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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 37e JAARGANG NR. 04 (mei 2022)    
 
 
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
Pasen ligt achter ons, als het stralende en zinvolle einde van 
gebeurtenissen die eraan vooraf zijn gegaan. 
Door het donker van de dood klinkt de roep, de opdracht: dode sta op, leef 
nu! Leef zoals God ons als mens bedoeld heeft. Leef in het licht van Pasen! 
Een opdracht die we steeds opnieuw mogen oppakken. 
De kracht en warmte van dit licht geeft ons energie. Ieder mens met zijn 
eigen mogelijkheden, in zich dragend de vonk van ”hoop doet leven”, in 
onze dagelijkse gebeurtenissen van werken, zorgen, vreugde en verdriet. 
Licht is één van de levensbehoeften van mens en dier. Het lentelicht dat de 
natuur doet ontluiken tot nieuw leven. Kijk maar om je heen, je ziet hoe 
snel de natuur zich ontwikkelt.  
 
Bovendien verdwijnt corona naar de achtergrond, een geruststellend 
gevoel. Het gaf mij een heel goed gevoel te constateren dat de kerk weer 
“vol zat” op eerste paasdag. Het samen zingen stemt tot vreugde, zeker in 
deze dienst waarin uit volle borst het “U zij de Glorie” werd gezongen.  
Ook andere activiteiten bruisen weer zoals festivals en sportwedstrijden.  
Toch meen ik te constateren dat met name bij ouderen er nog aarzelingen 
zijn om naar groepsbijeenkomsten  te gaan, ook onder onze PCOB-leden. 
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Op 12 april hielden we de laatste ledenmiddag van het seizoen 2021/2022. 
Een jaar met veel onzekerheden voor wat betreft het laten plaatsvinden 
van bijeenkomsten. Aanpassingen of afgelastingen waren noodzakelijk. Ik 
heb begrepen dat er afdelingen waren die al twee jaar niets hebben 
durven ondernemen. Ons bestuur heeft er voor gekozen om, daar waar 
mogelijk, ons programma te handhaven. Achteraf kunnen we constateren 
dat, zover we weten, dit een goede keus is geweest. 
 
Hopelijk kunnen we in het nieuwe seizoen weer gewoon aan de slag. 
Enkele bestuursleden zijn  met de voorbereidingen bezig.  Eerst hebben we 
ter afsluiting van het seizoen nog een koffieochtend op 25 mei a.s. in De 
Loreley, we kunnen dan nog napraten over het afgelopen jaar. 
Ook volgt er nog een nieuwsbrief eind mei/begin juni, waarin we u zullen 
melden of er eind augustus/begin september nog een busreisje wordt 
gehouden. 
 
Het bestuur heeft besloten om het komende seizoen uit te zien naar een 
andere locatie voor onze ledenmiddagen. Verschillende leden hebben 
laten weten dat zij problemen hebben met het geluid in de Grote kerk en 
daarom afhaken om de ledenmiddagen te bezoeken. Hoewel het een 
prachtige locatie is, met een uitstekende verzorging van koffie/thee, 
hebben we om die reden besloten naar een andere gelegenheid te gaan 
kijken. 
 
Rond de tijd dat u de nieuwsbrief en het KBO-PCOB magazine ontvangt zijn 
er verschillende festiviteiten met betrekking tot 75+2 jaar vrijheid in de 
gemeente Epe. Een gebeurtenis om stil bij te staan. Juist in deze tijd met 
de oorlogsdreigingen in Oekraïne. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en 
komen ook naar ons land. Er zijn veel slachtoffers, zowel soldaten als 
burgers. In het verleden werd soms gesteld dat bij een oorlog er weinig 
slachtoffers onder burgers waren te verwachten omdat er met precisie- 
materiaal zou worden gevochten. Niets is minder waar, het lijkt erop dat er 
doelbewust op onschuldige burgers wordt gericht om angsten in te 
boezemen. Onvoorstelbaar! Bovendien dat de hongersnood in de wereld 
wordt versterkt door dit geweld.  
Laten we bidden dat de veroorzakers tot het inzicht komen dat oorlog 
voeren nutteloos is en dat zij tot vrede zullen besluiten. 
   
Met vriendelijke groet, Otto Hofenk, voorzitter 
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Kijk om je heen 
 
Kijk naar het goede om je heen 
En je begint weer in wonderen te geloven… 
Je ziet de Schepper 
Die bemint 
De aard’ met al wat is 
En ook  daarboven 
Kijk  om je heen…. 
De grote Kunstenaar 
Is elke nieuwe dag 
Weer scheppend bezig. 
Je voelt een diep ontzag 
Voor Hem, die  zoveel kleuren 
En zoveel goede dingen 
Aan mensen schenkt. 
En in jouw klein en menselijk hart 
Begint het stilaan weer te zingen. 

 
 
** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuwe leden: 
de heer D.J. Bonhof en mevrouw G. Bonhof-Hoekerd uit Oene. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling. 
 
Overleden:  
mevrouw A. Colenbrander-Huijbers uit Epe, die de laatste maanden in 
Hofje Wendakker in Heerde verbleef. 
We wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het 
verlies. 
 
Dank 
Graag wil ik iedereen van harte danken voor de vele blijken van 
belangstelling bij het overlijden van mijn man Ab. 
Uw gebed, kaarten en telefoontjes zijn mij tot grote steun geweest. 
Met vriendelijke groet, 
Ineke van de Kamer-Rus 
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** UITNODIGING VOOR KOFFIE-OCHTEND 
 
Woensdag 25 mei van 10.00 tot 11.30 uur in restaurant “De Loreley” aan 
de Heerderweg te Epe. 
Gezellig samen een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Natuurlijk met wat lekkers erbij. En gelukkig kan het nu weer. We nodigen 
jullie allen dan ook van harte uit om mee te doen met de koffieochtend. 
Na de koffie of thee krijgt u nog een drankje aangeboden. Een mooie 
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.  
Als u meedoet en we hopen dat het er velen zijn, kunt u zich tot en met 
zaterdag 21 mei opgeven bij  
T. Palm, 0578-641625 of t.palm2@kpnplanet.nl en bij  
F. Zweers 0578-614359 of franciscazweers@hotmail.com. 
 
 
** EN VERDER …… 
 
    5 mei   -   “CONCERT VOOR VREDE” 
 
Na het succesvolle bevrijdingsconcert van 2019 zal de “Stichting Hulp 
Letland”, nadat het door corona 2 jaar moest worden uitgesteld, opnieuw 
een bijzonder concert organiseren in de Grote Kerk van Epe.  
De Stichting, sinds 1993 bekend als het gaat om humanitaire 
hulptransporten naar de Baltische staat Letland, heeft al vele jaren 
concerten op 5 mei georganiseerd.   
De samenhang met Letland in deze concerten is dat op 4 mei 1990 Letland 
zich onafhankelijk verklaarde van de Sovjet-Unie echter duurde het nog 
vele maanden voordat de bezetter ook daadwerkelijk uit een vernield land 
was verdwenen. Twee landen die dus rondom 4 en 5 mei hun vrijheid 
vieren. Echter ook nu is er weer angst in de Baltische staten en vele Letten 
hebben hun vlucht uit hun land al voorbereid. Ook na 32 jaar zitten de 
verschrikkingen die tot 1990 hebben plaats gevonden vers in het 
geheugen.  
 
Gelet op de situatie in de Oekraïne en het vele leed dat daar geschiedt is 
besloten onze 77 jaar vrijheid te herdenken met een bijzonder concert, dat 
we CONCERT VOOR VREDE hebben genoemd.  
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Als organisatie en bestuur van de Stichting Hulp Letland nodigen wij U dan  
ook graag uit voor dit concert dat zal worden gehouden op:  
Donderdag 5 mei 2022 in “de Grote Kerk”  te Epe 

      Aan dit concert werken mee het: 
“Dubbelmannenkwartet  DOUBLE FOUR” uit Hattem 

Melissa Venema  trompet 
Valerija Satibaldijeva sopraan - viool 

Henk van der Maten piano - orgel                                                           
Aanvang van het concert is 19.00 uur, kerk open 18.30 uur  

ingang Beekstraat 
Ook is er samenzang, gelet op de situatie in Oekraïne geen vaderlandse 
maar aangepaste liederen. Het concert zal tot ongeveer 21.00 uur duren. 
 
Dit concert wordt bekostigd vanuit de opbrengst van advertenties en 
sponsoring en staat los van het budget van de Stichting betreffende de 
hulpverlening.  
 
Inmiddels zijn in de dorpen waar onze Stichting werkzaam is ook de 1e 
Oekraïense vluchtelingen aangekomen. De kleding en hulpgoederen die wij 
wekelijks opsturen worden nu ook aan hen uitgedeeld.  
 
Er is een collecte voor de hulpverlening in Letland. Op 19 mei a.s. 
vertrekt een delegatie van onze Stichting naar Letland om daar de nodige 
projecten financieel te ondersteunen.  
 
Gezien de verwachte belangstelling voor dit concert reserveren wij graag  
voor U plaatsen, die tot 10 minuten voor het concert, vooraan in de kerk,  
zullen worden vrijgehouden. 
Als u hiervan gebruik wilt maken kunt U gratis kaarten bestellen door  
dit te mailen naar info@stichting-hulp-letland.nl of even te bellen naar:   
06-29072842. 
 

      Met vriendelijke groet en graag tot ziens op dit concert voor vrede, 
      namens de organisatie,  
          Joop Fuijkkink            

*** 
 
KOPIJDATUM laatste NIEUWSBRIEF van het eerste halfjaar 2022 is 23 mei 
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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.   
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             NIEUW AANBOD 
10% korting op alle wenskaarten en 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, afhankelijk 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  
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PCOB afdeling Epe, Emst en Oene 
 
Voorzitter en coörd. belastingaangifte  
 O.J. Hofenk 
Glorialaan 11  
8162 VD   Epe 0578-613751  
Mail: o.hofenk@hetnet.nl 
 
Secretaris + ledenadministratie 
 T. Palm 
Boudewijnsweg 12 
8167 NZ  Oene  0578-641625 
Mail: t.palm2@kpnplanet.nl 
 
Penningmeester  
 H. Reurink  
Slotgraskamp 44  
8162 XV Epe 06-10854358           
Mail: herman@reurink.net     
Rek.no. PCOB: NL42 RABO 0139 1561 78 
 
Commissie Omzien naar Elkaar 
 Mw. J.J. van Meulen-Bouwman 
Allendelaan 12 
8161 DA Epe 0578-627225 
Mail: vanmeulen@hetnet.nl 
 
Coörd. ledenmiddagen  
 Mw. F.E. Zweers-Wicherts 
Loper 16 
8152 KD Epe   0578-614359 
Mail: franciscazweers@hotmail.com 
 
Redactie Nieuwsbrief enWebsite 
 Mw. H.J.Huizinga-Boelens 
Beekweide 39 
8162 XP Epe   0578-614745 
Mail: henniehuizinga000@gmail.com 
 

 
Bezorging Nieuwsbrief en Magazine 
 P.H. van Schoonhoven 
Klaverkamp 140 
8162 HW Epe   0578-620117 
 
 
Ouderenadviseur (SWO/E) 
 Mw. B. Kodde / mw. G. Elskamp 
Stationsstraat 25 
8161 CP Epe   0578-620988 
info@koppelswoe.nl 


