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 MEDEDELINGEN-  EN INFORMATIEBLAD   
           VAN DE PCOB  Afdeling:  EPE  (EMST EN OENE) 
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Beste PCOB-leden, 
 
Vandaag, 23 maart, is het weer zover: een bijdrage moet worden geleverd 
aan de Nieuwsbrief. Met dit prachtige weer moet ik mij er toe zetten om 
aan de slag te gaan. Ik vond een stukje in “Passage” van een aantal jaren 
geleden. Er stond onder het kopje: Bron van Inspiratie, een mooi stukje dat 
ik graag doorgeef: 
 
Het licht van Pasen en het lentelicht 
Pasen, opstanding van Jezus, na het diepe donker, overal licht. 
Licht is er door heel de bijbel heen. Van de oorsprong af. God zei: ‘Er zij 
licht’, en er was Licht, naar de toekomst toe waar Gods heerlijkheid alles 
zal verlichten. Niet het licht van de dag en nacht, van zon, maan en 
sterren, licht van kaarsen of lampen, maar Licht dat er altijd is. 
Licht dat niet gedoofd kan worden door duisternis, door niets en niemand. 
Licht dat je aanraakt en tegelijk in beweging zet, Licht dat iets met je doet. 
Misschien is het een beetje te vergelijken met het lentelicht. We voelen 
ons aangeraakt, het zet ons in beweging. Schoonmaak, de tuin in ,aan het 
werk of een luw plekje zoeken om te genieten. 
De eerste lentelucht, dat eerste lentelicht doet iets met je, Je straalt iets 
uit. Mensen op straat laten het aan elkaar merken, zeggen: ’Heerlijk weer, 
hè!”. Mensen delen het lentegevoel met elkaar. Mensen worden er anders 
van. 
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Pasen, we mogen ons aangeraakt weten door Gods Licht. Licht dat we met 
ons meedragen van onze oorsprong af naar onze toekomst toe. Licht dat 
ons in beweging wil zetten om te delen met elkaar in onze organisatie, ons 
gezin, op ons werk , in de samenleving. 
Pasen aangeraakt worden door het Licht. 
 
Licht. 
Licht van God 
De schepper van hemel en aarde 
Die ons het leven heeft gegeven 
 
Licht van de liefde 
De liefde voor elkaar 
Die ons samen brengt. 
 
Licht van het leven 
Het leven hier en straks, 
Het leven vol liefde, overgave en inzet 
 
Behulpzaam zijn voor iedereen, 
Licht van de stilte 
De stilte die er in deze dagen valt 
 
Licht van het Woord 
Het woord dat troost geeft 
We weten dat het voortleeft in ons als licht 
 
Een licht dat ons allen verwarmt 
Licht van geloof, hoop en liefde. 
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In memoriam 
Maandag bereikte ons het bericht dat Ab van de Kamer op zondag 20 
maart is overleden. Dat bracht een schok teweeg, want de week ervoor 
was Ab nog aanwezig op de ledenmiddag. Ik sprak met hem en vroeg naar 
zijn gezondheid. Hij vertelde dat hij al een langere periode wachtte op een 
oproep om een hartoperatie te ondergaan. “Het gaat wel, als ik het maar 
rustig aan doe”, was zijn conclusie aan het einde van ons gesprek. 
Het heeft niet zo mogen zijn dat de behandeling kon plaatsvinden. 
Ab heeft veel betekend voor de PCOB, plaatselijk maar ook landelijk. Eén 
van de bestuursleden kreeg als reactie van een lid: Ab was PCOB en de 
PCOB was AB! Een goede formulering van zijn werkzaamheden als 
bestuurslid in de periode 2004 t/m 2019. 
Veel leden zullen van zijn werkzaamheden herkennen de ledenwerving. Hij 
had heel wat taken en bovendien was hij trots op zijn systeem van 
administreren op zijn computer, waarin de financiële gegevens stonden, 
de ledenadministratie en een lange lijst van potentiële leden die hij had 
bezocht of nog op de nominatie voor bezoeken stonden. 
Vanwege de grote bijdrage die Ab voor de PCOB heeft verricht, is hij op 15 
oktober 2019 tot erelid van onze afdeling benoemd. Hem werd hierbij de 
gouden erepenning opgespeld door de regioleider van de PCOB. Ab heeft 
hiervan slechts een paar jaar van kunnen genieten. 
Dat hij in vrede mag rusten.  
De tekst van Psalm 121:1 stond op de rouwkaart vermeld. 

‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen, 
van waar ik dag en nacht 

des Hoogsten bijstand wacht. 
We wensen zijn vrouw Ineke heel veel sterkte toe in de komende tijd om 
het grote verlies van Ab te kunnen dragen.    
 
 
Spannende tijden 
Dagelijks worden we geconfronteerd met beelden uit de Oekraïne, over de 
verschrikkelijke oorlog  in dat land. De vernielingen, de 
vluchtelingenstroom en de vele slachtoffers door dit geweld schokken de 
wereld. Helaas is er nog geen zicht op vrede. Veel hulp wordt geboden 
door omringende landen. Ook wij voelen, in geringe mate, de gevolgen van 
deze oorlog door angst wat er nog gaat komen en door de forse 
prijsstijgingen. 
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Onze plaatselijke bevolking heeft gekozen voor de nieuwe gemeenteraad. 
De opkomst in Epe was mi. redelijk. De uitslag is altijd weer verrassend. 
Wat mij opviel is dat er nogal wat voorkeursstemmen zijn uitgebracht met 
als gevolg een andere keus  dan de volgorde zoals de partijen dat hadden 
aangegeven. 
We zijn benieuwd naar de benoeming van wethouders met name voor die 
van de portefeuille die ons als senioren aangaat. 
De coronabeperkingen zijn opgeheven en we kunnen weer ongestoord het 
één en ander organiseren. Toch blijft voorzichtigheid geboden, want er 
vinden nog dagelijks besmettingen plaats. 
 
Een nieuwe directeur bij KBO PCOB 
Per 1 maart is mevrouw Ingrid Rep aangetreden als directeur van onze 
organisatie. Met haar komst is er een ervaren en bevlogen bestuurder 
aangetrokken. Ze was  werkzaam bij de vakbond FNV. 
 
Op dinsdag 12 april 2022 hopen we het Paasfeest te vieren in de Grote 
Kerk, aanvang 14.30 uur. Ds. Kolkert heeft samen met Joke van Meulen en 
Francisca Zweers de bijeenkomst voorbereid. Jan van Garderen zal het 
orgel bespelen en klanken uit de Matthäus Passion laten horen. 
 
Met vriendelijke groet, Otto Hofenk, voorzitter 
 
 
** MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Nieuwe leden: 
De heer H. Eilander en mevrouw J.E. Eilander-Leurink, mevrouw J. 
Gierman, mevrouw J.M. van Nunen-Zimmerman, de heer Th. Broekhuis, de 
heer A. van Lohuizen, de heer H.J. Visser en mevrouw Visser-Riphagen, de 
heer A. Sneller en mevrouw G. Sneller-van Norel, mevrouw M. Scholten-
Oppelaar, mevrouw M.H.M. van Hezel. 
We wensen u een goede tijd toe binnen onze afdeling. 
 
Overleden:  
De heer  A.F.M. van de Kamer uit Epe. 
We wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het 
verlies. 
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** VERSLAG LEDENBIJEENKOMST dinsdag 15 maart 2022 
Op deze dinsdagochtend komen we om 11.00 uur bijeen in de Grote Kerk. 
De voorzitter, Otto Hofenk, heet allen hartelijk welkom. Hij geeft aan dat 
er wat afmeldingen zijn vanwege de corona, die nog altijd onder ons is.  
En …… de wereld staat in brand! 
 
Allereerst krijgt de Agenda voor de Ledenvergadering alle aandacht, die  
-gelijktijdig met de jaarverslagen over 2021- in de Nieuwsbrief van maart is 
gepubliceerd. De agenda wordt vastgesteld. 
Vervolgens worden het Jaarverslag van de secretaris en het Financieel Jaarverslag 
van de penningmeester zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.  
De kascommissie (de heren Johan Van de Vosse (afwezig) en Wim Van Eerde) 
heeft de financiële administratie bekeken en deze in orde bevonden. De heer Van 
de Vosse is aftredend en zal worden opgevolgd door de heer Henk Overbosch. 
Naar aanleiding van het vertrek van de heer Evert Kieskamp uit het bestuur is 
mevrouw Francisca Zweers gevraagd de ontstane vacature in te gaan vullen. De 
vergadering gaat hiermee graag akkoord. 
De heer Joop Fuijkkink beëindigt zijn bestuurslidmaatschap. Het bestuur beraadt 
zich op stappen. 
 
Het ledenraadslid, mevrouw Anneke  van der Keur, niet aanwezig vanwege ziekte, 
laat ons via de voorzitter het volgende weten: 
Er is een nauwe samenwerking tussen PCOB en KBO. Een verschil is dat 
KBO provinciaal overkoepelend en zelfstandig werkt met landelijk de Unie 
KBO en dat de PCOB een organisatie is met veel afdelingen. Inmiddels 
wordt ongeveer vijf jaar samengewerkt. 
Besloten is om geen fusie aan te gaan maar wel een nauwe samenwerking. 
Samen een bestuur, ondersteund door ledenraad en staf met een directie.  
Een nieuwe directeur, mevrouw Ingrid Rep, is per  maart aangetreden.  
Beleid naar de Overheid  

 Gezamenlijke speerpunten:  
 Wonen, welzijn en zorg 
 Veiligheid, hier,  banken, acceptgiro’s enz 
 Koopkracht , ontkoppeling AOW / bijstand 
 Digitalisering. 

 
Otto geeft aan: Een nieuw speerpunt is en blijft de ledenwerving. Door het 
weinig of nauwelijks kunnen bezoeken van potentiële leden, is van werving 
nauwelijks sprake geweest.  

Jaargang 37, no. 03,  Pagina:  6 
 

 
De heer Ab van de Kamer heeft in het verleden een lijst met namen 
aangelegd van mensen die we zouden kunnen benaderen. We bezorgen 
een brief met info over onze afdeling, met een KBO/PCOB-magazine en de 
laatste nieuwsbrief en na een paar weken vragen we of er interesse is in 
een lidmaatschap. 
 
De voorzitter doet nog wat mededelingen:  
Ga stemmen voor de gemeenteraad! 
Op 12 april 2022 houden we onze Paasviering om 14.30 uur in de Grote 
Kerk. Op 25 mei zal de koffieochtend plaatsvinden (locatie wordt nog 
bekend gemaakt). Gedacht wordt aan een bustocht in het najaar, mits ……. 
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Fietsen en zadelpijn 
De heer Willem van der Weerd van De Rijwielhoek uit Oene, met tandem 
aanwezig, krijgt het woord. 
Hij vertelt van kruispunten in zijn leven die hem hebben veranderd. ‘Ik ben 
op weg naar het Koninkrijk en onderweg ben ik fietsenmaker; tot mijn 27e 
een cultuurchristen, het overlijden van mijn zoontje veranderde dat.’ 
Troost vond en vindt hij in Psalm 46 – God is een toevlucht voor de zijnen. 
Vervolgens vertelt hij hoe bordjes met daarop “zadelpijn” de mensen de 
weg naar zijn bedrijf hebben gewezen, een gouden greep. 
We worden uitgebreid voorgelicht over zadelmeting om zadelpijn te 
voorkomen en over een juiste afstelling van fietsen. 
De heer Van der Weerd wordt bedankt met een attentie en met een groot 
applaus. 
 
Ds. Dries van Meulen leest, voorafgaand aan de lunch, een gedeelte uit 
Psalm 12, waar het gaat over wie het voor het zeggen heeft in deze 
wereld., en gaat voor in gebed. We zingen daarna, op het Meere-orgel 
begeleid door Jan van Garderen, Psalm 118 de verzen 6 en 8. 
Na de maaltijd, uitstekend verzorgd door de dames van de Grote Kerk, 
zingen we Lied 802, de verzen 1, 2 en 6 en wordt de bijeenkomst 
afgesloten. 
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** EN VERDER …… 
 

Ingrid Rep nieuwe directeur KBO-PCOB 

 
 
Ingrid Rep: “Ik ben ontzettend blij dat ik mij mag inzetten voor 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Vijftig plussers zijn van betekenis in onze 
maatschappij. Het is belangrijk dat zij een krachtige stem houden en hierbij 
goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen 
senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB 
maakt zich samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals 
wonen, zorg, zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje 
aan bij, voor de senioren van vandaag en morgen.” 
 
 
 
Seniorencoalitie komt met visiedocument ouderenbeleid 
Senioren vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Ze leveren een 
grote bijdrage als vrijwilliger, mantelzorg en kinderopvang. Ook werken 
veel ouderen nog langer door na hun pensioengerechtigde leeftijd. Het is 
daarom ook belangrijk dat we blijven investeren om te zorgen dat mensen 
goed en vitaal ouder kunnen worden en zo actief en betrokken kunnen 
blijven. 
 

Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de 
nieuwe directeur van seniorenorganisatie 
KBO-PCOB. Met haar komst is er een 
ervaren en bevlogen bestuurder 
aangetrokken, die weet wat het inhoudt 
om voor belangen van leden op te komen: 
tot voor kort was zij werkzaam bij 
vakbond FNV. In haar laatste functie als 
Algemeen Secretaris maakte Rep deel uit 
van het dagelijks bestuur. 
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Om dit te benadrukken heeft de Seniorencoalitie, bestaande uit KBO-
PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM, een visie naar de Vaste 
Kamercommissie van VWS gestuurd die de partijen mogen gebruiken voor 
het hoofdlijnendebat met ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris 
Van Ooyen. 
 
Visie 
De komende jaren zal het aantal senioren alleen maar stijgen. Om dat in 
goede banen te leiden, moet er nu echt actie ondernomen worden, en de 
gezamenlijke seniorenorganisaties denken daar graag in mee. Om een 
voorzet te doen, presenteert de Seniorencoalitie een visie met daarin een 
aantal punten die bijdragen aan een toekomst bestendige ouderenbeleid. 
Er moet aandacht zijn voor: 

 Minder loketten en meer zorg in de wijk 
 Inzet op digitale technologie 
 Aandacht voor preventie voor ouderen 
 Meer aandacht voor groepen senioren met een lage 

sociaaleconomische status. 
 Meer passende seniorenwoonvormen in leefbare wijken 
 Niet praten over senioren, maar met senioren 

  
Met senioren 
Ouderen zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. 
Zeggenschap en medezeggenschap horen daarbij. Het is dan ook belangrijk 
dat dit kabinet echt gaat inzetten op een integraal ouderenbeleid. Niet 
vanuit zorg, maar vanuit wonen, welzijn en wijken samen. Nu is het tijd dat 
met de senioren woorden worden omgezet naar daden! 
 
 
 
 
KOPIJDATA NIEUWSBRIEF 1e helft 2022 
  
   4  mei  22 april  
   5  juni  23 mei 
   6  juli/aug  21 juni  
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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; 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).  
  
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.   
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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.  

 
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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Hij, alleen Hij. 
  
Hij maakte het verschil. 
Hij liet zich niet verleiden. 
Hij koos de zware weg om God te dienen. 
Ook wij moeten kiezen 
Petrus of Pilates. 
Vriend of vijand. 
Slechts toeschouwer zijn bij het kruis 
of treuren net als Maria. 
Zijn weg of onze weg. 
Hij werd verraden, 
uitgejouwd. 
Vals beschuldigd. 
Hij werd gemarteld. 
Zijn kracht vloeide weg. 
Hij stierf … 
Eenzaam. 
 
Hij stond op als de zon die de bloemen opent. 
Vrouwenogen ontdekten dit wonder. 
De strijd was gewonnen. 
Zijn kracht kan ons vrijmaken. 
Zijn hand wil op onze schouders rusten 
Hij wil ons vasthouden. 
Na Zijn lijden is alles anders geworden. 
Hallelujah. 
Vrede voor iedereen. 
Alles komt goed. 

 
(Aad van der Klaauw) 
 

 


