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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 38e JAARGANG NR. 02 (maart 2023)    
 
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
 
De lente in aantocht 
 
Uit gesprekken met senioren valt op te maken dat men blij is dat de 
winterperiode weer tot het verleden behoort. De dagen lengen en de 
temperatuur wordt aangenamer. Reikhalzend ziet men uit naar de lente. 
De natuur komt weer tot leven en dat stemt tot vrolijkheid. 
 
Echter in de wereld om ons heen is er momenteel geen enkele reden tot 
vrolijkheid. Dagelijks worden we geconfronteerd met de enorme gevolgen 
van de aardbeving in Turkije en Syrië. Onvoorstelbaar wat een kracht het 
natuurgeweld uitstraalt en wat een verwoesting en menselijk leed. De 
oproep in ons land om financiële hulp te bieden aan het getroffen gebied 
heeft een mooi resultaat opgeleverd. 
Ook in Oekraïne is er geen enkele reden tot vrolijkheid. Dagelijks 
sneuvelen er soldaten en soms ook onschuldige burgers. Helaas lijkt het 
einde niet in zicht, integendeel de verwachting is dat Rusland een 
tegenoffensief zal starten met nog meer slachtoffers. 
 
Dit alles staat in schril contract wat de gevolgen voor ons zijn zoals dure 
stookkosten, hogere prijzen voor levensmiddelen e.d.  
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Echter, degene die maar een klein pensioen of een minimum inkomen 
hebben voelen dagelijks in financieel opzicht de gevolgen van de oorlog. 
We horen via de media regelmatig de woorden crisis en boosheid bij de 
inwoners van ons land. Bijna dagelijks is de ontevredenheid te horen in 
praatprogramma’s. Soms denk ik dan wel eens: Deugt er nog wel iets van 
in Nederland, als ik het moet geloven dan is het zo ongeveer de Randstad 
tegen overig Nederland. En toch blijf ik van mening dat we in een 
prachtig land wonen met goede voorzieningen. 
 
Ledenvergadering van onze afdeling. 
Op 14 maart houden wij de ledenvergadering van onze afdeling. Elders in 
deze nieuwsbrief vindt u de agenda en het jaarverslag. 
Na de jaarvergadering spreekt de heer Eland over het onderwerp engelen. 
U hebt mogelijk wel eens ervaren dat u er sprake was van een 
beschermengel. We zijn benieuwd naar de inbreng van ons lid, de heer. 
Eland. 
 
Stemmen op 15 maart, ja natuurlijk! 
Enquêtes spiegelen ons voor dat het vertrouwen in de politiek zowel 
landelijk, provinciaal als plaatselijk erg laag is. De politiek moet keuzes 
maken die tot besluiten leiden. Keuzes hebben dikwijls grote gevolgen 
voor individuele personen en bedrijven. De belangen zijn groot en 
wanneer de keuzes voor een individu negatief uitvallen is “lijden in last”. 
Salomo wordt in de Bijbel geroemd om zijn wijsheid, in het boek Spreuken 
staan veel wijsheden. We lazen er onlangs over in het Bijbelsdagboek dat 
we gebruiken. 
Ik noem er een paar die van toepassing kunnen zijn om uw keuze te 
bepalen op wie of welke partij u gaat stemmen: 
- Zonder leiding gaat een volk verloren, veel goede raadgevers brengen 
uitkomst. 
- De betweter veroorzaakt onenigheid, wie zich laat raden straalt rust en 
wijsheid uit. 
- Een helder inzicht vindt erkenning maar in onbetrouwbare woorden ziet 
men geen heil. 
Er is keuze genoeg dit blijkt al uit de stemlijsten. Uw stem is in de eerste 
plaats veel waard voor provinciale besluiten. Bovendien indirect voor de 
verkiezing van leden van de Eerste Kamer. 
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Toon Hermans schreef in zijn boek “Ík heb het leven lief” onderstaande 
zin, voor mij veelzeggend:  

Het is de hoogste tijd 
de strijdbijlen van de partijpolitiek te begraven, 

en eindelijk eens toenadering tot elkaar te zoeken 
in oprechte menselijkheid. 

 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter 
 

 
 
** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuwe leden: 
De heer J. Fikse en mevrouw M.L. Fikse-Schuur uit Oene.  
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling! 
  
 
 
** UITNODIGING voor de ledenmiddag van 14 maart a.s. 
 
We ontmoeten elkaar in een van de zalen  van de Goede Herderkerk, 
aanvang14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. 
We houden onze jaarlijkse ledenvergadering en luisteren daarna naar de 
bijdrage over ENGELEN van ons lid Leo Eland, oud-burgemeester van Epe. 
 
 
 
** KORT OVERZICHT van de volgende ledenmiddagen 
 
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. 
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Protestants Christelijke Ouderen Bond 
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JAARVERSLAG 2022 

Jaargang 38, no. 02,  Pagina:  6 
 

VOORWOORD van de voorzitter 
 
Beste PCOB-leden, 
 
Zoals te doen gebruikelijk heeft de secretaris het jaarverslag over 2022 
samengesteld. Bij het lezen van dit verslag komt u mogelijk ook tot de 
conclusie dat het een duidelijk en kort overzicht is van de activiteiten. 
We zijn dankbaar dat bijna alle ledenmiddagen en andere activiteiten 
weer konden plaatsvinden. Bovendien dat velen van u op één of 
meerdere bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. Naar mijn mening is er 
een gevarieerd programma geboden. Soms is de keuze beperkt qua 
aanbod, te meer daar er in de coronatijd weinig stof werd aangeboden. 
Suggesties zijn daarom altijd welkom. 
 
Het verslag van de penningmeester laat zien dat er heel wat kosten zijn 
gemaakt om alle activiteiten mogelijk te maken. In de komende tijd zullen 
de kosten zeker stijgen als gevolg van inflatie, andere locaties voor de 
bijeenkomsten, reiskosten van sprekers enz. Ook moet een fors bedrag 
worden afgedragen aan de landelijke organisatie. Gezien het positieve 
resultaat van het afgelopen jaar kunnen we de contributie handhaven. 
 
Het op peil houden van het aantal leden vraagt een voortdurende 
Inspanning. U kunt daarin ook een belangrijke rol vervullen. 
Veel verenigingen kampen met ledenverlies en de bereidheid om een 
bestuursfunctie te aanvaarden neemt af, toch zijn dit de basiselementen 
om te blijven bestaan. Gelukkig verkeert onze afdeling nog in een positie 
van stabiliteit en is men bereid om verantwoordelijkheid te dragen. Reden 
om hiervoor onze dank uit te spreken. 
 
Ik wens u namens het bestuur veel leesplezier en hoop u op de 
jaarvergadering welkom te heten. 
 
Otto Hofenk, voorzitter 
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BESTUUR PCOB Afd. EPE - EMST en OENE 
 
In 2022 bestond het bestuur uit: 
 
Voorzitter:  O.J. Hofenk 
   Glorialaan 11,8162 VD Epe   
       
Secretaris:  Dhr. T. Palm 
Ledenadministratie:      Boudewijnsweg 12, 8167 NZ Oene 
        
Penningmeester:  Dhr. H. Reurink 
   Slotgraskamp 44, 8162 XV Epe. 
  
Lid, Commisssie, Omzien naar Elkaar: 
   Mw.  J.J. van Meulen-Bouwman 
   Allendelaan 12, 8161 DA Epe 
 
Lid,  Website beheer, Nieuwsbrief: 
   Mw. H.J. Huizinga-Boelens 
   Beekweide 39, 8162 XP Epe 
 
2e voorzitter,     Mw. F.E. Zweers -Wicherts 
Lid, Algemeen:                Loper 16 , 8162 KD Epe 
  
De actuele gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, van de 
bestuursleden treft u aan op de achterzijde van de maandelijkse 
nieuwsbrief. 
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JAARVERSLAG van de secretaris 
 
Ledenbijeenkomsten in 2022 
 
Door de Coronapandemie konden we onze 1e ledenmiddag, gepland op 
18-01-2022 geen doorgang laten vinden. Gelukkig was dit de laatste 
annulering voor 2022. 
 
De ledenmiddag van 15 februari 2022 in de Grote Kerk kon doorgang 
vinden. Na het welkom door de voorzitter verzorgde ds. Dries van Meulen 
de opening  vanuit Psalm 27. Voor de invulling van  de middag was 
Mevrouw T. v d Kooy uitgenodigd om haar ervaringen te delen over wat er 
gebeurde in de vrouwenkampen op Celebes.  
 
Via de Nieuwsbrief van maart 2022 is de jaarvergadering schriftelijk aan de 
leden gepresenteerd, alle van belang zijnde gegevens van secretaris en 
penningmeester over het jaar 2021 zijn via genoemde nieuwsbrief met de 
leden gedeeld. De ledenvergadering van 15 maart 2022 is een 
morgenvergadering geweest  die startte om 11.00 uur in de Grote Kerk 
met aansluitend een lunch verzorgd door de koffiedames.  De agenda van 
de jaarvergadering is zonder bijzonderheden van de leden goed verlopen. 
Vervolgens verzorgde de heer W. v d Weerd van de Rijwielhoek uit Oene 
uitleg over zijn passie om de juiste fietsen aan zijn klanten te willen 
verkopen. Het was een geslaagde bijeenkomst.  
 
Op de ledenmiddag van dinsdag 12 april 2022 konden we het Paasfeest 
vieren in de Grote Kerk. Voorzitter Otto Hofenk heette allen welkom  en 
memoreerde het overlijden van oud-bestuurslid Ab van de Kamer op 20 
maart 2022. Ineke en familie werden sterkte toegewenst in dit verlies.  Ds. 
Kolkert heeft samen met Joke van Meulen en Francisca Zweers dit 
programma voorbereid. Ook Jan v Garderen had hierin een aandeel door 
op het orgel gedeelten uit de Mattheus Passion ten gehore te brengen. 
Het was een geslaagde Paasviering. 
 
Op woensdag 25 mei 2022 was er de koffieochtend in restaurant de 
Loreley te Epe. De leden waren uitgenodigd voor een gezellige ontmoeting 
onder het genot van koffie, thee en een drankje. Er is door bijna 60 leden 
gebruik van gemaakt. 
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Vanaf september 2022 werden  de ledenmiddagen in de Goede 
Herderkerk gehouden.  
 
Op 1 sept was er weer een dagtocht georganiseerd.   
Francisca Zweers en Herman Reurink hadden een mooie rit uitgestippeld 
die zelfs door Duitsland ging. Er was voldoende belangstelling om met een 
volle bus vanaf de parkeerplaats bij de Gamma te vertrekken. 
Voldaan van de dag kwam een ieder weer veilig in Epe terug. 
 
Dinsdag 13 september stond  de ledenmiddag in het teken van de lezing 
van Mevrouw Renske van Veen, verpleeg- en verloskundige. Na het 
welkom door de voorzitter en de opening door Ds. van Meulen  kreeg zij 
het woord om haar verhaal te brengen. Ze heeft bijna zes jaar gewerkt in 
Tank, een christelijk ziekenhuis in het grensgebied van Afghanistan en 
Pakistan. Haar werk als verloskundige kon ze daar volop uitoefenen, 
omdat de moeder- en kindersterfte nog heel hoog is. Verder was ze 
werkzaam in het management van het ziekenhuis.   Bij haar verhaal 
gebruikte ze filmmateriaal en veel foto’s. 
Er was een goede opkomst van deze ledenmiddag. 
  
De Ledenmiddag van 11 oktober 2022 is door het bestuur breder opgezet 
door leden en aspirant-leden uit te nodigen voor deze middag, afsluitend 
met een stamppotbuffet. Voor deze middag die gehouden werd in De 
Hoeksteen te Emst was veel belangstelling we konden ruim 100 
aanwezigen welkom heten. Ook afdelingen uit de buurt waren 
vertegenwoordigd. Voor deze middag had het bestuur 2 sprekers 
uitgenodigd om een lezing te houden  over “veilig internetten” en “digitale 
nalatenschap”. De sprekers waren de heer Wicherts (docent Seniorweb) 
en Notaris J. Stelwagen van notariskantoor Ridderhof en Stelwagen. Na de 
opening door ds. Dries van Meulen met schriftlezing en gebed deed een 
ieder zich te goed aan het uitstekend verzorgde stamppotbuffet, zodat we 
kunnen terugzien op een geslaagde middag. 
 
De ledenmiddag van dinsdag 15 november stond in het teken van Israel. 
Na het welkom en opening kreeg de heer Eibert de Boer de gelegenheid 
om een lezing te houden over Israel en in bijzoder Jeruzalem. 
Voor velen waren dit horende en ziende herinneringen  en nieuwe 
ervaringen van gemaakte reizen naar Israel. 
We zien terug op en geslaagde bijeenkomst. 
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De ledenmiddag van 20 december 2022 stond in het teken van kerst en 
werd gehouden in De Loreley. 
Het bestuur had broeder A. Haverkamp uit  Ede uitgenodigd  om een 
powerpointpresentatie te geven in beeld en zang rond advent en kerst. 
De voorzitter kon ruim 100 leden verwelkomen die genoten hebben van  
de presentatie van de heer Haverkamp.  
De bijeenkomst werd afgesloten met een goed verzorgde broodmaaltijd. 
 
 
Ledenbestand 
 
Op 1 januari 2022, hadden wij:      306 leden 
In 2022 overleden:         17 leden 
In 2022 hebben bedankt of werden uitgeschreven i.v.m.  
verhuizing of andere fysieke/mentale omstandigheden       9 leden 
         ----- 
         280 leden 
In 2022 aangemelde nieuwe leden:                    39 leden 
         ----- 
Stand, per 31-12-2022        319 leden 
          === 
      
 
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 2022 zijn er 39 nieuwe leden ingeschreven,  maar we moeten ook 
constateren dat er 26 leden zijn uitgeschreven i.v.m. 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 aan een van de 
leden van het bestuur is voldoende (en 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 landelijk 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. 
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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 KBO/PCOB-Magazine en Nieuwsbrieven 
 
In 2022, werd de verspreiding van het bondsblad 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.  
Dhr. T. Palm, Tel. 0578-641625 houdt de ledenlijsten bij. 
Bij hem moet u daarom zijn voor adreswijzigingen, etc. 
 
De bezorglijsten worden gemaakt door Herman Reurink  
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 Wijkcode 20.01 Epe Noord Mw. N. van Doeselaar-Nelis 0578-691557 
Epe Wijkcode 20.02 Epe  Noord-West Mw. J.J. van Meulen-Bouwman              
0578-627225 
Epe Wijkcode 20.03 Epe Zuid Mw. M van Welsum-Post 0578-616687 
Epe Wijkcode 20.04 Epe West Mw. W.E.B. Koedoot-Mol 0578-62051 
Epe Wijkcode 20.05 Epe Oost Mw. G. Braakman 0578-661379 
Epe Wijkcode 20.06 Epe Zuid-Oost, Mw. Sj. Van der Ven-van Geenhuizen 
0578-613939 
Epe Wijkcode 21.01 Boskamp Mw. W.E.B. Koedoot-Mol 0578-620513 
Epe Wijkcode 22.01 Klaarbeek en Scheperstraat Mw. W.E.B. Koedoot-Mol 
0578-620513 
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Epe Wijkcode 23.01 Eper Veste en Rozenhof Mw. N. van Doeselaar 
0578-691557 
Epe Wijkcode 10.01 Emst Mw. C. Kers-Tessemaker 0578-620833 
Wijkcode 40.01 Zuuk, Oene Mw. C. Kers-Tessemaker 0578-620833 
Wijkcode 50.01 Vaassen Mw. C. Kers-Tessemaker 0578-620833 
Wijkcode 60.01 Heerde Mw. C. Kers-Tessemaker 0578-620833 
 
Bij huwelijks- en verjaardagsjubilea wordt het verzenden van 
felicitatiekaarten verzorgd door mevrouw B.G. v.d. Kamer-Rus. Tel.: 0578-
621121. Zij verzorgt tevens de meldingen aan de wijkdames 
Het verzorgen van bloemen wordt door de wijkdames geregeld.  

 
 
LEDENRAAD Landelijk Bestuur 
 
Wat hield in 2022 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 
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 samengaan 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.  
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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.  

In tegenstelling tot een aantal regio’s in den lande, blijkt Epe/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  
Ledenraadslid Provincie Gelderland 
 
 
Belasting Invulservice  
 
Ongeveer 50 leden van onze afdeling PCOB 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, - en is een 
vergoeding voor gemaakte kosten. 
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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 binnen komen om hulp bij de aangiftes dan wordt de hulp van de 
HUBA’s ingezet, voor de hulp gelden hogere tarieven wanneer zij geen lid 
van de PCOB zijn of worden. 
De HUBA’s worden geïnstrueerd door deskundigen van KBO/PCOB in 
Gelderland. 
De volgende personen bij onze afdeling zijn HUBA’s: J. Wolse te Emst,  
J. van Garderen, 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. 
 
 
 
Ouderenadvisering 
 
Onze afdeling beschikt niet over een ouderenadviseur. Wanneer daar van 
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 op de 
adviseur werd gedaan om hulp.  
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JAARVERSLAG van de Penningmeester 2022  
 

Het grootste deel van onze inkomsten wordt gevormd door de 
bijdrage van de contributie van de leden, subsidie van de gemeente Epe 
en projectsubsidies 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 vertrouwde manier de jaarcontributie 
geïnd worden. Er zijn nog een aantal leden die geen machtiging hebben 
verstrekt, deze ontvangen in januari een factuur.  

Dit jaar werden de coronamaatregelen vrijwel afgebouwd en 
konden veel activiteiten weer doorgang konden vinden en de 
ledenbijeenkomsten weer gehouden worden. Ik noem u enkele redenen 
waarom de  exploitatie dit jaar sterk afwijkt van de begroting.  Omdat er 
dit jaar ook in de herfst een bijeenkomst met stamppottenbuffet is 
georganiseerd die niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen is 
de post voor bijzondere ledenmiddagen veel hoger dan begroot. Omdat 
hiervoor een projectsubsidie  is aangevraagd staat hier tegenover staat 
dat de subsidie ook veel hoger is dan begroot. Ook kon dat de 
kerstviering weer “gewoon” kon doorgaan zoals we dat gewend waren. 
De kosten voor Omzien naar Elkaar zijn hoger dan normaal omdat een 
deel (€350,00) van de met de kerstviering gehouden collectie besteed is 
aan de noodhulp in de Oekraïne. Verdere bijzonderheden over de 
activiteiten kunt u in het verslag van de secretaris vinden. 
 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  € 2.500,00 
over  om onze eigen lokale activiteiten te kunnen bekostigen. Giften en 
bijdragen bij de bijzonder ledenmiddagen blijven dan ook zeer welkom. 
De baten waren door de beperkte activiteiten dit jaar groter dan de 
lasten (€ 810,00) Dit overschot wordt aan onze financiële reserves 
toegevoegd. 
We mogen concluderen dat we 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 en daar hopen we in 2023 iets van te 
laten merken. 
 
De penningmeester 
H. Reurink 
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Financieel verslag over het jaar 2022 in Euro's       
Balans per 31-12-2022 (Met vergelijkende cijfers per 31-12-2021)      
 Bezittingen Schulden 

 2022 2021 2022 2021 
RABO betaalrekening 1.510 1.685   
Rabo spaarrekening 25.000 25.000   
Vorderingen 8 239   
Nog te betalen bedragen     410 1.626 

 26.518 26.924 410 1.626 
Algemene reserves 31-12     26.108 25.298 

 26.518 26.924 26.518 26.923 
     

Reserve per 31-12-2022     
     

Reserve 01-01-2022 (Eigen vermogen)  25.298  
Resultaat jaarrekening 2022  810  

     
Reserve 31-12-2022   26.108  
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Overzicht Baten en Lasten 2022         
 Baten Lasten 

 Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 
     

Contributies leden 8.684 8.600   
Giften / Donaties 38 150   
Subsidies Algemeen 2.370 1.950   
Subsidies Projecten 4.517 1.200   
Coll.Omzien naar Elkaar 515 700   
Rente bank 10 0   
Bijdragen 
Bijz.ledenmiddagen 921 900   
Bijdragen busreisje 2.580 2.700   
Overige baten 0 100   
     
Afdracht PCOB Landelijk   6.171 6.400 
Kosten ledenmiddagen   2.101 1.800 
Kosten sprekers   184 800 
Bijzondere ledenmiddagen   5.071 3.100 
Vergaderkosten   0 300 
Reiskosten /vergoedingen   28 200 
Nieuwsbrieven   1.159 900 
Voorlichting PR/Werving   120 500 
Administr.- en Bankkosten   430 350 
Kosten Omzien naar Elkaar   670 300 
Diverse algemene kosten  200 250 
Busreisje     2.690 3.000 

     
 19.635 16.300 18.824 17.900 
Resultaat  2022     810 -1.600 

     
 19.635 16.300 19.635 16.300 
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Begroting Inkomsten en uitgaven 2023 in Euro's  
     
        Baten  Lasten 
  2023  2022 

     
Contributies  8.600  8.600 
Giften /Donaties  200  150 
Subsidie gem.Epe  2.100  1.950 
Overige subsidies  1.600  1.200 
Collecte-inkomsten leden  600  700 
Bijdragen bijzonder ledenmiddagen 1.500  900 
Overige acties /inkomsten  100  100 
Eigen Bijdrage busreis  2.600  2.700 
Totaal Baten  17.300  16.300 

     
Afdracht PCOB Landelijk  6.400  6.400 
Kosten ledenmiddagen  1.200  1.800 
Kosten sprekers  700  800 
Kosten bijzondere. ledenmiddagen 4.300  3.100 
Vergaderkosten bestuur/leden 300  300 
Reiskosten / vergoedingen  200  200 
Kosten nieuwsbrieven  1.000  900 
Voorlichting / PR / Werving  400  500 
Administratie- en bankkosten 400  350 
Uitgaven Omzien naar Elkaar 400  300 
Diverse en onvoorziene kosten 300  250 
Uitgaven t.b.v. busreis  3.000  3.000 
Totaal Lasten  18.600  17.900 

     
Begroot resultaat 2023 (negatief) -1.300  -1.600 

 
 
   
 
 
 



Jaargang 38, no. 02,  Pagina:  19 
 

 
 
UITNODIGING voor de Jaarvergadering van de PCOB afdeling Epe, 
Emst en Oene 
Datum: Dinsdag  14-03-2023      
Plaats:   Goede Herderkerk 
 

Agenda: 
 
                                              

01)      Welkom, opening Voorzitter Otto Hofenk. 
 
                Berichten van verhindering. 

       Vaststellen agenda. 
    
      02)      Jaarverslag 2022.  
        
      03)      Financieel verslag penningmeester 2022. 
 
      04)          Verslag kascommissie, de heren Van Eerde en Overbosch. 
                      Benoeming nieuw commissielid. 
 

05) Bestuurssamenstelling. 
 

06) Bijdrage van Ledenraadslid, Mevr. Anneke de Groot-van der 
Keur 

                       Reilen en zeilen landelijke ledenraad KBO-PCOB. 
 

07) Mededelingen: 
                Koffieochtend “Loreley”                       

 
08) Rondvraag. 

 
           Pauze. 

 
Dhr. L. Eland, lezing over engelen 
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OUDER WORDEN 
 
Het is waar, ik word wat ouder 
en soms doe ik een beetje raar, 
ik zoek dingen die ik kwijt ben, 
ze zijn er wel, maar ik weet niet waar! 
 
Ik loop naar achteren om iets te zoeken, 
maar ben vergeten wat het was, 
ik ga weer terug en opeens weet ik, 
ik was aan 't zoeken naar mijn tas! 
 
En dan die woorden van het heden, 
zoals iPhone, iPad of Tablet 
en dan al die computers en die laptops 
en de wereld van het internet! 
 
Dan maak ik mij zorgen om wat pijntjes, 
in mijn lichaam hier en daar, 
nachten lang lig ik soms wakker, 
hoe kom ik met al die dingen klaar? 
 
Dan in mijn piekeren spreekt Jezus: 
"Maak je geen zorgen, kind van Mij, 
Ik schiep het Universum én jouw leven, 
Ik ben overal dichtbij". 
 
"Zelfs in jouw ouderdom ben Ik dezelfde, 
Ik houd je fris en jong en groen, 
vernieuw je jeugd als van een arend, 
Ik alleen kan dat voor jou doen". 
 
"Dus geef Mij je lasten en je zorgen, 
ja, werp ze elke dag op Mij, 
Ik geef uitkomst in de morgen, 
verheug je kind en wees weer blij". 
Jezus. 

(Els Hengstman-van Olst) 
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LEDENVOORDEEL 
 
 
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.   
 
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.   
 

Jaargang 38, no. 02,  Pagina:  22 
 

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. 
 
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. 
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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   0578-620117 


