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Radio en televisie: in een nieuw jasje
Maar de muziek blijft
Dit najaar bestaat de televisie in Nederland 70 jaar.
Om precies te zijn: op 2 oktober 1951 waren in een
voormalig klein kerkje in Bussum 30 deftige heren
bijeen. De overheid was
zo kort na de Tweede
Wereldoorlog niet zo blij
met het idee van televisie.
Want was er veel geld
nodig voor de
wederopbouw. Toch
M ozart
werden er stappen gezet en in 1960 was er iedere
avond een televisieuitzending. Bij ons thuis
waren we eigenlijk best
tevreden met de radio.
Trouwens, een televisie
was iets voor heel rijke
mensen.
Een pick-up
Harry Belafonte
kwam er wel. Dan kon je
naar muziek luisteren die je zelf mooi vond en dat
Pat Boone
was voor die tijd al heel bijzonder. Bijna iedere
zondagmiddag werd de 78 toeren plaat, met zang van Kees Deenik gedraaid:

Psalm 42 van het hijgend hert. Mijn Moeder vond ‘Eine Kleine Nacht
Musik’ van Mozart erg mooi. Dat was al een 45 toeren plaatje.
Ik had plaatjes van Harry Belafonte en Pat Boone. Dat mocht, want dat
waren keurige mannen. Een plaat van Elvis Presley kwam er bij ons thuis
niet in: die had een vetkuif, schudde wulps op zijn benen en wiegde met z’n
heupen.
Die platen heb ik altijd bewaard, ook mijn latere verzameling. Het zijn toch
dingen die je niet zo snel weg
doet; het zijn herinneringen
waar muziek in zit.
In de jaren 50 mocht ik
weleens een enkele keer
televisie kijken bij kennissen,
maar dat er echt een toestel
bij mijn ouders kwam, was
met de actie van Mies: ‘Open
Het Dorp’! Het zal zo rond
M ies Bouwman
1965 geweest zijn, dat ik zelf
een tweedehands tv had, maar wat een gehannes
met die antenne. Iedere keer moest ik naar het
balkon om dat ding te draaien. Mijn eigen kinderen
zijn opgegroeid met Pipo de Clown, Swiebertje en Meneer de Uil.
Wat ik in die tijd wel overzichtelijk vond:bijna
iedereen keek naar het zelfde programma. De
Kleine Waarheid, Stiefbeen, Sonja, Willem
Duijs en natuurlijk het wereldnieuws. Je kon
zien wat er in de wereld gebeurde: de oorlog, de
hongersnood, de aardbeving, de watersnood, en
je zag alle geldinzamelingen. Daar had je
gesprekken over; je kon meepraten en meeleven. Nu is het een kunst om een
programma te kiezen - zo vreselijk veel zenders - en voor je het weet beland
je in een enorme reclametoestand. In Prediker staat: En vraag jezelf niet af
waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je
daar naar vraagt.(Prediker 7 vers 10).
Pipo de Clown
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Dus daarom heb ik nog steeds een programmablad. Mijn kleinkinderen
vinden dat natuurlijk vreselijk ouderwets, maar voor mij is dat wijs. Ik streep
aan wat ik graag wil zien. Soms moet je een keuze maken, want dan is
Blauw Bloed weer gelijk met het Journaal en een goede film veel te laat.
Laatst heb ik een mooi programma gezien:’Toen was geloof nog heel
gewoon’ Het programma liet zien dat er
veel kerken gaan sluiten of afgebroken
worden. Natuurlijk weten we allemaal dat
naar de kerk gaan niet meer zo hip is.
Gelukkig zie ik dan ook weer in dat
progamma, dat kerken worden behouden
en dat er voedsel- of kledingbanken in
komen. In een kerk is ruimte genoeg voor
de opvang van daklozen. Ook zijn er
mensen zijn die een kerk kopen en erin gaan wonen. Hoe mooi is dat, wonen
in een kerk.
Ik zelf vind een kerk ook een plaats voor bezinning en rust. Een plek van
stilte en gebed, een plek om een kaarsje
aan te steken en te herdenken. Sinds
begin juli hebben we in de Hofstad een
plekje om een kaarsje aan te steken.
Een moment van rust. Het kan iedere
week op dinsdagmorgen tussen 10.30
en 12.00 uur. Er is ook een luisterend
oor aanwezig. Veel mensen komen hun
verhaal vertellen en weet u wat nu zo
mooi is? Er klinkt zachte muziek van
Joke met hondje op de stilteplek
een cd, nog steeds psalm 42, hetzelfde
lied als op die 78 toeren plaat, maar dan in een ander jasje.
Televisie 70 jaar. Ik zou zeggen op naar de 100, dat is nog 30 jaar, zou dat
wel lukken? Als ik zie hoe snel alles verandert, vrees ik het ergste. Maar
zoals die oude liederen van de 78 toeren plaat nu op een cd staan, zo zal tv in
een of andere vorm ook wel blijven bestaan.
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Het blijft een kwestie van wijsheid. Want zeg nou zelf: wat zijn we zonder
tv. vooral in deze coronatijd? Het gaf ons nieuws, het gaf ons afleiding bij
eenzaamheid, we kunnen niet zonder een mooi programma.
De tv: muziek , beeld en geluid. En … een afstandsbediening om zo nu en
dan alles uit te zetten, een kaarsje aan te steken en te danken dat we het zo
goed hebben.

Stilstaan. Even niets meer moeten
Stilstaan en jezelf ontmoeten.
Waarheen ben ik nu op weg?
Is het zinvol wat ik zeg?
Waar ik aan werk en wat ik doe
Of word ik alleen maar moe?
Heer leer mij het leven leven
Op de wijze door U gegeven
Heer zodat ik door kan gaan
Door af en toe eens stil te staan
Hartelijke groeten voor u en allen om u heen.
Joke kusters. Wilt u reageren? Het zou fijn zijn! Telefoon:055-5331180 of
email: j.kusters3@upcmail.nl

IN MEMORIAM
Er zijn geen overledenen gemeld.
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Een droom die geen bedrog is
Ik droomde eens en zie ik liep.
Aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
De Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door
en lieten in het zand,
een spoor van stappen twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
Ik zag mijn levensloop.
In tijden van geluk en vreugd,
Van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
Zag ik langs heel de baan,
Daar waar het moeilijk was,
Maar één paar stappen staan.
Ik zei toen: ‘Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
Juist, toen ik zelf geen uitweg zag,
Op het zwaarste deel van het pad’
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
En antwoordde op mijn vragen.
Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was.
Toen heb ik jou gedragen.

Verslag van een feestelijke middag
Donderdag 16 septemberwas het dan eindelijk zo ver. Een bijeen komst 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.
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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.
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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 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,
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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.

Assertiviteit voor 65+ inwoners
Heb je zin om nieuwe dingen te beleven en kun je wel een steuntje in de rug
gebruiken voor je zelfvertrouwen?
Wil je vaker nee zeggen tegen
anderen en ja tegen jezelf? Of ken je
oudere inwoners die sterker in hun
schoenen willen staan?
Dan is de training Kennismaken met
Assertiviteit 65+ een aanrader. In
drie bijeenkomsten wordt op een
plezierige en eenvoudige manier aandacht besteed aan wat je wilt, wat je
kunt en wat je nodig hebt om gelukkiger en actiever te leven. Tijdens de
vierde bijeenkomst kijken we terug en vooruit.
Voor deelname is er een kennismakingsgesprek met de trainer. Na deelname
weet je wat je wilt, beschik je over meer vaardigheden om nee te zeggen
tegen wat je niet wilt en kun je om hulp vragen om je doelen te bereiken. Je
hebt nieuwe mensen leren kennen.
De training is op 4 woensdagen van 13.30 tot 16.30 uur vanaf 29 september.
Wij zorgen voor alle materialen, koffie en thee en een gezonde snack.
Plaats: Buurthuis Maasstraat
De kosten bedragen 12 euro voor alle 4 ochtenden.
Voor meer informatie en aanmelden, vanaf 30 augustus:
Wies Nieuwenhuis w.nieuwenhuis@stimenz.nl 06-52048735
Yanka Dineva y.dineva@stimenz.nl 06-611321299
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Gemeenschappelijke patiëntenraad in oprichting zoekt leden
Witte Kruis
Witte Kruis is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio’s
Haaglanden, Kennemerland, Noord-Holland,
Noord-Zeeland en Noord- en OostGelderland. Ambulancewerk is mensenwerk
en de mensen zijn de grootste kracht. Vanaf
het telefoontje op de meldkamer tot aan het
ziekenhuis staat Witte Kruis dag en nacht
klaar voor inwoners. Witte Kruis is tot het
uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en
kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht
mogelijk bij de patiënt te brengen. Op de plek
waar het nodig is. Op de momenten waarop
het telt. Niet voor niets is het motto ‘driven by
care’.
Witte Kruis vindt de medezeggenschap van
gebruikers van de ambulancezorg belangrijk.
Om dit perspectief nog beter te verankeren wordt een gemeenschappelijke
Patiëntenraad voor de regio’s Noord-Holland Noord-Zeeland en Noord- en
Oost-Gelderland opgericht. Het inrichten van deze Patiëntenraad is nieuw
voor de organisatie. Witte Kruis vindt het, naast de wettelijke plicht (WMCZ
2018), belangrijk dat het perspectief van de patiënt nog meer wordt
meegenomen in het streven om de zorg continu te verbeteren en kwalitatief
goede en veilige zorg te borgen. Na de zomer van 2021 wordt de
Patiëntenraad geïnstalleerd. Zorgbelang Inclusief ondersteunt Witte Kruis bij
de oprichting van deze Patiëntenraad.
De Gemeenschappelijke Patiëntenraad behartigt de collectieve belangen van
alle (toekomstige) patiënten van de regio’s Noord-Holland Noord, Zeeland
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en Noord- en Oost-Gelderland en ziet toe op de kwaliteit van de
dienstverlening. De Patiëntenraad Witte Kruis bestaat uit zes tot acht leden
verspreid over de vier regio’s. De Patiëntenraad wordt een platform
waarbinnen twee tot vier keer per jaar met management en/of bestuur
gesproken wordt over ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie.
Voorbeelden van thema’s zijn:
kwaliteit en veiligheid van zorg;
-bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie;
-eventuele verandervoornemens of ontwikkelingen met betrekking tot de
ambulancezorg (gepland en acuut) die gevolgen (kunnen) hebben voor de
patiënten.
De Patiëntenraad heeft een
adviserend karakter naar het
management en bestuur van Witte
Kruis. Wij zijn op zoek naar
personen die:
-bij voorkeur bekend zijn met de
ambulancezorg in de regio als
patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste
van een patiënt;
1 Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,
Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland,
Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst,
Winterswijk en Zutphen.
Oproep leden gemeenschappelijke Patiëntenraad Witte Kruis de motivatie
hebben om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Witte
Kruis te behartigen;
-bereid zijn om circa twee keer tot vier per jaar (digitaal) te vergaderen en
eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de Patiëntenraad;
-bereid zijn om scholing te volgen.
Een lid van de Patiëntenraad:
-is in staat beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen en te
adviseren, met name vanuit het patiëntenperspectief;
-kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
-kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand
nemen van individuele belangen;
-heeft een kritische, constructieve en open houding;
-is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
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-kan zich goed mondeling uitdrukken;
-is digitaal vaardig;
-kan in teamverband functioneren.
Wat bieden we:
-een uitdagende taak in een omgeving die continu in ontwikkeling is;
-een vergoeding voor de reiskosten en een vacatievergoeding / presentiegeld
per daadwerkelijk bezochte vergadering;
-beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het
activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering.
-Lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom
in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de
Patiëntenraad beter te leren kennen.
Interesse of meer informatie?
Stuur dan uw motivatiebrief en een kort cv voor 11 september aanstaande
naar, of neem contact op met, Mariëtte Teunissen, projectleider van
Zorgbelang Inclusief via
marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl / 06 3854 5912 of met Michiel
van Teeffelen, projectleider van Zorgbelang Inclusief, via
michielvanteefelen@zorgbelanginclusief.nl / 06 2923 3710.
In week 38 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats en in week 39 de
tweede ronde. Voor vragen over …
-de rol van de patiëntenraad: kunt u contact opnemen met Mariëtte
Teunissen of met Michiel van Teeffelen van Zorgbelang Inclusief (gegevens
hierboven);
-Witte Kruis: kunt u contact opnemen met Annelouk Luigies,
bestuurssecretaris, A.luigies@wittekruis.nl of 06 484 582 60.
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Gastvrouwen en –heren gezocht
Wij zijn op zoek naar gastheren/gastvrouwen voor de Samen 055 locaties
Ben je een goede informatieverstrekker, stap je ook op mensen af en lijkt het
je leuk om het eerste aanspreekpunt te worden op onze nieuwe locaties?
Waarschijnlijk zijn we dan op zoek naar jou!
Als de locaties van Samen 055 hun deuren gaan openen in oktober, willen
wij de bezoekers een warm welkom te geven. Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die minimaal één dagdeel in de week op een locatie van Samen
055 bezoekers te woord willen staan.
Bezoekers komen met allerhande vragen binnen en jij bent het eerste
aanspreekpunt.
Je biedt een luisterend oor en een kopje koffie aan. Je beantwoordt de vraag
zelf of zorgt voor een warme overdracht naar de juiste organisatie of
activiteit binnen of buiten de locatie van Samen 055.
We zoeken vrijwilligers voor de locaties Dok Zuid, De Stolp (Maten) en de
Zilverschoon (Zevenhuizen). Je mag in jouw eigen wijk aan de slag, maar
ook op een andere locatie als je dat liever hebt.
De netwerkorganisatie Samen055 zorgt er op 4 locaties in de verschillende
wijken van Apeldoorn voor dat inwoners passende hulp krijgen. Samen055
bestaat uit de organisaties Centrum voor Jeugd en Gezin, Don Bosco,
Gemeente Apeldoorn, MEE-Veluwe, Stimenz en
Zuid doet Samen. Alle inwoners van Apeldoorn kunnen hier terecht met hun
vragen.
https://www.apeldoorn.nl/samen055
Wat ga je doen?
Bezoekers een warm welkom geven, ze te woord staan en helpen met hun
vragen en/of doorverwijzen. Daarnaast ook een luisterend oor bieden om
passende oplossing te vinden op een vraag.
Wat vragen wij?
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Gastvrijheid, Interesse in mensen, dat je om kunt gaan met meerdere
doelgroepen, een luisterend oor kunt bieden. Op de hoogte zijn of leren over
de sociale kaart in Apeldoorn.
Goede communicatieve vaardigheden en zelfstandig kunnen werken.
Wij bieden jou aan :
Begeleiding en coördinatie.
Trainingen over de sociale kaart van Apeldoorn.
Er zijn professionals aanwezig op locatie , waar je altijd op terug kunt
vallen.
Hoeveel tijd kost het?
Minimaal één dagdeel per week van 2 uur in de ochtend of de middag.
Tijden zijn van 10-12 uur of van 14-16 uur, inzet gaat in overleg.
Heb je interesse, meldt je dan aan bij Elise Vlietstra via
e.vlietstra@stimenz.nl of via 06-54238675. Ook bereikbaar via het kantoor
van Stimenz op 088 7846464.
Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met Karin Gasseling via
de Kap, 055-5295520 of rechtstreeks via 06 18210639.
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Advertenties
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SECTIENI EU WS
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).
21 oktober
PCOB-Zuid in de Hofstadkerk.
Inloop om 14.00 uur.
De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
Vorig jaar in januari was het al besproken voor de oktobermiddag, maar toen
kwam de corona!
Het thema was ‘Ouderenvaccinatie’ en nu in oktober komt er een mevrouw
of meneer over vertellen.
Een heel bijzonder onderwerp in deze tijd.
Allen van harte 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. De dichtstbijzijnde
bushalte is Citroenvlinder op één minuut
lopen van Het Kristal (bus RRReis 2).
13 oktober
Mevrouw Els Jansen van Remedica komt heel veel vertellen over
ouderenvaccinaties, met name over vaccinatie
tegen de pneumokokkenbacterie . Dit is een
bacterie die de goede bacteriën, die het lichaam
nodig heeft, kan aanvallen.
Om zeker te komen en er wat van op te steken.
KBO Ledenbijeenkomsten

Geen activiteiten bekend
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HULP-SAAM
AANGEBODEN:
GEVRAAGD:
Heeft u hulp nodig bij kleine
Kunt u hulp bieden aan PCOB leden
reparaties klein onderhoud e.d.? bij klusjes die ze zelf niet of met
Aarzel niet, bel naar de
moeite kunnen doen? Meld u als
coördinator
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:
Vrijwillige Ouderenadviseurs
zorg en welzijn (AWBZ / WMO)
wonen, mobiliteit, sociale zaken:

Ledenadministratie:
Opgave nieuwe leden, overlijden,
verhuizing: Dhr. J. Groot
T el 06-14912829
Email: hgroot50@gmail.com

Belastingadviseurs
Coördinator: Mevr. R.J. van der WalNorde, Tel. 055-366 22 58
Email walnorde@outlook.com
Dhr. H.J. te Bokkel
Dhr. W. Bonestroo
Dhr. J.
Bosgoed
Dhr. G. de Bruin
Dhr. R. Kleijer
Dhr. G. Singh
Dhr. J.
Timmerman
Dhr. K.G. Veldman
Dhr. J.F. Wormer

Tel. 533 10 19
Tel. 844 36 82
Tel. 06-33587021
Tel. 533 47 14
Tel. 541 98 25
Tel. 06 39790461
Tel. 355 49 76
Tel.06-14041881
Tel. 378 21 77

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
Dhr. J. Groot Tel 06-14912829
Email: hgroot50@gmail.com
Redactie Nieuwsbrief/website
Dhr. J. Keuzenkamp
Tel. 543 19 00 / 06-33186767
E-mail jankeuzenkamp@gmail.com
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