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Beste PCOB-leden, 
 
 
 
Even stilstaan bij “tijd” 
 
“De tijd vliegt voorbij’, “De tijd kruipt voorbij, er komt geen eind aan”, “De 
tijd vliegt voorbij als je het leuk hebt”. 
Deze uitdrukkingen zullen u vast niet onbekend voorkomen. Dit wordt 
alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Tijd om even terug te kijken. 
Dankbaarheid omdat we niet beperkt werden door maatregelen rondom 
corona. We kunnen terugzien op fijne, goed bezochte ledenmiddagen, een 
gezellige koffie-ochtend in mei, een leuke dagtocht, een interessante 
middag in Emst, afgesloten met een gezellig en heerlijk 
stamppottenbuffet. Helaas moesten leden zich soms weer afmelden, 
omdat ze corona hadden. Want we zijn er nog niet helemaal vanaf, maar 
we konden elkaar weer ontmoeten rondom diverse onderwerpen.  
En nu mogen we vooruitzien naar de Kerstdagen. De donkere dagen voor 
Kerst wordt wel gezegd. Qua lengte van de dagen is dat ook zo. Maar we 
mogen ons voorbereiden op het licht van het Kerstfeest. Uitkijken naar de 
gezamenlijke Kerstviering op 20 december, die we afsluiten met een 
gezellige broodmaaltijd. Het thema is “In Zijn licht zien we hèt Licht”. 
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In die zin dus geen donkere dagen, maar uitkijken naar licht, vrede en 
blijdschap. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.  
We mogen dankbaar zijn dat we in een land als het onze leven. Natuurlijk 
zijn hier ook veel zaken te noemen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat 
gaan we nu niet doen, laten we kijken naar hoe goed we het hier hebben, 
de vrijheid die we kennen. Onze gedachten gaan dan al snel naar Oekraïne, 
maar er zijn zoveel meer plaatsen in de wereld waar deze vrijheid ver te 
zoeken is. Als we beelden uit Oekraïne zien worden we getroffen door hun 
moed, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en hoop. Kunnen wij iets 
veranderen aan misstanden? In ons eentje niet, maar dat mag ons niet 
tegenhouden om het te proberen. In kleine kring beginnen, in je gezin, 
familie, je (vrijwilligers)werk, school, vereniging, sportclub of 
kerkgemeenschap. Het goede voorbeeld geven door liefdevol en met 
respect met de ander om te gaan. En dat met het oog op het Licht dat wij 
verwachten met het Kerstfeest. Al die kleine kringen worden dan hopelijk 
samen een steeds grotere kring en dan kunnen er verbeteringen komen.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen 
Een tijd van bezinning en inkeer 
Vol verwachting uitzien naar de Heer 
Die al onze schuld heeft weggenomen.  

Advent, licht zien in de duisternis 
De blijde komst van onze Heiland 
Redder der wereld, Gods afgezant 
Advent, toe leven naar Kerstmis 

Advent, tijd van geloven en hopen 
Gods beloften zullen worden vervuld 
Aan een wereld, verloren in schuld 
De hemelpoort gaat wagenwijd open. 

Advent, wachten op het grote wonder 
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal 
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal 
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder. 

Fedde Nicolai 
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Na de Kerst nog een paar dagen en dan maken we ons op voor de 
jaarwisseling. En dan schrijven we alweer 2023. “Waar blijft de tijd?” 
Het bestuur wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Francisca Zweers, coördinator ledenmiddagen  
 
 
** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden: 
De heer J. Huiskamp en de heer H. Kasteel. 
Wij wensen de nabestaanden van harte alle sterkte toe. 
 
Nieuwe leden: 
De heer A. Kieskamp en mevrouw W.J. Kieskamp-Kamphuis uit Oene. 
De heer H. Kamphuis en mevrouw G.P. Kamphuis-de Weerd uit Emst. 
De heer G.H. ten Pas en mevrouw H.W. ten Pas-Lamers, mevrouw R.E. 
Schuring-Tessenmaker en mevrouw F. Hulsing uit Epe. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling! 
 
 
** VERSLAG van de ledenmiddag van 15 november jl. 
 
Onze voorzitter, Otto Hofenk, heette ons aan het begin van deze middag, 
in een volle zaal in de Goede Herderkerk, hartelijk welkom. Hij noemde de 
namen van hen die in de afgelopen periode overleden: de heren Jan 
Huiskamp en Hennie Kasteel en wenste de nabestaanden veel sterkte toe. 
Verder maakte hij melding van de Kerstmiddag op 20 december a.s. in De 
Loreley, waarvoor we ons vooraf moeten aanmelden, en voorts van de 
winterwandeling met Lulof Dalhuisen op 10 januari a.s. 
Ds. Dries van Meulen sprak van een bijzondere week met zondag a.s. de 
eeuwigheidszondag. En dan begint de adventstijd. 
Hij ging voor in gebed en daarna zongen we Psalm 78 de verzen 1 t/m 4. 
 
Deze middag gaf de heer Eibert de Boer een interessante lezing over Israël, 
waarbij een mooie film over Israël en Jeruzalem getoond werd.  
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Voor wie zelf in Israël is geweest, kwamen mooie herinneringen boven. Er 
zijn op deze wereld 14 miljoen joden, waarvan de helft in Israël woont.  
Seculiere joden en liberale, conservatieve, orthodoxe en ultra-orthodoxe 
joden. De Thora bevat 248 positieve regels en 365 negatieve. De gehele 
Thora wordt in één jaar gelezen. Een prachtige film sloot het geheel af. 
Met het zingen van lied 440 de verzen 1 t/m 4, waarbij Jan van Garderen 
ons op piano begeleidde, beëindigden we deze ledenbijeenkomst. 
 
 
** UITNODIGING voor de ledenmiddag, de Kerstviering van dinsdag 

20 december 
 
De heer Aart Haverkamp behandelt in een prachtige 
Powerpointvoorstelling het hele Kerstgebeuren, waarbij we prachtige 
beelden zien en daarnaast muziek beluisteren. We kunnen meezingen of 
neuriën met de liederen.  
We sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. De 
Kerstviering houden we in restaurant De Loreley, Heerderweg 36.  
Aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. U dient zich vooraf aan te 
melden bij mevrouw J. van Meulen, 0578-627225 of bij mevrouw  
F. Zweers, telefoon 0578-614359. 
Er is plaats voor 100 personen en u bent van harte welkom. Maar ….. wie 
het eerst komt, die het eerst maalt.  
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** UITNODIGING voor de ledenmiddag van dinsdag 17 januari 2023 
 
We ontmoeten elkaar weer in de zaal van de Goede Herderkerk waar we 
onder meer gaan luisteren naar de presentatie over goed horen door 
mevr. Versteeg van Beter Horen Epe en Harderwijk. We beginnen om 
14.30 uur. 
Heel graag tot dan! 
 
 
** KORT OVERZICHT van de volgende ledenmiddagen 
 
Di 21-02-2023: Lezing “Kroonjuwelen” van het Loo door dhr. J. 

Huttinga 
Di 14-03-2023: Jaarvergadering + nog in te vullen gedeelte 
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. 
 
 
 
** WINTERWANDELING  
 
Afgelopen voorjaar heeft de heer Lulof Dalhuisen een wandeltocht 
georganiseerd nadat hij ons tijdens een ledenmiddag heeft laten 
meegenieten met zijn Pieterpad-wandelingen. We hebben toen met een 
groep van ongeveer 10 personen het Horsthoeker-klompenpad 
gewandeld. 
Het bestuur heeft na overleg met de heer Dalhuisen besloten om opnieuw 
een wandeltocht te organiseren. Besloten is om het klompenpad Wenum 
Wiesel te gaan wandelen, nl. ten westen van de Apeldoornseweg. De route 
is ca 10 km. 
Als datum is gekozen: dinsdag 10 januari 2023. 
We vertrekken om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats voor Albert Hein (St. 
Martinusplein). 
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U dient zich vooraf op te geven, dit kan tot en met 7 januari bij de heer 
Dalhuisen tel 0622930421 of bij Otto Hofenk tel 613751. 
Geef uw telefoonnummer of e-mailadres op zodat we u kunnen bereiken 
wanneer de omstandigheden van dien aard zijn dat het niet verantwoord 
is om te wandelen. Per slot van rekening is het hartje winter. 
 
 
 
** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  
 
Iedereen heeft, zo neem ik aan, bericht gehad van de 
ziektekostenverzekeraar over de premie voor volgend jaar. Er is sprake van 
verhoging van het (maandelijkse) bedrag. Zoals u waarschijnlijk weet 
vervalt de collectieve korting over het basisbedrag. Voor aanvullende ver- 
zekeringen blijft de korting van toepassing. PCOB-leden die een 
aanvullende verzekering hebben bij Zilveren Kruis of de Friesland komen in 
aanmerking voor de korting op deze premie. U moet wel zelf hierom 
verzoeken. Mogelijk hebben degenen die bij een andere verzekering zijn 
aangesloten ook een collectieve korting. 
Wanneer u plannen hebt om over te stappen naar een andere verzekering, 
let dan vooral op wat men biedt of uitsluit. Dit bepaalt meestal het 
premieverschil. 
Reclames van voordelige verzekeringen rollen vast ook bij u op de deurmat 
of op het TV-scherm en dit moet geen reden zijn om te veranderen.  
 
 
 
** IN GESPREK MET …. LEO ELAND 
 
Leo Eland is geboren in Kampen. Heeft sociologie en bestuurskunde 
gestudeerd en wilde altijd al burgemeester worden. Hij was 
gemeenteraadslid in Maassluis, directeur van de sociale dienst in 
Apeldoorn, waar hij leerde veel te reorganiseren en hier sociale recherche 
heeft doorgevoerd. Jaren als directeur personeel en management bij het 
Ministerie van Financiën volgden, waarna hij burgemeester werd van de 
Gemeente Bergh (1991-1997), een zeer katholieke gemeente. “Het 
werden hier zes heel mooie jaren met zelfs preken op de katholieke kansel 
en naar de kerk gaan in Doetinchem”. 
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In 1997 kwam Epe vrij. Deze gemeente was vanaf 1954 geleid door PvdA-
burgemeesters. De heer Eland (CDA-er) solliciteerde en ging het ambt van 
burgemeester bekleden.  
“Het waren de eerste vier jaren best tropenjaren, door bepaalde personen 
bedreigende  jaren. Dat vond ik erg voor mijn gezin. Ook bestuurlijk was 
men nogal slordig met mensen en die cirkel moest worden doorbroken”. 
“Bij mijn afscheid (in 2006) mocht in concluderen dat de verhoudingen 
genormaliseerd waren en er constructief bestuurlijk werd samengewerkt. 
 

 
 
 
Toch kwamen de inwoners, waaronder  boeren,  met veel vragen en 
problemen bij de gemeente. Daar gingen we dan mee aan het werk.  Ik 
heb in die crisis nooit persconferenties gegeven, maar was altijd voor 
iedere journalist beschikbaar”. Zo kreeg de crisis toch veel publiciteit. 
 
Leo had bij zijn pensionering 15 nevenfuncties waarvan er na enkele jaren 
mede door ziekte van zijn echtgenote veel aan de kant zijn gezet.  
In 2013 werd hij lid van de Ledenraad van de PCOB en heeft aan dit 
lidmaatschap een aantal jaren veel plezier beleefd. Al snel werd duidelijk 
dat de ledentallen hard achteruit gingen. In 2015 werd besloten  intensief 
samen te gaan werken met de KBO. Wel  moest worden geconcludeerd dat 
de culturen van PCOB en KBO heel verschillend zijn. En van 39 leden in de 
gezellige PCOB-raad naar 80 samen met de KBO was een groot verschil.  
Niet meer ‘zo gaat het’, maar ‘zo moet het’. Een gezamenlijk magazine 
werd voor adverteerders interessant. Op dit moment blijken 4-5 KBO-
afdelingen uit de Unie te zijn gestapt, er gaat hiermee een kans verloren. 

Tijdens de MKZ-crisis in 
2001 was Leo 
coördinerend 
burgemeester voor 10 
gemeenten die getroffen 
waren. “Ik kon, bestuurlijk 
gezien, iets doen voor de 
mensen, dat was goed.  
Ben over de crisis 
geïnformeerd door de 
media, de gemeente had  
in het draaiboek van het 
ministerie geen rol. 
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Er is nu versplintering ingetreden en dit is funest voor de primair zijnde 
belangenbehartiging en de contacten met het ministerie.  
In de vorige eeuw  leverde een premiereductie voor 
ziektekostenverzekering van PCOB-leden nog veel nieuwe leden op.  
Iets van de vlam is er nu wel uit. Ook de KBO wordt kleiner en de ANBO wil 
niet samenwerken (en is in onze omgeving al helemaal niet actief). 
 
Leo geeft in ons gesprek op een zeer regenachtige donderdagmorgen in 
november aan de PCOB-afdelingen, waarvan hij er vele heeft bezocht, als 
erg verschillend te hebben ervaren. Naast passieve zijn er gelukkig ook 
actieve afdelingen.  Dit heeft volgens hem te maken met hoe een bestuur 
handelt. Grote vraag was en is “hoe krijgen we jongere ouderen bij de 
PCOB?” 
En onze eigen afdeling?  
“Ik ben een redelijk ontrouw lid, kom weinig in de afdelingsbijeenkomsten. 
Maar jullie zijn heel goed bezig. Leuke dingen doen en ook als ouderen 
blijven leren en ontdekken! We mogen blij zijn met dit actieve bestuur!” 
 

***** 
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.   
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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 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.  
 
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.   
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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 
 
 
 

 
 



Jaargang 37, no. 09,  Pagina:  11 
 

 
 

 
 
 
 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
als arm om je schouder; 
als baken bij ontij 
en verte die wenkt 
als groet op je lippen 
en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
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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   057 8-620117 


