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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 37e JAARGANG NR. 07 (okt. 2022)    
 
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
Waar zouden we zijn als er geen digitalisering was? 
 
Mogelijk denkt u, wat een onzinnige vraag! Ik kan dit bevestigen omdat 
ons leven beheerst wordt door digitalisering. Dagelijks maken we er 
gebruik van, bijvoorbeeld met de telefoon, TV, bankzaken, computeren, 
fietsen met een E-bike en noem maar op. 
Zelfs binnen onze eigen PCOB-afdeling gebruiken we dit medium. 
Ongeveer 2/3 van het aantal leden heeft haar/zijn e-mailadres 
toevertrouwd aan onze secretaris. Hij kan (bijvoorbeeld onlangs over 
RABO Clubsupport) met één druk op “verzenden” u op de hoogte brengen 
van nieuws. 
 
Ik heb bewondering voor al die deskundigen die dit mogelijk maken. Wat 
een ontwikkeling! Maar, zoals bijna altijd, hebben ontwikkelingen een 
keerzijde. Zo ook de digitalisering. Kwaadwillenden maken gebruik van dit 
medium. Zij proberen u gegevens te ontfutselen en daarmee hun voordeel 
te doen. Meestal betreft het te gaan om geldzaken of om andere 
waardevolle zaken. Mensen van onze leeftijd zijn dikwijls een gemakkelijke 
prooi voor kwaadwillenden. Maar ook grote instanties en bedrijven 
worden gehackt en krijgen pas weer de beschikking over hun gegevens na 
betaling van een som geld. 
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Dit schaadt het vertrouwen in de digitalisering omdat “rovers” op zeer 
listige wijze gegevens weten te verkrijgen.  
Een paar voorbeelden: 
Een tijdje geleden kreeg ik bericht van het Justitieel Incassobureau dat ik 
per omgaande een bedrag moest overmaken anders zou het grote 
gevolgen kunnen hebben. 
Een paar weken geleden kreeg mijn vrouw bericht over een dagvaarding 
van de politie waarbij zij op een link moest klikken voor verder informatie. 
Zij heeft dat niet gedaan en heeft verder geen reactie meer ontvangen. 
Ook is het een bekend verhaal dat ouders per omgaande geld moeten 
overmaken naar een kind of kleinkind omdat deze bestolen zijn of iets 
dergelijks. Valse berichten. 
 
Deze en andere voorbeelden schaden het vertrouwen in de boodschappen 
die bij mij, en mogelijk bij u, binnenkomen. 
Het bestuur heeft besloten om aandacht aan veilig internetten te 
besteden. De heer Wicherts is docent bij Seniorweb, een organisatie die 
het blad Enter uitgeeft, computercursussen geeft en waar leden hulp 
kunnen krijgen bij problemen met de computer. Hij zal dit onderwerp 
tijdens onze komende ledenbijeenkomst komen bespreken.  
Daarnaast is notaris Stelwagen uit Vaassen bereid gevonden om te spreken 
over digitale nalatenschap, een onderwerp dat steeds meer in beeld komt 
nu bijna iedereen beschikt over een computer of een mobile telefoon. Bij 
overlijden blijven gegevens vaak nog jaren bewaard, het is van belang 
regelingen te treffen opdat uw gegevens veilig worden verwijderd.  
Ook potentiële nieuwe leden hebben een uitnodiging voor deze middag 
ontvangen. 
Tijdige opgave is gewenst. De uitnodiging voor de bijeenkomst vindt u 
elders in deze nieuwsbrief. 
 
PCOB en KBO staan landelijk voor een moeilijke beslissing voor wat de 
samenwerking betreft. Beide organisaties verschillen van structuur. De 
PCOB heeft een landelijk bestuur, u bent lid van deze landelijke organisatie 
en het plaatselijk bestuur organiseert activiteiten. De KBO heeft 
provinciale besturen en de leden zijn lid van de provinciale afdelingen. 
Gezamenlijk vormen zij de Unie van KBO. 
Samen met de PCOB worden directie en bestuur gevormd. Een aantal 
provincies dreigt nu uit de Unie te stappen omdat zij meer heil zien bij 
aansluiting met een andere organisatie.  
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Hopelijk gaan deze stappen niet genomen worden. Wanneer dit wel het 
geval is dan heeft dat verregaande consequenties voor beide organisaties. 
We wachten af wat er staat te gebeuren.  
Het leek ons juist om u ook van dit nieuws op de hoogte te brengen.  
 
Op 1 september jl. was de busreis naar Habs en het Reichswald. Elders 
vindt u een verslag van één van de leden.  
Ons bestuurslid Francisca Zweers heeft voor dit groepsuitje veel werk 
verzet. We zijn haar hiervoor zeer erkentelijk! 
Ook kunnen we terugzien op een interessante ledenmiddag over Pakistan. 
Op de nieuwe locatie waren het geluid en de verzorging prima. Een zorg 
minder voor het bestuur. 
Het bestuur is bezig met voorbereidingen van de kerstbijeenkomst. We 
willen altijd graag iets extra’s toevoegen aan deze ledenmiddag. Dat is niet 
altijd eenvoudig. Wanneer u suggesties hebt laat het ons dan weten. Velen 
weten meer dan alleen de bestuursleden. Suggesties kunt u doorgeven 
aan Francisca Zweers of aan Joke van Meulen. 
 
Graag wijs ik u nog op de actie RABO-Clubsupport. Als lid van de Rabobank 
kunt u via de computer stemmen op verenigingen die dan steun krijgen 
van deze bank. Onze afdeling heeft zich hiervoor ook aangemeld en 
volgens mij kan men tot 27 september stemmen. Maak er gebruik van! 
 
Tot slot. 
U hebt mogelijk weer een oproep ontvangen voor een vaccinatie tegen 
corona. De mogelijkheid van bescherming tegen dit virus wordt ons 
geboden. Hopelijk kunnen we in het komende seizoen doorgaan met het 
organiseren van onze ledenmiddagen. 
 
Ik wil afsluiten met een gebed dat ik tegenkwam van Ds. Troost, waarin hij 
duidelijk aangeeft en vraagt om hulp en steun aan de allerhoogste.  
We kunnen daarop vertrouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter 
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Waar zouden we zijn 
Waar zouden we zijn, goede God, zonder vertrouwen in wat komt? 
Waar zouden we zijn als we alle hoop zouden verliezen? 
Waar zouden we zijn als alle moed ons ontnomen werd? 
Waar zouden we zijn als Uw wijsheid ons ontviel? 
Waar zouden we zijn als U ons geen kracht zou geven? 
Waar zouden we zijn zonder vreugde bij U vandaan? 
Waar zouden we zijn als wij niet leefden in Uw vrede? 
Vervul ons dan met Uw geest, 
totdat Uw koninkrijk gekomen is. 
 
André F. Troost 

 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuwe leden: 
Mevrouw Frenz-Sneller en de heer en mevrouw Horstman uit Epe en de 
heer en mevrouw Nooteboom en de heer en mevrouw Kieskamp uit Oene. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling! 
 
 
 
** VERSLAG van de DAGTOCHT van 1 september 2022 
 
Gelukkig ging het door, ons PCOB-reisje van 2022. Covid ligt alweer op de 
loer, maar nu kon het echt! 
Met een bus vol leden vertrokken we uit Epe richting het zuiden. De reis 
verliep prima en werd benut om onderling allerlei nieuwtjes uit te 
wisselen. Wat opviel was dat het landschap sterk vergeeld en verdroogd 
was. Zelf de maisvelden stonden er geheel vergeeld bij. Onze gedachten 
gingen uit naar de tegenslag voor de boeren en de moeilijke tijd waarin zij 
zitten. 
Op tijd kwamen we aan bij Landhuis de Aalshof in Haps (nooit eerder van 
gehoord, maar zo steek je weer wat op) waar een gezellige dame ons 
opwachtte. Zij vertelde allerlei wetenswaardigheden over ‘de hennetjes en 
de haantjes’, op z’n brabants en dat kon ze zeer humoristisch. 
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                       De kip of het ei 
De proeverij bestond uit vier soorten in -gelukkig- kleine glaasjes. 
De meeste deelnemers konden vooral de gewone advocaat en de advocaat 
met amaretto waarderen. De andere soorten vonden de meesten te pittig. 
Na de kippen en de boomgaard te hebben bewonderd (waar een leuke 
wedstrijd eiertikken werd gehouden) vertrokken we weer met de bus. 
De tocht naar Millingen aan de Rijn verliep prima. Daar stond al een team 
van het restaurant Millings Centrum op ons te wachten. Er werd op een 
gezellige manier eerst soep(en) en daarna een tableau met gerechtjes in 
pannetjes geserveerd, met als nagerecht voor de meesten ijs met 
chocolade of warme kersen Prima! – en het uitzwaaien was ook leuk. 
 
Vervolgens kregen we onder leiding van een vrouwelijke gids een prima 
uitleg over de Ooijpolder waar we doorheen reden met allerlei 
wetenswaardigheden. Bij deze uitleg, ook over de evacuaties uit deze 
polder vanwege dreigend hoog water, realiseerden we ons hoe veilig hoog 
(en droog) we op de Veluwe verblijven, terwijl een groot deel van 
Nederland meters onder NAP ligt. Ook tegen en over de Duitse grens was 
de natuur en was het gewas verdroogd en vergeeld. Een triest gezicht. 
Na de tocht door en langs het Reichswald kwamen we in Kleef terecht. Dat 
is een stadje met een aardige kern, beheerst door de Zwanenburcht van de 
Keurvorst van Brandenburg-Pruisen. Ieder kon hier in Kleef zijn eigen 
activiteit uitkiezen, waarbij vooral de terrasjes in het zonnetje de voorkeur 
hadden. 
 
Op tijd werd de terugtocht aanvaard en geheel op schema kwamen we in 
Epe bij de vetrekplaats weer aan. 
We kunnen zeggen dat het een leuk (school)reisje was van onze PCOB. En 
daarbij spreken we onze welgemeende waardering uit voor de keuze en de 
invulling van deze dag! 
Willemien en Dick van der Lei 

Koffie en appeltaart 
smaakten perfect en ook de 
advocaat was lekker. 
Zoals we allemaal weten 
bestaat advocaat uit 
brandewijn en eidooiers met 
toevoegingen.  
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**  VERSLAG van de LEDENMIDDAG van 13 september 2022 
 
Voorzitter Otto Hofenk heet allen welkom op deze ledenmiddag, voor het 
eerst in een van de zalen van de Goede Herderkerk. Een nieuw seizoen in 
een nieuwe omgeving. 
Hij richt een bijzonder woord van welkom aan mw. Renske van Veen die 
ons deze middag informeert over haar werkzaamheden in Pakistan. 
Hij dankt mevrouw Hup, die met haar ‘medewerksters’ vanmiddag weer 
voor de koffie en thee zal zorgen. 
De voorzitter noemt de namen van hen die ons in de afgelopen maanden 
zijn ontvallen en geeft vervolgens het woord aan ds. Dries van Meulen, die 
ons voorgaat in gebed en daarna een gedeelte leest uit en kort spreekt 
over Handelingen 5 : de Geest zet mensen aan en gaat door, we moeten 
doorgaan met het doorgeven van het evangelie. We zingen Psalm 89 de 
verzen 1 en 7. 
 
“Leven en werken als verloskundige in Tank” 
Mevrouw Renske van Veen, verpleeg- en verloskundige, sinds 1981 in 5 
verschillende landen in Azië werkzaam geweest, heeft tot haar 
pensionering bijna zes jaar gewerkt in Tank, een christelijk ziekenhuis in 
het grensgebied van Afghanistan en Pakistan dat sinds 1868 bestaat. 
 

                                                                    
 
Meisjes en vrouwen zijn altijd binnenshuis.  
Vrouwen waren zeer conservatief gekleed en meestal in boerka. Als vrouw 
had Renske er een bijzondere bediening onder met name de vrouwen.  

Haar werk als verloskundige kon ze 
daar volop uitoefenen, omdat de 
moeder- en kindersterfte nog heel 
hoog is. Verder was ze werkzaam 
in het management van het 
ziekenhuis. Zij werkte daar dus 
voornamelijk met vrouwen en 
kinderen. 
De vrouwen hebben er zo’n 
ingewikkeld leven, vertelt mw. Van 
Veen die vanmiddag is gekleed in 
kleding in Pakistan gedragen. 
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Ze kon dus meer voor de vrouwen betekenen dan puur het bijstaan als 
verloskundige tijdens de bevalling.  
In overleg met mevrouw Van Veen is besloten om de collecte van deze 
middag, die het mooie bedrag van €  239,50 opbracht, te bestemmen voor 
Pakistan, dat nu zo getroffen is door een grote watersnood. 
We sluiten de middag af met het zingen van lied 718. De pianobegeleiding 
werd verzorgd door Jaap Bosch. 
 
 
 
** UITNODIGING  voor de ledenmiddag van dinsdag 11 oktober 
 
Het thema is “veilig internetten” en bestaat uit twee onderdelen: 

1. Veilig en bewust online. Inleiding door dhr. E.L. Wicherts, docent 
Seniorweb 

2. Digitale nalatenschap. Inleiding door mr. J.U. Stelwagen, notaris te 
Vaassen. 

 
Dit is een andere dan onze gebruikelijke ledenmiddagen, namelijk 
uitgebreider. Er worden ook gasten uitgenodigd om een indruk te krijgen 
van onze PCOB-ledenmiddagen. Wie weet vinden ze onze groep zo gezellig 
en de onderwerpen zo interessant dat ze lid willen worden van de PCOB 
afdeling Epe-Emst-Oene. Tevens zijn de leden van de afdelingen Heerde en 
Vaassen van harte welkom. En last but not least, we sluiten af met een 
drankje en een heerlijk stampottenbuffet.  
Deze keer wordt de ledenmiddag gehouden in het kerkelijk centrum “De 
Hoeksteen” in Emst, Vaassenseweg 1 (achter de Hervormde Kerk). 
Aanvang 15.30 uur, inloop met een kop koffie of thee. 16.00 uur de 
inleiding over veilig internetten. 17.00 uur de inleiding over de digitale 
nalatenschap. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Om 
18.00 uur een drankje en het stamppottenbuffet. Omstreeks 20.00 uur is 
de afsluiting door de voorzitter.  
Kortom het belooft een zeer interessante en tevens gezellige bijeenkomst 
te worden. U bent van harte welkom. Maar vol is vol, dus wacht niet te 
lang met aanmelden. Dit kan tot uiterlijk 30 september bij dhr. T. Palm, tel. 
0578-641625, e-mail t.palm2@kpnplanet.nl of bij mevr. F.E. Zweers-
Wicherts, tel. 058-614359, e-mail franciscazweers@hotmail.com.  
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** KORT OVERZICHT van de volgende ledenmiddagen 
 
Di 15-11-2022:  Lezing over Israël door de heer E.W. de Boer 
Di 20-12-2022:  Kerstviering met powerpointpresentatie van dhr. 

A. Haverkamp 
Di 17-01-2023: Presentatie over goed horen door mevr. E. 

Versteeg-Staal, shopmanager Beter Horen Epe en 
Harderwijk   

Di 21-02-2023: Lezing “Kroonjuwelen” van het Loo door dhr. J. 
Huttinga 

Di 14-03-2023: Jaarvergadering en presentatie over het beleid van 
de gemeente Epe in het algemeen en het 
ouderenbeleid in het bijzonder door 
wethouder/locoburgemeester mevr. L. de Waard-
Oudesluijs 

Di 04-04-2023: Paasviering 
Mei 2023: Koffie-ochtend, datum en locatie nog nader te 

bepalen 
 
 
 
** EN VERDER 
 
Als jonge arts doet dr. Machteld Huber een schokkende ontdekking. Ze 
realiseert zich plotseling dat de manier van werken in een ziekenhuis 
aardig overeenkomt met het werken in een garage: de patiënt is de 
kapotte auto en de dokter de monteur. Dat voelt voor Machteld niet goed, 
al moet ze bekennen dat ze al een aardig eind in diezelfde richting is 
“gevormd” (vervormd). 
Ze is op zoek gegaan naar het gevoel, ook haar eigen gevoel, en het 
contact met leven en dood. Ze maakte zelf een aantal ernstige ziekten 
door en ze vroeg zichzelf af: “Wat doet er echt toe voor mij? Graag wil ik in 
mijn leven iets doen wat zinvol is”. Ze is aan de gang gegaan met het 
begrip ‘gezond’, want ze wist dat patiënten daar meestal wat anders onder 
verstaan dan dokters. Ze interviewde voor haar onderzoek veel patiënten 
en die noemden haar wel 556 begrippen die voor hen een relatie hadden 
met gezondheid. Dr. Huber heeft ze uiteindelijk gegroepeerd in 6 
dimensies van wat ze heeft omschreven als: POSITIEVE GEZONDHEID. 
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De dimensies (met enkele voorbeelden) zijn: 
– Lichamelijk: je gezond voelen, fitheid, slapen, conditie, eten, bewegen. 
– Mentaal: jezelf accepteren, omgaan met verandering, onthouden. 
– Zingeving: levenslust, dankbaarheid, vertrouwen hebben, idealen. 
– Kwaliteit van leven: genieten, gelukkig zijn, je veilig voelen, balans. 
– Meedoen: serieus genomen worden, sociale contacten, erbij horen. 
– Dagelijks Functioneren: omgaan met tijd en geld, hulp kunnen vragen, je 
grenzen kennen. 

In 2014 promoveerde dr. Huber op haar onderzoek en in 2015 richtte ze 
een instituut op om haar ideeën rondom gezondheid verder te kunnen 
verbreiden. Dat ze zich realiseerde dat de louter medische benadering van 
gezondheid kansen tot herstel liet liggen, heeft in de wereld van de zorg 
wel een flink aantal ogen geopend. Er speelt bij ziekte zoveel meer mee 
dan de bloeddruk en de laboratoriumuitslagen. 
Dr. Huber heeft een nieuwe omschrijving opgesteld over gezondheid, 
namelijk: gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen 
regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven. 

In haar optiek moet de zorg, die nu nog voornamelijk bestaat uit het 
behandelen van ziekten, worden omgebogen naar het coachen van de 
patiënt, die zich moet realiseren, dat hij/zij ook aan diverse “knoppen kan 
draaien” ( = de regie/verantwoordelijkheid nemen). 
Overigens is Dr. Huber ervan overtuigd geraakt, dat persoonlijke zingeving 
de grootste bron van kracht is. Dus niet langer, wat de dokter vindt, maar 
meer wat de patiënt wil (luistert u, dokter?) zou richting moeten geven 
aan het werken aan de gezondheid en die dus eigenlijk over het hele leven 
gaat. Hoera voor de arts die niet alleen wil controleren, maar veeleer wil 
inspireren. 

In het dagblad Trouw van 15 februari j.l. stond een interview met Dr. 
Machteld Huber (1951). Bovenstaande samenvatting is van Rien Oostveen, 
nieuwsbriefredacteur van de PCOB afdeling Elburg, en hier onverkort 
overgenomen. 
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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; 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;  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, 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 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 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.   
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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.    
 
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  
 
Ouderenadviseur (SWO/E) 
 Mw. B. Kodde / mw. G. Elskamp 
Stationsstraat 25 
8161 CP Epe   0578-620988 
info@koppelswoe.nl 
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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 
 


