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Beste PCOB-leden, 
 
Men moet de dag niet prijzen voor het avond is! 
 
Een gezegde dat iedereen bekend in de oren klinkt. In deze nieuwsbrief wil 
ik hiermee aangeven dat er gelukkig sprake is van een afschalen van de 
coronaregels. De mondkapjes mogen af, de 1,5m afstand voorbij, het 
gasten ontvangen weer mogelijk, het kerkbezoek eveneens, evenals het 
houden van bijeenkomsten. En toch: het coronavirus is niet verdwenen, 
naar verwachting is de kans groot dat ze regelmatig weer zal opduiken. 
Voorzichtigheid blijft geboden. 
Een onderzoekscommissie heeft in opdracht van de Tweede Kamer een 
rapport opgesteld over de besluiten die in 2020 hebben plaatsgevonden. 
De conclusies waren “snoeihard”. Mijns inziens terecht vroeg de heer Van 
Dissel zich af of het OMT en de regering gevoelsmatig voor de rechtbank 
moesten verschijnen. Oordelen achteraf is eenvoudiger dan de goede 
oplossingen kiezen. Blijkbaar hoort dit zo in de politiek. Er was veel 
onbekendheid en nog is er veel onbekend van dit boze virus. 
Zoals al genoemd keren we geleidelijk aan weer terug naar het normale 
leven. Voor de PCOB betekent dit dat er weer bijeenkomsten kunnen 
worden gehouden zonder beperkingen.  
 

Jaargang 37, no. 02,  Pagina:  2 
 

 
Als bestuur hebben we in de afgelopen periode steeds getracht om de 
mogelijkheden van activiteiten te benutten, rekening houdend met de 
risico’s. Gelukkig hebben er geen besmettingen plaatsgevonden als gevolg 
van deze bijeenkomsten. 
 
 
Anders dan anders 
In bovenstaand stukje heb ik genoemd dat we weer naar het normale 
terugkeren, echter onze bijeenkomst in maart a.s. is anders dan anders. Op 
het programma staat de jaarlijkse ledenvergadering.  Daarnaast is de heer 
Van der Weerd uit Oene, eigenaar van De Rijwielhoek, uitgenodigd om ons 
voor te lichten over de aanschaf, het onderhoud van e-bikes en andere 
rijwielen. Ook zal hij aandacht besteden aan het voorkomen van zadelpijn. 
Een bekend fenomeen bij deze sport. 
Het jaarverslag en de uitnodiging voor en agenda van de ledenvergadering 
vindt u in deze nieuwsbrief.  
Als bestuur hebben we besloten om de bijeenkomst af te sluiten met een 
gezamenlijke lunch (zonder de beperking van de 1,5 m.). Het gezamenlijk 
eten heeft iets bindends, dat hebben we al twee jaar gemist. Nu mogen we 
weer! Het wordt dus een ledenmorgen. 
Deze ledenmorgen wordt op 15 maart a.s. gehouden in de Grote Kerk in 
Epe. Aanvang 11.00 uur. Eerst is er tijd voor de ledenvergadering, daarna 
komt de heer Van der Weerd aan het woord en dan volgt de gezamenlijke 
lunch, welke wordt verzorgd door de “koffiedames” van de Grote Kerk. 
Het is van belang dat u zich tijdig aanmeldt bij de secretaris, of bij één van 
de bestuursleden, dit om te kunnen vaststellen hoeveel personen 
deelnemen aan deze maaltijd. Opgave kan tot uiterlijk 7 maart.  
 
Op dinsdag 12 april staat de Paasviering op het programma, een week 
eerder dan we gewend zijn omdat we de ledenbijeenkomst graag vóór 
Pasen houden willen houden. Hierover meer in de komende nieuwsbrief.  
 
16 maart stemmen voor een nieuwe gemeenteraad 
Maak gebruik van uw mogelijkheid om uw stem uit te brengen. De 
stempas is al in uw bezit. Bent u zelf niet in staat om het stembiljet te 
gebruiken, geef dan volmacht aan een voor u vertrouwd persoon. 
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De redactie heeft een gesprek gehad met de Burgemeester van Epe over 
het nut en het belang van uw stem onder de titel ‘In gesprek met ….’. 
Een samenvatting van dit gesprek vindt u in deze nieuwsbrief. 
Helaas kon, gepland in januari jl., de Burgemeester zijn inleiding niet 
houden op onze ledenmiddag om de bekende reden. De heer Horn heeft 
zich graag bereid verklaard u op een later tijdstip tijdens een ledenmiddag 
te ontmoeten.   
   
 
Belastingaangiftes 
In de vorige nieuwsbrief is ingegaan op de mogelijkheden en punten die 
van belang zijn voor de belastingaangifte 2021. Hulp kunt u eventueel 
inroepen bij de HUBA’s (hulp belasting aangifte). Aanmelden kan bij 
ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk 
voorzitter 
 
 
 
 
** VERSLAG LEDENMIDDAG dinsdag 15 februari 2022 
 
Onze voorzitter, Otto Hofenk, opent de bijeenkomst en heet allen hartelijk 
welkom in de Grote Kerk. Hij geeft vervolgens het woord aan Ds. Dries van 
Meulen, die ons voorgaat in gebed. Gelezen en gesproken wordt over een 
gedeelte uit Psalm 27 v.a. vers 9, waarna we zingen van Psalm 27 de 
verzen 1 en 7. Jaap Bosch begeleidt ons op piano. 
De voorzitter wijst ons op en nodig ons uit voor de ledenbijeenkomst van 
15 maart a.s., welke bijeenkomst begint om 11.00 uur met de 
ledenvergadering en eindigt met een gezamenlijke lunch. 
Hij geeft aan dat in de nieuwsbrief verslag zal worden gedaan van het 
gesprek dat hij en Hennie Huizinga zullen hebben met burgemeester Tom 
Horn op 22 februari a.s. 
Enkele leden hebben zich gemeld voor een wandeling met Lulof Dalhuisen 
op 25 februari a.s., start bij het Transferium om 13.00 uur.  
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Omdat de tijd die er vanmiddag was voor haar verhaal veel te kort blijkt 
vertelt zij graag bereid te zijn nog eens bij ons terug te komen.  
We sluiten de bijeenkomst af met het zingen van lied 769 de verzen 1, 2 en 
6. 
 
 
 
** IN GESPREK MET …. 
 

    
 
Hij werkte onder meer bij het Ministerie van Economische Zaken en, 
voorafgaand aan zijn komst naar Epe, als raadslid en wethouder voor de 
Partij van de Arbeid in de gemeente Haarlemmermeer, met o.a. de 
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in zijn portefeuille. 
 

In onze vorige nieuwsbrief 
kondigden we al uitgebreid de 
bijdrage aan die de 91-jarige 
mevrouw T. van der Kooij 
zou gaan leveren met het 
onderwerp ‘mijn ervaringen in 
vrouwenkampen, geleid door 
Japanners, op Celebes tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. 

 
Tom Horn, burgemeester van Epe 
sinds 19 december 2019, werd in 1960 
geboren in Amsterdam in een 
arbeidersgezin, waarvan vader 
loodgieter was en moeder huisvrouw. 
Hij en zijn broers hebben allen kunnen 
studeren en hun plekken in de 
samenleving kunnen innemen. Hij 
studeerde natuurkunde en 
promoveerde in 1988 aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
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En dan nu burgemeester van Epe. Een gemeente die hem erg aantrok, 
gelegen op de mooie Veluwe waar hij veel tijd o.a. met de camper heeft 
doorgebracht. Burgemeester zijn, ‘dichtbij het volk’, het democratisch 
proces begeleiden en zorgen dat besluiten goed naar buiten worden 
gebracht. Het besturen van verschillende dorpen, van verschillende 
samenstelling en karakter. “Het profiel voor hun burgemeester, door de 
gemeenteraad opgesteld, sloot goed aan bij wat ik te bieden heb.”  
Kijkend naar verschillen tussen de mensen hier en in het westen kan hij 
zeggen dat men in het westen wat gejaagder leeft, het is hier op de 
Veluwe wat gemoedelijker en minder scherp.  
De overeenkomsten zijn groot, al staan wij hier niet met z’n allen op een 
museumplein. Gemoedelijkheid is een kracht, maar kan ook een valkuil 
zijn. Corona is nog onder ons, we zijn door de grootste storm heen 
gekomen maar we zijn er nog niet van af. En … we doen het nog steeds 
samen. 
We staan nu voor de verkiezing van de Gemeenteraad op (14, 15 en) 
woensdag 16 maart a.s. We kiezen in onze gemeente Epe weer 23 
volksvertegenwoordigers. De burgemeester is als voorzitter sturend bezig 
op het proces (niet op de inhoud van de besluiten). Er gaat heel veel goed 
in de Gemeente Epe, heel veel dat niet in de Pers wordt weergegeven. 
Negatief nieuws haalt die Pers wel, maar “ik ben niet bang voor kritiek, van 
kritiek moet je leren.” Veel onderwerpen zullen de nodige aandacht gaan 
krijgen: participatie, de woningbouw, de veiligheid, de WMO. Ook 
landelijke regels die door de gemeenteraad moeten worden uitgevoerd, 
denk aan woningbouw, energietransitie en biodiversiteit. 
De kleinere overheid geeft taken over aan de maatschappij. Er komt meer 
oog voor zelfredzaamheid.  
De heer Horn geeft aan blij te zijn met de huidige sociale gemeenteraad 
van Epe, waarin op dit moment 10 partijen zitten die alle oog hebben voor 
de kwetsbaren in onze samenleving. 
We moeten laten merken welke partij onze stem gaat krijgen, moeten 
onze stem laten horen.  
Wil je invloed op je eigen leefomgeving: stem! 
 
We verwijzen u graag naar www.stemwijzer.nl waar u een stemwijzer kunt 
invullen voor de gemeente Epe. 
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KOPIJDATA NIEUWSBRIEF 1e helft 2022 
  

3  april   22 maart 
   4  mei  22 april  
   5  juni  23 mei 
   6  juli/aug  21 juni  
  
 
 
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).  
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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.    
  
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.  
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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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Wacht op het zonlicht 
na duizend winternevels. 
Laat je strelen 
door haar warmte. 
 
Verfris je in de dauw 
van de lentemorgen. 
Wees een voorjaarskind. 
Sta roerloos stil... 
 
Kijk hoe vlinders 
en libellen dansen 
over het tintelende water, 
in een eindeloos ballet 
voor de Heer! 
 
Zijn Adem daalt zachtjes 
over de eerste bloesems. 
Jij bedwelmt mijn ziel, 
Heer... 
 
(Lina van Mellaert) 

 
 

 


