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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
 
 37e JAARGANG NR. 06 (sept. 2022)    
 
 
 
 
Beste PCOB-leden, 
 
 
‘t Is weer (bijna) voorbij die mooie zomer, die begon zowat in mei 
 
U kent dat liedje vast nog wel van Gerard Cox. Dit schoot door mijn 
gedachten toen ik mijn computer opende voor de nieuwsbrief van deze 
maand. Het is al weer bijna drie maanden geleden dat u de vorige 
nieuwsbrief ontving. 
Misschien zijn er leden die denken ‘gelukkig is die tijd van eenzaamheid 
weer voorbij’, anderen denken mogelijk ‘wat ging de tijd snel’. 
 
We mogen, denk ik, echt wel spreken van een mooie zomer tot nu toe. 
Wel een erg droge zomer met een paar heel hete dagen en mogelijk 
komen er nog een paar (het is op het moment van schrijven 8 augustus). 
De nazomer biedt vaak mogelijkheden om er lekker op uit te trekken en 
bijvoorbeeld de bloeiende heide te bezoeken. 
 
Maatschappelijk gezien waren de achter ons liggende maanden verre van 
rustig. Om maar een aantal zaken te noemen: 

- De coronapandemie doet zich nog steeds gelden, zij het minder 
heftig dan in het begin. 

Jaargang 37, no. 06,  Pagina:  2 
 

 
- Het vluchtelingenprobleem en een overvol Ter Apel (dagelijks 

moeten asielzoekers buiten slapen), een onhoudbare situatie 
waarbij oplossingen niet voor handen lijken. 

- De oorlog in Oekraïne, met als gevolg een stroom vluchtelingen. 
Grote verliezen en nog steeds geen uitzicht op een staakt het 
vuren. Hoopvol is het bericht dat er weer voedsel kan worden 
getransporteerd naar gebieden met hongersnood. 

- De protesten en wegblokkades omdat boeren bedreigd worden in 
hun bestaan door de stikstofcrisis. Hopelijk zien partijen een weg 
om tot overeenstemming te komen. Harde standpunten dragen 
niet bij aan een oplossing. 

- De stijgende kosten van levensonderhoud en energie. 
- Enzovoort.  

Gelukkig zijn er ook positieve berichten, ik probeer er een paar te noemen. 
- Allereerst de mooie zomer, zoals ik die al heb genoemd. 
- Het weer vrij kunnen bezoeken van kerk en culturele instellingen. 
- De doorbraak, na tien jaar, van een hogere pensioenuitkering voor     
      veel gepensioneerden. 
- Het reizen, zonder al te veel beperkingen. 
- Het weer onbeperkt kunnen winkelen en elkaar bezoeken. 
- Een nieuwe directeur bij KBO/PCOB landelijk. 
- Het programma van de PCOB voor het komende seizoen. 
- Hopelijk kunnen de activiteiten ongestoord doorgang vinden.  
- Enzovoort. 

 
Een nieuw seizoen 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Elders in deze nieuwsbrief 
leest u de uitnodiging voor de ledenmiddag op elf september in ons 
nieuwe onderkomen, namelijk in de Goede Herderkerk te Epe. 
We heten u graag welkom. 
Vooruitlopend op de oktoberbijeenkomst, die voor 11 oktober staat 
gepland en waar het onderwerp is “veilig internetten\digitale 
nalatenschap” met aansluitend een warme maaltijd. U dient zich hiervoor 
aan te melden bij de secretaris of bij mevrouw Zweers. Het aanmelden kan 
nu al en bij te veel aanmeldingen geldt: wie het eerst komt, het eerst 
maalt. 
In de achterliggende periode zijn meerdere leden overleden, zoals u kunt 
lezen bij de mutaties ledenbestand.   
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We willen graag het aantal leden op peil houden.  
De start van het nieuwe seizoen is een goede gelegenheid om potentiële 
leden te gaan benaderen. U kunt daarbij het bestuur ondersteunen door 
bijvoorbeeld het KBO/PCOB-blad aan iemand uit bereiken of een adres 
door te geven aan een bestuurslid. Wanneer door uw toedoen iemand lid 
wordt ontvangt u € 10,- voor de moeite. 
Laten we samen streven naar meer leden, want meer leden betekent een 
grotere invloed bij allerhande  instanties. 
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Hofenk, voorzitter 
 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
In de afgelopen periode overleden: 
De heer A.G. van Essen, mevrouw J.D. van der Hel-van der Haar, mevrouw 
M.W. Tessemaker-Jacobs en de heer R.G. Vosselman.  
We wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het 
verlies. 
 
 

Houd ons dichtbij U 
 
 
 

Heer, als een kind willen wij ons toevertrouwen aan U,  

in alles wat de toekomst brengt.  
Help ons en leer ons vertrouwen dat U er bent, en blijft. 

We bidden om ontferming 
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn. 

U kent de weg die wij gaan, dank U dat wij op U mogen vertrouwen. 
Zegen ons en zegen die ons lief zijn, houd ons dicht bij U. 

We bidden om ontferming voor alle mensen op deze aarde. 
We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,  

dat V ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan . 
We bidden dat wij ons in liefde openen voor U en voor elkaar. 
We bidden om ontferming voor ieder kind op aarde,  

voor ieder die kwetsbaar is, 
voor ieder die zwaar aan het leven tilt.  
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Stort Uw zegen over ons, 

neem ons op in Uw erbarmen. 
Want Uw trouw is groot, open onze ogen daarvoor! 

U blijft altijd dezelfde, 
Uw goedheid willen wij bezingen. In Jezus' naam. 

Amen 

(ds. Charlotte Inkelaar-de Mos) 
 
 

 
** DAGTOCHT 1 september 2022 
 
“Advocaat, grootmoeders pannetjes en het Reichswald” 
Na een periode waarin het niet kon, is het dan weer mogelijk. Donderdag 1 
september is er een dagtocht georganiseerd. Een dagje uit met elkaar om 
te genieten van elkaars gezelschap, plezier te hebben, te genieten van 
heerlijke koffie met appeltaart, van een heerlijk diner, van een prachtige 
omgeving. En we steken er ook nog wat van op!  
We gaan eerst naar Haps voor de koffie met lekkers. Daar horen we allerlei 
kip- en eiweetjes èn kunnen we diverse soorten advocaat proeven. Daarna 
rijden we naar Millingen aan de Rijn in de prachtige Ooijpolder, waar we 
een heerlijk diner krijgen. Vervolgens maken we een rondrit met gids door 
de prachtige omgeving. Tot slot nog een uurtje ter vrije besteding in Kleef, 
waarna we huiswaarts keren.  
De kosten bedragen  € 55,00 per persoon. De aanmelding is pas definitief 
na betaling van deze kosten. 
Vertrek om 08.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de Gamma. Omdat we 
een klein stukje door Duitsland rijden is officieel een paspoort of ID-bewijs 
nodig. U wordt verzocht om dit bij u te hebben. 
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**  UITNODIGING ledenmiddag 13 september 2022 
 
“Leven en werken als verloskundige in Tank” 
De eerste ledenmiddag na de zomervakantie is op dinsdag 13 september 
a.s. Het thema voor deze middag is “Renske van Veen, over haar werk als 
verloskundige in Tank”. 
Mevrouw Renske van Veen, verpleeg- en verloskundige, heeft bijna zes 
jaar gewerkt in Tank, een christelijk ziekenhuis in het grensgebied van 
Afghanistan en Pakistan. 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.  
De bevolking bestaat uit diverse stammen, maar vooral ook de Pasthuns, 
een bevolkingsgroep uit die hele regio. De vrouwen waren zeer 
conservatief gekleed en meestal in boerka. Als vrouw had zij er een 
bijzondere bediening onder met name de vrouwen. Ze kon dus meer voor 
de vrouwen betekenen dan puur het bijstaan als verloskundige tijdens de 
bevalling. Het wordt vast een fijne middag met boeiende verhalen over het 
leven en werken in Tank door Renske van Veen. 
 
 

 
**  IN GESPREK MET … 
 
Gerhard de Haan. Sinds hij in Epe woont is hij lid van de PCOB. Voor die tijd 
was hij al lid in zijn toenmalige woonplaats Wolvega. 
Gerhard is in september 1928 geboren in Spijk (Groningen) in de 
buurtschap Polen. Polen zal later ook veel gaan betekenen voor hem, 
daarover later. Zijn vader was boerenknecht bij een Herenboer. 
In die tijd was het standsverschil tussen werkgever en werknemer heel 
groot. Gerhard kan zich nog opwinden over de arbeidsverhoudingen zoals 
dat speelde in deze provincie, hij verbaast zich er nog over dat zijn vader 
op latere leeftijd zich aansloot bij de gereformeerde Kerk en belijdenis van 
het geloof deed. 
Toen Gerhard de schoolleeftijd had bereikt kreeg hij op de eerste 
schooldag een “stoetboom”, dat was traditie. Een boomtak met veel 
lekkere dingen, deze koste de ouders toen al één gulden vijftig. Toentertijd 
“een rib uit het lijf” van de ouders. 
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In 1942 verhuisde het gezin naar Delfzijl, waar Gerhard de ULO school 
bezocht, echter door de oorlog kon er vaak geen les worden gegeven 
omdat de huisvesting een probleem was. Een bepaald moment werd les 
gegeven in de pastorie van de kerk. Hij heeft de school niet afgemaakt. 
In 1945 verhuisde Gerhard naar de Noord Oost Polder, als pionier maar 
dan voor administratieve werkzaamheden. Hij en al die pioniers sliepen in 
barakken op stromatrassen. 
In 1952 stapte hij over van functie, hij werd verkoper van gereedschappen, 
ijzerwaren ed. in de polder voor een firma. Ook begon de huwelijksboot te 
varen. 
Acht jaar later begon hij in Elburg, samen met een compagnon, voor zich 
zelf gereedschappen te verkopen, echter de samenwerking strandde na 
enkele jaren. Daarom schakelde hij over in de vleeshandel als verkoper 
voor een firma en ging wonen in Wolvega. Tot zijn pensionering heeft hij 
dit volgehouden.      
Gerhard is een gedreven persoon dat bleek al snel na de pensionering; hij 
begon een handeltje in pitriet bloemenmandjes en kunstbloemen. 
Verkoop en mensen aanspreken dat paste precies bij hem. 
In 2002 overleed zijn vrouw, een moeilijke periode, maar hij bleef niet bij 
de pakken neerzitten. 
 
In 2005 las hij in het toenmalige PCOB-blad “Perspectief” een advertentie 
van iemand die ook alleen was en “op zoek” naar iemand om te “daten”. 
Dit bleek Rie Overbosch-Schoneveld te zijn. Zij was ook al een aantal jaren 
alleenstaand. 
Het eerste telefonische contact verliep goed maar beide personen gaven 
aan in hun woonplaats te willen blijven, met als gevolg dat het contact op 
een laag pitje kwam te staan. Toch bleef het trekken om elkaar te 
ontmoeten. Zoals zo vaak in die dingen, werd gekozen voor een plek die 
halfweg lag om elkaar in levenden lijve te ontmoeten. De basis om samen 
verder te gaan, waarop Gerhard besloot naar Epe te komen. 
Rie heeft een grote invloed gehad op de integratie van Gerhard in Epe. De 
Regenboogkerk was een goede basis voor veel contacten die Rie al had.  
Rie deed al dingen voor de kruimelschaar, Gerhard voelde er ook veel voor 
om anderen te helpen, hij reed graag auto en bood zich aan om waar 
nodig anderen te vervoeren. Zestien jaar lang heeft hij dit gedaan en naar 
schatting 200 ritten per jaar.  
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Vorig jaar is hij hiermee gestopt omdat de leeftijdsgrens was bereikt voor 
dit vrijwilligerswerk. Zelf heeft hij het gevoel dat het nog prima lukt, dit 
wordt bevestigd door de jaarlijkse vrijwillige rijtest bij Veilig Verkeer 
Nederland. Hij reist nog regelmatig het hele land door. 
Ook is hij nog oproepkracht bij “Hagedoorns plaatse” om rondleidingen te 
verzorgen. 
Tijdens het gesprek geeft Gerhard er blijk van dat Rie en hij zich nauw 
betrokken voelen bij het “Omzien naar elkaar” in de wereld.  
Rie heeft naast de Kruimelschaar zich ingezet voor het bezoeken van 
PCOB-leden in vreugde en verdriet. Ook bij het verzorgen van koffie/thee 
tijdens de ledenmiddagen was zij betrokken. Daarnaast genoot ze van 
wandelvierdaagse evenementen en zingen in een koor. 
Gerhard heeft in Wolvega in de 90er jaren zich ingezet om hulpgoederen 
naar Polen te brengen. Hij is 28 keer op reis geweest om goederen te 
bezorgen bij mensen die het arm hadden. Na 2000 is hij gestopt omdat 
hulp minder nodig was. 
Ook een bewijs voor het “Omzien naar elkaar” in de breedste zin van het 
woord. 
  
Helaas werd bij Rie een paar jaar geleden de ziekte Alzheimer vastgesteld. 
Ze kon steeds minder de weg vinden in haar leven. Een paar maanden 
geleden is ze opgenomen in de zorginstelling in Heerde. Tot groot verdriet 
van beide partners. Rie kan nog moeilijk wennen en Gerhard voelt zich erg 
eenzaam (het wordt op prijs gesteld om Rie een kaartje te sturen. Het 
adres is Wendakker hofje no. 10, 8181 RM Heerde). 
Gerhard ziet uit naar de ledenmiddagen van de PCOB om mensen te 
ontmoeten en de stilte te doorbreken. 
Op de vraag wat hij van de PCOB vindt, gaat de duim omhoog. Hij ziet 
graag dat het aantal leden groeit en volgens hem kunnen leden hieraan 
belangrijk bijdragen. 
 
Op de vraag of hij nog een wens heeft, blijkt dit het geval: geef een lied 
van Joh. De Heer door aan de lezers, getiteld: Neem de wereld, geef mij 
Jezus. Het bestaat uit 3 coupletten en een refrein. 

Neem de wereld, geef mij Jezus 
Wereldvreugd’ gaat ras voorbij; 
Maar de liefde van mijn Heiland, 

Blijft voor eeuwig rijk en vrij. 
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** AANVRAAG ENERGIETOESLAG 
 
De energietoeslag is een éénmalig bedrag van € 800,00 per huishouden.  
U kunt deze aanvragen bij de gemeente tot 30 november as. Personen met 
een AOW-uitkering, een klein pensioen of andere uitkering, komen in 
aanmerking., mits men 21 jaar of ouder is. 
Wanneer uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm  
(ca € 1400,00 bruto voor een alleenstaande en ca € 1890,00 bruto voor 
gehuwd/samenwonenden) dan kunt u in aanmerking komen. 
De uitkering geldt niet voor bewoners van een zorg- of verpleeginstelling. 
Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden die bij leden van de PCOB 
minder vaak voorkomen. 
U moet bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag. 
Huishoudens die al een toeslag van € 800,00 hebben ontvangen, krijgen 
een nabetaling van € 500,00. 
Meer informatie kunt u krijgen bij de gemeente 
 
 

 
 
 
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  
 
 
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 
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Bezorging Nieuwsbrief en Magazine 
 P.H. van Schoonhoven 
Klaverkamp 140 
8162 HW Epe   0578-620117 
 
 
 
 
 


