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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 38e JAARGANG NR. 01 (febr. 2023)    
 
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
 
De beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
Dit gezegde hebt u rond de jaarwisseling waarschijnlijk vaak gehoord. De 
één zegt dat u de beste wensen uit kunt spreken t/m 6 januari, de ander 
meent dat het de hele maand januari kan. Ik sluit mij aan bij de laatste. Ik 
wens u, mede namens de andere bestuursleden, veel heil en zegen toe in 
een zo goed mogelijke gezondheid. We hopen op een goede tijd voor onze 
PCOB met fijne gezellige ledenmiddagen en eventuele andere activiteiten.  
 
Rond de jaarwisseling waren er in de media jaaroverzichten op allerlei 
gebied. Wat mij opviel was dat de corona-epidemie in mijn beleving al 
weer ver achter ons lag en werd overruld door het oorlogsgebeuren in 
Oekraïne. Hopelijk komt men spoedig tot een wapenstilstand en 
vredesbesprekingen. 
Eén jaaroverzicht trok mijn bijzondere aandacht dat was het 
wetenschappelijk jaaroverzicht op TV. 
Drie bekende Nederlanders, te weten mevrouw Beatrice de Graaf 
(historicus/terrorisme-expert), Marcel Levi (medicus) en Ben Feringa 
(chemicus, Nobelprijswinnaar). Zij gaven uitleg over nieuwe 
ontwikkelingen waar we wat van kunnen verwachten.  
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Enkele voorbeelden van mevr. De Graaf:  achterliggende gedachten van 
slavernijverleden; Terrorisme die voorspelbaar wordt;  
radicaliseringprocessen voorspellen van leiders (Poetin); ethische grenzen.  
Dhr. Levi over darmonderzoek met behulp van een capsule met 
ingebouwde camera’s die via de maag wordt ingebracht; erfelijke 
afwijkingen corrigeren door DNA-wijzigingen met toepassing van Chrisp 
Cas9 die de medische wetenschap toepast. 
Dhr. Feringa over toepassing lichttherapie met als mogelijkheid van 
precisietherapie bv. bij kankerbestrijding waarbij chemotherapie anders 
wordt ingezet nl. daar waar de afwijking zit.  
Inleiders vinden het belangrijk dat er aandacht is om kennis- en 
wetenschappelijke grenzen vast te stellen bij toepassingen. 
 
Mogelijk denkt u: wat moet ik hiermee? Een terechte vraag, maar 
persoonlijk vind ik het boeiend om toekomstige ontwikkelingen te volgen. 
Het is een uitdaging voor jongeren om met nieuwe ontwikkelingen aan de 
slag te gaan en voor ons als senioren biedt het misschien mogelijkheden 
op het gebied van ziektebestrijding en zorg. 
Geïnteresseerd? Zoek op internet “Het wetenschappelijk jaaroverzicht 
2022” van 27 december 2022. 
 
Evenals een paar jaar geleden sluit ik af met het prachtige lied : EEN 
TOEKOMST VOL VAN HOOP. 
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter 
 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
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U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
 

 
In memoriam Henk Ederveen 
 
Ons bereikte het bericht dat Henk Ederveen, oud voorzitter van onze 
afdeling, is overleden. Henk werd een paar maanden geleden in De 
Boskamp opgenomen wegens afnemende gezondheid. 
De afscheidsdienst vond plaats op 30 december in de Regenboogkerk. 
Henk is van 2011 t/m 2016 voorzitter geweest van de PCOB. 
Zijn optreden als voorzitter kenmerkte zich als rustig en afwachtend, 
daarna een weloverwogen besluit nemend. Bij zijn afscheid als bestuurslid 
reikte hij een kleine voorzittershamer uit aan zijn opvolger.  
Hij ruste in vrede. 
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** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden: 
De heer H. Ederveen en mevrouw A.G. Sluijmer-Wiechers uit Epe. 
Wij wensen de nabestaanden van harte alle sterkte toe. 
 
Nieuwe leden: 
De heer A. de Graaf en mevrouw H.J. de Graaf-Brendeke, de heer J. Kok en 
mevrouw M. Kok-Koelewijn uit Epe en de heer W. Mekelenkamp en 
mevrouw A. Mekelenkamp-Lagemaat uit Oene. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling! 
  
 
 
** VERSLAG van de Kerstviering van dinsdag 20 december jl. 
 
In de volle zaal van De Loreley opende onze voorzitter Otto Hofenk deze 
bijeenkomst met een woord van welkom aan een grote groep mensen met 
wat nieuwe leden en gastleden. 
Hij maakte melding van het overlijden van mevrouw Van Stralen en wenste 
de familie sterkte toe. Hij gaf aan dat op 17 januari de volgende 
ledenbijeenkomst zou worden gehouden en op 10 januari de wandeling 
met de heer Lulof Dalhuisen. 
 

                                                                     
Er werd volop meegezongen of geneuried met de liederen.  
 
Na een gebed en kort woord door ds. Dries van Meulen werd van een 
prima verzorgde broodmaaltijd genoten. 
 
 
 

Het woord werd gegeven aan de 
heer en mevrouw Haverkamp uit 
Woudenberg, die in een prachtige 
Powerpointvoorstelling het hele 
Kerstgebeuren brachten, waarbij we 
mooie beelden zagen en daarnaast 
muziek beluisterden.  
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In de laatst gehouden bestuursvergadering is besloten een deel van de 
collecte tijdens deze kerstbijeenkomst te schenken aan noodhulp voor 
Oekraïne. 
Het bedrag van € 350,00 is inmiddels via de stichting ZOA overgemaakt. 
 
 
** VERSLAG van de ledenmiddag van dinsdag 17 januari 2023 
 
Otto Hofenk heette alle aanwezigen in een van de zalen van de Goede 
Herderkerk hartelijk welkom en wenste een ieder alle goeds voor het 
nieuwe jaar. 
 

 
 
Na nog wat mededelingen door de voorzitter gaven de heer Rudo Tiemens 
en mevrouw Esther Versteeg van Beter Horen op een zeer interessante en 
heldere wijze uitleg over manieren van gehoorverlies en de mogelijkheden 
die daarvoor worden gegeven. 
Met lied 726 de verzen 1, 2 en 3, begeleid door de heer Jaap Bosch op 
piano, sloten we deze ledenmiddag af. 
 
 
** UITNODIGING voor de ledenmiddag van dinsdag 21 februari 2023 
 
Lezing “Kroonjuwelen van Het Loo” door de heer Jan Huttinga 
Wilt u meer weten over het iconische Kroondomein Het Loo? Dat kan op 
deze ledenmiddag, want dan geeft de heer Jan Huttinga een presentatie 
over dit onderwerp. Hij is al ruim 30 jaar jachtopziener op dit landgoed en 
heeft in al die jaren van alles meegemaakt. Veel van wat hij daar heeft 
beleefd heeft hij proberen vast te leggen in prachtige foto’s. Een mooie 
kans om dit mee te beleven in deze schitterende beelden en boeiende 
verhalen.  

Hij noemde het overlijden van Henk 
Ederveen, die van 2011 tot en met 
2016 voorzitter was van onze PCOB-
afdeling en wenste zijn echtgenote 
Krijnie alle sterkte toe voor de tijd die 
komt. 
Ds. Dries van Meulen ging vervolgens 
voor in gebed en las en sprak over een 
gedeelte uit Genesis 3. We zongen lied 
23b: 1, 2 en 3. 
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Mooie, unieke momenten die je als “gewone” wandelaar eigenlijk nooit te 
zien krijgt. Altijd al wat meer over Kroondomein Het Loo willen weten? 
Dan is dit uw kans. U bent van harte welkom in de zalen van de Goede 
Herderkerk aan de Enkweg te Epe. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 
uur 
 
 
 
** KORT OVERZICHT van de volgende ledenmiddagen 
 
Di 14-03-2023: Jaarvergadering + oud-burgemeester Leo Eland 

over Engelen 
Di 04-04-2023: Paasviering 
Mei 2023: Koffie-ochtend, datum en locatie nog nader te 

bepalen 
 
Voor vervoer naar de bijeenkomsten kunt u bellen met degene die u 
eerder ophaalde of bellen met 0578-627225. 
 
 
 
** BHV (bedrijfshulpverlening) ook voor de PCOB 
 
Kerken zijn inmiddels verplicht om BHV-ers te benoemen. Dat zijn 
hulpverleners die in geval van calamiteiten opgeleid zijn om hulp te 
verlenen en initiatieven nemen tijdens de kerkdiensten, maar ook tijdens 
andere activiteiten zoals vergaderingen, gespreksgroepen ed. 
Het college van Kerkvoogden in de Goede Herderkerk is volop aan de slag 
om het één en ander te regelen. Zij hebben besloten dat organisaties die 
zalen huren zelf voor de nodige hulpverlening moeten zorgen.  Omdat wij 
onze ledenmiddagen in de Goede Herderkerk houden worden wij ook 
verplicht om te zorgen dat er tijdens onze bijeenkomsten een BHV-er 
aanwezig is. 
Wij doen daarom een beroep op u als lid wanneer u bevoegd bent als 
gecertificeerde hulpverlener en bereid bent om deze taak op u te nemen, 
eventueel met andere personen. Ook wanneer u iemand kent die aan de 
eisen voldoet en eventueel bereid is af en toe als hulpverlener op onze 
middagen aanwezig te zijn, laat het de secretaris dan weten. 
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** BELASTINGSERVICE PCOB-leden 
 
In deze tijd ontvangt u gegevens van uw pensioenen, bankgegevens e.d. 
over vorig jaar die u nodig hebt om eventueel belastingaangifte te doen. 
Velen krijgen hiervan een verzoek van de belastingdienst. Krijgt u geen 
verzoek omdat u nauwelijks inkomsten of bezittingen hebt dan kan het 
toch interessant zijn om aangifte te doen. Bij een heel laag inkomen kan 
het zijn dat u een toelage krijgt als gevolg van het lage inkomen, 
bovendien komt u mogelijk in aanmerking voor zorgtoeslag of huurtoeslag, 
als u een huurwoning hebt. 
PCOB-KBO kan u eventueel behulpzaam zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte. In de gemeente Epe beschikken de ouderenbonden over 
een 6-tal HUBA’s (belastinghulpen) die bereid zijn om hulp te verlenen. Zij 
zijn door de provinciale bonden gecertificeerd voor dit werk. 
De kosten voor de hulpverlening zijn gering nl. € 15,- per aangifte. Dit is de 
vergoeding die de hulpen krijgen voor de gemaakte kosten. 
Wanneer u gebruik wilt maken van deze service neem dan contact op met 
ondergetekende. Het adres vindt u op de achterzijde van de nieuwsbrief. 
Na 1 maart kunt U aangifte doen tot en met 30 april. Eventueel kunt u 
uitstel aanvragen. 
 
 
 
** PROGRAMMA Alzheimer Café te Heerde 
 
Maandelijks organiseert Alzheimer Nederland een bijeenkomst, samen 
met plaatselijke hulpverleningsorganisaties. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Wijma  tel. 
06-20596404 of Fennie Tiemens tel. 06- 15101849.  
 
 
 
** WAT HIELD IN 2922 DE LEDENRAAD BEZIG … 
 
Allereerst zijn er een aantal bestuurswijzigingen geweest. Onze interim 
directeur is vervangen door een directeur met vaste aanstelling, t.w. Ingrid 
Rep.  Opgegroeid in een gereformeerd gezin, is zij nu niet langer een 
kerkganger.  Ze hecht zeker aan de waarden die in geloof en kerk 
vertegenwoordigd worden en die ook door KBO-PCOB in de praktijk 
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gebracht worden onder het motto: “omzien naar elkaar”.  Veel landelijke 
dossiers zoals indexatie van pensioenen, huisvesting, als ook kwaliteit van 
zorg hebben dringend haar aandacht nodig  Vanuit de regiovergaderingen 
wordt gevraagd om meer media-aandacht. Werving van nieuwe leden 
heeft hieraan duidelijk behoefte. Indertijd was Manon van der Kaa een 
herkenbaar boegbeeld.  
 
Een consistent samen gaan van de PCOB en de KBO wil landelijk nog niet 
naar tevredenheid ingevuld worden. Verschillende KBO afdelingen geven 
er de voorkeur aan om af te zien van een samengaan in welke vorm dan 
ook. Rest er nog een groep van zeven KBO bonden die te kennen hebben 
gegeven wél te willen samenwerken met de PCOB. Opmerkelijk is dat in de 
regio’s een grote bereidheid is om samen op te treden op díe gebieden die 
voor een groot publiek van belang zijn. 
 
Bredere landelijke samenwerking met andere ouderenbonden is van 
belang gebleken. Overleg is er gaande met de ANBO, Koepel voor 
Gepensioneerden, Netwerk van Organisaties Oudere Migranten (NOOM) 
onder de term Seniorencoalitie. Deze term wordt overigens alleen gebruikt 
in “Den Haag”. Die samenwerking zijn we aangegaan omdat werd 
opgemerkt dat de verschillende ouderenorganisaties soms een beetje 
tegen elkaar werden uitgespeeld aan de onderhandelingstafels.  Daarom is 
besloten tot samenwerking op de dossiers koopkracht, wonen, zorg en 
pensioen, mét daarbij behoud van de eigen identiteit.  
 
De basis voor de Seniorencoalitie is gelegd in het Manifest dat de vier 
organisaties destijds aan informateur Mariëtte Hamer hebben 
aangeboden. Daarin staan de gezamenlijke standpunten, die nu nog steeds 
als leidraad dienen voor de samenwerking.  Voortgang van de invoering 
van de nieuwe pensioenwet is nadrukkelijk te volgen in de media. Per 1 
januari 2023 wordt er al een verhoging van de pensioenen doorgevoerd 
door een aantal Pensioenfondsen. Toch kiest de Seniorencoalitie er 
nadrukkelijk voor om de eis van prijsindexatie te laten horen in de Eerste 
en Tweede Kamer d.m.v. lobby, publicitaire acties en manifestaties.  
Ontkoppeling AOW  van het minimum loon is in elk geval met een jaar 
uitgesteld.  Momenteel is die ontkoppeling nog geen uitgemaakte zaak.  
Het zorgen voor verbinding tussen de afdelingen in de eigen regio en het 
landelijk bureau is onder de aandacht. Hier en daar is die voor verbetering 
vatbaar.  
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In tegenstelling tot een aantal regio’s in den lande, blijkt 
Epe/Vaassen/Emst en Oene een bloeiende en actieve afdeling te zijn. We 
kunnen niet anders dan hiervoor heel dankbaar zijn. We bidden elkaar toe 
dat het zo mag doorgaan! 
 
Met groet, 
Anneke Tang – van der Keur 
10 januari 2023 
 
 
LEDENVOORDEEL 
 
 
De fa. Hennekes uit Epe is bereid om 10% korting te geven op tassen en riemen. 
Sinds kort zijn ze gestart met de verkoop van tassen. Naast genoemde producten 
repareren zij ook schoenen, beschikken over een sleutelservice en binnenkort 
kunt u hier ook terecht voor het maken van pasfoto’s. Op deze producten wordt 
geen korting verleend. 
De fa. Jasmijn Tas en Reis heeft haar werkzaamheden beëindigd. 
 
 
Bij de volgende winkeliers ontvangen PCOB leden, op vertoon van hun PCOB- pas, 
de volgende voordelen:   
  
Neijenhuis, Schoenen en sport, Dorpsstraat 41,  8171 BL Vaassen; 0578-571747  
Schoenen; steunzolen; pantoffels; compressie kousen,  10% korting bij aankoop 
van één van bovenstaande producten  (geldt niet voor afgeprijsde artikelen).   
 
Van Triest Stylist–Schilder–Stoffeerder,  Dorpsstraat 47 8171 BL Vaassen;  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, 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.   
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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 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 wenskaarten en 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.    
 
PartsNL Epe, Scheuterstraat 8 Epe. 0578-843942  
Tot 10% korting, afhankelijk 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. 
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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.   
 
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.  
 
Schoenmakerij & Sleutelservice Gert Hennekes, Sint Martinusplein 5, 8161 ED 
Epe, 0578-615476  
10% korting op tassen en riemen. 
 
 
 
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  
 
 
 
Ouderenadviseur (SWO/E) 
 Mw. B. Kodde / mw. G. Elskamp 
Stationsstraat 25 
8161 CP Epe   0578-620988 
info@koppelswoe.nl 
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PCOB afdeling Epe, Emst en Oene 
 
Voorzitter en coörd. belastingaangifte  
 O.J. Hofenk 
Glorialaan 11  
8162 VD   Epe 0578-613751  
Mail: o.hofenk@hetnet.nl 
 
Secretaris + ledenadministratie 
 T. Palm 
Boudewijnsweg 12 
8167 NZ  Oene  0578-641625 
Mail: t.palm2@kpnplanet.nl 
 
Penningmeester  
 H. Reurink  
Slotgraskamp 44  
8162 XV Epe 06-10854358           
Mail: herman@reurink.net     
Rek.no. PCOB: NL42 RABO 0139 1561 78 
 
Commissie Omzien naar Elkaar 
 Mw. J.J. van Meulen-Bouwman 
Allendelaan 12 
8161 DA Epe 0578-627225 
Mail: vanmeulen@hetnet.nl 
 
Coörd. ledenmiddagen  
 Mw. F.E. Zweers-Wicherts 
Loper 16 
8152 KD Epe   0578-614359 
Mail: franciscazweers@hotmail.com 
 
Redactie Nieuwsbrief enWebsite 
 Mw. H.J.Huizinga-Boelens 
Beekweide 39 
8162 XP Epe   0578-614745 
Mail: henniehuizinga000@gmail.com 
 
 
 
Bezorging Nieuwsbrief en Magazine 
 P.H. van Schoonhoven 
Klaverkamp 140 
8162 HW Epe   057 8-620117 


