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Beste PCOB-leden, 
 
Zomertijd 
 
U denkt misschien: maar die is toch allang ingegaan! Dat klopt, maar ik 
doel op de zomertijd van de PCOB, want die is er ook.  
 
Met deze nieuwsbrief sluiten wij het seizoen 2021-2022 af. Een seizoen 
met veel onzekerheden, zoals afgelastingen, aanpassingen, zorgen over 
coronabesmettingen enz. enz. 
Gelukkig ligt deze periode achter ons en de coronaperikelen raken op de 
achtergrond. Maar toch blijft de Overheid ons waarschuwen, met name 
voor het najaar en dus blijft de onzekerheid nog bestaan, ook voor onze 
activiteiten in het komende seizoen. Dat neemt niet weg dat het bestuur al 
volop bezig is met nieuwe plannen na de zomer. 
Zorgen zijn er te over, denk alleen maar aan die verschrikkelijke oorlog in 
Oekraïne, mensen die van huis en haard verdreven zijn door dit geweld en 
worden opgevangen, ook hier op de Oost Veluwe. Natuurlijk gaat dit niet 
probleemloos, maar velen zijn bereid om hulp te bieden. Het is goed om te 
horen dat er voldoende onderwijzers zijn om kinderen uit Oekraïne les te 
geven.  
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Hartverwarmend was het om in een kerkdienst, een week na Pasen, 
samen met Oekraïners hun paasfeest te mogen beleven en gezamenlijk 
het “Onze Vader” te bidden in woord en beeld ondersteund door 
tekeningen van de Zandtovenaar. 
 
Wanneer u deze nieuwsbrief leest hebben we op woensdag 25 mei het 
seizoen afgesloten met een 50-tal leden met een gezamenlijke koffie/thee- 
ochtend in de Loreley.  Daarmee is de vakantieperiode begonnen. Voor de 
een even weg uit de dagelijkse sleur, voor de ander, de thuisblijver, een 
stille periode omdat de contacten even stilliggen. Laten we “omzien naar 
elkaar” en juist in deze periode door een kaartje, een telefoontje of een 
bezoekje af te leggen, aan hen denken. 
 
Een nieuw seizoen na de zomerperiode. 
Zoals al genoemd heeft het bestuur al besluiten genomen over activiteiten 
in het seizoen 2022-2023.  
Allereerst wil ik u wijzen op de busreis op 1 september a.s. U vindt de 
informatie daarover elders in deze nieuwsbrief.  
Daarnaast zijn de invullingen van de ledenmiddagen, voor zover mogelijk, 
gepland. Als u dit goed bekijkt zult u zien dat er twee data afwijkend zijn 
van de gebruikelijke data. Noteer dit alvast.  
 
Verder heeft het bestuur besloten om de bijeenkomsten dit jaar in de 
zalen van de Goede Herderkerk te houden. De reden hiervoor is dat 
meerdere leden problemen hadden met het geluid in de Grote Kerk en om 
die reden zijn afgehaakt en de bijeenkomsten niet meer bezoeken. Soms 
vond men het ook te koud, maar daar kun je zelf wat aan doen. Overigens 
was de verzorging van koffie/thee en de opstelling van de kerkzaal 
uitstekend verzorgd. Door de ruimte en opstelling was het mogelijk om de 
meeste ledenmiddagen door te laten gaan. Verschillende andere PCOB- 
afdelingen hebben twee jaar stilgelegen. Wij konden binnen de 
mogelijkheden toch samenkomen. 
 
De bestuursleden Joke van Meulen en Francisca Zweers zijn volop bezig 
om de invulling van de ledenmiddagen compleet te maken. U hoort er in 
de eerstvolgende nieuwsbrief (eind augustus/begin september) meer over. 
 
 



Jaargang 37, no. 05,  Pagina:  3 
 

 
Voor nu wenst het bestuur u een goede zomertijd toe en wanneer u  
eropuit trekt een veilige en behouden vaart en voor iedereen een zo 
gezond mogelijke toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter 

 

 
 

(Grossglocknerstrasse, foto Otto Hofenk) 
 
   

Zomerlichtheid 
 

We neigen meer naar zonneschijn dan maan, 
meer naar de bergtop dan de diepe dalen, 
we horen liefst veel vrolijke verhalen 
en laten leed en lijden gaarne gaan. 
 
Verheugende berichten trekken aan, 
een vlam van vreugd verzacht vaak vele kwalen, 
verwarmt, vertroost, verlicht, doet harten stralen, 
vervangt met lach en lichtheid elke traan. 
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Zo is de zomer, klein en Groot, 't seizoen, 
dat in Zijn zonlicht zorgenvrij doet zingen, 
men kleedt zich licht in linnen en katoen, 
 
beleeft de lichte luchtigheid der dingen. 
Gewis is vreugde Gods gewone doen, 
hiermee wil Hij van harte ons omringen. 
 
(Priscilla Laneuze) 

 
 
 
 
** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuwe leden: 
De heer en mevrouw Brendeke uit Oene. De heer en mevrouw De Gunst 
en de heer en mevrouw Kroes uit Epe. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling. 
 
Overleden:  
De heren A. Tekelenburg en D. Bakker uit Epe. De heer G.W. Colenbrander 
uit Heerde. 
We wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het 
verlies. 
 
 
 
** LEDENMIDDAGEN 2022/2023 
 
Het is altijd gezellig om elkaar te ontmoeten tijdens de ledenmiddagen. 
Naast de gezelligheid en ontmoeting proberen we ook te zorgen voor een 
interessante invulling van de middag.  
Hieronder een greep uit de onderwerpen die op de middagen aan de orde 
komen. Nog niet alles staat al vast, dus er kan een keer een verandering 
zijn. U wordt tijdig op de hoogte gebracht over het onderwerp van een 
ledenmiddag via de nieuwsbrief. 
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In 2022 zijn de middagen gepland op  
 
Dinsdag 13 september:  
Deze middag staat gepland, we hopen een interessante middag te hebben 
met mevrouw Renske van Veen over haar werk in Tank (Pakistan). Bij haar 
verhaal gebruikt ze filmmateriaal en veel foto’s. 
 
Dinsdag 11 oktober: 
Veilig internetten en bankieren / digitale nalatenschap, in de zalen van de 
Hoeksteen te Emst, aansluitend een gezamenlijke stampottenbuffet. 
 
Dinsdag 15 november: 
Israëlfilm met verhaal van de heer Eibert de Boer. 
 
Dinsdag 20 december: 
Kerstviering. 
 
In 2023 zijn de middagen gepland op 
Dinsdag 17 januari 2023, Dinsdag 21 februari 2023: Thema’s nog nader te 
bepalen. 
 
Dinsdag 14 maart: 
Algemene ledenvergadering. Het plan is om de burgemeester of een 
wethouder uit te nodigen om te vertellen over het reilen en zeilen van de 
gemeente Epe. 
 
Dinsdag 4 april: 
Paasviering 
 
In mei 2023 wordt weer een koffie-ochtend gepland. 
 
Vanaf september 2022 zullen de ledenmiddagen worden gehouden in de 
Goede Herderkerk, Enkweg 2 in Epe, tenzij anders vermeld.  Aanvang 
14.30 uur 
 
 
 
 

Jaargang 37, no. 05,  Pagina:  6 
 

 
** GROEPSUITJE 1 september 2022 
 
Gelukkig kan het dit jaar weer, het organiseren van een dagtocht. We 
hebben ons best gedaan om een leuke bestemming te vinden voor dit 
reisje. En we denken dat dat gelukt is. We nodigen jullie van harte uit om 
mee te gaan.  
 
Wat biedt het reisje? 
De naam van de dagtocht is: Advocaat, grootmoeders pannetjes & het 
Reichswald. Dat klinkt alvast goed toch? Op Landhuis de Aalshof in Haps 
wordt u tijdens een gezellige ochtend op de hoogte gebracht van allerlei 
kip- en eiweetjes. En dat onder het genot van een heerlijk kopje koffie met 
huisgemaakte appeltaart. Daarnaast gaat u proeven van diverse soorten 
advocaat met namen als “Doortje”, “Suyp”, “McEgg” en “Moortje”. En om 
het wat spannend te maken is er een leuke wedstrijd eiertikken. Een kans 
om eeuwige roem te verkrijgen! Daarna rijden we door naar het plaatsje 
Millingen aan de Rijn in de prachtige Ooijpolder. In Restaurant Millings 
Centrum gaan we genieten van een heerlijke maaltijd. U kunt kiezen uit 
diverse soepen, pannetjes en nagerechten. Na de maaltijd stappen we 
weer in de touringcar en gaan we onder leiding van een gids een rondrit 
door de omgeving maken. We rijden door het Duitse Reichswald, een 
schitterend natuurgebied onder de rook van Nijmegen. Deze tocht eindigt 
in de plaats Kleef, waar u nog een uurtje vrijaf heeft, alvorens we weer 
huiswaarts keren.  
 
Belangrijk om te weten: 
* Datum reisje is donderdag 1 september 2022  
* Vertrek vanuit Epe om 08.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de Gamma. 
* We zijn ongeveer 19.30 uur weer terug in Epe. 
* De kosten voor het reisje bedragen € 55,00 per persoon. 
* U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 15 augustus bij Francisca 
Zweers (franciscazweers@hotmail.com) of bij de secretaris. 
* De kosten voor het reisje kunt u overmaken naar het rekeningnummer 
van de PCOB: NL42 RABO 0139 1561 78, tot uiterlijk 15 augustus. 
 
“Wie het eerst komt, het eerst maalt”, er is een bus gereserveerd voor 50 
personen. Is de   opgave groter dan komt u op de reservelijst. 
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* N.B. We rijden een klein stukje door Duitsland. Officieel is dan ook een 

paspoort of  ID-bewijs nodig. Wanneer u hierover beschikt neem 
deze dan mee!     

 
Hopelijk kunnen we met een bus vol leden genieten van dit dagje uit, zeker 
na zo’n lange periode dat het niet mogelijk was. 
 

 
 
 
 
 
** INFORMATIE BIJ HET LANDELIJK BUREAU KBO/PCOB 
 
Het landelijk bureau geeft veel informatie aan afdelingen maar ook aan 
individuele leden op veel terreinen. Elk lid kan op de website inloggen of 
bellen wanneer daar behoefte aan is. Achterin het KBO/PCOB-magazine 
vindt u het adres. 
 
Bij de voorbereiding van de ledenmiddag/avond kreeg ik van de 
regioconsulent voor PCOB-afdelingen over het onderwerp ‘digitale 
nalatenschap’ verwijzingen naar: de Checklist, hoe te handelen na 
overlijden, opgesteld door KBO/PCOB-deskundigen. Het is een lijst met 
onderwerpen en tips hoe allerlei zaken af te handelen wanneer een naaste 
overlijdt. Het gaat om puur praktische zaken. 
 
Daarnaast  kunt u op het internet informatie vinden over geadresseerde 
reclamepost op naam van een overleden persoon. U kunt dan de 
contactgegevens laten blokkeren via het Nationaal Overledenenregister, 
op de website Nationaal Overledenenregister.nl . 
 

Jaargang 37, no. 05,  Pagina:  8 
 

 
Overlijden van een partner, naaste of  goede kennis is altijd een 
emotioneel gebeuren. Het komt soms onverwachts en roept altijd 
allerhande vragen op.  
De checklist kan handvatten geven om de juiste weg te vinden. Het leek 
mij nuttig om u hierop te wijzen. 
OJH 
 
 
 
** EN VERDER 
 
 
(bron: Rabobank) 
 
Oplichters sturen valse facturen namens bekende bedrijven, trap er niet 
in 
Oplichters verzinnen steeds nieuwe trucs. Ze sturen bijvoorbeeld een mail 
met in de bijlage een rekening van een bekende organisatie, zoals PostNL, 
DHL, Parkmobile of de ANWB. Open de bijlage niet, want die kan schadelijk 
zijn. 
 
Voorbeelden van deze phishingmails zijn te vinden op de website van 
Postnl. De mail gaat over een factuur, die in de bijlage is meegestuurd. Als 
u goed kijkt, kunt u zien dat de mail niet echt is. Het e-mailadres van de 
afzender is post.nl@gmail.com. Dat is niet het echte adres van PostNL, 
want dat eindigt op postnl.nl. Ontvangt u deze mail? Open de bijlage dan 
niet, klik niet op links en verwijder de mail direct. 
 

Valse facturen 

Oplichters sturen vaker phishingmails met valse facturen uit naam van een 
bekend bedrijf, zoals Parkmobile. Dat is een app om via de telefoon 
parkeergeld achteraf te betalen. In de mail staat dat de klant de factuur 
nog niet heeft betaald. In de mail staat ook een link om direct via iDeal te 
betalen. Als u hierop klikt, kunt u worden doorgestuurd naar een valse 
website waar de oplichters persoonlijke informatie proberen te stelen, 
zoals wachtwoorden. 
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Een ander voorbeeld is een mail die is verstuurd uit naam van de ANWB, 
waarin staat dat een maandbedrag nog niet is betaald. Ook in deze mail is 
een link opgenomen om snel te betalen. Ook in dit voorbeeld bestaat het 
gevaar dat de oplichters uw wachtwoorden proberen te stelen. 
 

Controleer uw mails goed 

Wat moet u doen als u een mail met een factuur ontvangt? Neem even de 
tijd om te controleren of de mail wel klopt. Klik nergens op. Controleer om 
te beginnen of de gegevens kloppen. Is het e-mailadres van de afzender 
correct? Bent u klant bij het bedrijf waarvan u de mail krijgt en vraagt u 
zich af of u nog iets moet betalen? Kijk dan op uw bankafschriften of in uw 
betaalapp of u wel of niet heeft betaald. Of vraag het aan de organisatie 
zelf. Klik niet op de link in de mail als u de website van de organisatie wilt 
bezoeken, maar tik zelf de naam of het internetadres in. Moet u inderdaad 
nog een rekening betalen? Maak het geld dan over via de app van uw bank 
of via internetbankieren, maar nooit via een link in de phishingmail. 

Zo herkent u valse mails: 

 Het e-mailadres van de afzender klopt niet. 
 Het bericht is niet persoonlijk maar gericht aan 'beste klant' of 

‘geachte heer/mevrouw'. 
 Er wordt ingespeeld op emotie, u wordt bang gemaakt of onder 

druk gezet om snel te reageren. 
 Er wordt gevraagd naar uw bankgegevens. 
 Het bericht bevat rare linkjes. 
 Er staan taalfouten in het bericht. 
 De mail staat als voorbeeld op de website van Fraudehelpdesk.nl. 

 
 
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).  
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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 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              
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.   
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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  
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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 


