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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 37e JAARGANG NR. 01 (febr. 2022)    
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
 
Alles heeft zijn tijd 
 
Prediker noemt in hoofdstuk 3 de verzen 1-8 een heel aantal voorbeelden, 
eigenlijk tegenstellingen. Er zit een zekere golfslag in de schepping. Er is 
een dag en er is een nacht, een zomer en een winter. Er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan. Een tijd om te verliezen en een tijd om te 
bewaren. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar.  
Nu we nog aan het begin staan van het nieuwe jaar is het misschien wel de 
tijd van bezinning. Wat zal 2022 ons brengen? We weten het niet, is het 
een weg van hoogten of van diepten? 
We mogen erop rekenen dat God dicht bij ons is, hoe onze levensweg ook 
zal zijn! 
Het is dan ook goed om de beste wensen voor het nieuwe jaar naar elkaar 
uit te spreken.  

Het bestuur wenst u 
een goed jaar 

in een zo goed mogelijke gezondheid! 
 

We hadden dit graag willen uitspreken op de geplande ledenmiddag van 
18 januari jl. maar helaas was het risico voor een coronabesmetting te 
groot. Er zat niets anders op dan de bijeenkomst te annuleren.  
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Jammer voor u en voor de burgemeester want die had ons graag 
bijgepraat over de gemeentelijke plannen en over de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.  
Een bijeenkomst nog voor de verkiezingen zit er niet in, maar we hopen in 
het nieuwe seizoen opnieuw een beroep te doen op burgemeester Thorn. 
Op dinsdag 15 februari hopen we mevrouw Kooij welkom te heten op de 
ledenmiddag. Elders in deze nieuwsbrief leest u hierover meer. 
 

            
 
Voorafgaand aan die viering heb ik genoemd dat mevrouw Francisca 
Zweers bereid is gevonden om een bestuursfunctie te aanvaarden. Het 
bestuur is hier heel blij mee, zij vervult hiermee de opengevallen plek die is 
ontstaan door het vertrek van de heer Evert Kieskamp. Helaas kon 
Francisca nog geen bestuursvergadering bijwonen omdat ook die werd 
geschrapt. We hopen dat we haar welkom kunnen heten op de 
eerstvolgende bestuursvergadering.  Op de jaarvergadering zullen wij voor 
haar benoeming uw instemming vragen. 
 
Het omzien naar elkaar stond de afgelopen 2 jaar ook onder spanning. Het 
was niet verantwoord risico’s te nemen door het brengen van bezoekjes. 

 
Het kerstfeest, met Anneke Muurling en 
Suze Faas van Healing Words, vierden 
we op 14 december in de Grote Kerk en 
deze viering werd via KerkTV 
uitgezonden. 
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Toch had deze activiteit de aandacht. U kunt verderop lezen welke 
aandacht mevrouw Ineke van de Kamer hieraan schenkt. 
 
Wanneer u deze nieuwsbrief leest is de kans reëel dat de belastingdienst 
bij u heeft aangegeven dat u weer aangifte moet/kunt doen. Voor de 
meesten niet iets om naar uit te kijken, maar wel om voorbereidingen te 
treffen. Ook hierover leest u verderop over hulp en aandachtspunten. 
 
In de nieuwsbrief van december/januari schreef ik over drie grote thema’s, 
één ervan was dat er snel overeenstemming zou komen voor wat betreft  
de vorming van een Kabinet. We weten inmiddels dat dat er is en wie de 
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. In de regeringsverklaring  
staat vermeld dat de AOW zal worden losgekoppeld van de koopkracht. 
Een slecht bericht voor de senioren. De kans van scheefgroei ten opzichte 
van werkenden en andere uitkeringsgerechtigden vormt een dreiging. We 
mogen aannemen dat de landelijke ouderenbonden (KBO- PCOB) bezwaar 
gaan aantekenen en dat er een politieke meerderheid zal zijn om dit 
voorstel van tafel te krijgen. Indexering van de pensioenen heeft al 
jarenlang niet plaatsgevonden. Over scheefgroei gesproken! 
 
Ik sluit af met een gedicht van Hans Bouma dat gaat over bezinning : 

      
God heeft zijn naam gezegd- 
Ik zal er zijn voor jou- 
Hij gaat met je op weg, 
Hij blijft je eeuwig trouw. 
 
Geloof hem op zijn woord, 
Hij spant zich voor jou in, 
Hij trekt je in zijn spoor, 
Bemint je als zijn kind. 
 
God heeft zijn naam gezegd, 
Wij weten wie hij is 
Je komt weer tot je recht 
Hij maakt geschiedenis. 

 
Met vriendelijke groet,  
Otto Hofenk, voorzitter 
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 ** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuwe leden: 
De heer H.J. Visser en mevrouw D. Visser-Riphagen uit Epe. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling. 
 
Overleden:  
De heer J. Ruiters uit Epe. 
We wenen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het 
verlies. 
 
 
** UITNODIGING LEDENMIDDAG dinsdag 15 februari 2022 
  
Aanvang 14.30 uur. 
Inleiding door mevrouw T. van der Kooij; onderwerp ‘het Jappenkamp’ 
 
Mevrouw Van der Kooij is als gevolg van de baan van haar vader bij de 
Koopvaardij, opgegroeid in voormalig Nederlands Indië. De bezetting door 
de japanners heeft ze jarenlang meegemaakt in een vrouwenkamp, geleid 
door japanners. Haar vader was ondergebracht in een mannenkamp en 
jarenlang was niet bekend of hij nog leefde. Brieven die werden 
geschreven waren maandenlang onderweg of kwamen pas na de oorlog 
aan. 
Om als kind op te groeien in een gevangenkamp valt niet mee. Ze steunde 
al vroeg haar moeder die regelmatig ziek was. Het was van belang om met 
elkaar te overleven. Eten was er vrijwel niet. Op de akkers moest hard 
gewerkt worden om in het levensonderhoud te voorzien. 
Alles werd zo goed mogelijk gerepareerd om zo lang mogelijk mee te laten 
gaan. 
Toen ze na de oorlog met haar moeder naar Nederland kwam en bij haar 
familie in Zeeland kon wonen, werd ze met een heel andere leefomgeving 
geconfronteerd. Ze heeft keihard gewerkt om de HBS te kunnen afronden. 
Vervolgens ging ze in het onderwijs. 
Haar vader heeft de oorlog overleefd. Het is een verhaal apart hoe hij weer 
met zijn gezin kon worden herenigd.  
Ondanks haar leeftijd heeft mevrouw Van der Kooij een duidelijke stem. Ze 
heeft echter aan haar optreden één voorwaarde verbonden nl. dat ze 
alleen wil optreden wanneer er leden aanwezig zijn! 
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Nu de coronaregels weer zijn verruimd kunnen er weer ca 70 personen 
plaatsnemen in de Grote Kerk, rekening houdend met 1.5 m. afstand. 
Bovendien beschikt u over een  QR-code.  
 
 
** IN GESPREK MET …. 
 
Deze keer betreft het een telefonisch gesprek met Ineke van de Kamer, uit 
veiligheidsoverweging en om reden dat het gaat over haar werk voor de 
PCOB. Ineke is één van die stille werksters die aandacht besteedt aan 
“Omzien naar elkaar”. Zij besteedt aandacht aan leden die iets te vieren 
hebben.  Wanneer er echtparen zijn die een kroonjaar beleven van een 40 
of 45 jarig  huwelijk dan zorgt zij dat er een kaart met een felicitatie door 
de brievenbus valt. Leden die 50 jaar of langer getrouwd zijn ontvangen 
een bezoekje van een bezoekdame. Ook leden die de 80-jarige leeftijd  
hebben bereikt, ontvangen jaarlijks op hun verjaardag een felicitatie. En 
volgens Ineke zijn dat er nogal wat. Een mooi gebaar! 
Maandelijks krijgt zij van Herman Reurink een lijst met namen die voor een 
felicitatie in aanmerking komen. 
Toen Ab van de Kamer nog bestuurslid was en de ledenadministratie 
beheerde, was het een kwestie van over de tafel schuiven van de namen. 
Ab had daarvoor zo zijn eigen systeem ontwikkeld. Na zijn vertrek zijn we 
overgeschakeld naar het landelijke adressensysteem van de PCOB. Ineke 
heeft mij verzekerd dat het nu ook prima werkt. 
Het is jammer dat in bepaalde gevallen alleen maar één lid van een 
echtpaar lid is, we kunnen dan geen felicitatie sturen omdat formeel niet 
bekend is dat het echtpaar een kroonjaar heeft bereikt. 
In het verleden werd ook aandacht besteed aan de muzikale fruitmand. 
Echter niet iedereen stelde het ongevraagd uitzenden van liederen voor de 
jarige op prijs. Reden om hiermee te stoppen.  
We zijn als bestuur blij met die stille werkers op de achtergrond, het is 
goed om deze helpers een keer in de schijnwerpers te zetten. 
 
 
** DE BELASTINGDIENST wil weer wat van u weten!  
 
Wanneer u deze nieuwsbrief en het KBO-PCOB-blad leest is de kans groot 
dat de belastingdienst u bericht heeft dat u weer aangifte kunt/moet doen 
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van uw inkomen over 2021. Voor de één een leuk puzzelstukje, voor de 
ander een crime. 
Regelmatig valt te beluisteren dat de aangifte niets meer voorstelt omdat 
de belastingdienst alles al weet.  Dat is onjuist, de belastingdienst weet al 
wel veel van u maar niet alles.    
Een paar voorbeelden van zaken die men niet weet: uw ziektekosten 
(wanneer u kosten hebt gemaakt wegens ziekte, denk aan extra 
medicijnen, reiskosten naar artsen, ziekenbezoek aan naaste familie,  extra 
kledingkosten ed.). Deze kosten kunt u mogelijk aftrekken van uw 
inkomsten. Ook giften, gedaan aan ANBI-instellingen, zijn soms aftrekbaar. 
Hebt u een geldlening verstrekt aan of ontvangen van uw kinderen of 
derden, dan is aangifte doen verplicht. Kortom, controleer altijd de vooraf 
ingevulde gegevens van de belastingdienst. Uw aangifte is de basis voor 
zorg- en huurtoeslag. Maakt u hiervan nog geen gebruik, ga dan na of u 
daarvoor in aanmerking komt. 
Wanneer u denkt ‘ik heb geen verzoek van de belastingdienst ontvangen, 
dus ik ben er mooi klaar mee’, dan is het toch zinvol om na te gaan of u in 
aanmerking komt voor aftrekposten en daarom alsnog een verzoek om 
aangifte kunt doen.  
Wanneer u hulp nodig heeft of informatie wenst dan kunt u deze inroepen 
bij de PCOB. Een aantal leden zijn opgeleid om hulp te bieden, de zgn. 
HUBA’ s (hulp belasting aangiften).  
De kosten voor inschakeling zijn zeer gering (€ 12.00) voor een eenvoudige 
aangifte. 
U kunt zich aanmelden bij O.J. Hofenk, het adres staat vermeld op de 
achterpagina van de nieuwsbrief. 
 
 
 
KOPIJDATA NIEUWSBRIEF 1e helft 2022 
Nr. 2  maart   19 februari  

3  april   22 maart 
   4  mei  22 april  
   5  juni  23 mei 
   6  juli/aug  21 juni  
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** EN VERDER ….. 
 
 
WAT DOEN ONZE BELANGENBEHARTIGERS IN DEN HAAG? 
 
 

 
 
KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen 
leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal 
beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen 
ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is 
aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij 
opinievorming en standpuntbepaling. 
 
Vanuit de afdeling belangenbehartiging van KBO-PCOB werken we dag in, 
dag uit om de belangen van senioren op de agenda te zetten van politiek 
Den Haag. Signalen vanuit onze leden zijn hierbij de belangrijkste bron van 
inspiratie. En met die signalen zoeken we het gesprek met de 
beleidsmakers, politici en in de media. Soms zichtbaar, soms ook minder 
zichtbaar. Een prachtige opdracht waar we als team elke dag voor staan. 
Eén onderwerp is het uitblijven van pensioenindexatie. Al jarenlang staat 
de indexatie op nul. Een onacceptabel feit. Iedereen benoemt het maar 
een Kamermeerderheid houdt vast aan de strenge rentesystematiek die 
indexeren in de weg staat. Daarom blijven wij vechten, aangemoedigd 
door uw signalen! En dat doen we niet alleen. We trekken op met ANBO 
en de Koepel Gepensioneerden om samen sterk te staan. In februari 2021 
reageerden we bijvoorbeeld gezamenlijk op de nieuwe 
pensioenwetgeving.  
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Begin 2022 reageerden we kritisch op een voorstel om pensioenindexatie 
in 2022 makkelijker te maken. Het klonk goed maar in de praktijk zette het 
onvoldoende zoden aan de dijk. 
 
Naast contacten met Tweede Kamerleden en hun medewerkers vinden er 
geregeld gesprekken plaats met ambtenaren en ministers van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de dag van de 
regeringsverklaring was er bijvoorbeeld een digitaal overleg tussen 
ambtenaren en vertegenwoordigers van senioren- en jongerenorganisaties 
om te kijken hoe we een rechtvaardig pensioen voor alle generaties 
kunnen realiseren. De nieuwe minister Schouten, onderweg naar de 
Tweede Kamer, haakte ook even aan voor een korte kennismaking. 
Binnenkort gaan we langer in gesprek met elkaar. 
Natuurlijk zijn we ook in actie gekomen tegen het ontkoppelen van de 
AOW van de (extra) verhoging van het minimumloon. Via de media en met 
een pittige brief aan de Tweede Kamer droegen we er gezamenlijk aan bij 
dat de AOW-ontkoppeling en de koopkracht van senioren tot de grote 
thema’s behoorden tijdens het debat over de regeringsverklaring. 
Hierdoor moet het kabinet de koopkracht opnieuw bekijken en in maart 
met verbetervoorstellen komen voor senioren. De eerste klap is een 
daalder waard! 
 

*** 
 
KBO-PCOB maakt zich sterk voor: 
 
Goed pensioen 
We staan voor een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk en solidair is en 
dat recht doet aan jaren van hard werken. 
 
Stop de stapeling 
We willen dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling 
van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Arbeid en inkomen 
We worden gemiddeld ouder en werken langer. De arbeidsmarkt is daar 
nog niet op ingericht. KBO-PCOB strijdt voor een stevige positie van 50-
plussers op de arbeidsmarkt: voldoende werk, scholing en inkomen. 
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Armoede voorkomen 
Ook in Nederland neemt de ongelijkheid toe. We stellen alles in het werk 
om armoede bij senioren te voorkomen. Eerste voorwaarde daarbij is dat 
de AOW welvaartsvast blijft. We zijn daarnaast scherp op belastingen, 
compensaties en toeslagen: bereiken degenen die het nodig hebben? Het 
agenderen en oplossen van financiële kwetsbaarheid van groepen ouderen 
Heeft onze hoogste prioriteit.  
 
 
 
 
 
LEDENVOORDEEL 
 
Bij de volgende winkeliers ontvangen PCOB leden, op vertoon van hun 
PCOB- pas, de volgende voordelen:   
  
Neijenhuis, Schoenen en sport, Dorpsstraat 41,  8171 BL Vaassen; tel. 
0578- 
571747  
Schoenen; steunzolen; pantoffels; compressie kousen,  10% korting bij 
aankoop van één van bovenstaande producten  (geldt niet voor 
afgeprijsde artikelen).  
  
Van Triest Stylist–Schilder–Stoffeerder,  Dorpsstraat 47 8171 BL 
Vaassen; tel  
0578-574080  
Stylist- Schilder- Stoffeerder, alles voor styling en inrichten van uw woning. 
Gratis stylingadvies ter waarde van € 95,- of 5% korting op vloeren, tapijt, 
raamdecoratie, gordijnstof en verf.  
  
De-Zorgwinkel, Hoofdstraat 142, 8162 AP Epe, tel 0578 – 846431   
PCOB-leden ontvangen de voordelen van een VIP abonnement van De-
Zorgwinkel; 10% korting op het gehele winkelassortiment, gratis lenen 
loophulpmiddelen, gratis bezoek aan huis.   
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DE WEERD Woninginrichting BV, Eperweg 35 Epe. 0578-571296 10% 
korting op raamdecoratie, tapijt en vloeren. Uitgezonderd afgeprijsde 
artikelen.   
  
De Haan Makelaars, Brinklaan 5, 8161 CW Epe. 0578-
613000  
Bij verkoop van uw huis € 250,00 korting op de rekening.   
  
Restaurant de Loreley, Heerderweg 36 Epe. 0578-612614  
5% korting op uw rekening, voor u en uw gasten (max. 4 pers. per tafel, 
met min.  
1 pas).  
  
The Read Shop Epe, Hoofdstraat 77 Epe. 0578-612265     
10% korting op alle wenskaarten en tijdschriften  
10% korting op cartridges. (Uitgezonderd acties en aanbiedingen)   
  
WEDO Mode, Hoofdstraat 99 Epe. 0578-614061  
10% korting op de artikelen in filiaal Epe, m.u.v. afgeprijsde artikelen en 
acties.    
  
Onder de eiken’ Fam. Van Everdingen, Dijkhuizerweg 44 Epe.  0578-
620381  Producten van de boerderij. Echte boerenkaas; vers van het 
mes.   
Geopend do., vrij. en za. van 10-16.00 uur. 10% korting op alle  
kruidenkazen.   
  
Kamphorst banket, Sternpassage 1A Epe. 0578-627374   
10% korting op de wienerappelvlaai en € 1,00 korting op de appelfleur.   
  
Singer Kreatief, Hoofdstraat 127 Epe.  0578-615093  
10% korting op gehele assortiment, uitgezonderd afgeprijsde artikelen.   
  
De Rijwielhoek Dorpsstraat 24a, Oene. 0578-
641148  10 % korting op accessoires en 
onderdelen.    
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PartsNL Epe, Scheuterstraat 8 Epe. 0578-843942  
Tot 10% korting, afh. van het artikel, op onderdelen, accessoires en 
reinigingsmiddelen.  
  
Bouwmarkt GAMMA Epe, De Meent 19 Epe. 0578-620299  
10% korting op vertoon van de ledenkaart èn de GAMMA-voordeelpas. 
Niet van toepassingen op artikelen in de aanbieding en artikelen van het 
OK-merk.     
  
Spar Tessemaker, Dorpsstraat 8, 8167 NL Oene, 0578-641255 10% 
korting op een extra gevuld krentenbrood van ambachtsbakker 
Blom.  
 

Cafe Restaurant Dorpszicht Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene,  0578641213  
10% korting bij het gebruik van de lunch.   

Töpfer Tweewielers, Hoofdstraat 136, 8162 AP Epe,  0578-
612440 10% korting op aanschaf van accessoires en onderdelen.   

Jasmijn Tas en Reis, Sint Martinusplein 6, 8161 ED  Epe, 0578-
628730 10% korting op het hele assortiment tas en reisproducten.  

Groencentrum De Meent, De Meent 1, 8161 ZN Epe, tel. 0578 
215007 10% korting op al uw aankopen m.u.v. aanbiedingen, acties 
en bestellingen.   
  
Horen Epe, Scheuterstraat 4, 8161 HR Epe, 0578-769089 5% 
korting op de eigen bijdrage van het hoortoestel en 10% korting op 
de aanschaf van batterijen.  
  
 
 
  
MEDISCHE KEURING voor rijbewijs 75+  
Dokter Jos Nyst, Achterdorperweg 10 in Emst, keurt mensen van 75 jaar en 
ouder voor de verlenging van hun rijbewijs. Kosten € 35,00  
  


