
 

 

 
 
 
 
 

                           INFO KBO-PCOB  Mei 2021 

 

 
 
 

 
 

Let op: tot onze spijt kunnen wij vanwege de corona 
maatregelen dit seizoen geen ledenmiddag meer 
organiseren.  
 
Van het bestuur. 
 
Half april is het alweer tijd voor de INFO van mei. 
De maand april heeft in elk geval zijn reputatie eer aan gedaan, want de 
spreekwoorden: ”aprilletje zoet geeft wel eens een witte hoed”, en “ April 
doet wat hij wil,” zijn wel uitgekomen. 
Voorjaar blijft altijd een fascinerende tijd, de natuur die weer tot leven komt, 
de vogels die je in de morgen wakker zingen, het groen aan de bomen begint 
zich weer te laten zien, bloesem en bloemen, het lijkt dan wel of alles ons 
uitnodigt om naar buiten te komen. (Al is dit voor mensen met hooikoorts 
jammer genoeg niet de beste tijd!) 

    VOORZITTER: Heleen Stolk 
      Vosheuvelweg 18 

    7261 PD Ruurlo 
     Tel.: 0654914400 
     E-mail: han@stolk.it 

 

Secretaris: Egbert J. Markerink 
Burg. Galleestraat 25, 7251 EA 
Vorden.Tel. 0575-553233 
E-mail: ej.markerink@gmail.com 
 

Penningmeester: Henk Reerink 
Bankrek: NL10RABO0125274599 
Telefoon: 0575-553043 
E-mail: hreerink@kickxl.nl 
 

Eindredacteur INFO: Han Stolk 
(waarnemend redacteur) 
Telefoon: 0654914400 
Email: han@stolk.it 

Belastinghulpen:  
Gerard Wesselink, tel. 0575-441489  
Willem Nijboer, tel. 06-23265047 
 
De contributie is vastgesteld op:  
Individueel lid 33,50 euro,  
Echtparen/koppels: 52,50 euro. 

 

 

 
    Lid van bestuur en eindredacteur INFO:  
    Wim de Lange. 
    Telefoon: 0575-452870  
     E-mail: wdelange2@planet.nl 
 
 
     
     
                             
 
 
 

 



Wij worden altijd blij als we zien dat die kleine vogeltjes, de gekraagde 
roodstaart en de bonte vliegenvanger weer terug zijn gekomen uit Afrika, zo 
bijzonder dat die steeds rond begin april de weg weer hebben 
teruggevonden. Onze Schepper heeft die vogeltjes toch een uniek 
navigatiesysteem meegegeven. 
En wat is het nodig om van die kleine dingen te kunnen blijven genieten in 
deze nog steeds nare tijd waarin het normale leven zo beperkt wordt door 
dat coronavirus. 
Al zijn wij hier in de mooie Achterhoek ondanks alles toch zeer bevoorrechte 
mensen met al die mooie ruimte en natuur om ons heen.  
27 April is het Koningsdag die ook dit jaar zonder feestelijkheden voorbij zal 
moeten gaan.  
En de uitgestelde herdenkingen en festiviteiten van 4 en 5 mei rond 75 jaar 
bevrijding, (nu al 76 jaar!) kunnen helaas weer niet doorgaan.  
Als bestuur hebben we nu nog steeds geen zicht op hoe, of, en wanneer wij 
als vereniging weer iets kunnen organiseren. 
Toch hopen we elkaar het volgende seizoen weer te kunnen ontmoeten. 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
“Lief en leed” 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
Wij heten Henk en Irene Dijkman van harte welkom als lid van de KBO-PCOB 
afdeling Vorden en omstreken. 
 
Onze trouwe dames Ria Wijnhoud en Doetie Luppen die zorgen voor 
aandacht bij “Lief en Leed” willen wel graag geïnformeerd worden als 
iemand ziek is of een heugelijk moment te vieren heeft.  



 
Vlinder 
 
Een vlinder overleefde eens de winter. 
Op het einde van een zeer warme zomer, 
had zij zich verborgen op een zolder 
van een oud huis.  
 
Toen er nog sneeuw op de weilanden lag,  
maar het ook steeds warmer werd,  
kwam de vlinder tevoorschijn.  
‘Kijk’, zeiden de mensen, ‘een vlinder’  
 
Ze voelden weer de hoop  
dat de lente gauw zou komen,  
dat de oorlog voorbij zal gaan.  
Dat alles open zal bloeien,  
dat er weer een betere tijd zal komen.                              
 
‘Wie is de vlinder?’ vroeg iemand.  
‘Zij is het verlangen in ieder mens, 
de hoop die ons gaande houdt,  
de hoop die ons verwarmt,’ 
antwoordde de eerste zachte bries.  
 
Marinus van den Berg  
uit: een nieuw begin.  
                                                                                                                                                                   
 

                                         
 



INFO KBO-PCOB PER MAIL 

Het is mogelijk ons contactorgaan ‘Info’ per Email te ontvangen. Dit geldt met 
name voor leden die niet woonachtig zijn in Vorden. U kunt dit doorgeven 
aan: hreerink@kickxl.nl 

(Dit bericht geldt uiteraard niet voor leden die de ‘Info’ al per Email 
ontvangen) 

Vacature: 
Als vereniging zijn wij dringend op zoek naar iemand die ons bestuur kan 
komen versterken.  
Hebt u interesse of vragen neem dan contact met één van ons op. 
 
Contributie 2021. 
 
De penningmeester heeft nog niet alle contributies voor het jaar 
2021 ontvangen. 
Vandaar de oproep aan iedereen die nog niet betaald heeft om 
alsnog de contributie te voldoen. 
Betalen op rekeningnummer: NL 10 RABO 0125 2745 99 
t.n.v. PCOB Vorden. 
Contributie bedraagt voor individuen € 33,50 en voor echtparen/ 
partners   € 52,50  
 
Voor de liefhebber: Speurneus gezocht! Wie is de dader? 
 
Op een mooie zondagse lentemiddag liep een kasteelheer zijn 
studeerkamer binnen om zijn portefeuille in de kluis terug te leggen 
die hij een uur tevoren eruit had gehaald. 
Tot zijn schrik zag hij dat de kluis was opengebroken. 
Onmiddellijk belde hij de politie. 
Toen de politie de dienstmeisjes ondervroeg over hun activiteiten 
tijdens dat uur waarin de kluis moest zijn opengebroken, werden de 
volgende alibi’s gegeven: 
De kok heeft de lunch gemaakt. 
De tuinman heeft in de tuin gelopen. 
De butler heeft de post gehaald. 
De meid heeft de bedden opgemaakt. 
                      De dader werd gevonden, wie was het?   
 

 



 
 
 

 
 
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren, duurzame samenleving en de  
mogelijkheid tot het hebben van sociale contacten. 
Elke 2e zaterdag van de maand is deze activiteit in Kringloopcentrum De Werf, Enkweg 11           
te Vorden, van 10.00 - 12.00 uur. 
Repair Café is elke 2e zaterdag van de maand.  
(Opening Repair café is afhankelijk van de coronamaatregelen) 

  
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige vrijwilligers bieden hun hulp 
aan bij het repareren. 
Alleen materiaal dat gebruikt wordt bij de reparatie, wordt in rekening gebracht. Spullen 
die niet gerepareerd kunnen worden, gaan met de bezoeker mee retour naar huis.  
Contacten kunnen worden gelegd of inspiratie kan worden opgedaan aan de leestafel of 
bij de vrijwilligers. 
Over iPhone of iPad: vragen staat vrij! Hebt u een iPhone of iPad, maar loopt u  
tegen problemen aan of blijft de werking soms nog een raadsel? 
Tijdens het Repair Café kunt u met u eigen apparaat langskomen en om uitleg vragen. 

 
Rijbewijskeuringen 
De rijbewijskeuringen vinden op de zaterdagochtend 11.30 uur plaats in het Dorpscentrum 
in de Leuke Zaal, ingang bij de Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6, Vorden.  
De eerstvolgende gelegenheid voor een medische keuring is op zaterdag 15 mei 2021 
(organisatie KBO-PCOB).  
De volgende gelegenheid hierna is 12 juni 2021, deze wordt verzorgd door de SVV. 
De rijbewijskeuringen kosten €25,--.  
N.B.: Niet leden van de PC0B en de Senioren Vereniging Vorden betalen € 2,50 extra voor 
de administratiekosten.  
Let op!  
In verband met de coronamaatregelen is het mogelijk dat het Dorpscentrum gesloten is, 
en het op een andere locatie gaat plaats vinden, dus altijd van tevoren aanmelden. 
Aanmelden tussen 11 en 12 uur bij: mevr. Sophie de Vries, tel. 0575-550806.  
 
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) van de KBO-PCOB in de gemeente Bronckhorst 
Contactpersoon: Frida van der Schot, telefoonnummer:0575-46 29 92                          
Hulp bij aanvragen WMO, huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek 
etc.  

 

 



 

 

 

 


