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Beste PCOB-leden, 
 
 
Veranderingen zijn van alle tijden 
 
Niemand zal ontkennen dat veranderingen steeds weer plaatsvinden maar 
in de achterliggende maand zijn de aangekondigde veranderingen wel erg 
groot. Het Kabinet heeft ons er mee overladen. Als grootste veroorzaker 
wordt de oorlog tussen Oekraïne en Rusland genoemd.  
De energiecrisis grijpt fors om zich heen, de regering probeert het te 
dempen met steunpakketten en forse uitkeringen die zeer waarschijnlijk 
niet toereikend zijn om de koopkracht te handhaven. Een stevige inflatie is 
het gevolg met mogelijk een recessie in de nabije toekomst. Verkrapping 
van de bestedingen zal hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn. 
Ik heb geprobeerd om een aantal maatregelen in deze nieuwsbrief nader 
te noemen om een beeld te krijgen wat u kunt verwachten. Juist in deze 
fase is het belangrijk dat de ouderenbonden scherp letten op de negatieve 
inkomensontwikkelingen van haar leden en de politiek alarmeren wanneer 
daar sprake van is. 
 
We kunnen terugzien op een nuttige ledenmiddag, welke in ‘de 
Hoeksteen’ in Emst is gehouden. De belangstelling was groot, ook een 
aantal niet leden was aanwezig.  
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maar geïnteresseerd is in de inleiding kan contact met de secretaris 
opnemen. 
Ook notaris Stelwagen gaf nuttige wenken over de mogelijkheden voor 
digitaal nalatenschap.  
De afsluiting met een stampottenbuffet, dat prima smaakte, maakte deze 
middag tot een succes, zo bleek uit de reacties van verschillende leden. 
Verderop in de nieuwsbrief staan een aantal site’s vermeld waar u meer 
informatie kunt vinden over de onderwerpen. 
 
De bijeenkomst in november staat in het teken van Israél. Op 2 oktober 
werd in veel kerken “Israelzondag” gehouden. In deze periode viert de 
Joodse bevolking Nieuwjaar. Op 5 oktober werd Grote Verzoendag 
gevierd, voorafgegaan door 10 dagen van bezinning, verdieping en 
schuldvergeving. 
Mogelijk sluit de bijeenkomst op 15 november hierop aan. U vindt de 
uitnodiging elders in deze nieuwsbrief. 
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter. 
 
 
 
 

De heer Wicherts 
heeft nogal wat 
mogelijkheden van 
bedreigingen/ 
oplichting aan de 
orde gesteld. Zijn 
inleiding (sheets) is 
aan alle leden met 
een bekend e-
mailadres 
toegezonden. Wie 
niet over een e-
mailadres beschikt 
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** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden: 
Mevrouw Pannekoek en mevrouw Van Deelen.  
Wij wensen de nabestaanden van harte alle sterkte toe. 
 
Nieuwe leden: 
Mevrouw Schuring-Tessemaker, mevrouw Hulsing, de heer en mevrouw 
Brouwer en de heer en mevrouw Den Besten. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling! 
 
 
** VERSLAG van de ledenmiddag van 11 oktober jl. 
 
Deze ledenmiddag, met thema “veilig internetten” werd gehouden in 
gebouw ‘De Hoeksteen’ in Emst. Voor deze bijeenkomst waren ook leden 
van de afdelingen Heerde en Vaassen uitgenodigd, evenals een groot 
aantal niet-leden uit Epe, Emst en Oene.  
Onze voorzitter, Otto Hofenk, heette de volle zaal welkom, zo ook de 
sprekers van deze middag. Hij stelde dat ledenwerving altijd onze 
aandacht vraagt en deed een nieuw beroep op allen om daaraan mee te 
werken. 
Onze volgende bijeenkomst vindt weer plaats in de Goede Herderkerk. 
 
Gebruikmakend van een powerpointpresentatie informeerde de heer 
Wicherts (docent van Seniorweb) ons over veilig en bewust online. Aan de 
orde kwamen: 
❑ Social Engineering 
❑ Veilig online – de basis 
❑ Koopfraude 
❑ Dropshipping 
❑ Hoe herkent u online oplichting (scam)? 
❑ Valse e-mails in alle varianten 
❑ - Phishing 
❑ - Spearphishing 
❑ - Catphishing 
❑ SMS fraude 
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❑ Spoofing 
❑ Quiz 
❑ Fraudehelpdesk 
❑ Have I been pwned? 
❑ Nuttige adressen 
❑ Vragen 
De hacker richt zich op de zwakke schakel, de mens. We kennen allen 
onder meer de hulpvraagfraude (kijk hiervoor op 
maakhetzenietzomakkelijk.nl). 
Beveilig de computer – installeer beveiligingssoftware – gebruik sterke 
wachtwoorden – gebruik geen openbare wifi-netwerken.  
De powerpoint zal na afloop per mail aan de leden worden toegezonden. 
 
Na een korte pauze kreeg de heer Stelwagen van Notariaat Ridderhof & 
Stelwagen uit Vaassen het woord over digitaal nalatenschap. 
Wie krijgt wat te zien als ik er niet meer ben? Te regelen in een testament. 
Van belang is een overzicht te hebben van alle lidmaatschappen enz. zodat 
een ander ziet welke producten de overledene heeft en hoe die moeten 
kunnen worden beëindigd (zo zijn 30.000 facebookaccounts van 
overledenen niet beëindigd).  Iets dergelijks is bijvoorbeeld op te bergen in 
de notariskluis.   
Kijk ook eens naar de vragenlijst op de site notaris.nl. 
Zijn advies was ook om met regelmaat je opgemaakte testament te 
bekijken en aandacht te hebben voor het levenstestament. 
 
Otto dankte de beide heren voor hun inbreng van vanmiddag. 
Hij noemde nog het overlijden van twee van onze leden, mevrouw 
Pannekoek en mevrouw Van Deelen. 
Voordat we aan de maaltijd konden gaan worden las en sprak ds. Dries van 
Meulen kort over Psalm 27, waarna hij voorging in gebed. 
 
Sites’s die informatie geven over valse e-mails  
https://www.fraudehelpdesk.nl/ 
https://haveibeenpwned.com/ 
https://www.virustotal.com/gui/home/upload 
https://checkjelinkje.nl/ 
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https://www.seniorweb.nl/online-veiligheid-en-privacy 
https://www.virustotal.com/gui/home/upload 
 en digitale nalatenschap. 
Notaris.nl 
https://www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten 
Trek de domeinnaam bij twijfel altijd even na. Dat kan via onderstaande 
websites: 
•Voor domeinen eindigend op .nl kun je terecht bij SIDN.nl 
•Voor domeinen eindigend op alle andere extensies is er Whois Lookup 
van Domaintools. 
Wat zijn verdachte signalen? Let met name op de naam van de houder van 
het domein, de datum waarop het domein is geregistreerd en de locatie 
waar het IP-adres naar verwijst. 
 
 
** UITNODIGING  voor de ledenmiddag van dinsdag 15 november 
 
Deze middag geeft de heer Eibert de Boer een interessante lezing over 
Israël, waarbij een mooie film over Israël en eventueel Jeruzalem getoond 
zal worden. Voor wie zelf in Israël is geweest, komen mooie herinneringen 
boven. Maar ook voor degenen die er niet geweest zijn, zullen veel 
plaatsnamen bekend klinken. We hopen een mooie lezing te horen deze 
middag. En daarnaast is er het gezellig samenzijn met goede gesprekken, al 
dan niet naar aanleiding van de mooie beelden. U bent van harte welkom 
in de Goede Herderkerk, aanvang 14.30 uur. 
 
 
 
** KORT OVERZICHT van de volgende ledenmiddagen 
 
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 

Jaargang 37, no. 08,  Pagina:  6 
 

 
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 
 
Voor vervoer naar de bijeenkomsten kunt u bellen met degene die u 
eerder ophaalde of bellen met 0578-627225. 
 
 
 
** RESULTAAT Rabo ClubSupport 2022 
 

     
 
 
 
** PRINSJESDAG over wonen, AOW en zorg 
 
Het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag de begroting voor 2023 
bekendgemaakt. Er wordt 17 miljard euro extra verdeeld om de 
koopkracht op peil te houden. Waaraan worden deze bedragen besteed? 
 
Energietoeslag:  
Huishoudens met een laag inkomen krijgen een toeslag van € 1.300,00. Zie 
hiervoor de nieuwsbrief van vorige maand. Aanvragen bij uw gemeente. 
Prijsplafond energie:  
Per 1 januari 2023 komt er een prijsplafond voor de energieprijzen. Voor 
gas wordt een prijs vastgesteld van € 1,50 per m3 voor een afname tot 
1200 m3 op jaarbasis. Voor elektriciteit is de prijs bepaald op 70 cent per 
kilowatt met een maximum van 2400 kilowatt op jaarbasis.  

U stemde op onze vereniging. Het resultaat is het 
mooie bedrag van € 319,59, waar we heel blij mee 
zijn! 
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Voor een hoger verbruik moet de marktprijs worden betaald. De BTW gaat 
weer omhoog van 9 naar 21%. 
Fattenvall heeft haar afnemers bericht dat zij in november en december 
per maand € 190,00 compensatie ontvangen. 
AOW omhoog:  
Het minimumloon gaat op 1 januari as. met 10% omhoog. De AOW 
uitkering is daaraan gekoppeld en stijgt ook met 10%. Over een eventuele 
verhoging van de pensioenuitkering zijn mij geen mededelingen bekend. 
Per pensioenfonds kan een eventuele verhoging verschillend zijn. 
Zorgpremie omhoog:  
Het basispakket wordt naar verwachting ca 11 euro per maand duurder. 
Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeraars hun nieuwe tarieven 
bekend. Bovendien verandert er het één en ander in het basispakket. 
Zorg- en huurtoeslag:  
Deze toeslagen gaan in 2023 omhoog en zijn afhankelijk van huur en 
inkomen. Belangrijk is ook dat de grens van het inkomen voor zorgtoeslag 
stijgt. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens  van € 32.000  naar € 
38.500. Voor gezinnen van € 41.000 naar € 48.000. Degene die niet eerder 
zorgtoeslag heeft ontvangen en nu in aanmerking komt moet zelf een 
aanvraag doen. 
Belastingtarieven:  
Deze wijzigen ook voor het komende jaar. De ouderenkorting gaat 
omhoog. Het tarief van de inkomstenbelasting gaat omlaag. Het tarief voor 
de eigenwoningforfait (WOZ-waarde) gaat omlaag. De waarde kan echter 
wel stijgen. 
Schenkingen:  
Wanneer u plannen heeft om aan kinderen een schenking te doen dan is 
het gunstiger om dit voor 1 januari  te regelen. In 2022 kunt u een bedrag 
van maximaal € 6.604 per kind schenken, belastingvrij. Voor kleinkinderen 
is dit bedrag € 3.244. 2002 is het laatste jaar dat u bij hulp voor aankoop 
van een woning gebruik kunt maken van de zgn. “jubelton”. Volgend jaar is 
het bedrag fors lager. 
 
Voor eventuele vragen kunt bij de belastingdienst informeren, ook de 
HUBA’s kunnen u zo nodig informeren.      
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** VEILIG INLOGGEN BELASTINGDIENST  
 

Log je in bij de Belastingdienst in met je DigiD? En gebruik je hiervoor 
alleen een gebruikersnaam en wachtwoord? Stel dan de eerstvolgende 
keer dat je inlogt direct de DigiD app of sms-controle in. Zo kan je veilig 
blijven inloggen bij de Belastingdienst. Lees hier op  ZoKiesje.nl hoe je de  
extra beveiliging activeert.  

Om je persoonlijke gegevens nog beter te beschermen, kan je bij de 
Belastingdienst vanaf 1 oktober 2022 alleen nog inloggen met de DigiD 
app of met extra sms-controle. Je hebt dan altijd je (mobiele) telefoon of 
tablet nodig om in te loggen. Zo is de kans kleiner dat iemand anders met 
jouw gegevens kan inloggen.  
 
Moet je de komende tijd iets regelen met je DigiD? Bijvoorbeeld je 
aangifte, je rekeningnummer wijzigen of je definitieve aanslag van de 
Belastingdienst online bekijken? Activeer dan direct de DigiD app of de 
extra sms-controle.  
Zelf kiezen met de DigiD app. 
Met de DigiD app hoef je geen wachtwoord te onthouden. Alleen 
een pincode die je zelf kiest. De app is makkelijk en veilig. Om de 
DigiD app te gebruiken, hebt u een smartphone of tablet nodig. Het 
instellen van de app is in enkele minuten geregeld. Op 
digid.nl/hulp/stapvoorstap vind je instructievideo's en 
stappenplannen die je helpen bij het activeren van de DigiD app. 
Sms-controle 
Je kunt ook kiezen voor sms-controle. Voor het activeren van sms-
controle heb je een mobiele of een vaste telefoon nodig. Je krijgt na 
het invullen van je telefoonnummer een brief thuis gestuurd met 
een activatiecode om zeker te zijn van je identiteit.  
 

 



Jaargang 37, no. 08,  Pagina:  9 
 

 
** EN VERDER 
 

Gebruik acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023 

Graag willen wij u alvast informeren over het verdwijnen van de 
acceptgirokaart als betaalmiddel.  

Doordat het betalingsverkeer voor het overgrote digitaal wordt gedaan, 
heeft de verwerker Currence besloten de kaart met ingang van 1 juni 
2023 af te schaffen. Dit betekent dat u voor het betalen van bijvoorbeeld 
uw contributie voor het lidmaatschap, vanaf die datum dit niet meer met 
een acceptgirokaart kunt doen. 

Uiteraard zijn er alternatieven zoals automatische incasso, overmaken via 
internetbankieren of betaling via een overschrijvingsformulier van de 
bank.  

Wij zullen ook kijken of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn of 
komen als alternatief voor de acceptgirokaart.  

 

*** 

Vallen 

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser in het ziekenhuis door een val. 
Vallen wordt wel ‘de grootste sluipmoordenaar onder senioren’ genoemd. 
Met informatie en voorlichting zet KBO-PCOB in op preventie. Belangrijk 
nu steeds meer senioren steeds langer thuis wonen. De oorzaken van een 
val in huis zijn meestal heel alledaags. U stapt met natte voeten op de 
gladde badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel naar beneden 
omdat daar de telefoon gaat. Zorg dat uw huis veilig is. 
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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.   
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.  
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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 


