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Een zee van rust 
 
Nooit zal ik het moment vergeten, 
dat ik voor de eerste keer de zee zag. 
We waren met de trein en de tram 

naar Scheveningen gegaan. 
Ik zal zo’n jaar of negen zijn 

geweest. Met de trein was al een 
feest, maar toen ook nog met de 
tram. Het was een groot avontuur. 

Toen de tram bij het eindpunt was 
gestopt en we naar het strand liepen, 

was daar plotseling de zee. Ik weet nog, hoe overweldigend ik dat vond, zo 
eindeloos, alleen water, golven en een horizon. Ik had natuurlijk nog nooit 
bewegende beelden van de zee gezien. Wel wat foto’s van mijn moeder op 

het strand, maar de echte zee was 
voor mij rust en een wonder van de 

schepping! Ik zag dat hotel ‘Het 
Kurhaus’ echt bestond en dat die 
leuke strandstoelen er waren, dus niet 

alleen op een kaart, met’ Groeten uit 
Scheveningen’. Het was er allemaal 

echt, het strand en de zee. 

Nu is onze zeekust ontzettend 
populair, bij binnen- en buitenlandse 

toeristen en ik heb ergens gelezen dat er in het zomerseizoen wel vier 
miljoen hotelovernachtingen zijn. 
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Joke’s moeder 

De actie 4 maal. Z…N 

Behalve zee,zon en strand wil men er ook vertier, rust en ruimte, las ik in dat 

zelfde stuk. 
 

Allemaal willen we wel dat gevoel als je het laatste duin 

bent overgeklommen het beleven van de oneindigheid 
en rust. 

De zee, die altijd in beweging is, de golven, die altijd 
naar je toe komen en de rust die dat geeft, de 
oneindigheid. 

‘Langs de Kust’ met presentator Huub Stapel, is een tv-
programma dat vanaf 27 Augustus op de buis komt. Ik 

kan me er nu al op verheugen. Er komen vast 
herkenbare beelden en herinneringen voorbij. 
Ik zit sowieso al in een periode van nostalgie. Ik heb een 

pick-up gekocht. 
Mijn klein- en achterkleinkinderen weten niet wat dat is. 

U natuurlijk wel. Oma gaat plaatjes draaien. Het is een 
goede aankoop geweest. Ik heb nog veel LP’s en 

singles. Regelmatig draai ik nu Pat Boone, Elvis 

Presley, Andy Williams en koren met geestelijke 
liederen. Wat ik nu vond; was een plaat ten bate van de actie 4 maal Z…N, 

Zij Zoeken Zich Zelf Niet. 
Het is een tekst van Paulus, het motto 
van de actie. 

De plaat kostte ƒ4,95 en de opbrengst 
was voor een ziekenhuis in Suriname. 

Op de achterkant staat: In Nederland is 
alles zo goed voor elkaar. Wij hebben al 
veel ziekenhuizen, dus willen we met 

deze actie een ziekenhuis in Suriname 
bouwen. Ieder koor en iedere band en 

zangvereniging zetten zich belangeloos 
in. 

Dat was rond 1955. We hadden net tien jaar vrede en een watersnood achter 

de rug. Toch zette heel Nederland zich in voor een ziekenhuis elders. Ik 
weet niet meer wat de opbrengst was, maar een ziekenhuis kwam er. 
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Nu bijna 70 jaar later zijn er enorme 

wachtlijsten in de ziekenhuizen en tobt 
men met te weinig personeel. We 
hebben nu een minister die tijdens de 

coronaperiode niet was weg te slaan bij 
de talkshowtafel. Droevig, maar op het 

moment hoor ik weinig van hem. 
Ik had grote verwachtingen van een 
man uit de praktijk, maar al zijn 

plannen liggen denk ik nog op zijn bureau. 
Nee, dan de prachtige initiatieven van de burgers zelf, de vrijwilligers die 

dag en nacht klaarstaan voor hun medemensen. 
De vrijwilligers van de Wensambulance die terminaal zieken naar hun plek 
van herinnering brengen. Ik had een heel zieke vriendin, die nog een keer 

naar de zee kon gaan kijken. Hoe mooi is dat als laatste wens. 
Ik heb een vriendin die als vrijwilligster waakt bij terminaal zieke mensen. 

Ja, alle vrijwilligers: Zij Zoeken Zich Zelf Niet. Je ziet ze niet zitten aan de 
talkshowtafel. Ze steken de handen uit de mouwen. Ze brengen, rust, licht en 
liefde. 

 
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed 

En een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet 
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt 

Schouders heb je om te dragen, zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan 

Voeten heb je om te lopen, naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken, dat geen mens een eiland is 
Oren heb je om te horen, naar een mens die vrede is 

En een hart om te geloven, in een God die liefde is! 
 

Beste mensen, ik wens u veel lieve mensen en helpende handen om u heen! 
 
Hartelijke Groeten, 

 
 Joke Kusters. 

 
En als u wil reageren? 
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God de Vader (Michelangelo) 

Tel: 5331180 en/of j.kusters3upcmail.nl. 

 

 
IN MEMORIAM 
 

Aan onze afdeling zijn ontvallen: 
 
06-08-2022 Mevr. A. v.d. Kruk Ugchelen 

11-06-2022 Mevr. J.H. de Goeijen-van Dalen Apeldoorn 
     

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 

Wakend of slapend, vervuld van U licht 
Wat baad mij rijkdom of eer van een mens 

Bij U te wonen is al wat ik wens 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 

Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer 
Dat ik bij U blijf en U in mij Heer 

U als mijn Vader en ik als Uw kind 

Dat in Uw armen geborgenheid vindt 
 

 
Bustocht naar Urk 

 
Beste allemaal. 

U kunt zich nog net opgeven voor onze bustocht. 
Er is nog plaats, maar vol is vol. 

Donderdag 15 September, ons jaarlijkse uitstapje. 
Het kan weer. 
De bus vertrekt om 10.15uur vanaf het Kristal. 

Vandaar rijden we naar de Hofstadkerk, van waar 
we om10.45 uur vertrekken. 
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Komt u op tijd! De reis gaat naar Urk. 

We gaan een bootreisje maken. We 
worden verwend met koffie/thee en een 
lunch. Terug in Urk hebben we nog een 

uurtje om er rond te kijken. 
Daarna gaan we weer huiswaarts. 

We hopen tegen 17.00 uur terug in Apeldoorn te zijn. 
Als u een rollator heeft, die kan mee! 
De kosten zijn 45 euro, die u contant in de bus kunt betalen. 

We hopen op mooi weer en natuurlijk wordt het een heel gezellige dag! 
 

Joke Kusters. 

 

Met visuele beperking het Magazine KBO-
PCOB lezen 
 

Als u een visuele beperking heeft is het wellicht 
mogelijk het Magazine van KBO-PCOB te lezen met 
behulp van een gesproken versie op CD, die 
afgespeeld kan worden op een daisy-speler. 

U kunt hiervoor contact opnemen met het contactpunt 
van KBO-PCOB: 030-3400600. In principe is deze 
service gratis. 
Andere telefoonnummers die misschien handig zijn: 
- Visio Apeldoorn (voor advies): 088-5856200 
- Bibliotheekservice Passend lezen: 070-3381500 
- Carel Knoester (PCOB-Apeldoorn): 055-5420879 
 
Carel Knoester. 
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Advertenties
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Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) op verzoek van de gemeente Apeldoorn en 

in opdracht van de Provincie Gelderland een opfriscursus voor senioren van 
65 jaar en ouder uit de gemeente Apeldoorn. In de afgelopen jaren is het 
weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen 

zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen 
en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. In twee bijeenkomsten 

van twee uur worden senioren onder leiding van een gecertificeerde 
voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor 
senioren langer veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is alle ruimte 

om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. 
- 1 e bijeenkomst: donderdag 29 september 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 

- 2 e bijeenkomst: donderdag 6 oktober 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 
Locatie: Vrienden van de Grote Kerk, Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn. 
U wordt op beide dagen verwacht. Er is geen examen. Neem gerust uw 

buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee. 
VVN biedt u daarnaast een individuele praktijkrit aan in uw eigen auto. Met 

een ritbegeleider maakt u een rijvaardigheidsrit van ca. 40 minuten. U krijgt 
praktijkrit tips en adviezen. U kunt door deelname uw rijbewijs niet 
verliezen. Verdere informatie hierover ontvangt u na aanmelding. 

 
‘Ik twijfel niet aan mijn rijvaardigheid, maar op aanraden van mijn vrouw 

heb ik toch deelgenomen aan de praktijkrit. Ik heb van de ritadviseur goede 
tips en adviezen gekregen over onder andere mijn kijkgedrag en 
voertuigbeheersing. Ik voel me nu een stuk zekerder 

en veiliger achter het stuur.’  
 

Theo Rutgers (83 jaar). 
 
Aanmelden 

 
Vanwege de grote belangstelling en beperkte 

capaciteit adviseert VVN u direct aan te melden via 
de website www.vvn.nl/agenda of door een e-mail 
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te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Opfriscursus Apeldoorn. 

Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortejaar en 
telefoonnummer. 
Bel voor meer informatie naar: 088 – 524 89 20 

 
U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief, 

 
S.E C.T I E N I E U W S  
U wordt van harte uitgenodigd om de ledenbijeenkomst van uw sectie of van 

één van de andere secties te bezoeken. Het volledige programma is ook te 

zien op http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/ 

Ook niet-leden zijn op alle middagen welkom. Breng vooral iemand mee! 

 

Sectie ZUID 

 

Voorzitter Mevr. Joke Kusters, 
Graanhof 20, 7335 AV Apeldoorn, tel. 
055 - 533 11 80 Locatie: ‘De Hofstad’, 

Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn.. De 
middagen worden gehouden op de 3e 

donderdag van de maand, Inloop 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur. De 
dichtstbijzijnde bushalte is Aluminiumweg aan de Arnhemseweg op vijf 
minuten lopen van de Hofstad 

(bussen C2 en 43). 
 

Op donderdag 15 september is er geen middag in de Hofstad, omdat dan 
voor de gehele afdeling een uitstapje wordt georganiseerd (zie pagina 4). 
In oktober is er een leuke en belangrijke middag. 

 

Sectie NOORD 

Voorzitter Mevr. P.C.L.W. Lier, Nijbroekseweg 
103, 7323 XC Apeldoorn, Tel 055-3671612. 
Locatie: Het Kristal, Distelvlinderlaan 200, 7323 

XB Apeldoorn. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd. Leden van de sectie Zuid, De 

Veenkamp en KBO-leden zijn van harte 
welkom!!! De middagen worden gehouden op de 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/


september pagina nr. 11 

2e woensdag van de maand, van 14.30 tot ca. 16.30 uur. 14.00 inloop met 

koffie en thee. De dichtstbijzijnde bushalte is Citroenvlinder op één minuut 
lopen van Het Kristal 
(bussen 2 en 8). 

 
Woensdag 14 september 

 
De heet Pleij houdt een lezing getiteld Rondje Nederland, van Tessel tot 
Maastricht. Hij laat hierbij ook foto’s zien. 

 
KBO Ledenbijeenkomsten 

Ledenbijeenkomsten KBO, WZC Ste. 
Marie, Arnhemseweg 279 
7333 AS Apeldoorn.  

Aanvang 14:30 uur. Kom a.u.b. op tijd. 
Contactpersoon:  

Rien Bout:Tel. 06 348 304 72 of e-mail: 
rien.bout80@gmail.com. 

 

Woensdag 14 september 
 

Uit de zanggroep EFFE Anders is het Duo Herman & Co ontstaan. Zij 
brengen ons een muzikale middag met veel liedjes die we met z’n allen ook 
kunnen meezingen. Ook dat wordt een toffe middag. 

 

RIJBEWIJSKEURING voor 75-plussers  

U kunt besparen op deze keuring bij een van de volgende artsen: 

Dhr. J. Nijst, Achterdorperweg 10, Emst. Tel: 0578-574621. 
Afspraak maken iedere maandag van 8.00 tot 10.00 uur. Tarief: € 40. 

Drs. G. Solodovnik, Buurthuis Maasstraat 4, Tel: 055-5331377. 

e-mail: rijbewijskeuring@hotmail.com Tarief: € 45 en met ledenpas 
 € 40. 

Rijbewijskeuringsarts R.M.F. Sadiek. 

Afspraak via:Website: www.rijbewijskeuringsarts.nl of 
E-mail: info@rijbewijskeuringsarts.nl of telefonisch: 085-4883616 of  

036-7200911 bereikbaar maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur. 
Tarief met ledenpas € 40,- anders € 50,-. 
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Dhr. Th. Hoogeveen 
Tel. 06 49196618 

Email t.hoogeveen3@upcmail.nl 
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