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Van de redactie 
Anno Domini 2022. We willen u, als afdelingsbestuur 
van de PCOB-Heerde/Wapenveld, allereerst een 
gezegend en gezond Nieuwjaar wensen! Helaas 
was het voor de tweede maal niet mogelijk om dat 
‘face-to-face’ te doen…  

We hebben weer een bijzonder jaar achter de rug. 
Hoe bijzonder, dat kunt u natuurlijk zelf het beste invullen, maar wat weer een 
poosje aardig ‘normaal’ leek te zijn in ons land, zo aan het einde van het jaar, 
was opeens niet meer normaal en we kregen er allemaal mee te maken: de 
derde lockdown vanwege de nieuwe omikron variant van corona. Als PCOB-
afdeling was het daardoor niet meer mogelijk om de activiteiten die op de rol 
stonden door te laten gaan en moest u het dus weer doen met onze 
maandelijkse Nieuwsbrief, die we gelukkig trouw op uw mat konden blijven 
bezorgen. 

We hebben in deze editie van de Nieuwsbrief weer allerlei ‘lezenswaardigs’ 
voor u. Omdat in februari officieel de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
staat ingepland, hebben we hierin ook een aantal jaarstukken van de 
secretaris en de penningmeester/ledenadministrateur opgenomen. - Bij ‘Data 
bijeenkomsten’ leest u meer over deze ledenvergadering -. 

Heeft u een verhaaltje, een gedicht, een berichtje of iets anders dat geschikt 
is voor één van de volgende Nieuwsbrieven? We zien het graag tegemoet via 
ekelmansjoke@gmail.com  

Veel leesplezier! 

 

Belangrijke telefoonnummers 
Algemeen alarmnummer                                                112 
Politie                                                 0900 8844 
Brandweer                                                0900 0904 
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit                          0800 9009 
Provinciale milieuklachtenlijn (dag en nacht)                            026 3599999 
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Data bijeenkomsten  
Voor woensdag 16 februari staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring van onze plaatselijke PCOB-afdeling op de agenda, maar zoals u zult 
begrijpen is dat ‘onder voorbehoud’! 

Aanvang: 14.30 uur. Als de opkomst groter is dan 30 personen, dan vindt de 
bijeenkomst plaats in de Kerkzaal van de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 
te Heerde. Anders zoals gebruikelijk in Het Trefpunt (hetzelfde adres). 

>>> Er was bij het samenstellen van de Nieuwsbrief nog veel onzeker over de 
evt. versoepelingen in het coronabeleid. We weten dus niet of we half februari 
weer met grotere groepen bij elkaar mogen komen. We houden u op de 
hoogte via de site en via de e-mail. Als beide mogelijkheden voor u geen optie 
zijn, omdat u bijvoorbeeld geen computer heeft, dan kunt u gerust tegen die 
tijd even contact opnemen met onze secretaris. 

 

Praatje van de voorzitter 
Het viel mij op een gegeven moment op dat ik 
eigenlijk heel weinig mensen een gelukkig of 
gezegend nieuwjaar heb gewenst. We hebben met 
ons drietjes het oude jaar uitgezeten, dus dat was 
om 12 uur een knuffel op afstand. Toen ik naar huis 
liep midden in de nacht en tussen het knallen door, 
hebben we als buurtgenoten ook elkaar de beste 

wensen toegeroepen, maar buiten de kinderen en kleinkinderen om eigenlijk 
niet zoals in voorgaande jaren. Was het niet zo, dat je in de maand januari 
iedereen nog de beste wensen toeriep die je tegenkwam, zelfs op de markt?  

Toch wil ik graag met u hopen en bidden dat het een zo goed mogelijk 2022 
mag worden, in alle opzichten.  

Ze hebben het tegenwoordig vaak over “volgers” die je kunt hebben op de 
sociale media. Sommige mensen zetten daar de vreselijkste verhalen op en 
daar word je niet blij van. Denk alleen maar aan de discussies die je leest over 
het wel of niet vaccineren. Over Jezus las ik dat Hij ook volgers had en ik hoop 
dat wij als christenen ook in 2022 volgers van onze Heer Jezus Christus zullen 
zijn. Geen haat tegen elkaar als je een beetje anders denkt dan een ander, 
maar laten we de vrede leren ook in de gewone dingen van elke dag.  

Op maandag 10 januari kregen we een nieuw kabinet en konden we alles 
volgen op de TV. Wat werden er schone beloften gedaan door iedereen. En 
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wat was het eigenlijk vreselijk om te zien dat de Groningers in de rij stonden 
om hun beloofde subsidie op te halen en dat het al op was voordat iedereen 
langs was geweest. Inmiddels zijn er stapjes gezet en we zullen het verder af 
moeten wachten. Gisteravond de persconferentie, de eerste keer zonder 
Hugo de Jonge. De hele avond zag en hoorde je bijna niks anders dan 
daarover. Wel fijn trouwens dat we iets meer mogen! Ik weet niet hoe het is 
als u dit leest, maar bij elkaar komen mag nog niet. Jammer, want dat willen 
we zo graag, maar misschien horen we op 24 januari meer.  

Met een hartelijke groet, Gré Popping 

 

Mutaties in het ledenbestand 
Als nieuwe leden verwelkomen wij: 
De heer en mevrouw F. Rutgers en R. Rutgers-de Wilde,  
Veenweg 14, 8181NL Heerde  
De heer en mevrouw J.A. de Greef en H. de Greef-de Graaf,  
Elburgerweg 7-1, 8181 EM Heerde 
De heer en mevrouw J. en J.R. Kers, Vicarielaan 1, 8181 KB Heerde 
Mevrouw G.J. Ruiter, Wendakker 7, 8181 RM Heerde 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging. 
 
De volgende leden hebben per 31-12-2021 bedankt als lid van onze 
vereniging of zijn overgeschreven naar een andere vereniging: 
Mevrouw D. van Norel-vd Beek, Heerde 
Mevrouw J. Grolleman-Eikelboom, Heerde 
Mevrouw P. IJzerman-Brouwer, Heerde 
De heer W.P. Priester, Heerde 
De heer en mevrouw W. van der Scheer en G. van der Scheer-v.d. 
Rozenburg, Wapenveld 
De heer en mevrouw H. van der Scheer en  G. van der Scheer-Eilander, 
Wapenveld 
De heer W. van Gelder en mevrouw I. Schonberg naar Hattem 
De heer E. Kolkert naar Epe 
 
Zo gedenken wij: 
De heer J. Bonhof, de Kade 19 te Wapenveld. Hij is geboren op 23-07-1951 
en overleden op 07-01-2022 
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We condoleren de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe bij het 
verwerken van hun verdriet. 
 
                                      ‘Wie wat bewaart, heeft wat. 
                               Wie het Woord bewaart, heeft alles.’ 

 

Dank en waardering 
Bijna maandelijks vallen ons KBO-PCOB 
Magazine en onze plaatselijke Nieuwsbrief op uw 
deurmat of in uw brievenbus. Gelukkig hebben wij 
binnen onze PCOB-gelederen een aantal zeer 
gemotiveerde vrijwilligers die voor postbode 
spelen en dit zo mogelijk maken; ook in de 
afgelopen tijden met de zorgen om Covid-19. 

Wij zijn van mening dat het goed is om hun namen nog eens te noemen en 
ze daarmee in het zonnetje te zetten. De leden van onze vereniging zijn 
verdeeld in 12 ‘loopwijken’. De bladen worden door de onderstaande 
personen rondgebracht: 

Voor Wapenveld: de heren A. Jonker en A. van der Scheer; 
Voor Veessen: mevrouw G. Logtenberg; 
Voor Heerde: de heer G. Verruijt, mevrouw A. Hoetink-Borst, de heren J.W. 
Dalhuisen en J. Draaijer, mevrouw C. van Norel-Veluwenkamp, de heer B. 
Nijk, mevrouw J. Reil-Vorstelman, de heren D. Bronsink en W. Vijfvinkel en 
mevrouw G.H. Dijkslag-Grotenhuis. 

Coördinatie 
De coördinatoren, de heer en mevrouw Schurink, Veerstraat 47 te Heerde, 
fungeren als depot voor de bladen, de verdeling over de loopwijken en als 
aanspreekpunt voor de bezorgers. 

De heer J. Neeleman uit Wapenveld verzorgt de lay-out van de Nieuwsbrief.  

Het bestuur heeft aan de bovengenoemde personen, om onze dank en 
waardering uit te spreken, hun een cadeaubon aangeboden. 
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Een hart onder de riem  
 
 
 

Ierse zegenbede  
 

Niet dat uw weg 
puur over rozen gaat. 

Dat u nooit tranen 
van spijt voelt 

of uw dagen zonder 
pijn of smart zijn. 

Nee, dat alles wens ik u niet toe. 
 

Maar wel is mijn wens 
dat u blijft groeien 

in wie u bent 
met de gaven die God 

u gegeven heeft. 
 

Dat ze het hart van uw geliefden 
met blijdschap mogen vervullen. 

Ik wens dat u in 
vreugde en smart 

Gods nabijheid blijft zoeken. 
En dat Hij u mag zegenen: 

overvloedig en rijk. 
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Verslag van de  
verkorte agenda voor de Algemene Ledenvergadering  
van de PCOB-afdeling Heerde/Wapenveld 
 
In verband met corona op 15 september 2021 gehouden. 
 

1. Opening door de voorzitter: 
Onze voorzitter heet de leden en gasten van harte welkom, en gaat 
voor in gebed 

2. Vaststellen van de agenda: 
Conform 

3. Ingekomen stukken: 
Geen 

4. Verkiezing kascommissie:  
             Aftredend mevr. M. Nijmeijer-van Welsum, herkiesbaar dhr. A. Jonker 

Dhr. A. Jonker wordt herkozen, mevr. G. Dijkslag stond reserve en 
wordt nu benoemd als lid van de kascommissie en Mientje wordt 
bedankt voor haar werkzaamheden 
Benoeming nieuw reservelid: Dhr. J. Neeleman 

5. Verkiezing bestuursleden: 
Annie Reil-Vorstelman, aftredend en herkiesbaar 
Benoeming mevr. M. Nijmeijer-Van Werven, programmacoördinator 
Benoeming mevr. J. Ekelmans, redactie Nieuwsbrief 
Benoeming dhr. J. Vorderman, afgevaardigde Adviesraad Sociaal 
Domein 
Alle door het bestuur voorgestelde personen zijn benoemd 

6. Afscheid Herman van der Stege: 
Door omstandigheden kon Herman van der Stege niet aanwezig zijn; 
er zal op een later tijdstip afscheid van hem genomen worden 

7. Rondvraag: 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt 

8. Sluiting door de voorzitter 
 
Alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van mei 2021. Daarop zijn geen 
reacties binnengekomen. Dus gaan we er als bestuur van uit dat deze 
allemaal zijn goedgekeurd. 
 
De secretaris 
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De ledenadministratie over 2021 

Het jaar 2021 is weer ten einde en evenals de financiële verslaglegging 
wordt ook de ledenadministratie vastgelegd. 

Dit jaar hebben wij als plaatselijke afdeling een positieve ledenbalans en 
dat was de laatste jaren niet meer voorgekomen. Alle reden om daar wat 
langer bij stil te staan en daar een analyse op los te laten en deze met u 
als leden te delen. 

Terugblik  

Allereerst heb ik eens gekeken naar de ontwikkelingen van ons ledenbestand 
in de afgelopen jaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit deze cijfers blijkt duidelijk de dalende lijn van ons ledenaantal in de 
afgelopen jaren. Deze ligt gemiddeld rond de 15 leden per jaar als er geen 
specifieke ledenwerfactie wordt gehouden. U ziet dat er in 2019 maar een 
kleine daling van het aantal leden was. Toen hebben we een ledenwerfactie 
gehouden, gekoppeld aan een optreden van harpiste Regina Ederveen, 
waardoor de daling beperkt bleef. 

Ledenwerving 

In oktober jl. hebben we weer een grote ledenwerfactie gehouden rond het 
thema ‘75+1 jaar bevrijding’. Deze actie was oorspronkelijk gepland in 2020, 
rond de festiviteiten van 75 jaar bevrijding, maar kon door corona toen helaas 
niet doorgaan.  

Uit het bovenstaande overzicht van het aantal leden blijkt dat we in 2021 een 
toename hebben gekregen van 16 leden, waar we reuzeblij mee zijn. (Er 
waren 42 nieuwe leden bij gekomen en er waren 26 leden afgegaan.) 

Het is goed om dat wat verder te specificeren en daarom ziet u in de 
onderstaande tabel de herkomst en het verlies van de leden.  

Ledenverloop laatste jaren

aantal leden 31-12-15 291

aantal leden 31-12-16 279

aantal leden 31-12-17 265

aantal leden 31-12-18 249

aantal leden 31-12-19 247

aantal leden 31-12-20 225

aantal leden 31-12-21 241
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Herkomst nieuwe leden: 
- ledenwerfactie 20 oktober                     21 
- overgekomen van andere plaatsen       10 
- overgekomen van KBO Noord-Veluwe   7 
- spontaan lid geworden                            4 

                                                                          ---- 
Totaal                                                                 42 
 
Verlies van leden: 

- overlijden                                               15 
- zelf bedankt                                             8 
- vertrek naar andere plaatsen                  3 

                                                                          ---- 
Totaal                                                                 26 
 
Het bestuur is erg tevreden dat de ledenwerfactie in oktober 21 nieuwe leden 
heeft opgeleverd, mede dankzij het programma en de goede opkomst deze 
middag. 
Verder is het opvallend dat er dit jaar per saldo 7 leden bij onze afdeling 
gekomen zijn vanuit andere plaatsen. Elk jaar vindt er door verhuizing wel wat 
uitwisseling plaats, maar in het afgelopen jaar was het wel uitzonderlijk. De 
KBO-afdeling Noord-Veluwe heeft zich in 2021 opgeheven en 7 leden hebben 
zich toen bij onze afdeling aangesloten. Het is jammer dat zij deze beslissing 
hebben moeten nemen, maar we zijn wel blij met deze eenmalige toename 
van leden. Uit bovenstaande cijfers blijkt verder het belang van ledenwerving. 

Leeftijdsopbouw van de leden 
Op dit moment hebben wij 241 leden bij onze afdeling; de gemiddelde leeftijd 
is 79 jaar. Ook hebben we gekeken naar de leeftijdsopbouw van onze leden 
in de verschillende leeftijdscategorieën. In de onderstaande tabel ziet u dat 
uitgesplitst. 



Nieuwsbrief                                                          PCOB afdeling Heerde-Wapenveld 

 

 

~ 9 ~ 
 

 

 

Leeftijdsopbouw van onze leden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals u weet is de KBO-PCOB een ouderenbond voor de leeftijdsgroep van 
50 jaar en ouder. U ziet dat er in onze afdeling in de “jongste” groep weinig 
leden zijn, terwijl er veel leden zijn die in de oudere leeftijdsgroepen zitten. 
Laten we vooropstellen dat we erg blij en dankbaar zijn met hun trouwe en 
veelal jarenlange lidmaatschap, maar het maakt onze vereniging wel 
kwetsbaar voor de toekomst. Willen we een vitale vereniging blijven dan zullen 
we continue aandacht moeten schenken aan nieuwe ledenwerving. Dat is een 
verantwoordelijkheid van ons allen. 

De penningmeester/ledenadministrateur 

 
Jaarverslag 2021 t.b.v. de Algemene Ledenvergadering 

van de PCOB- afdeling Heerde/Wapenveld 

 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Gré Popping-Hoekzema 
Secretaris: Annie Reil-Vorstelman 
Penningmeester/ledenadministrateur: Henk Noppers 
Redacteur: Joke Ekelmans 
Programmacoördinator: Mientje Nijmeijer-van Welsum 
Afgevaardigde Sociaal Domein: Johan Vorderman 
Bezoekdame Wapenveld: Boukje Dolsma en Joop ter Velde (nemen niet deel 
aan de vergaderingen) 
Bezoekdame Heerde: Ina Kost (wel aanwezig bij vergaderingen) 

leeftijds- aantal

categorie leden ‘22 percentage

< 65 jaar 5 2%

66-70 jaar 13 5%

71-75 jaar 53 22%

76-80 jaar 49 20%

81-85 jaar 66 27%

86-90 jaar 44 18%

> 90 jaar 9 4%

leeftijd onbekend 2 1%

241 100%
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Algemeen 
Corona/Covid-19/delta en omikron! Na bijna 2 jaar pandemie weten we dat dit 
virus niet meer weggaat. Belangrijk voor de toekomst is, hoe gaan we ermee 
om nu blijkt dat vaccinatie besmetting niet uitsluit.  
Voor ons betekent dit in 2021 geen ledenbijeenkomsten t/m juni en na oktober 
ook niet meer. Pas in augustus hebben we weer samen pannenkoeken 
kunnen eten. In september is een verkorte Algemene Ledenvergadering 
gehouden en daarin werden de 3 nieuwe bestuursleden, Joke, Mientje en 
Johan formeel benoemd. Ze hebben al meegedaan vanaf herfst 2020. We zijn 
erg blij met deze aanvulling. Ook in 2022 moeten we weer op zoek naar 
nieuwe mensen want Gré, Ina, Boukje en Joop willen hun taak beëindigen! 
   
Bestuur 
Het bestuur vergadert in principe elke maand. Maar dit jaar was 9 juni pas 
onze 1ste en 10 november alweer de laatste. Daadwerkelijk hebben we 7x 
vergaderd (op geruime afstand van elkaar).  
Onderwerpen: Corona heeft veel tijd in beslag genomen. Daarnaast stond de 
ledenwerfactie van april/mei 2020 nog steeds in de steigers. Kan deze wel of 
niet doorgaan en hoe dan?  
We besloten ook actie te ondernemen richting de politiek i.v.m. de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De invulling van de Regio Vergadering 
stond op de agenda, de Plus spaaractie en Rabo Clubsupport. 
De invulling van de ledenmiddagen en de inhoud van de Nieuwsbrief zijn 
vaste agendapunten. En we hebben ons bezig gehouden met de vernieuwing 
van onze site. 
 
Ledenmiddagen 
Evenals in 2020 zijn er dit jaar helaas maar 3 ledenbijeenkomsten geweest! 
25 augustus treffen we elkaar na 1,5 jaar voor het pannenkoeken eten in het 
Mussennest te Wapenveld. Wat gezellig om op een relaxte manier weer een 
beetje bij te praten (39 leden). 
15 september: Eindelijk de beknopte versie van de Algemene 
Ledenvergadering gehouden; veel is al via de Nieuwsbrief met de leden 
gedeeld. Na de pauze is door een theatergroepje genaamd “Hou Vast” een 
voorstelling gegeven over de MKZ-ramp van 20 jaar geleden en de 
Coronaramp van heden, getiteld “ALS ALLES VOORBIJ IS...” Een stuk met 
hilarische momenten en een goede opkomst (47 personen).   
20 oktober: Gelukkig kon onze ledenwerfactie doorgang vinden. 209 
pakketten met een wervende uitnodiging, een KBO/PCOB- magazine, een 
Nieuwsbrief, een folder van de Heerder Historische vereniging en een 
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aanmeldingsformulier zijn door de bestuursleden bezorgd. We konden ruim 
80 personen verwelkomen op de middag, die volledig in het teken stond van 
‘75+1 jaar bevrijding’. Jan Nitrauw vertelde over zijn opnieuw uitgegeven boek 
“Vertel mie oe verhaal”, Herman Visser over het drama bij de Klementbrug en 
George van der Most over de tentoonstelling Dienst-Plicht in Villa Jacoba. Alle 
leden kregen de gelegenheid om de volgende dagen de tentoonstelling te 
bezoeken. We hebben met deze actie 21 nieuwe leden mogen verwelkomen.    
 
Bijzondere activiteiten 
In de maanden juli/aug./sept. werden alle leden in de gelegenheid gesteld om 
bij Bas IJs&Zo via een bon 2 bolletjes ijs met slagroom te halen ter 
compensatie van alle in het voorjaar gemiste bijeenkomsten. 237 kaartjes 
uitgereikt, 137 werkelijk gebruikt. 
Eind augustus is een brief verstuurd aan alle politieke partijen in de 
gemeenteraad met als onderwerp “Hoe senior vriendelijk is uw gemeente”. 
We hebben in de begeleidende mail hulp aangeboden bij het schrijven van de 
ouderen- paragraaf in het verkiezingsprogramma. CDA en PVDA hebben 
gereageerd maar tot concrete gesprekken is het helaas niet gekomen. 
Op 4 oktober was onze afdeling gastheer voor de KBO/PCOB Regio “Veluwe”. 
23 mensen hebben deelgenomen. Gesproken hebben dhr. E. Niessen, 
PCOB-consulent en dhr. Steegstra, bestuurslid. Ook aanwezig dhr. Zieleman 
als regio- en provinciaal coördinator. We kunnen terugzien op een geslaagde 
bijeenkomst. 
We hebben meegedaan aan de PLUS-Sponsor Spaaractie voor clubs en 
verenigingen, dat heeft ons een bedrag opgeleverd van € 200,-. Veel leden 
hebben driftig mee gespaard! Ook hebben we meegedaan aan de RABO-
Clubsupport Actie. Alleen leden die lid zijn van de Rabobank kunnen dan max. 
2 stemmen uitbrengen op de afdeling. Dat leverde € 311,48 op. 
In het kader van het 40-jarig bestaan van onze afdeling hebben alle leden een 
pen met inscriptie ontvangen. 
 
Nevenactiviteiten bestuursleden 
Gré Popping is lid van het Vrijwilligersplatform en gecertificeerd VOCO 
(Vrijwillig Onafhankelijk Cliënt Ondersteuner) van de gemeente Heerde. 
Johan Vorderman is lid van het Sociaal Domein. Op deze plek probeert hij de 
belangen van de ouderen in onze gemeente te behartigen. 
De secr. Annie Reil heeft verschillende webinars gevolgd en daarvan 
regelmatig verslag gedaan in de Nieuwsbrief. 
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In oktober hebben de voorzitter en secretaris een scholing gevolgd over de 
wijzigingen in het Openbaar Vervoer en het OV-vangnet georganiseerd door 
KBO-Gelderland. 
Op 21 oktober heeft de secretaris de KBO-PCOB Inspiratie Tour in Nieuw 
Sion in Diepenveen bezocht.  
 
Vrijwilligers 
Als zeer gewaardeerde vrijwilligers willen we hier noemen onze bezoekdames 
Ina Kost voor Heerde (tevens bestuurslid) en Joop ter Velde en Boukje 
Dolsma voor de leden in Wapenveld. Dit jaar konden zij evenals vorig jaar 
weinig tot geen bezoekjes afleggen. Een kaartje versturen of een telefoontje 
plegen ging gelukkig wel. 
Een groep van 12 trouwe vrijwilligers brengt het Magazine en de Nieuwsbrief 
rond.  
In deze groep zijn het afgelopen jaar een paar wijzigingen gekomen: 
Dit jaar heeft dhr. G. van Werven ons moeten verlaten omdat hij een 
vervelende val heeft gemaakt en lang moest revalideren. Mevr. Janny Hoetink 
heeft zijn plaats ingenomen. Dhr. van der Scheer is vaste loper in Wapenveld 
geworden. Reserve is dhr. E. IJzerman, de 2de reserveplek is vacant. In 
Heerde hebben we nu ook nog maar 1 reserve n.l. mevr. Jo Kwakkel, dus ook 
een vacante plek.  
De coördinatie was het hele jaar in handen van Emmy en Mannus Schurink.  
Jan Schurink verzorgt nog steeds voor een paar leden de belastingaangifte. 
Alle vrijwilligers hebben in de maand december een VVV-bon van €10,- 
ontvangen. 
 
De Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief is het communicatiemiddel met onze leden! Maar meer en 
meer zal dit ook de site worden als we hopelijk meer jonge leden gaan krijgen. 
Dringende mededelingen worden via de e- mail verstuurd, maar daarmee 
kunnen we niet alle leden bereiken. 
In het jaar 2021 zijn 8 Nieuwsbrieven gemaakt en verspreid, tegelijkertijd met 
het magazine van KBO/PCOB. De Nieuwsbrieven zijn ook allemaal op onze 
site geplaatst. 
Redactie en eindredactie is in handen van Joke Ekelmans en Jan Neeleman 
verzorgt de lay-out. 
Dit afgelopen jaar zijn 2 nummers in kleur uitgebracht! We hebben 
gebrainstormd of het mogelijk is alle nummers in kleur uit te brengen maar 
vooralsnog is de prijs daarvoor te hoog. Het decembernummer is bekostigd 
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door het bedrijf van Gerhard de Boon in ruil voor een grote advertentie van 
Be@ Nice. 
 
Publiciteit 
Ook dit jaar zijn de magazines weer op openbare plaatsen neergelegd, zoals 
in de wachtkamers van de gezondheidscentra en op de leestafels van de 
beide bibliotheken. Ook proberen we, indien mogelijk i.v.m. Corona, onze 
Nieuwsbrief bij de kerken in onze gemeente neer te leggen.  
Bovendien worden de Schaapskooi, Radio 794 en de meeste kerken in onze 
gemeente benaderd voor het plaatsen van een persbericht over onze 
ledenbijeenkomsten. We hebben voor de bijeenkomst van oktober een 
advertentie kunnen plaatsen, gesubsidieerd door de Landelijke PCOB. 
Het e-mailadres van de afdeling is pcobheerde@gmail.com 
 
Ledenadministratie 
Op 31 december 2020 bedroeg ons ledenaantal 225 en op 31 december 2021 
bedroeg het ledental 241. Per saldo een toename van 16 nieuwe leden.  
 - We hebben 42 nieuwe leden gekregen: 21 door de ledenwerfactie, 7 zijn 
overgekomen van KBO NO- Veluwe wegens opheffing,10 overschrijvingen en 
4 hebben zich aangemeld. Van de 26 verloren leden, zijn er 15 overleden, 
hebben er 8 bedankt wegens ouderdom en zijn 3 leden overgeschreven-. 
 
De regio 
De regio is dit jaar i.p.v. 2 maal, 1 maal bij elkaar geweest en wel in Heerde.  
De organisatie van deze bijeenkomst is steeds in handen van een afdeling. 
Wij waren in 2021 aan de beurt. 
Onze regio NO-Veluwe bestaat uit de volgende afdelingen: Harderwijk, 
Nunspeet, Elburg, Wezep, Hattem, Epe/Oene, Vaassen en Apeldoorn. Onze 
regiocoördinator is dhr. Harry Zieleman uit Hattem. De regio wordt in de 
ledenraad vertegenwoordigd door mevr. Anneke Tang (voorheen de Groot) 
en nieuw is dhr. Leo van den Berg. 

De secretaris, januari 2022 

 

 

 

 

 

mailto:pcobheerde@gmail.com
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Belasting-invulhulp als service van uw afdeling 
Evenals afgelopen jaren kunnen onze leden ook 
dit jaar weer gebruik maken van de 
belastingservice van de PCOB. Indien u gebruik 
wilt maken van deze belastingservice, kunt u 
contact opnemen met onze deskundige, de heer 
Jan Schurink, telefoonnummer 06-53 890 918. Er 
wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd, 
maar om deze kosten hoeft u het niet te laten om 

gebruik te kunnen maken van deze Belasting Service Ouderenbond (BSO) 
van de PCOB. 

 

Oudere mensen 

kunnen soms de wonderlijkste dingen zeggen… 

Hieronder een paar zinnen die zorg/schade verzekeringen zoal onder ogen 
krijgen: 

• … bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste altijd 

schadevrij gereden 

• Voor zulke gemene uitvluchten moet u toch echt een dommer iemand 

zoeken, maar die zult u niet makkelijk kunnen vinden 

Wordt vervolgd! 

 

Bankhelpdeskfraude 
Bankhelpdeskfraude is een vorm van 
oplichting die de afgelopen maanden veel 
slachtoffers heeft gemaakt. Alleen al afgelopen 
jaar is er voor miljoenen euro’s buitgemaakt. 
De slachtoffers zijn veelal mensen van boven 
de 50 jaar. Bij Bankhelpdeskfraude doet een 
oplichter zich voor als 
medewerker/leidinggevende van een bank en 
probeert u te overtuigen dat er snel actie moet 

worden ondernomen omdat uw geld anders gevaar loopt. 
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Hoe gaat de oplichter te werk? 
We doen met z’n allen steeds meer online. Ook bankzaken doen we meer en 
meer via een telefoon of computer. Op slinkse wijze gaat een crimineel te werk 
om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Helaas vaak met succes. De laatste 
tijd ziet de politie veel slachtoffers waarbij ze contact denken te hebben gehad 
met de bank. Veel voorkomende manieren zijn: 

U wordt gebeld met een (vervalst) nummer dat ook daadwerkelijk van 
de bank is; 
U wordt gebeld met de mededeling dat uw (spaar)geld gevaar loopt; 
U wordt gebeld dat uw pasje niet meer gebruikt kan worden en moet 
worden opgehaald; 
U wordt gevraagd een app of programma te installeren. 

Waar kunt u op letten? 
Oplichters weten heel goed hoe ze slachtoffers kunnen manipuleren. Wat in 
alle vormen opvalt, is dat er altijd een vorm van druk uitgeoefend wordt. 
Uw bank zet u nooit onder druk om zo snel mogelijk te handelen. Uw bank 
neemt zelf de nodige maatregelen als er fraude wordt geconstateerd. 
Uw bank vraagt u nooit uw geld over te maken naar een andere rekening, 
‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, uw bank 
blokkeert zelf uw rekening als dat vanwege fraude nodig is. 
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, uw bank zal nooit uw pincode 
vragen. Iedereen die naar uw pincode vraagt, wil geld opnemen van uw 
rekening. 

Wat kan ik doen? 
Toch slachtoffer geworden? Helaas kan het iedereen overkomen. De oplichter 
weet heel goed hoe hij/zij slachtoffers moet maken. Hier zijn de volgende tips: 

Vertrouwt u het niet, hang direct op, bel zelf uw bank via een 
algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt, 
dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt; 
Geef uw bankpas nooit aan vreemden, ook niet doorgeknipt; 
Maak geen geld over naar onbekende bankrekeningnummers, ook 
niet op verzoek van uw bank; 
Geef geen toegang tot uw computer aan vreemden; 
Bel met een voor u vertrouwd persoon en leg het verhaal voor. 

Henk Noppers (via Burgernet)  
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Het verhaal van het potlood 
Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was. Op een 
gegeven moment vroeg hij: “Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen 
hebben meegemaakt? Of schrijf je 
misschien een verhaaltje over mij?” 
Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: “Ik schrijf inderdaad over 
jou. Maar belangrijker dan de woordjes die ik schrijf, is het potlood waarmee 
ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt!” 
 
Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon daar niets 
bijzonders aan ontdekken. “Maar het is gewoon maar een potlood!” “Het is 
maar hoe je ernaar kijkt”, zei ze. “Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die 
jou - maar dan moet je ze wel onthouden - tot iemand zullen maken die altijd 
in vrede met de wereld zal leven...” 
 
“Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit 
vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en hij 
zal je altijd leiden volgens zijn wil.  
Ten tweede: Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. 
Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper 
van. Dus moet je wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens. 
Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout 
schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar 
belangrijk, om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan. 
Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, 
maar het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds bezorgd om wat er binnenin je 
gebeurt. 
Ten slotte: Het vijfde dat een potlood bijzonder maakt is dat het altijd een 
spoor achterlaat. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal 
achterlaten en probeer je daar bewust van te zijn.” 

Paulo Coelho - Overgenomen uit een PCOB-Nieuwsbrief uit Wezep 

 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief                                                          PCOB afdeling Heerde-Wapenveld 

 

 

~ 17 ~ 
 

 

 

We sluiten deze editie van de Nieuwsbrief af met onderstaande bede, die in 
het kader van het ‘Nationaal Gebed voor Vrede en Verbinding’, op zaterdag 
15 januari jl. is uitgesproken aan de vooravond van de internationale- en 
interkerkelijke ‘Week van Gebed 2022’. Zie www.nationaalgebed.nl 

 
‘Onze Vader in de hemel’- zo willen we roepen, 

maar onze blik naar boven is vertroebeld. 
‘Laat uw koninkrijk komen’- zo wensen we vurig, 

maar we vinden het moeilijk Uw wil te doen. 
‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’- niet meer en niet minder, 

maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben. 
 

‘Red ons van het kwaad’- dat is ons diepste verlangen. 
Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste? 

Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie 
dan dat ik vreugde vind in de waarheid? 

 
Help ons dan te bidden: 

‘Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’. 

Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden, 
uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch. 

Vergeef ons, wanneer we muren optrekken, 
totdat niets ons meer kan raken 

en we zelf geen kant meer op kunnen. 
 

Heer, U kent ons en doorgrondt ons. 
Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien, 

oog in oog, volledig kennend, volledig gekend. 
Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden, 

geen dreunende tweets en schallende oneliners, 
maar de taal van de liefde. 

Leer ons die taal spreken en verstaan, 
geduldig, verdraagzaam en volhardend, 

totdat hoop en vreugde overwinnen. 
 

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
***** 

http://www.nationaalgebed.nl/
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Uw ledenpas is geld  waard !!!!!! 

Winkeliers en bedrijven  

die meedoen aan de kortingsactie 

      

 

 

                                           uw PCOB korting 

Meiling Juwelier       Dorpstraat 14              Heerde        10% 

Nooteboom Topslagerij            Zuppeldseweg 8         Heerde          5% 

Pijnappel Woonadviseur          Dorpstraat 35              Heerde          5% 

Put Rijwiel speciaalzaak 1)      Hagestraat 8-10          Heerde         10% 

De Haan makelaars                 Brinklaan 5                  Epe              10% 

Euronics Visser                        Klapperdijk 26             Wapenveld     5% 

’t Doelbeek 2)                         Kanaalstraat 12           Heerde         10% 

Veldhuis Adviesgroep 3)          Sportlaan 4a                Heerde         

Zorgverzekeringen 4)               zie ook  www.pcob.nl/zorgvergelijker 

Schadeverzekering Centraal Beheer www.KBO-PCOB/schadeverzekering 

 

 

1)Indien er geen inruil is. 

2)Op alle materialen, bij stoffering of meubelen op maat. 

3)Bij het afsluiten van verzekeringen, ongeacht de grootte van het 

verzekerde bedrag, hoeft u de 1e maand de premie niet te betalen.  

4) PCOB-KBO en Zilveren Kruis zijn partners in de zorgverzekering en 

geven daardoor aan de leden een uitgebreid pakket met aantrekkelijke 

kortingen. Daarnaast is het voor onze leden ook mogelijk om een collectieve 

zorgverzekering af te sluiten bij Prolife, Interpolis en De Friesland 

Zorgverzekeraars. 

De kortingen gelden niet voor reparaties, geldt voor alle winkeliers. 

 

 

 

http://www.pcob.nl/zorgvergelijker
http://www.kbo-pcob/
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PCOB afdeling Heerde – Wapenveld 
Voorzitter: Gré Popping-Hoekzema 
                   Veerstraat 45, 8181 VV Heerde 
                   0578-697069 
                   gre.popping@hotmail.com  

Secretaris: Annie Reil-Vorstelman 
                   Kerkdijk 21, 8181 RR Heerde 
                   0578-696822 
                   pcobheerde@gmail.com  

Penningmeester en ledenadministratie:   
                   Henk Noppers 
                   Beatrixweg 9, 8181 LC Heerde 
                   0578-692352 
                   hnoppers@planet.nl 
    
Afgevaardigde Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Heerde: 
                   Johan Vorderman 
 
Programmacoördinator: Mientje Nijmeijer-van Welsum 
 
Redactie en eindredactie Nieuwsbrief: 
                   Joke Ekelmans, 0578-696746 
                   Vormgeving: Jan Neeleman 

Bankrekening: NL79 RABO 0396 5138 75  
        ten name van P.C.O.B. afd. Heerde.  
  
Bezoekdame:   Heerde    : Mw. I. Kost-Dekker, 0578-692791 
                          Wapenveld: Mw. J. ter Velde-de Jong, 038-4478504  
                                              Mw. B. Dolsma-ter Velde, 0578-693919 
 
Nieuwe leden:  Verhuizingen, overlijden, enz. graag zo snel mogelijk    
                          doorgeven aan de ledenadministratie. 
 
Hulp bij belastingaangifte: Jan Schurink, 06-53890918 
 
Graag alle kopij voor de volgende nieuwsbrief, vòòr de 18e  van de maand 
er- voor, doorgeven aan de redactie: Joke Ekelmans  
ekelmansjoke@gmail.com 
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