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Het leven als een legpuzzel!
De afgelopen twee jaar is er wat afgepuzzeld. De legpuzzels waren niet aan
te slepen, iedereen is aan het puzzelen gegaan. Ook gezelschapsspelen en
kruiswoordpuzzels, maar bij velen lag een legpuzzel op tafel van wel 1000
stukjes of meer. Zelf ben ik er dit keer niet aan begonnen. Ik weet uit
ervaring dat mijn andere bezigheden er dan bij inschieten. Als ik zo’n ding
op tafel heb liggen, blijf ik uren zoeken naar dat ene stukje. 1000 stukjes,
met kleuren die allemaal op elkaar lijken en ook weinig qua vorm
verschillen. Je moet er toch maar een mooi
passend plaatje van maken. En als de puzzel dan
klaar is, kun je de stukjes terug in de doos doen
of je begint weer opnieuw. Je kunt natuurlijk ook
weer starten met een andere puzzel. Zo kwam ik
op het idee om het leven in deze tijd te
vergelijken met een legpuzzel.
De afgelopen twee jaar, de corona-pandemie, het
leek een hele grote legpuzzel. Wat kon er wel en
wat kon er niet? Wat deed je wel en wat deed je
niet. Waar paste welk stukje?
Al jaren hoor ik van iedere regering:‘We hebben
het voornemen om te zorgen voor minder
regels’. En toch lukt het niet om de regels terug
te dringen. Tijdens de coronatijd kwam er een
wirwar van regels bij. Er werden doorlopend nieuwe regels voorgeschreven

en de conclusie was dat regels niet altijd werken. Het bracht weerstand,
agressie en onbegrip en er was weinig aandacht voor de emotionele kant die
altijd aan regels vast zit. En wij maar puzzelen om het juiste stukje op de
goede plaats te leggen.
Ik heb voor de puzzel van het leven
een prachtig stukje gevonden.
Het stukje ‘vertrouwen’, dat leg ik in
het midden van de puzzel samen met
het stukje ‘hoop’. Vertrouw op God.
‘Ik bleef vertrouwen’ schrijft Paulus
in 2 Korintiërs 4 vers 13.

Dagboekje uit 1929

Vanuit dat stukje begon ik te puzzelen.
Een stukje met de Tien Geboden
kwam er te liggen: een stukje
verantwoordelijkheid voor jezelf, je
omgeving en de ander. Medeleven,
elkaar ontmoeten, belangstelling in de
ander, allemaal stukjes die een plek
moeten krijgen. Met het stukje,
ontmoeten heb ik heel wat moeite
gehad: steeds heen en weer geschoven,
dan weer terug gelegd. Soms dacht ik:
hup weg met die hele puzzel.
Gevoelsmatig klopte voor mij die regel
niet. Toen vond ik een tekst:’Want
geen ding zal bij God onmogelijk zijn’
(Lucas 1-37).

Nu gaat het goed met de puzzel. Het stukje ontmoeten ligt er. Deze puzzel is
bijna klaar. Zondag weer naar de kerk. Ik voelde me net Kortjakje. Kent u
het nog? Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar zondag niet.
Zondag gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk Niet dat ik die zes
dagen ziek was, maar het geluk dat je elkaar weer kon ontmoeten op zondag,
hoe mooi is dat!
Het leven als een legpuzzel. Geloof , hoop, liefde en vertrouwen zijn de
basisstukjes . We kunnen samen een puzzel maken voor de toekomst.
En we kunnen elkaar helpen met het vinden van de stukjes.
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We gaan op reis langs de weg van verlangen. Ga met ons mee langs de
beelden van hoop. We gaan op reis langs de weg van vertrouwen. Ga met
ons mee in de liefde en hoop.
Voor u allen, liefde, hoop, en vertrouwen. En…. een hartelijke groet.
Joke Kusters.
Reageren? Doen! Mail of bel.
Email j.kusters3@upcmail.nl, Tel:055 -5331180

IN MEMORIAM
Aan onze afdeling zijn ontvallen:
1-2-2022
13-1-2022
11-1-2022
1-1-2022
1-1-2022
22-12-2021
11-11-2021
8-11-2021

Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr. ds.
Mevr.

H.Th.F.
C.H.
M.
A.
H.G.
H.

Adema-van den Honing
Bloemendaal
Hille-Leemkuil
Goris van t Land
Huisman-Bouma
Lok-van Vliet
Rang
v.d. Weij-Kuperus

Ik weet van een stad die komen zal
Ik weet van een stad die komen zal
Een stad op een berg, hoog boven het dal
Met muren en poorten en lichten
En mensen met blijde gezichten
Ik weet van een stad die toekomst heeft
Jeruzalem, dat wordt een feest
Ik weet van een stad die het einde is
Een stad met een gouden geschiedenis
Een stad met levende woorden
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Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Beekbergen
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

Zoals je ze nergens meer hoorde
ik weet van een stad, een nieuw begin
de gouden stad, die ik bemin
Ik weet van een stad waar je schuilen mag
Jeruzalem, eens op die dag!
(Tekst; Hanna Lam)

Groot Letter Bijbel gratis te bestellen
De Groot Letter Bijbel (GLB) is gratis te bestellen bij de werkgroep
Bijbelverspreiding Apeldoorn. De GLB wordt gratis bezorgd. Deze bijbel
wordt gebruikt door slecht(er) zienden. De GLB wordt veel bezorgd bij
zorgcentra, via geestelijke verzorgers en pastorale medewerkers.
De GLB bestaat uit vier delen
voor het Oude Testament en uit
één deel voor het Nieuwe
Testament.
De werkgroep
BijbelverspreidingApeldoorn is een regionale
werkgroep (stedendriehoek
Apeldoorn, Zutphen, Deventer).
Zij zorgen voor de praktische
levering van bijbels en andere
bijbelse lectuur. Het merendeel
van de lectuur wordt verkregen
van de Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse
Gideons. Zij werken veel samen
met NBG, City Bibles en de
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uitgever Jongbloed. De werkgroep werkt met betrekking tot de
werkzaamheden veel met het aanbod van chr. lectuur van de
Bijbelvereniging.
Indien u de GLB wilt bestellen, dan kunt u contact opnemen met Johan
Roukema van werkgroep Bijbelverspreiding Apeldoorn, tel. 06-51334346 of
bijbelverspreiding.apeldoorn@gmail.com

Verslag van een feestelijke middag
Donderdag 16 september was het dan eindelijk zo ver. Een bijeenkomst was
weer mogelijk. Na anderhalf jaar coronastop mocht het, nog wel met de
regels en anderhalve meter, maar het mocht. We hadden ook flink de ruimte
in de grote kerkzaal, van de Hofstadkerk en dat moest ook wel, want er
waren ongeveer 60 mensen aanwezig. oktober pagina nr. 6 Het was
bijzonder feestelijk, want we vierden, dat onze PCOB in Apeldoorn 40 jaar
bestaat. Onze opdracht Omzien naar elkaar” hoorde we in een Bijbeltekst en
lied. Voor onze overleden leden staken we een kaarsje aan om hen te
gedenken. Een gevarieerd programma met een terugblik van André de Boer,
een voorganger van mij wat betreft het voorzitterschap. Een korte
ledenvergadering met het jaarverslag van 2020.Begin maart van dat jaar
hebben we nog net een ledenvergadering kunnen houden, maar toen kwam
alles stil te liggen vanwege de corona. En toch, als we dat mooie jaarverslag
lezen - alle hulde aan Judith die het heeft gemaakt - is er activiteit geweest.
En we hadden natuurlijk de Nieuwsbrief om contact met onze leden te
houden. Een dikke pluim voor Jan Keuzenkamp, iedere maand weer een
mooie Nieuwsbrief. Voor de rondvraag, was al een mail van Kees Walter
binnengekomen met de vraag: ‘Hoe gaat het landelijk en plaatselijk met de
ledenwerving?’ Ja, een goeie vraag. Er zijn plannen voor een landelijke
actie, maar daar weet ik nog niet genoeg van. Plaatselijk komen er
mondjesmaat leden bij, maar door overlijden vallen ook velen af. We
spreken af om reclame te maken en ons best te doen een nieuw lid aan te
werven. Bij deze middag waren ook leden van het SPA-bestuur, en het
KBO-bestuur aanwezig. De samenwerking is prima. oktober pagina nr. 7
Het financieel verslag werd goedgekeurd en volgend jaar doen Reiny
Hanneszen en Dhr. Hissink de kascontrole met als reserve Dineke
Nieuwkoop. Met dank aan Eline voor het goede verslag en het beheer over
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onze centen. Alles is prima in orde bevonden, dus ga zo door. We zijn (ik
ben) vreselijk blij met de twee jonge dames. Wat een energie! Na de pauze
kwam het koor Rock Oud Loud optreden. Dat ‘Oud’ betekent dat de leden
van het koor ook bij de ouderen horen,dus dat paste mooi bij deze middag.
Het koor zingt popmuziek uit de jaren zestig. Toen waren we allemaal nog
jong. Yko Hoekstra is de dirigent. Hij kan geweldig piano spelen,dus Yko
achter de vleugel en 40 koorleden zingen. Het was top! Dan te bedenken dat
het koor (vanwege corona) ook bijna anderhalf jaar niet heeft kunnen zingen
en nu net weer in september mocht beginnen. Applaus en een dikke pluim.
Het was fantastisch deze middag: het koor, de ontmoeting, de hapjes, de
bonbons, de broodjes en de soep en niet te vergeten het ijs toe. Heel veel
dank aan alle hulptroepen, die dit mogelijk hebben gemaakt:
koffie/thee/drankjes schenkers, hulp bij geluid, rondbrengers en opruimers,
afwassers en soppers. Alles was prima voor elkaar, wat een geweldig team.
We kunnen terug kijken op een heel geslaagde middag. We zijn blij dat we
elkaar weer hebben kunnen ontmoeten en hopen dat het weer iedere maand
een feest van ontmoeting wordt. De volgende middag wordt wel soberder,
maar 16 September kon het. We vierden ons 40 jarig bestaan en nu moeten
we een poosje wachten. Halen we de 50 Jaar?
Joke Kusters.

PCOB afdeling Apeldoorn jaarverslag 2021
1.

Voorwoord

Hierbij het jaarverslag 2021 van de PCOB afdeling Apeldoorn. Indien u
vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u deze tijdens de ledenvergadering
stellen.
Net zoals 2020, werd het jaar 2021 ook overschaduwd door de coronacrisis.
Door de situatie omtrent corona konden activiteiten van de PCOB in het
eerste en tweede kwartaal niet door gaan en was dit niet verantwoord. De
ledenbijeenkomsten konden in de eerste helft van het jaar niet door gaan. In
september hebben wij wel ons 40 jarig bestaan gevierd met een feestelijke
bijeenkomst. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in september was er ook een
korte ledenvergadering en werd ook waardering naar de vrijwilligers geuit,
zodat deze bijeenkomst zowel een feestelijke bijeenkomst, ledenvergadering
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en vrijwilligersbijeenkomst was. Daarnaast hebben er in het najaar 4
bijeenkomsten plaatsgevonden in de Hofstadkerk en drie keer in het Kristal.
Het bestuur heeft gezocht naar alternatieve activiteiten en middelen om
contact te blijven onderhouden met de leden van de PCOB en leden te
ondersteunen in deze moeilijke periode. Het bestuur wil met dit verslag u
informeren over de wijze, waarop zij in het jaar 2021 haar bestuurlijke
opdracht heeft ingevuld.
2.

Globale terugblik

In 2021 hebben 8 nieuwe leden zich gemeld en hebben 57 mensen zich
uitgeschreven. De voornaamste reden van uitschrijving is dat leden zijn
overleden. De aanwas van leden, zeker jonge leden, blijft hierbij ver achter.
Daarnaast melden zich nieuwe leden, doordat zij gebruik willen maken van
de korting op de ziektekosten verzekering. Op 1 januari 2021 waren er 571
leden.
In het eerste en tweede kwartaal van 2021 hebben er geen
ledenbijeenkomsten plaatsgevonden in regio zuid en noord in verband met
de coronamaatregelen. In september heeft er een feestelijke bijeenkomst
plaats gevonden in verband met het 40-jarig bestaan van de PCOB. Het koor
Rock Oud Loud trad op en André de Boer gaf een terugblik over de
afgelopen 40 jaar. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werd er een korte
leden vergadering gehouden en waardering geuit voor de inzet van alle
vrijwilligers die betrokken zijn bij de PCOB.
Het bestuur is in de eerste helft van het jaar op zoek gegaan naar alternatieve
mogelijkheden om contact met leden te onderhouden. De voorzitter Joke
Kusters heeft in diverse nieuwsbrieven bemoedigende woorden geschreven
aan de leden. Zij kreeg veel reacties van leden dat zij hier steun aan
ervoeren.
In juni heeft het bestuur een brief gestuurd naar de leden om te
inventariseren of leden behoefte hebben aan een gesprek, bezoek of contact
in verband met de huidige corona situatie. Naar aanleiding van deze brief
kreeg het bestuur één reactie. Een mevrouw gaf aan dat zij het een goed
initiatief vond van het bestuur, maar zelf geen behoefte had aan contact of
een gesprek. Verder heeft het bestuur geen reacties ontvangen naar
aanleiding van deze brief.
In juni hebben de voorzitter Joke Kusters en secretaris Judith Hoogeveen
deelgenomen aan een themabijeenkomst over depressie. Deze
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themabijeenkomst werd georganiseerd door platform Ertoe doen.
Medewerkers van MEE Veluwe gaven informatie over depressie en
handvaten om hiermee om te gaan. Diverse organisaties die verbonden zijn
aan het platform Ertoe doen werden uitgenodigd voor deze thema
bijeenkomst. Joke Kusters en Judith Hoogeveen hebben tijdens deze
themabijeenkomst ook andere vrijwilligers ontmoet die actief zijn bij
organisaties die actief zijn in Apeldoorn.
In de nieuwsbrief in juni heeft er een artikel gestaan over de ziekte van
Parkinson. Naar aanleiding van dit artikel heeft het bestuur diverse bundels
van ‘Daan verhaalt’ verspreidt onder enkele leden, die aangaven dat zij
graag deze bundel wilden ontvangen over omgaan met de ziekte van
Parkinson.
Daarnaast heeft Joke Kusters samen met Hans Groot op 1 oktober 2021
bloemen gebracht naar 30 verpleeghuizen in Apeldoorn in verband met de
Dag van de Ouderen. Deze bloemenactie was een gezamenlijke actie van het
SPA (Senioren Platform Apeldoorn). Deze actie werd door deze
verpleeghuizen erg gewaardeerd.
Op 2 oktober 2021 werd er door gezamenlijke ouderenbonden in
samenwerking met de sportraad een seniorensportbeurs georganiseerd. Deze
seniorensportbeurs vond plaats op de Dubbelbeek in Apeldoorn. Onze
voorzitter Joke Kusters opende dit evenement samen met locoburgermeester
Detlev Cieszo. De seniorensportbeurs werd goed bezocht. Diverse
sportverenigingen waren aanwezig bij dit evenement en gaven informatie
over hun aanbod voor ouderen. Daarnaast was het SPA ook aanwezig met
een informatiestand.
Verder heeft de PCOB geparticipeerd aan de Proeverij en vrijwilligersroute,
waarbij de PCOB vrijwilligers vacatures heeft geplaatst. Er waren helaas
geen aanmeldingen naar aanleiding van onze vrijwilligers vacatures.
Daarnaast hebben wij vrijwilligersvacatures geplaatst op de website
Apeldoorn Pakt aan. Twee geïnteresseerden hebben gereageerd op deze
vacatures. Het bestuur zal met deze geïnteresseerden in gesprek gaan en
passend vrijwilligerswerk aanbieden.
Het bestuur participeert in het platform Ertoe doen en is aanwezig bij
(digitale) overleggen van dit platform.
Het bestuur vindt dat de samenwerking met de KBO goed verloopt. De
PCOB en KBO werken samen tijdens de SPA overleggen en gezamenlijke
activiteiten. De verwachting is dat de samenwerking in 2022 ook goed zal
verlopen.
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Het bestuur heeft aandacht besteed aan het thema ‘omzien naar elkaar’ door
kaarten te sturen aan zieke leden, leden die hun partner zijn verloren en
aandacht te besteden aan vrijwilligers die hun vrijwilligerswerkzaamheden
beëindigden. In verband met coronamaatregelen was het niet mogelijk om
bezoeken af te leggen, zodat zij kaarten naar hen hebben opgestuurd.
3.

Samenstelling bestuur

Na de ledenvergadering van 16 september 2021 bestond het bestuur uit drie
leden.
Voorzitter: Joke Kusters
Secretaris: Judith Hoogeveen – van der Waals
Penningmeester: Eline de Jong – van Heerde
4.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Het bestuur komt maandelijks bijeen en van alle bestuursvergaderingen
worden verslagen geschreven en afspraken vast gelegd.
Verder werd het bestuur ondersteund door dhr. J. Groot voor adviezen bij
bestuurszaken van onze afdeling.
Dhr. van Bruggen en mevrouw Kusters namen namens de afdeling PCOB
deel aan het SPA.
Het afgelopen jaar heeft er één regiovergadering plaats gevonden, waarbij de
regiobesturen samen kwamen. In de maand september vond een
regiovergadering plaats in Heerde. Door omstandigheden kon het bestuur
niet aanwezig zijn bij deze regiovergadering.
Normaliter vinden er twee regiovergaderingen per jaar plaats. In de maand
april is de regiovergadering geannuleerd in verband met beperkingen
omtrent corona.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar per mail en telefoon contact
onderhouden met regio coördinator en andere PCOB-afdelingen in onze
regio.
5.

Vrijwilligers middag

Op 16 september 2021 hebben wij een feestelijke bijeenkomst georganiseerd
in verband met ons 40-jarig bestaan. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij
onze waardering voor onze vrijwilligers geuit. We zijn erg blij met de inzet
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van de vele vrijwilligers, zodat de PCOB afdeling goed functioneert. We
zijn erg dankbaar voor de bezorgers van de PCOB nieuwsbrief,
eindredacteur nieuwsbrief, coördinatoren verspreiding nieuwsbrief,
belastingadviseurs, ledenadministrateur, coördinatoren ledenbijeenkomsten,
koffieschenkers, ondersteuner bestuursleden en bestuursleden.
6.

Toekomst

Voor volgend jaar heeft het bestuur een aantal aandachtspunten opgesteld:
Indien het in 2022 mogelijk is willen wij graag een dagtocht organiseren
voor PCOB-leden. Dit werd in het verleden erg gewaardeerd.
Overleg met gemeente, SPA, de regio besturen, zorgorganisaties zal de
nodige tijd en aandacht vragen.
Thema’s als fysieke, geestelijke gezondheid en eenzaamheid vragen in 2022
onze aandacht
Nieuwe vrijwilligers werven voor de PCOB afdeling, met name bezorgers
voor de nieuwsbrief en vrijwilligers die bezoeken willen afleggen.
Nieuwe leden werven.
7.

Tenslotte

Het bestuur wenst alle leden van de PCOB afdeling Apeldoorn een actief en
goed verenigingsjaar 2022 toe.
Apeldoorn, 06-02-2022
J. Hoogeveen, secretaris PCOB afdeling Apeldoorn.

Financieel Verslag 2021 PCOB Apeldoorn
Helaas konden we door de corona-maatregelen nog steeds minder
organiseren, maar hadden we daardoor ook minder uitgaven.
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Afdeling

: Apeldoorn

Datum: 06-02-2022

Jaar : 2021
EXPLOITATIEREKENING vs
BEGROTING

BATEN

Omschrijving

Werkelijk

Begroting

A80000 - Contributies
A83000 - Overige Inkomsten
A83001 - Rente
A84000 - Opbrengsten dagtochten/ reisjes

€ 17.124,00
€
650,00
€
2,42
€-

€ 17.000,00
€
650,00
€
€
-

Totaal

€ 17.776,42

€ 17.650,00

LASTEN
Omschrijving

Werkelijk

Begroting

A40000 - Afdracht Landelijk
A41000 - Ledenbijeenkomsten
A42000 - Vergaderkosten
A43000 - Nieuwsbrieven
A44000 - Propaganda / werving
A45000 - Adm- en Ledenadministratie
A46000 - Algemene kosten
A47000 - Kosten dagtochten/ reisjes

€ 12.353,25
€ 1.876,60
€
135,00
€ 1.934,75
€
7,50
€
805,40
€
957,64
€
-

€ 12.400,00
€ 1.500,00
€
150,00
€ 2.100,00
€€
500,00
€ 2.000,00
€-

Totaal

€ 18.070,14

€ 18.650,00

Resultaat

€

€ -1.000,00
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-293,72

Het bedrag achter ‘Overige Inkomsten’ is de opbrengst van de advertenties
in de Nieuwsbrief. Helaas was er in 2021 weer geen dagtocht mogelijk en
voor 2022 is het nog afwachten of het mogelijk is. Er konden helaas maar
weinig ledenbijeenkomsten doorgaan: in sectie Noord drie keer en in sectie
Zuid vier keer. Wel was er gelukkig d.d. 16-09-2021 een combinatie van
jaarvergadering, vrijwilligersmiddag en feestmiddag i.v.m. ons 40-jarig
bestaan. De totale kosten voor deze middag waren € 1287,00 Hierdoor zijn
de uitgaven voor de ledenbijeenkomsten toch hoger dan begroot.
De kosten voor de Nieuwsbrief waren lager dan begroot, omdat we de
facturen van november en december/januari nog niet hebben ontvangen. De
administratiekosten waren hoger dan begroot omdat er niet voor één, maar
voor twee jaar postzegels zijn gekocht voor verzending van de Nieuwsbrief.
De algemene kosten waren o.a. lager omdat er geen aparte
vrijwilligersmiddag is geweest. De begroting was een resultaat van
min € 1.000,00 en het werkelijk resultaat was min € 293,72.
Balans 2021
Activa
Automatisering
Voorschotten secties
NL 79 RABO 0393 2563 24
NL 67 RABO 3833 2473 71

Passiva
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar

Begin
€
1,00
€
300,00
€
316,14
€ 20.500,00
--------------€ 21.117,14
Begin
€ 21.117.14

Eind
€
1,00
€
300,00
€
22,42
€ 20.500,00
--------------€ 20.823,42
Eind
€ 21.117,14
€ -293,72

Het is nog afwachten wat we in 2022 kunnen organiseren. Het ledenaantal
loopt terug en de uitgaven blijven ongeveer gelijk, daarom is de begroting
voor 2022 een negatief resultaat van € 960,00
De kascontrole heeft 11-02-2022 plaatsgevonden en de boekhouding is
goedgekeurd.
Eline de Jong-van Heerde, penningmeester PCOB Apeldoorn
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Bezorg(st)er in de Maten gezocht
Een van de bezorgsters in de Maten heeft aangegeven te willen stoppen met
haar werkzaamheden. Daarom alweer een oproep in de nieuwsbrief om u
aan te melden als bezorg(st)er van het KBO-PCOB magazine. Het betreft
een vacature in het wijkdeel De Gaarden. Het zijn op dit moment 15 bladen
die daar worden bezorgd. Zodra u de route een beetje kent is het een fluitje
van een cent. Nog geen uur per maand en dat 10x per jaar. Dat moet toch
kunnen? Meldt u aan: bij de coördinator dhr. Knoester (zie achterzijde
nieuwsbrief).
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Advertenties
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SECTIENIEUWS

U wordt van harte uitgenodigd om de ledenbijeenkomst van uw sectie of van
één van de andere secties te bezoeken. Het volledige programma is ook te
zien op http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
Ook niet-leden zijn op alle middagen welkom. Breng vooral iemand mee!
Sectie ZUID
Voorzitter Mevr. Joke
Kusters, Graanhof 20,
7335 AV Apeldoorn, tel.
055 - 533 11 80 Locatie:
‘De Hofstad’, Hofveld
52, 7331 KE Apeldoorn..
De middagen worden
gehouden op de 3e donderdag van de maand, Inloop 14.00 uur. Aanvang
14.30 uur. De dichtstbijzijnde bushalte is Aluminiumweg aan de
Arnhemseweg op vijf minuten lopen van de Hofstad
(bus RRReis C2).
Donderdag 17 maart
Dit wordt een middag om een ledenvergadering te houden.
Onze laatste grote ledenvergadering was:in maart 2019.
Dat lijkt lang geleden. Je kunt ook vragen: zo kort geleden?
Nu twee jaar verder is er weer een ledenvergadering. Kijkt u nog wel even
het verslag van !6 September 2021 na? Het zou mooi zijn als u kunt komen.
Er is vast wel lekkers bij de koffie en een verrassing in de pauze.
Na de pauze komt Tonny van der Geer met een tafel cadeautjes voor Pasen,
die u van haar kunt kopen. Zij was eerder bij ons, dat was een groot succes.
Allen hartelijke welkom.
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Sectie NOORD
Voorzitter Mevr.
P.C.L.W. Lier,
Nijbroekseweg 103,
7323 XC Apeldoorn,
tel 055-3671612.
Locatie: Het Kristal,
Distelvlinderlaan 200, 7323
XB Apeldoorn. Iedereen
wordt van harte
uitgenodigd. Leden van de
sectie Zuid, De Veenkamp
en KBO-leden zijn van
harte welkom!!! De middagen worden gehouden op de 2e woensdag van de
maand, van 14.30 tot ca. 16.30 uur. 14.00 inloop met koffie en thee. De
dichtstbijzijnde bushalte is Citroenvlinder op één minuut lopen van Het
Kristal (bus RRReis 2).
Woensdag 9 maart
Nico Rasch (5-4-1938) werkte vele jaren als regisseur bij de Evangelische
Omroep. Hij bedacht en maakte vele programma’s, vaak in het buitenland.
Bekend werden programma’s als ‘De Verandering’ en ‘Prinsen en
Prinsessen’. Leuk waren de muziek programma’s met b.v. het Metropoleorkest en met Pieter van Vollenhoven.
Na zijn pensionering hielp hij ‘Family 7’ te bedenken en de eerste
programma’s te maken. De laatste jaren geeft hij lezingen voor kerkelijke
verenigingen, christelijke campings en koren en met name regelmatig bij
PCOB verenigingen. Onderwerpen zijn o.a. ‘Het leven van Johannes de
Heer’ (met korte film), ‘De Tabernakel’ (met platen), ‘Waarom Israël’, en
‘Bijzonderheden over de Statenbijbel’ (met korte film en grote plaat).
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KBO Ledenbijeenkomsten
Woensdag 16 maart 2022, 14:30
uur: Algemene Vergadering en
50-jarig
bestaan
De jaarlijkse Algemene
Vergadering waar het bestuur
van uw vereniging verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van de
afgelopen jaren. Dit wordt een feestelijke middag voor- al omdat het bestuur
op deze middag extra aandacht wil schenken aan ons uitgestelde 50-jarig
bestaan.
Kom a.u.b. op tijd en vergeet niet uw komst te melden, om teleurstellingen te voorkomen(!): tel. 06 348 304 72 of e-mail: rien.bout80@gmail.com.
AANGEBODEN:
Heeft u hulp nodig bij kleine
reparaties klein onderhoud e.d.?
Aarzel niet, bel naar de
coördinator
Coördinator Hulpsaam: vacant

GEVRAAGD:
Kunt u hulp bieden aan PCOB leden
bij klusjes die ze zelf niet of met
moeite kunnen doen? Meld u als
vrijwilliger bij de coördinator

RIJBEWIJSKEURING voor 75-plussers
U kunt besparen op deze keuring bij een van de volgende artsen:
Dhr. J. Nijst, Achterdorperweg 10, Emst. Tel: 0578-574621.
Afspraak maken iedere maandag van 8.00 tot 10.00 uur. Tarief: € 40.
Drs. G. Solodovnik, Buurthuis Maasstraat 4, Tel: 055-5331377.
e-mail: rijbewijskeuring@hotmail.com Tarief: € 45 en met ledenpas
€ 40.
Rijbewijskeuringsarts R.M.F. Sadiek.
Afspraak via:Website: www.rijbewijskeuringsarts.nl of
E-mail: info@rijbewijskeuringsarts.nl of telefonisch: 085-4883616 of
036-7200911 bereikbaar maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur.
Tarief met ledenpas € 40,- anders € 50,-.
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PCOB Afdeling APELDOORN
www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn
Bestuur
Voorzitter: Mevr. J.W. Kusters
Tel. 055-5331180
Email j.kusters3@upcmail.nl
Secretaris: Mevr. J.E. Hoogeveen
Tel. 06-14817674
Email apeldoorn@pcob50plus.nl
Penningmeester: Mevr. E. de Jong
Tel. 055-5419973
E-mail fampdejong@chello.nl
Banknr: NL79RABO0393256324 t.n.v.
PCOB. Apeldoorn.
Algemeen: vacant
Email
Ledenadministratie:
Opgave nieuwe leden, overlijden,
verhuizing: Mevr. A. Brunsting
Tel 06-27362519
Email: a.brunsting@hotmail.nl
Belastingadviseurs:
Coördinator: Mevr. R.J. van der WalNorde, Tel. 055-366 22 58
Email walnorde@outlook.com
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

H.J. te Bokkel
W. Bonestroo
J. Bosgoed
J. Groot
R. Kleijer
G. Singh
J. Timmerman
K.G. Veldman
J.F. Wormer

Tel. 055-331019
Tel. 055-8443682
Tel. 06-33587021
Tel. 06-14912829
Tel. 055-5419825
Tel. 06-39790461
Tel. 055-3554976
Tel. 06-14041881
Tel. 055-3782177

Vrijwillige Ouderenadviseurs
zorg en welzijn (AWBZ / WMO)
wonen, mobiliteit, sociale zaken:
Dhr. Th. Hoogeveen
Tel. 06 49196618

Email t.hoogeveen3@upcmail.nl
Verspreidingspunt
KBO/PCOB Magazine -Nieuwsbrief
BijBeeld
De Bovenkruier 47
7323 AJ Apeldoorn
Coördinator verspreiding en
bezorging KBO/PCOB Magazine
Dhr. C. Knoester Tel 055-5420879
Email carel.knoester@hetnet.nl
Redactie Nieuwsbrief/website
Dhr. J. Keuzenkamp
Tel. 5431900 / 06-33186767
E-mail jankeuzenkamp@gmail.com
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