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Hoe is het met de tijd? 

 
Als je in deze tijd vraagt naar de tijd, dan zit de tijd tegenwoordig in je 

broekzak of in je tas. 

De tijd staat op je mobiele telefoon. Alles staat er 

op en zit er in. Je contacten, je bankzaken, je 

overzichten en ook nog je QR code om ergens 

naar binnen te kunnen. Je kunt er zelfs mee 

betalen 

Persoonlijk ben ik daar niet zo’n voorstander van 

en ik ben er ook niet zo mee bezig. Mijn vaste 

lasten gaan al automatisch en de rest pin ik liever, 

anders vergeet ik de pincode.  

Ja, de contacten zijn fijn. Je kunt overal even 

bellen of een appje sturen. Ook voor mijn 

kleinkinderen is dat belangrijk. Oma moet wel 

meedoen. 

Kijken hoe laat het is doe ik nooit op mijn 

mobieltje. Ik denk weleens: wat zal het een 

toestand worden, als dat ding zoek is,of je bent het 

verloren: wat een paniek en gedoe. 

 

Als jong kind had ik een tante Cornelia, een zuster van mijn Oma. Ze was al 

heel jong weduwe. Ze woonde in een klein huisje, onder aan de dijk. Een 

stoep noemden ze dat vroeger. 
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Christaan Huijgens 

De nieuwe klok 

Toen in 1953 de watersnoodramp ook over Zuid Holland kwam, zat tante 

Cornelia boven op het dak. Haar hele huisje stond onder water en ze hebben 

haar met een bootje gered. 

Een half jaar later is ze overleden. Ze kon de ellende niet aan toen het water 

zakte. Haar hele huisje zat onder de modder. 

Voor haar was dat de ramp: altijd poetsen en 

boenen. Ze was zo proper en netjes, want wat 

zouden de mensen wel niet zegen als ze dood 

was en haar huisje was vuil. 

 

Ik vertel u dit, omdat ze een Friese staartklok 

had. Als door een wonder heeft die klok de 

watersnood overleefd en hij kwam bij ons in 

huis te hangen. 

Na het overlijden van mijn moeder, kwam de 

klok bij mij terecht. Ik woonde toen al in 

Apeldoorn en daar heeft de klok niet lang 

gehangen, want hij werd gestolen. Klok weg, 

een vreselijk gemis , dus kwam er een Franse 

klok voor terug. Die hing jarenlang bij mij aan de muur, maar kort geleden 

bleek dat hij toch wel erg oud en versleten was.  

Eigenlijk heb je helemaal geen klok nodig, was de 

reactie. Je kijkt toch op je mobieltje hoe laat het is? 

Ik kijk nooit op mijn mobieltje hoe laat het is. Ik wil 

een klok die tikt, die op de halve en hele uren slaat 

en die mij gezellig de tijd laat zien met wijzers die 

langzaam voorbij schuiven. Een klok die je ook niet 

een uur achteruit kunt zetten met de winter tijd, 

want dan draai je hem stuk. 

De tijd kun je niet terugdraaien en een klok ook niet, 

hooguit elf uur vooruit, maar dat is geen optie met 

dat slagwerk. Gewoon de klok een uur stilzetten. 

In het boek Prediker staat: Alles heeft zijn tijd 

 ( hoofdstuk 3) Voor mij lijkt dat wel op een agenda 

of kalender. Er is een tijd om op te staan en er is een 

tijd om naar bed te gaan. Er is een tijd om te rusten 

en er is een tijd om te werken. 
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Christiaan Huijgens (1551-1624) vond het slingeruurwerk uit. Hij had ook 

verstand van sterren. Volgens mij was hij een man die veel naar de hemel 

keek. 

Hij kon aan de stand van de zon en maan zien hoe 

laat het was. De zon en de maan, de dag en de 

nacht, gaven de tijd aan, het verschil tussen licht en 

donker. 

Wat ben ik die Christiaan dankbaar voor die 

uitvinding, want ik heb weer een klok met 

slingeruurwerk aan de muur. 

 

Het is een heel oud en lang lied , maar ik wil u toch 

een stukje meegeven. 

 

 

Grootvaders klok (woorden van S.J.V.) 

 

Grootvaders klok was een deftige klok 

Met haar uurwerk zoo goed en secuur 

En zij liep zo geregeld, want negentig jaar 

Verkonde haar stem steeds het uur 

En op Grootvaders dag , toen hij ‘levenslicht zag 

Kwam de klok ook het huis in meteen 

Als knaap reeds, had Grootvader menige keer 

Aan de klok zijn geheimen verteld 

En haar slinger steeds volgend, al heen en al weer 

Werd lief en leed haar verteld 

Op een maal, te midden van een doodstille nacht 

Ontwaakte wij, hevig ontsteld 

Want de wekker der klok, in geen jaren gebruikt 

Liep af met vervaarlijk geweld 

Sinds negentig jaar ongestoord, tik, tak 

Zijn levens- tijd tellend steeds voort, tik, tak 

Maar op eens bleef zij staan, om nooit meer te gaan 

Want ’t doods- uur van ‘d oude was daar 

 

Een heel toepasselijk lied over tijd, de tijd van de klok, de tijd van nu, de tijd 

die achter ons ligt, de tijd van de toekomst maar ook de tijd van de 
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eeuwigheid. Wij hebben als ouderen, niet zoveel tijd meer over. Laten we 

dankbaar zijn voor de tijd die ons nog rest.  

Als mijn klok dan voor de laatste keer slaat en stil staat, geloof ik dat het 

met de eeuwigheid wel goed komt. 

Maar zou ik ook wel graag over 77 jaar herinnerd willen worden, zoals die 

propere tante Cornelia van de watersnood en de Friese staartklok?  

Dat is wat het spoor achter laat! 

Voor u allen, neem de tijd, probeer te genieten, ook als het vroeg donker 

wordt. 

Ik sla weer een arm om u heen, met hartelijke groeten. 

Joke Kusters. ( reageren? ) 055-5331180. J.kusters3@upcmail.nl 

 

 

IN MEMORIAM 

 
Aan onze afdeling zijn ontvallen: 

 

08-10-2021 Mevr. A.P. Bestebreurtje-Denekamp Lieren 

21-09-2021 Mevr. A. Stomphorst-van Someren Apeldoorn 

14-09-2021 Dhr. P. Laning Apeldoorn 

 

 

Wat zal die wereld mooi zijn! 

 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Als Jezus weer zal komen op de wolken 

Als al wat leeft in landen, al de volken 

Zich voor Hem buigen, vol ontzag 

 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen 

Als volken. niet gescheiden meer door grenzen 
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Joke opent de beurs 

Zich zullen scharen onder Jezus vlag 

 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Als heel de schepping, zal gezuiverd wezen 

Als d’ aarde vernieuwd zal zijn en ook genezen 

Van al het kwaad, van heel ons wangedrag 

 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Als God d’ aarde met heerlijkheid zal kronen 

En in een nieuwe wereld ons doet wonen 

Wat zal die wereld mooi zijn op die dag! 

 

(Lied uit de bundel van: Joh. De Heer.) 

 

 
 
Bloemen en Beurs op de Dag van de Ouderen 
 

Het was in het eerste weekend van 

oktober ‘Dag van de ouderen’. 

Wij hebben er maar twee dagen 

van gemaakt, Vrijdag 1 oktober 

hebben we naar dertig verpleeg en 

verzorgingshuizen bloemen 

gebracht voor in de huiskamers. 

Wat werd dat gewaardeerd, overal 

positieve reacties, van ‘Wat leuk 

dat u aan ons denkt’ tot ‘O, is het de dag 

van de ouderen? Fijn dat 

u aan ons denkt’. 

Een leuke klus dus om te doen, een 

bloemetje weggeven, namens het 

Senioren Platform van de gezamenlijke 

ouderenbonden. 
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Joke, Bella en de locoburgemeester 

Zaterdag 2 Oktober een sportbeurs bij 

Malkenschoten, samen met de 

Sportraad georganiseerd. 

Het is de bedoeling dat ouderen 

blijven bewegen, en op die beurs 

was er informatie over. 

Het leuke was, dat ik samen met de 

locoburgemeester Detlev Cieszo het 

geheel mocht openen. 

En weet u, mijn hondje Bella was er 

ook bij. Die vond het allemaal 

heel interessant, want wij bewegen 

samen natuurlijk ook heel veel. 

 

Joke kusters. 

 

 

 

Persbericht Oost-Veluwe  

Goede palliative zorg van levensbelang  

Apeldoorn, 7-10-2021. In Oost-Veluwe investeren huisartsen, 

thuiszorgorganisaties, Gelre Ziekenhuizen, vrijwilligers, geestelijk 

verzorgers en andere paramedici gezamenlijk in het verbeteren van 

palliatieve zorg. Met elkaar maken zij specialistische kennis op het 

gebied van palliatieve zorg toegankelijk voor ongeneeslijk zieke mensen 

en hun naasten en werken hierin zoveel mogelijk samen met de patiënt 

en diens naasten. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van Mijn Zorgpad, 

een digitale wegwijzer voor patiënten in de laatste levensfase. Mijn 

Zorgpad werd op 6 oktober feestelijk gelanceerd in theater Orpheus 

waar patiënten, naasten en betrokkenen vanuit alle disciplines aanwezig 

waren. 
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In iemands laatste levensfase kan de zorgvraag veranderen en sterk wisselen. 

Om te voorkomen dat mensen zelf al het uitzoek- en regelwerk moeten doen 

én om proactief te kunnen 

meedenken, heeft het netwerk 

palliatieve zorg Oost-Veluwe samen 

met patiënten en hun naasten Mijn 

Zorgpad ontwikkeld. Dit zorgpad 

beschrijft de route die een patiënt 

gaat. Er staat in wie je kunt 

inschakelen, welke hulpmiddelen er 

zijn en hoe je kunt leven met een 

ongeneeslijke ziekte. Vaak zijn er in 

iemands laatste levensfase veel hulpverleners betrokken bij de zorg. Om de 

juiste deskundigheid op het juiste moment in te zetten is in 2018 een 

zorgpad voor hulpverleners ontwikkeld. Het belangrijkste hiervan is dat 

mensen in de laatste levensfase persoonlijke begeleiding krijgen van een 

verpleegkundige palliatieve zorg die hen thuis bezoekt en persoonlijke 

ondersteuning biedt op basis van vragen en wensen. Deze verpleegkundige 

kan vroegtijdig worden ingezet, ook als er nog geen lichamelijke zorg nodig 

is. De verpleegkundige heeft nauw contact met huisarts en verwijst indien 

nodig de weg naar aanvullende zorg of hulpverlening. Hier hebben sinds 

2018 al meer dan 800 mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten 

gebruik van gemaakt. Mijn Zorgpad is hier een aanvulling op, waardoor nu 

de patiënt zelf alle informatie en mogelijkheden tot hulp en ondersteuning 

beter kan vinden.  

Feestelijke Kick-off in theater Orpheus 

Woensdagavond 6 oktober vond de feestelijke start plaats in Theater Orpheus 

met film, korte presentaties en de 

Mantelzorgmonologen door Cedertrainingen. In 

de monologen stond niet het levenseinde 

centraal, maar het leven voor de dood. Het 

samenspel tussen beroepskrachten en 

mantelzorgers liet knelpunten zien in het 

zorgaanbod, regelgeving en de benadering van 

hulpverleners die prikkelden tot reflectie. In de nabespreking werden dromen 

en verbeterpunten met de zaal besproken en werd de vraag gesteld: wat zou jij 

anders doen als jij het morgen voor het zeggen had? De opgeschreven wensen 
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zijn verzameld in een wensboom en bieden het netwerk input voor verdere 

doorontwikkeling. 

Enkele reacties van bezoekers 

Het symposium heeft diepe indruk gemaakt, Als oudere weet ik wat 

palliatieve zorg (in de familie) 

is. Vooral de voorstelling van 

de drie acteurs was intiem, 

aangrijpend en herkenbaar, 

Dit had ik niet willen missen! 

Goed om te zien dat er zoveel 

belangstelling en 

betrokkenheid is. De kwaliteit van zorg, passende zorg, het vastleggen van 

persoonlijke wensen en mijn persoonlijke speerpunt; oog voor welzijn. Zéér 

belangrijk. 

Bedankt voor de prachtige avond, erg inspirerend! 

Sponsors 

Door sponsoring van Theater Orpheus, Roparunteam Ik Loop Hard, Robur et 

Velocitas, vrienden van Gelre ziekenhuizen, Sluijterman van Loo Fonds, TB 

Stichting en het J.B. Vaillantfonds was deze fantastische avond gratis te 

bezoeken. 

Meer informatie over Mijn zorgpad is te vinden via 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/  

Noot voor de redactie:  

Bij vragen kunt u contact opnemen met Berdine Koekoek, 

netwerkcoördinator.  

T: 06-36581651 

E-mail: b.koekoek@gelre.nl 

mailto:b.koekoek@gelre.nl
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Karl Marx (1818-1883) 

URL Mijn Zorgpad: 

https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/141/MijnZorgpad.pdf 

Website: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/ 

Hulp bij Belastingen 

KBO/PCOB heeft mensen nodig, die willen helpen met het doen van 

belastingaangiftes voor hun leden. Een cursus wordt verzorgd door KBO 

Gelderland. 

Hebt u belangstelling wilt u dan contact opnemen met Reintje van der Wal? 

Telefoon 0553662258 
 

Gedachten over een ideale maatschappij 
Begin jaren zeventig sympathiseerde ik geheel in de tijdgeest met het 

marxisme. Gezien het feit dat een dergelijk systeem nergens ter wereld ooit 

goed heeft uitgepakt kwam ik hier later van 

terug. Marx’ kritiek op het keiharde kapitalisme 

van zijn tijd wordt algemeen als terecht 

beschouwd, maar ik denk dat hij beter wist hoe 

het niet moet dan hoe het wel moet. Het 

antigodsdienstige karakter van zijn ideeën valt 

gezien de houding van de kerken in zijn tijd te 

begrijpen. 

 

Later kwam ik tot de conclusie dat ons westerse 

systeem het beste systeem ter wereld is, of zo 

men wil het minst slechte. Ik zou dan wel kiezen voor het zogenaamde 

Rijnlandse model (kapitalisme met sociale kanten) en niet voor het 

tegenwoordig helaas steeds sterker opkomende, veel hardere Angelsaksische 

model (neoliberalisme). 

 

Meer dan de ideeën van Marx spreken mij tegenwoordig die van de 

Amerikaanse filosoof John Rawls aan.  

 

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/
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John Rawls (1921-2002) 

Hij beschouwt het bestaan van rijken als een gegeven. Je kunt rijkdom als 

iets oneerlijks beschouwen, maar het is niet anders. Maar als het algemene 

welvaartsniveau stijgt, dienen in zijn optiek de sociaal zwaksten er naar 

verhouding het meest op vooruit te gaan. Dat de rijken dan nog rijker 

worden vindt hij geen probleem. 

Overigens 

wordt in de 

Bijbel rijkdom 

op zich nergens 

veroordeeld. 

Wel zegt Jezus 

in Matteüs 

19:24 dat een 

kameel 

gemakkelijker 

door het oog 

van een naald 

gaat dan dat een rijke het Koninkrijk Gods 

binnengaat. In de nieuwe Bijbelvertaling zal het wel een dromedaris zijn 

geworden. Bijbelgeleerden zijn het niet eens over de vraag of letterlijk een 

naald is bedoeld of een klein poortje  naast een stadspoort. 

 

Rawls stelt dat een rechtvaardige maatschappij alleen tot stand zou kunnen 

komen als de personen die de maatschappij 

inrichten zich - bij wijze van gedachte-

experiment - tijdelijk achter een 'sluier van 

onwetendheid' verschuilen. Daarachter zijn 

ze onwetend over de positie die ze in de 

toekomstige maatschappij gaan bekleden. 

Ze weten niet of ze in een rijk of arm 

milieu geboren worden en of ze slim of 

dom, kerngezond of gehandicapt, mooi of 

lelijk etc. zullen zijn. Hoe zouden wij die maatschappij inrichten? Zouden 

we opkomen voor zwakkeren? Of zouden we kiezen voor een liberaal 

systeem, waar ieder zichzelf moet redden? 

 

Jan Keuzenkamp. 
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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). 

 

18 november 

 

PCOB-Zuid in de Hofstadkerk. 

 

Inloop om 14.00 uur. 

De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. 

 

Just For you. Leuke cadeautjes en prijsjes 

 

Het wordt een creatieve middag. Mevr. Tonny van der Geer komt over heel 

veel zelf gemaakte leuke dingen vertellen. 

Ook heeft ze een kraam en ze verkoopt heel mooi handwerk, van alles wat je 

als cadeautje kunt geven. 

Zo vlak voor Sinterklaas en Kerst is het leuk dat je die middag van haar 

dingen kunt kopen 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
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Hartelijk welkom allen en neem ook uw buren, vrienden en vriendinnen 

mee. We maken er weer een gezellige middag van!. 

 

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. De dichtstbijzijnde 

bushalte is Citroenvlinder op één minuut 

lopen van Het Kristal (bus RRReis 2). 

 

10 november 

 

Fotolezing Schiermonnikoog, een juweel van de Wadden 
 

Schiermonnikoog is zonder twijfel het mooiste Waddeneiland van 

Nederland! 

Sinds een aantal jaren is de hele 

Waddenzee (verdeeld over 

Nederland, Duitsland en 

Denemarken) door de UNESCO 

uitgeroepen tot Erfgoed van de 

Mensheid. Dit gebied is misschien 

wel het laatste stuk oer natuur van 

ons land. Vele trekvogels vinden er 

een tafeltje dekje en zien dit gebied 

als een noodzakelijke tankstop op weg van noord naar zuid en omgekeerd. 

Door de enorme voedselrijkdom en het feit dat grote delen van de 

Waddenzee 2 x per dag met eb droog vallen, is het er voor duizenden vogels 

goed toeven. Sommige vogelsoorten zouden zelfs met uitsterven worden 

bedreigd als ‘onze’ Waddenzee er niet zou zijn. Ook het eiland zelf is 
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bijzonder en het is een aantal jaren geleden in zijn geheel uitgeroepen tot 

Nationaal Park. Zee, zand en wind hebben er vrij spel en veranderen het 

uiterlijk van Schiermonnikoog voortdurend. In deze lezing laat ik jullie een 

aantal typerende landschappen zien, dikwijls gefotografeerd op de grens van 

land en water. De karakteristieke vogelwereld komt ruim aan bod en 

uiteraard ook de zeehonden. Ik laat u graag mee genieten van één van de 

mooiste plekken op natuurgebied, die ons kleine landje heeft. 

Wanneer u alvast een voorproefje wilt zien: neem eens een kijkje op mijn 

website: 

www.natuurfotovanderhart.nl 

 

Herman van der Hart 

 

KBO Ledenbijeenkomsten 

 

 
 

Woensdag 20 oktober, 14:30 uur 

 

Het Matrozenkoor 

Apeldoorn komt een middag 

zingen. Ik weet zeker dat er 

deze middag goed 

meegezongen kan worden. 

Ze stellen wel als 

voorwaarde dat ze binnen 

mogen zingen, maar dat 

snappen wij natuurlijk heel 

goed. 

http://www.natuurfotovanderhart.nl/
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AANGEBODEN: 

Heeft u hulp nodig bij kleine 

reparaties klein onderhoud e.d.? 

Aarzel niet, bel naar de 

coördinator 

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 

Coördinator Hulpsaam: vacant 
 

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. 5 33 11 80  
Email: j.kusters3@upcmail.nl  
Secretaris: Mevr. J.E. Hoogeveen 
Tel. 06-1481 7674  
Email: apeldoorn@pcob50plus.nl  
Penningmeester: Mevr. E. de Jong 

Tel. 5 41 99 73  
E-mail: fampdejong@chello.nl  
Banknr: NL79RABO0393256324 t.n.v. 

PCOB. Apeldoorn. 

Algemeen: vacant  
Email: 
 
Ledenadministratie:  
Opgave nieuwe leden, overlijden, 

verhuizing: Dhr. J. Groot 

Tel 06-14912829 

Email: hgroot50@gmail.com   
Belastingadviseurs  
Coördinator: Mevr. R.J. van der Wal-
Norde, Tel. 055-366 22 58  
Email walnorde@outlook.com 

 

Dhr. H.J. te Bokkel Tel. 533 10 19 

Dhr. W. Bonestroo Tel. 844 36 82 

Dhr. J. Bosgoed Tel. 06-33587021 

Dhr. G. de Bruin Tel. 533 47 14 

Dhr. R. Kleijer Tel. 541 98 25 

Dhr. G. Singh Tel. 06 39790461 

Dhr. J. Timmerman Tel. 355 49 76 

Dhr. K.G. Veldman Tel.06-14041881 

Dhr. J.F. Wormer Tel. 378 21 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

zorg en welzijn (AWBZ / WMO) 

wonen, mobiliteit, sociale zaken:  
Dhr. Th. Hoogeveen 
Tel. 0649196618 
t.hoogeveen3@upcmail.nl 
 
Verspreidingspunt  
KBO/PCOB Magazine -Nieuwsbrief  
BijBeeld  
De Bovenkruier 47  
7323 AJ Apeldoorn 

 

Coördinator verspreiding en 

bezorging KBO/PCOB Magazine 
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