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VIVARE 

Het is misschien een wat onverwachte aanhef en 
misschien ook wel een onbekend woord waarmee ik dit 
stukje wil beginnen. Het woord komt uit het latijn en 
betekent  Leven (voortleven). De meest bekende afleiding 
van het woord kennen we allemaal als we zingen of 
spreken : Lang zal hij/zij leven, Leve de koning. 
Ik wil het ook betrekken bij de plaatjes op het voorblad 
van dit boekje. Hoe bracht u uw zomer (vakantie) door. 
Past één of misschien passen er wel meer van de plaatjes 
bij en denkt u er met genoegen aan terug. Mijn vrouw en 
ik in ieder geval wel. 
Maar het woord past ook wel bij de PCOB. Als afdeling 
kunnen we weer wat organiseren en mogen we ook meer 
mensen verwelkomen. Corona is niet voorbij en zeker 
ook niet weg, maar ons sociale leven komt 
langzamerhand weer op gang en wat is dat fijn.  
Maar ook de landelijke organisatie van KBO-PCOB blijft 
zich onvermoeibaar inzetten voor ons, de senioren in ons 
land. U behoeft het KBO-PCOB Magazine er maar op na 
te slaan of eens te lezen op de website van de vereniging. 
Daar is zelfs een overzicht te vinden van zaken waarmee 
het hoofdkantoor zich maandelijks voor ingezet heeft. 
Mij geeft het in ieder geval een goed gevoel en ik hoop 
dat het ook voor u geldt. 
 
Leven / voortleven kunnen we allemaal als individu en dat 
zal voor de één wat makkelijker zijn dan voor de ander, 
maar leven / voortleven met elkaar in welk verband dan 
ook  geeft kansen om elkaar te steunen, om verdriet te 
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delen en te kunnen lachen en genieten van mooie, fijne , 
gezellige momenten. 
Dat brengt me even terug bij onze Nieuwsbrief van 
augustus bij de tekst van Karel Eykman over de Liefde.  
In het derde couplet schrijft hij: 
 Zonder liefde ben ik nergens,  
 Zonder jullie stel ik niets voor. 
Die woorden deden me denken aan wat ik ooi eens 
hoorde:  Je moet eerst iets krijgen om vervolgens iets te 
kunnen geven, anders sta je met lege handen. 
Een goede tijd gewenst.           Henk Wassink 
 
 

 
 

VVN in de gemeente Aalten organiseert  
      Op donderdag 21 oktober 2021 
      een RIJVAARDIGHEIDS RIT  50+ 

 
Rijvaardigheidsrit 50+      Een goede zaak! 
Oudere mensen hebben vaak al vele jaren een rijbewijs en zijn 
door ervaring geroutineerde automobilisten met een eigen 
rijstijl geworden. Vaak met kleine ingeslopen foutjes. 
Het verkeer is veranderd. 
Het is drukker dan ooit te voren op de weg. Vele kruispunten 
zijn ingewikkelder geworden. Verkeersregels zijn veranderd 
nieuwe regels bijgekomen en er zijn nieuwe regels 
bijgekomen. Alles gaat ook gehaaster en jachtiger. 
Mensen zijn zelf ook veranderd. 
Al ben je nog zo vitaal, lichaamsfuncties gaan ongemerkt 
achteruit. Dat is een normale zaak. Daar hoef je niet wakker 
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van te liggen. ’t Is maar dat je er rekening mee houdt.  Het kan 
dus nooit kwaad de rijvaardigheid eens te laten beoordelen 
door speciaal daarvoor opgeleide instructeurs. Dat vindt ook 
het samenwerkingsverband BROEM : Breed Overleg Ouderen 
en Mobiliteit van de ANWB, de BOVAG  en Veilig Verkeer 
Nederland ( VVN). Daarom bevelen  zij een opfriscursus van 
harte aan. 
Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen: 

• Voorlichting over nieuwe verkeersregels 
Elk jaar komen er nieuwe verkeersregels bij. Daarom wordt in 
deze cursus aan de hand van verkeersbeelden in ongeveer een 
uur aandacht besteed aan de verkeersregels in het algemeen 
en aan de nieuwe regels in het bijzonder. 

• Het testen van uw ogen. 
Goed zien wat er op de weg gebeurt is in het verkeer heel 
belangrijk. Daarom worden tijdens de cursus door een 
gediplomeerde opticien uw ogen getest en krijgt u eventueel 
een advies hoe u het zicht kunt (laten) verbeteren. 
 
 

• Het testen van uw reactiesnelheid. 
Tijdig reageren op voorkomende verkeerssituaties is voor de 
veiligheid op de weg van groot belang. Een daarom test een 
vertegenwoordiger van VVN uw reactiesnelheid. Hij geeft u 
tegelijk advies hoe u met uw gemeten reactiesnelheid veilig 
aan het verkeer kunt blijven deelnemen. 

• Een rit door de omgeving met uw eigen auto. 
Met uw eigen auto maakt u onder begeleiding van een 
officiële rijintructeur een rit door de omgeving van Aalten / 
Dinxperlo. Hierbij let de instruteur op op uw rijgedrag, uw 
plaats op de weg, het nemen van rotondes, kortom op alles 
wat nodig is om veilig te kunnen rijden. 

• Nabespreking van de rit. 
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Na afloop van de rit bespreekt de instructeur met u wat hij 
vindt van uw rijden. Vaak geeft hij / zij u heel nuttige tips  die 
het veilig rijden ten goede komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze opfriscursus vindt plaats in restaurant ’t NOORDEN. 
Lichtenvoordsestraatweg 44,  7121 RA Aalten 
De cursus duurt van 8.30 -  plm 12.15 uur   
 
Er kunnen maximaal 30 personen aan de cursus deelnemen.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.  Deelnemers krijgen 2 
consumpties aangeboden door de organisatie 
Voor meer informatie en aanmelding: secr. E. ten Broeke 
 eddytenbroeke@hotmail.nl 
Na opgave krijgt u de nodige verdere informatie. 
 
 
 

Voor de goede orde: het is geen rijexamen en het rijbewijs 
komt niet in gevaar! 

 
 
 
 

mailto:eddytenbroeke@hotmail.nl
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OPGAVE: 
U meldt zich aan voor deelname aan de rijvaardigheidsrit op 
donderdag 21 oktober 2021 te Aalten. 

Naam:…………………………….              Adres………………………………… 
Postcode  / Plaats………………………………………………. 
Geboortedatum………………………    Telefoon  …………………………… 
  

Hoge Nood 

Misschien hebt u het in De Band ook al gelezen dat de 
Gemeente Aalten zich in gaat spannen om meer 
openbare toiletten te plaatsen en daarnaast met 
winkeliers in gesprek gaat om zich aan te sluiten bij de 
groep van ondernemers die de mogelijkheid willen 
bieden om bij hen gebruik te kunnen maken van het 
toilet. 
Deze winkeliers  hebben een sticker bij de deur of het 
raam geplakt waarop staat dat zij aan dit initiatief 
meewerken.  
Nog voor de zomervakantie heeft Harm Takke  met de 
wethouder de eerste sticker op de deur van zijn bedrijf 
geplakt. 
Een goed initiatief waaraan hopelijk veel ondernemers 
meewerken. 

 
 

Rijbewijs verlengen 

Voor een afspraak met de keuringarts kunt u contact 
opnemen met dhr.   Jan Meijnen, tel. 0543-476513, e-
mail  a.meijnen@kpnplanet.nl 
Keuringen worden elke maand gehouden in  

mailto:a.meijnen@kpnplanet.nl
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Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.  
De kosten voor de keuring bedragen € 25,00. 
De datums voor de komende maanden in 2021 zijn: 
16 okt., 20 nov., 11 dec. 2021 
 

 
 

 

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo 

Voorzitter    de heer H.J.Wassink 
De Bijvank 50, 7091 TD Dinxperlo,  tel. 65 32 35 
 e-mail : hj.wassink43@gmail.com 
Secretaris :  de heer. D.Keuper 
Stegerdijk 9a,  7095 AC De Heurne.  tel 65 18 30 
 e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com 
Penningmeester  de heer  G.Nijeboer 
Groothuizerlaan 3, 7091 ZD, Dinxperlo. tel. 65 32 13 
 e-mail : nijeboer1940@gmail.com 
Banknr.NL11RABO0318022699 t.n.v. PCOB  afd.Dinxperlo 
Mevr. A.Derksen-Westerveld   tel. 65 34 84 
Mevr. Gerda Keuper - Rosegaar   
 tel. 65 14 55 
Mevr. Annie Veerbeek – Geurkink  tel. 65 33 62 

VACATURE : wie wil onze groep aanvullen? 
 

Lief en Leed:   
Mevr. Annie Veerbeek   tel. 65 33 62 
 e-mail adres: tenaveerbeek@kpnmail.nl  
Hulp Belasting Aangifte  ( HUBA ) 
Dhr. Th. Veerbeek,    tel. 65 31 62     

mailto:tenaveerbeek@kpnmail.nl
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e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl  
Vrijwillig e Ouderen Adviseur  (  VOA ) 
Mevr. A. Berentschot-ter Avest 
 e-mal: berentschot@hetnet.nl  tel. 65 32 10 
 

mailto:t.j.veerbeek@hetnet.nl
mailto:berentschot@hetnet.nl

