrens is of
blijft, dan is het nu hiervoor de tijd. De schenkingsvrijstellingen zijn tijdelijk
verhoogd, daar kunt u nu nog van profiteren.
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Tijdens mijn lezing over het Pieterpad van 19 oktober jl. heb ik even het
nut en de werking van de 112 App aangehaald. Naar aanleiding daarvan
vroeg de voorzitter mij een artikeltje hieromtrent te schrijven ten behoeve
van informatieblaadje van de PCOB.
Als je een mobiele telefoon hebt, die meer kan dan enkel bellen en smsen, is in de meeste gevallen de 112 App hierop te zetten. Het downloaden
vanuit de App- store is kosteloos.
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Met name voor wandelaars en fietsers is dit een heel belangrijke App
(applicatie). In geval van nood kun je bij het openen van de App met één
druk op de knop “Bel 112” in contact komen met de meldkamer. De
meldkamer ziet dan gelijk aan de weergegeven coördinaten waar je op dat
moment bent. Dat kan heel gemakkelijk zijn als je op een onbekende
plaats bent waar geen straatnaambordjes hangen. Met een
nauwkeurigheid van minimaal 5 m wordt deze locatie dan doorgegeven.
Op onderstaande afbeelding worden bovenin de GPS coördinaten
getoond, daaronder de “belknop” .

LEDENVOORDEEL
Nieuw:
Het familiebedrijf VanTriest Stylist – Schilder – Stoffeerder uit Vaassen
heeft de winkel in Vaassen maar werkt ook veel in Apeldoorn, Epe, Emst
en Oene. In de winkel kunt u terecht voor de styling en inrichting van uw
woning. Van Triest adviseert in de keuze van materialen en voert de
werkzaamheden graag uit door hun eigen ambachtelijke vakmensen. Ook
kunt u alleen materialen bij hen aanschaffen. Zij geven korting op
materialen of advies bij de aanschaf ervan. Als PCOB-lid kunt u gebruik
maken van hun aanbod.
Bij de volgende winkeliers ontvangen PCOB leden, op vertoon van hun
PCOB- pas, de volgende voordelen:
Van Triest Stylist–Schilder–Stoffeerder, Dorpsstraat 47 8171 BL Vaassen; tel
0578-574080
Stylist- Schilder- Stoffeerder, alles voor styling en inrichten van uw woning. Gratis
stylingadvies ter waarde van € 95,- of 5% korting op vloeren, tapijt,
raamdecoratie, gordijnstof en verf.
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.

Verder wordt een kaartje van de omgeving weergegeven met daaronder
de nauwkeurigheid van de locatie.
Kortom, de App is handig in gebruik maar bovenal draagt deze bij aan
extra veiligheid als je onderweg bent in onbekend gebied.

Laatste Nieuwsbrief 2e helft 2021
Kopijdatum
December/Januari
23-11-2021

Nr.
9
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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.
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.
Groencentrum De Meent, De Meent 1, 8161 ZN Epe, tel. 0578 215007
10% korting op al uw aankopen m.u.v. aanbiedingen, acties en bestellingen.
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.
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