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Komt alles goed? Alles komt goed! 

Bent u ook weleens bang? Ik bedoel, voelt u zich weleens angstig of bang, 
angstig wat betreft de toekomst, de dreiging van een oorlog, bang voor 
ziekte en ouder worden, bang voor de dood? 
Ik ben opgegroeid met de Bijbelverhalen. Vroeger stond in de Bijbel 
kennelijk wat anders dan tegenwoordig. 
Als ik vreselijk mijn best deed om alles goed te doen, kreeg ik toch keer op 

keer straf van mijn vader, met de 
boodschap dat Jezus oordeelde en 
de hel mijn toekomst zou zijn. 
Het verhaal van Goede Vrijdag en 
Pasen heb ik als kind dus niet zo 
goed begrepen. De angst dat ik niet 
in de hemel zou komen en mijn 
moeder wel, maakte me zo angstig 

en bang, want dan zou ik haar nooit meer zien. 
Ik kan u geruststellen. Toen ik volwassen werd en bij het ouder worden is 
het goed gekomen. Ik ben de Bijbel beter gaan begrijpen. 
In de Bijbel wordt over de liefde van God en genade geschreven. 
En niet alleen psalmen, maar ook veel andere liederen die nu worden 
gezongen geven mij het vertrouwen dat het goed komt. Komt alles goed? 
Ik heb in mijn leven veel verhalen gehoord, gesprekken gevoerd en naar 
levensverhalen geluisterd. 
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Vragen en verhalen van zieken, van volwassenen, van ouderen en jongeren. 
Velen hadden wel een christelijke opvoeding gehad en een christelijke 
school bezocht, maar voor de meesten bestond God niet meer. 
Als ik dan vroeg: Wie hoop je te ontmoeten? Ik bedoel na je 
dood of in het hiernamaals? Dan volgde een heleboel namen van familie en 
vrienden en soms kwamen er tranen, want hoewel God niet bestond, hoopten 
ze toch in de Hemel bij God of zo iets te komen. Dat ontroerde mij, want die 

Bijbelverhalen van vroeger, er blijft toch iets 
van hangen, iets van hoop. 
De hoop op een onvoorspelbare heerlijke 
toekomst, die blijft. 
Ik zag het laatst in een programma met Jan 
Slagter. Hij vertelde over het zingen vroeger 
in het gezin waar hij opgroeide. Hij kende 
psalm 42 van het hijgend hert nog uit zijn 
hoofd en begon het ook spontaan te zingen. 
Alles komt goed?! 
The Passion, die aanstaande donderdag vanuit 
Doetinchem op de tv wordt uitgezonden, heeft 
ook dat thema: Alles komt goed?! 
Speciaal de jongeren zitten op dit moment 
hopeloos in de knel. Daarom mogen zij het 

kruis door de stad Doetinchem dragen. Hoe mooi en symbolisch is dat. 
Komt alles goed? Daar heb ik ook geen pasklaar antwoord op. Een 
bevriende predikant verwoordde het zo prachtig. Hosanna, Hosanna, dat 

betekent: Heer red ons 
toch!, ‘Heer red ons toch!’ 
riepen de mensen toen Jezus 
Jeruzalem binnen reed. Een 
paar dagen later roept de 
menigte ‘Kruisigt Hem’. 
Jezus ging op Palmzondag 
Jeruzalem binnen op een 
ezel. 

Vroeger ging een koning op een paard, strijden in de oorlog. 
Koning Jezus ging op een ezel, een lastdier. Zo ging Hij Jeruzalem binnen, 
nederig en zonder geweld. 
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Als wij volgelingen van die Koning zijn, moet er toch iets van Hem uit- en 
afstralen op ons. Als alles goed zal komen, zal dat toch komen door 

vertrouwen op God. God die ons 
oproept de vrede te bewaren. 
Alles komt goed, we kunnen aan 
God toevertrouwen dat het goed 
komt! 
Maar God heeft op aarde ook 
mensen rond lopen die er soms 
een puinhoop van maken. Mens 
zijn is verantwoordelijkheid 
dragen, verantwoordelijkheid 
voor jezelf, voor je omgeving, 

voor de natuur, voor de vrede, voor de aarde en voor de wereld. Vijf mei 
mogen we in Nederland 77 jaar vrede vieren. Laten we daar dankbaar voor 
zijn. En als er dan toch dreiging en gevaar is? En alles uitzichtloos lijkt? 
Komt dan alles goed? Dat mogen we aan God overlaten, Hij laat niemand 
vallen. Met God hebben we een onvoorspelbare mooie toekomst! 
 
WACHTEN OP EEN WONDER 
 
Ik heb gehoord, dat velen van jullie zitten wachten op een wonder. 
Een wonder dat Ik, jullie God, de wereld zal redden. 
Hoe zal ik redden zonder jullie handen? 
Hoe zal ik recht spreken, zonder jullie stem? 
Hoe zal ik liefhebben, zonder jullie hart? 
Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit handen gegeven. 
Heel Mijn schepping en mijn wondermacht. 
Niet jullie, maar Ik wacht nu op een wonder. 
 
(Kerk in Actie november 2011) 
 
Beste mensen, komt alles Goed? Alles komt Goed! 
Hartelijke groeten voor u allemaal. 
Als u wilt reageren? Het kan, het mag en ik waardeer het. 
 
Joke Kusters. (j.kusters3@upcmail. Tel: 055 -5331180 



mei pagina nr. 4 

 
IN MEMORIAM 
Aan onze afdeling is ontvallen: 
 
26-2-2022 Dhr. G. Doekes Apeldoorn 

 
Levenslied (Lied 830 uit het liedboek) 
 
Leven is wachten, dagen en nachten 
Denken en dromen, of het zal komen 
Dat grote geluk 
 
Leven is vragen, wachten, verdragen 
Zwoegen en zwijgen, antwoorden krijgen 
Waarom je niet vroeg 
 
Leven is lijden, niet te vermijden 
Onmacht verduren, eindeloos turen 
Naar komend licht 
 
Leven is dwalen, oude verhalen 
Speuren en zoeken, in stoffige boeken 
De sporen van God 
 
Leven is kijken, elkander verrijken 
Opnieuw beginnen, leven beminnen 
Spontaan als een kind 
 
Leven is opstaan, elkaar tegemoet gaan 
Een hart om te geven, en kwaad te vergeven 
Het leven was/is goed 
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Notulen ledenvergadering PCOB afdeling Apeldoorn 

Overleg Ledenvergadering PCOB afdeling Apeldoorn 

Datum 17 maart 2022, 14.30–16.00 uur 

Aanwezig Mw. Kusters, mw. de Jong–van Heerde, mw. 
Hoogeveen–van der Waals, dhr. Groot, mw. 
Nieuwkoop, mw. van Eeden, mw. Vunderink, mw. 
Brunsting, mw. van Werven, mw. van Ee, mw. Pelt, 
mw. de Vries, dhr. Hissink en mw. Bomhoff.  

Afwezig met 
kennisgeving 

Dhr. Kloosterboer, mw. Kloosterboer, mw. 
Regterschot, dhr. Regterschot 

1. Opening 

Mw. Kusters verwelkomt de aanwezigen. Mw. Kusters geeft aan dat dhr. en 
mw. Kloosterboer en dhr. en mw. Regterschot zich hebben afgemeld voor de 
ledenvergadering. Mw. Kusters geeft aan dat wij de afgelopen twee jaar 
moeilijke jaren hebben gehad in verband met de situatie rondom Covid-19. 
Mw. Kusters geeft aan dat het nog steeds een moeilijke tijd is in verband 
met de situatie in Oekraïne.  

2. Mededelingen 

Mw. Kusters geeft aan dat er geen mededelingen zijn.  

3. Verslag Algemene ledenvergadering 16 september 2021  

Mw. Kusters geeft aan dat op 16 september een korte ledenvergadering is 
gehouden tijdens de feestelijke bijeenkomst van 40 jaar bestaan van onze 
PCOB-afdeling. Mw. Kusters vraagt of er vragen of opmerkingen zijn naar 
aanleiding van verslag algemene ledenvergadering 16 september 2021. Er 
zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit verslag. Hierdoor 
wordt het verslag van de algemene ledenvergadering goed gekeurd.  
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4. Jaarverslag 2021 van de secretaris 

Mevrouw Hoogeveen–van der Waals geeft aan dat in de vorige nieuwsbrief 
het jaarverslag 2021 geplaatst is. Zij benoemt verschillende zaken die in het 
jaarverslag zijn opgenomen. Mw. Kusters geeft een toelichting over de dag 
van de ouderen, zaken die besproken worden in het SPA-overleg (Senioren 
Platform Apeldoorn).  

Na de presentatie vraagt zij of er vragen zijn naar aanleiding van het 
jaarverslag. Er zijn geen vragen naar aanleiding van het jaarverslag.  

5. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester 

Mw. de Jong-van Heerde geeft een presentatie over het financieel 
jaarverslag. Zij benoemd verschillende zaken die in het financieel verslag 
zijn opgenomen. Mw. de Jong–van Heerde geeft aan dat er dit jaar een 
tekort was van €300,-, ondanks dat het afgelopen jaar een aantal maanden 
geen activiteiten plaats vonden, waaronder het jaarlijks uitstapje. Mw. de 
Jong–van Heerde geeft aan dat het ledenaantal is terug gelopen, waardoor 
onze afdeling minder contributie int en minder inkomsten heeft. Dhr. 
Hissink vraagt zich af of onze afdeling subsidie krijgt van de gemeente 
Apeldoorn. Mw. Kusters geeft aan dat het SPA wel subsidie krijgt van de 
gemeente Apeldoorn, maar dat deze subsidiegelden voor gezamenlijke 
activiteiten van de gezamenlijke ouderenbonden zijn bedoeld (zoals inzet 
van HUBA’s hulp bij belastingaangifte, vrijwillige ouderenadviseurs en 
andere projecten). 

6. Verslag kascontrolecommissie 

Mw. de Jong–van Heerde geeft aan dat zij op 11 februari een afspraak had 
met dhr. A. Hissink en mw. R. Hanneszen en dat zij de kas hebben 
gecontroleerd en dat zij hiermee akkoord gingen. Mw. Hanneszen geeft aan 
dat zij vragen hebben gesteld en dat mw. de Jong–van Heerde hier een 
heldere toelichting op gaf. Mw. de Jong–van Heerde bedankt mw. 
Hanneszen en dhr. Hissink dat zij de kas hebben gecontroleerd.  
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We spreken af dat volgend jaar de kascontrole wordt uitgevoerd door mw. 
Nieuwkoop en dhr. Hissink.  

7. Vacatures vrijwilligers 

Mw. Kusters geeft aan dat er in de nieuwsbrief een paar keer oproep heeft 
gestaan dat wij bezorgers zoeken om de nieuwsbrief rond te brengen. Tot op 
heden hebben wij hier geen reactie op ontvangen.  

Daarnaast zoeken wij al een tijd vrijwilligers voor ‘omzien naar elkaar’. We 
zoeken vrijwilligers die bezoeken af willen leggen bij leden. Mw. Kusters 
geeft aan dat wij laatst een reactie hebben gehad op een vrijwilligersvacature 
via de website ‘Apeldoorn pakt aan’. Mw. Kusters vertelt dat zij met een 
geïnteresseerde een kennismakingsgesprek heeft gevoerd en afgesproken 
heeft dat deze geïnteresseerde helpt bij de PCOB-bijeenkomsten in de 
Hofstadkerk.  

Mw. van Eeden vraagt of wij ook vrijwilligers hebben die begeleiding 
bieden naar het ziekenhuis. Mw. Pelt geeft aan dat onze afdeling dit niet 
biedt, maar dat men voor begeleiding naar het ziekenhuis contact op moet 
nemen met het KAP.  

Mw. Kusters geeft aan dat ze heeft besloten om te stoppen met het 
voorzitterschap. Mw. Kusters geeft aan dat ze dit besluit heeft genomen in 
verband met haar slechtziendheid. Mw. Kusters geeft aan dat ze lijdt aan 
maculadegeneratie en dat haar gezichtsvermogen de afgelopen maanden 
verslechterd is en dat de oogaandoening progressief is. Mw. Kusters geeft 
aan dat ze als voorzitter regelmatig aanwezig moet zijn bij bijeenkomsten en 
dat het vervoer voor haar een probleem is, en dat ze ook moeilijk teksten kan 
lezen. Mw. Kusters geeft aan dat ze de afgelopen 7 jaar voorzitter is geweest 
van afdeling Apeldoorn en daarvoor 10 jaar voorzitter van de sectie De 
Maten. Mw. Kusters geeft aan dat het bestuur op zoek zal gaan naar een 
geschikte nieuwe voorzitter en dat zij een nieuwe voorzitter zal inwerken.  

8. Rondvraag 
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Mw. van Eeden geeft aan dat ze verbaasd was dat in het woonzorgcentrum 
waar zij woont niet gestemd kon worden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Mw. Kusters geeft aan dat ze dit door zal geven 
aan de gemeente Apeldoorn. 

9. Afsluiting 

Mw. Kusters bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

Vacature Voorzitter PCOB 
 
Dit wordt een verdrietig verhaal. Tijdens de ledenvergadering heb ik er al 
iets over verteld. Vier jaar geleden werd bij mij een erfelijke oogziekte 
geconstateerd. Daar word ik tot op dit moment voor behandeld. 
De laatste maanden is het erg verslechterd. Ik kan mij nu wel slechtziend 
noemen. Vandaar deze vacature. 
Als iemand zich meldt zou dat geweldig zijn. We zijn als bestuur natuurlijk 
ook bezig met het zoeken naar een opvolger. Het zou goed zijn als ik 
hem/haar kan inwerken en dan na niet al te lange tijd het voorzitterschap kan 
overdragen. 
 
Joke Kusters. Tel: 055-5331180 of per mail. j.kusters3@upcmail. 
 
Persbericht 
   
Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer in Apeldoorn 

  
Reizen met het openbaar vervoer is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Met hulp van ervaringsdeskundigen 
blijkt het makkelijker dan gedacht.  
Ervaren OV-ambassadeurs geven 
(aankomende) reizigers advies en 
tips over 
het reizen met trein of bus. Langer 
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zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfredzaamheid. 
Ervaren OV-ambassadeurs omarmen dit en helpen 55-plussers graag op 
weg. Vragen over het reizen met bus of trein zoals: ‘Hoe vraag ik een ov-
chipkaart aan? Welk 
abonnement past het best bij mij?’ worden door hen toegelicht.  
Elke maand vindt dit speciale inloopspreekuur plaats.  
   
Wanneer: maandag 25 april 2022 
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur 
Waar: CODA Bibliotheek De Maten, Violierenplein 102, Apeldoorn 
   
Telefonisch spreekuur  
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook mogelijk. Dagelijks 
zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens het telefonisch spreekuur om OV-
vragen te beantwoorden.  
Zij zijn bereikbaar op nummer: 038 – 303 70 10.    
   
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur 
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur  
  
Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de interactieve 
informatiebijeenkomsten. Data en tijdstippen van deze bijeenkomsten zijn te 
vinden op de website. Voor meer informatie en alle activiteiten: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.  De OV-ambassadeurs helpen u graag 
op weg! 
   
Contactinformatie  
OV-ambassadeurs 
p/a YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle 
Tel. 038-454 01 30 
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Epictetus (50-ca. 130) 

Seneca (ca. 4 v.Chr. - 65 n.Chr.) 

Probeer je niet onnodig druk te maken 
 

Het stoïcisme is een filosofische stroming 
die rond 300 v.Chr. begon in Griekenland. 
‘Stoïcisme’ komt van ‘stoa’, Een stoa was in 
het oude Griekenland een gedeeltelijk 
overdekte zuilengang waar onder meer 
filosofen met elkaar in gesprek waren. 
Vooraanstaande stoïsche filosofen 
(stoïcijnen) waren de Romeinen Epictetus en 
Seneca. 
 
Als kerngedachte geldt binnen de Stoa de 
opsplitsing van alle zaken en gebeurtenissen 
in het leven en de wereld in een scherpe 
tweedeling. Enerzijds het individu en zijn 
bijhorende emoties, gevoelens en 

handelingen, die hij tevens volledig onder controle heeft, en anderzijds al 
het andere dat buiten de wil en het kunnen van het individu valt zoals het 
weer, de mening van een ander en de oneerlijkheid van het leven. Volgens 

de Stoa dient men zich niet negatief te 
laten beïnvloeden door het tweede. 
Men moet en zelfs mag zich niet 
slecht voelen over zaken die men niet 
direct kan veranderen, maar men dient 
ze te aanvaarden en zelfs te 
waarderen. De Duitse filosoof 
Friedrich Nietzsche was een 
aanhanger van deze filosofie, hetgeen 
blijkt uit zijn begrip amor fati, Latijn 
voor omarm het lot (letterlijk: liefde 

voor het noodlot). 
Dit is natuurlijk niet 100% uitvoerbaar. Bij iemand die bijvoorbeeld een 
naaste heeft verloren hoef je er niet mee aan te komen. Maar het is uiteraard 
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Friedrich Nietzsche  (1844-1900) 

wel zo dat het geen zin heeft om te proberen je tegen dingen te verzetten 
wanneer dat onmogelijk effect kan hebben. Zelf probeer ik zoveel mogelijk 
me niet druk te maken over zaken waar ik geen invloed op heb. Natuurlijk 

lukt dat niet altijd, want als mens ben je in 
beperkte mate rationeel. Overigens krijg ik 
nogal eens van mensen te horen dat ik te 
rationeel zou zijn. Daar heb ik maling aan, 
want er blijft naar mijn idee voldoende 
irrationaliteit over. 
 
Het begrip amor fati doet denken aan het 
boek Job in het Oude Testament: 
 
‘Toen ging de satan van des Heren 

aangezicht heen, en sloeg Job met boze 
zweren, van zijn voetzool af tot zijn 
hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf 
om zich daarmee te krabben, terwijl hij 

neerzat in de as. Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw 
vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! Maar hij zeide tot haar: Zoals een 
zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en 
het kwade niet?’ 
 
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne spreek ik regelmatig mensen die 
zich daar druk over maken. Iemand zei zelfs: ‘Ik sta ermee op en ik ga ermee 

naar bed’. Daar is natuurlijk niemand mee geholpen. Ik zeg dan steevast 

zonder het stoïcisme met name te noemen: ‘Als je ergens geen invloed op 
hebt kun je het beste proberen je er niet druk over te maken’. Ik zeg er dan 

wel bij dat dat niet altijd lukt, ook mij niet, en dat de gruwelijke 
gebeurtenissen mij ondanks deze nuchtere benadering wel degelijk raken. 
 
Het onderstaande oude gedicht beeldt mooi uit dat je het onvermijdelijke 
niet kunt ontlopen. 
 
Jan Keuzenkamp. 
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De tuinman en de dood 
 
Een Perzisch Edelman: 
 
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik! 
 
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood 
 
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant, 
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand 
 
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' 
 
Van middag - lang reeds was hij heengespoed - 
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet 
 
'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?' 
 
Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't, 
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast 
 
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, 
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.' 
 
Pieter Nicolaas van Eyck (1887-1954) 
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Advertenties
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S E C T I E N I E U W S  

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 19 mei 
 

Inloop om 14.00uur met 
koffie/thee en iets lekkers. De 
Vereniging Oud Apeldoorn komt 
met een film: ‘De Parel van de 
Veluwe’. 
Het is mooi om een film over 
Apeldoorn, als parel van de 
Veluwe te zien. 

De mensen van de vereniging kunnen er prachtig over vertellen en hebben 
ook veel boeken om in te zien. 
 
Komt allen en neemt familie, vrienden en buren maar mee. 
 
Hartelijk welkom!!! 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
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Openluchtmuseum Arnhem 

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 11 mei 
 

Op 11 mei 2022 organiseren 
wij een lezing over het 
Openluchtmuseum in Arnhem. 
Vanaf 13.45 uur is de inloop in 
de aula van het Kristal met een 
kopje koffie of thee met wat 
lekkers. 
Daarna start de lezing over het 
openluchtmuseum met foto's en 
voorwerpen 
Na de pauze waarin een 
collecte is, gaat de lezing weer 

verder. Tussendoor zal Jan Keuzenkamp  piano spelen met en zonder zang. 
We sluiten de middag om 16.30 gezamenlijk af. 
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KBO Ledenbijeenkomsten 
 

Ledenbijeenkomsten KBO, 
WZC Ste. Marie, 
Arnhemseweg 279 
7333 AS Apeldoorn.  
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. 
Nog even dit: Voelt u zich niet goed, blijf thuis.  

Woensdag 18 mei 

De Heer Rein Mouw presenteert ons een klankbeeld met de titel Zwerven 
over de Veluwe. Wij zwerven met hem mee in alle vier de jaargetijden door 
bos en over de hei. Ook maken we kennis met nog op bijzondere manieren 
levende oude Veluwenaren. 
 

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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Bestuur  
Voorzitter: Mevr. J.W. Kusters 
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verhuizing: Mevr. A. Brunsting 
Tel 06-27362519 
Email: a.brunsting@hotmail.nl 
 
Belastingadviseurs:   
Coördinator: Mevr. R.J. van der Wal-
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Dhr. J. Bosgoed Tel. 06-33587021 
Dhr. J. Groot Tel. 06-14912829 
Dhr. R. Kleijer Tel. 055-5419825 
Dhr. G. Singh Tel. 06-39790461 
Dhr. J. Timmerman Tel. 055-3554976 
Dhr. K.G. Veldman Tel. 06-14041881 
Dhr. J.F. Wormer 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  
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BijBeeld  
De Bovenkruier 47  
7323 AJ Apeldoorn 
 
Coördinator verspreiding en 
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Dhr. C. Knoester Tel 055-5420879 
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