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Beste leden van PCOB afd. Dinxperlo, 
 
U volgt vast en zeker ook de berichten met 
betrekking tot de vervelende toename van corona 
besmettingen. 
 
Het bestuur heeft daarom besloten de bijeenkomst  

van    16 november  niet door   te laten gaan. 

 
Het spijt ons geweldig, ook gezien de heel gezellige 
middag van vorige week. 
Maar samenkomen met grote groepen in een 
relatief kleine ruimte vinden wij onverantwoord. 
 
Namens het bestuur  
Henk Wassink. Vz.  
    Dinxperlo, 25 oktober 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

U I T N O D I G I N G  
voor de bijeenkomst op dinsdag  16  november 2021 

in het Kerkelijk Centrum. 
Aanvang 14.30 uur 

                      !!   Gaat   niet door !! 
Voor deze middag hebben we weer een bewoner uit De 
Heurne uitgenodigd, t.w. Dick Langwerden.  Hij houdt zich al 
jaren bezig met het wel en wee van UILEN en in het bijzonder 
met de stand van uilen in de Achterhoek. Zelf schrijft hij:  
 
“Ik al ruim veertig jaar lid van de Kerkuilenwerkgroep 
Achterhoek en Liemers en verzorg een lezing over inheemse 
uilen. 
In een algemeen gedeelte krijgende meest voorkomende 
uilen in Oost-Nederland de aandacht: de steenuil, de bosuil, 
de ransuil en de kerkuil. In de lezing staat de kerkuil centraal. 
Middels een power-point presentatie wordt informatie 
gegeven over de leefwijze van de kerkuil, het territorium, het 
broeden en verzorgen van de jongen. Ook de prooikeuze 
komt  en de doodsoorzaken komen aan bod. 
Tijdens de lezing krijgt het onderzoek naar het trekgedrag, 
gebaseerd op ringgegevens, ook aandacht. 
Tenslotte wordt nog een en ander verteld over de 
ontwikkeling van de kerkuilenstand, zowel in de Achterhoek 
en Liemers als landelijk. 
De lezing wordt afgesloten met de mogelijkheid om vragen 
te stellen”.  
We krijgen dus veel informatie die u vast en zeker niet wilt 
missen.     Gasten zijn ook van harte welkom!! 
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Wijsheid maakt een mens groot. 
 Dit is de titel van Hoofdstuk 4 in het Bijbelboek Spreuken. 
 

Wat Dick Langwerden op 16 november gaat vertellen is ook 
voor mij nog een grote verrassing. Natuurlijk weet ik ook wel 
‘iets’ te vertellen over uilen, net als u waarschijnlijk, maar 
daarover een hele middag vol te kunnen praten, dat lukt me 
niet. 
Maar wat nadenkend over dit onderwerp kom je toch al 
gauw bij de wijze uil. Welke wijsheid schuilt er in die mooie 
vogels? Misschien geeft Dick Langwerden daar wel antwoord 
op. 
Op de voorpagina dit keer een afbeelding van een uil die 
recht inde camera kijkt, alsof hij zeggen wil “Pas op, let goed  
op hoe ik leef en wat ik daarvoor moet doen”. 
In de bijbel kom je als snel bij het boek Spreuken uit als je op 
zoek gaat naar het woord ‘wijsheid’.  
In de inleiding op het boek “Spreuken” staat het volgende 
geschreven: “Veel spreuken worden op naam van koning 
Salomo geplaatst.”  “het gaat met name om praktische 
wijsheid en levenskunst, het omgaan van mensen met 
elkaar”.   Wijsheid wordt ook al gauw geplaatst tegenover 
‘dwaasheid’. Heel veel spreuken geven hier voorbeelden van. 
Mij sprak de volgende spreuk wel aan: “Naar wijsheid moet 
je verlangen, naar inzicht moet je streven”. Dat laatste stukje 
moet ons aanzetten tot nadenken en wellicht ook tot 
handelen, want wijsheid verkrijg je door alle dingen te 
onderzoeken en het goede te behouden.  Deze tekst sluit af 
met de woorden “Vergeet dat nooit!”  
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Wie weet wat de verhalen over uilen ons straks kunnen 
leren. 
Hartelijke groet,  Henk Wassink 
 
Lief en leed. 
Gelukkig is wat de PCOB-leden afd. Dinxperlo betreft ons 
geen leed bekend. Er zijn wat korte ziekenhuis opnames 
geweest met goede afloop, wat we uiteraard heel fijn vinden. 
Wat de liefde betreft waren mevr. en dhr. Schoppers-
Kappers op 28 september 60 jaar getrouwd. We feliciteren 
het echtpaar hartelijke met dit gebeuren. Mevr. Kramer-te 
Grotenhuis vierde op 25 september haar 93ste verjaardag en 
Mevr. Kleijn-Schellevis haar 95ste op 29 september. Op 12 
oktober werd mevr. Lammers-Boom 94 jaar. We feliciteren 
ze alle drie van harte en wensen hun Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar. Zo ook het echtpaar Schoppers-Kappers.  

Gerda Keuper en Annie Veerbeek.    
 
 
 
Verslag afdelingsmiddag PCOB Dinxperlo op 21 september 
2021 om 14.30 uur in het K.C. 

Aanwezig 40 pers. Om goed half drie opent de voorzitter de 
bijeenkomst. Heel fijn om jullie weer te zien na 452 dagen. 
Het was een rare periode met een heleboel beperkingen, 
maar we zijn er door gekomen. We denken allemaal wel dat 
dit in de geschiedenisboeken terecht komt. Wat konden wij 
in deze tijd voor elkaar betekenen? We - het 
bestuur-  konden eenzaamheid doorbreken door een kleine 
attentie af te geven, telefonische contact opnemen. In de 
bijbel ging Jezus naar de mensen toe om ze te helpen en te 
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genezen. Als openingsgebed leest hij een lied van Huub 
Oosterhuis ( liedboek 896) “Wie heeft zijn geld verloren”  
Dan is het tijd voor koffie met een plak cake en om gezellig 
bij te praten (kletsen). Hierna vraagt Henk Wassink of er 
aanwezigen zijn die iets willen vertellen over hun 
belevenissen tijdens Corona. 
Hijzelf bijt de spits af. Hij vertelt over zijn ervaring hoe hij 
plotseling zijn zieke broer naar het ziekenhuis moest 
brengen, en een paar dagen later weer terug naar het 
verzorgingstehuis moest om plaats te maken voor ziekere 
patiënten, terwijl hij ook besmet was. Het heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad maar het is gelukt zonder besmet 
te raken. Mevr. van Walraven heeft een verhaal over wat we 
allemaal vergeten, maar haar man kent nog een psalm van 
zijn lagere schooltijd uit een heel oude vertaling. Hij draagt 
het voor en het klinkt ons nu oeroud in de oren. Mevr. 
Nijman vertelt over haar  deelname aan de fietsvierdaagse in 
Winterswijk. Het is haar heel goed bevallen. Dhr. Rougoor 
heeft zich druk gemaakt met de aanleg van “Het Heurnse 
veld” Dit is beloond met de landelijke prijs “Kern met Pit” wat 
natuurlijk heel veel voldoening geeft. Tussen dit alles door 
krijgen we nog een glas fris aangeboden. De voorzitter wijst 
de aanwezigen op de vacature in het bestuur van Dinxperlo. 
Het is een landelijk probleem dus als u zich geroepen voelt of 
iemand weet, meld het ons? De laatste 3 maanden van 2021 
zijn de bijeenkomsten alleen voor PCOB Dinxperlo. Voor 
2022 gaan de  bijeenkomsten samen met Aalten van 6  naar 
3 is het voorstel van ons bestuur. Hierover vindt nog overleg 
plaats. Dan nog even iets over “Platform ouderen 
ondersteuning” Dit is een samenwerking tussen Figulus en de 
ouderenbonden en de gemeente Aalten. Met vragen 
hierover kun je bij de voorzitter terecht. De penningmeester 
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krijgt ook het woord. Het jaar 2020 is afgesloten met een 
positief saldo van € 800. Dit lopende jaar gaat het qua 
financiën ook goed. Hij vraagt of de leden zoveel mogelijk 
aan het begin van een nieuw jaar de contributie willen 
betalen. Nu nog even wat ontspanning. We kunnen meedoen 
aan een 20e eeuw quiz. Allemaal vragen over in welk 
decennium of jaar een uitvinding plaatsvond. Even een greep 
uit de 42 vragen. Wanneer werd de elektrische gitaar-
wasmachine of computer uitgevonden, in 1931, 1906 en 
1946. Tot ieders verbazing het theezakje in 1902 en de 
verkeerslichten in 1914.  
Tot slot sluit de voorzitter de middag af met een uitspraak 
van de Dalai Lama:  
Al is er maar één mens die zich aan jouw verwarmt. Al is er 
maar één mens die een mens aan je heeft. Dan leef je niet 
tevergeefs. Gelezen uit “Boekje met mooie uitspraken” 
                                                           Verslag:   Annie Veerbeek. 
 

VACATURE 

In de maand dat in Nederland de Corona pandemie uitbrak in 
maart 2020 nam Gerda Boland afscheid van het bestuur van 
onze afdeling. Het bestuur heeft de vacature even laten 
rusten tot we elkaar weer mochten ontmoeten. Dat moment 
is nu aangebroken en dus proberen we nu de vacature in te 
vullen. MAAR DOOR WIE? 
We roepen uw hulp in. Schroom niet om u eens te laten 
informeren door zittende bestuursleden over wat het 
eigenlijk inhoudt en wat de taken kunnen zijn.  We 
vergaderen op een zeer ontspannen manier en helpen elkaar 
altijd als dat nodig is.  U kunt ( moet) ons helpen om de 
afdeling toekomst te bieden en waarom zou u dat niet doen ! 
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Deze attentie werd op 1oktober – de 
internationale dag van de ouderen- 
bezorgd in de zorg- en verpleeghuizen 
in de Gemeente Aalten. 
 
Aangeboden door SOBA = 
Samenwerkende Ouderen Bonden 
Aalten.  
Dus ook door de PCOB afd. Dinxperlo bij  
CAREAZ zorg- en verpleegafdelingen 

 

 
Ad Brethouwer PCOB Aalten, Jan Ebbers KBO Aalten, Henk 
Eijkelkamp KBO Aalten, Henk Wassink PCOB Dinxperlo en Mevr. 
Wanda te Paske , bewoonster van de Stegemanhof in Aalten 

 
 



 

9 

 

Interview dhr. Schotsman. 

We zitten bij de familie Schotsman aan de hoge tafel met het 
uitzicht op het schoolplein van Breedenbroek. Jan en zijn 
vrouw wonen sinds 2019 in de meesters-woning. De familie 
komt van de Veluwe uit Voorthuizen. Daar was hij lid van de 
PCOB en is hij overgeschreven naar Dinxperlo. 

 In Voorthuizen had hij een zaak in radio’s, tv, elektronica, 
witgoed enz. Je zou zeggen, de Expert van Voorthuizen. Ze 
woonden boven de zaak. Toen ze alles probeerden te 
verkopen zochten ze een nieuwe woning en ruimte voor de 
niet verkochte winkelspullen. Dat was nog net voor de 
coronatijd.                                              Ze hadden bijna een 
grote woning gekocht, toen bleek dat er geen schone grond 
verklaring bij was en er vroeger een vervuilende fabriek had 
gestaan. Toen zagen ze ervan af. Daarna hebben ze 8 á 9 
maand in een caravan gewoond en een grote hal in Hengelo 
Gelderland gekocht voor de opslag van meubels en 
onverkochte winkelwaar. Ze wilden in ieder geval een grote 
woning op een rustige plek en dat hebben ze 
nu.                                                                                                         
Ze genieten elke dag van de spelende kinderen op het “Nico 
Bruntink” schoolplein, maar hebben er nooit last van. Hij 
vindt Breedenbroek de hoofdstad van de Achterhoek, vooral 
als er op het trapveldje en in en achter de pastorie ook 
woningen komen.  

Toen de vader van Jan overleed heeft hij na de MTS de zaak 
al heel jong overgenomen. Toen moest hij eerst nog 3 jaar 
studeren voor het middenstandsdiploma. 45 jaar lang heeft 
hij de winkel met personeel gerund. Aan een tv is heel weinig 
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te repareren, volgens Jan. Aan het witgoed wel. Als ik zie hoe 
het werkt, kan ik het repareren.  

Nu is hij volop bezig met het huis te isoleren. Hij begint van 
boven af. En hij verbouwt de ruimtes in Hengelo om ze te 
verhuren. Ook heeft hij na psychisch onderzoek een heel 
gedegen websitecursus gevolgd. Hij haalde zijn diploma, 
maar toen hij solliciteerde werd hij nergens opgeroepen. 
26.000 vacatures, maar ze vonden hem te oud.  

Mw. Schotsman werkt nog enkele dagdelen in de zorg en 
heeft een hobbykamer om te knutselen enz. Zij heet van 
zichzelf Cornielje. De voormalige commissaris van de 
koningin is haar neef.  

Het kerkelijke klimaat in Voorthuizen is wel heel anders dan 
hier. Met hun trouwen mochten er geen bloemen in de kerk. 
In 2019 waren er nog 5 kerkdiensten per zondag.  

Op de tafel een ingelijst gedicht van Amazing Grace: 

“Ik geloof dat God oneindig veel meer kan doen 
dan ik bid of besef, 
door de Kracht die in mij werkt.” 

Tita de Boer en Koos Klunder. 
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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     

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 
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