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L o c k d o w n  
Als ik dit schrijf is de LOCKDOWN nog steeds volop van 
kracht. Ja,  de besmettingscijfers zijn zelfs weer boven de 
7000 ( ZEVENDUIZEND !!!) en dat wijst zelfs sterk op een 
derde piek. Vorige week kondigden de bewindvoerders 
heel voorzichtig een versoepeling aan, misschien zo rond 
Pasen,  maar ik durf er nu nog niet op te hopen.  
Langzamerhand lees en hoor je van alle kanten dat vooral 
de regel van slechts één persoon die je op bezoek mag 
ontvangen of op bezoek mag gaan het meest knelt.  
Deze regel beperkt heel sterk de sociale contacten 
binnen families, vrienden en bekenden en dat frustreert. 
Niet verwonderlijk dat zo links en rechtsom de hand 
wordt gelicht met deze – contact verminderende -  regel. 
Tja, de lockdown duurt al lang, ons geduld raakt op, maar 
de vaccinaties komen redelijk op gang, op dit moment 
voor de mensen tussen 75  - 80 jaar. Hoewel,  soms is er 
wel een wachttijd  van enkele weken als je je aanmeldt.  
Maar laten we niet somberen, want de lente laat zich op 
veel plaatsen al duidelijk  zien. Daarom mijn oproep om 
uw geduld-restjes bij elkaar te zoeken, u te houden aan 
de regels en corona geen kansen te geven. 
 
Het is deze dagen ook de tijd van de verkiezingen. 
Hopelijk hebt u ook gebruik gemaakt van uw recht op het 
uitbrengen van uw stem en daarbij ook gezocht naar een 
partij die senioren duidelijk in beeld heeft. De 
achterstand die veel senioren hebben in hun inkomsten, 
terwijl de kosten stijgen, vraagt om veel aandacht evenals 
de behoefte aan levensloopbestendige woningen . Bij het 
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lezen van de digitale nieuwsberichten  van KBO-PCOB 
werd ik blij van een bericht  dat ze met veel andere 
instellingen en verenigingen een gezamenlijk front 
vormen om de belangen van senioren met grote nadruk 
onder de aandacht te brengen van een ‘nieuwe’ regering.  
 

Als het goed gegaan is, 
hebt u de afgelopen 
dagen opnieuw een 
aardige attentie 
ontvangen van onze 
afdeling. Elkaar weer 
ontmoeten op 
afdelingsmiddagen is nog 

steeds niet mogelijk, maar we zijn blij dat u uw 
lidmaatschap vasthoudt en dat waarderen we ten 
zeerste. 
Aandacht kun je op veel manieren geven en juist dat is zo 
belangrijk voor de komende feestdagen rond Pasen. 
Geniet van de attentie met de bijbehorende kaart. 
 
Graag wens ik u  goede en gezegende paasdagen toe en 
vooral een goede gezondheid. 
     Henk Wassink 
 

Lief en leed. 

Nog steeds is er weinig mogelijk wat betreft het bezoeken 
van leden van de PCOB, maar we proberen zo goed als 
mogelijk mee te leven met de ups en downs van u 
allen.  Mevr. Overbeek-de Jong is een poos geleden aan 
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haar heup geopereerd, ze mocht na een paar dagen weer 
naar huis waar ze nu herstellende is. Mevr. Nijman -
Luiten is ook voor een operatie in het ziekenhuis geweest 
en thuis herstellende wat nog wel tijd nodig heeft. Theo 
Zweerink is begin maart opgenomen geweest in het 
ziekenhuis, daarna een paar dagen in Terborg en nu voor 
langere tijd in “De Meulenbeek” in Ulft. We wensen deze 
leden samen  

met hun familie veel sterkte toe. Op 2 april hoopt Mevr. 
Zweerink-Veerbeek haar 85ste verjaardag te vieren. We 
wensen haar ondanks haar mans verblijf in “De 
Meulenbeek” een fijne dag toe met de familie. Op 9 april 
wordt Mevr. Veldhorst-Oversteeg 90 jaar en Dhr. 
Westerveld op 19 april 95 jaar. We feliciteren deze 
jarigen van harte en wensen hen Gods zegen toe op hun 
verdere levensweg. Verder wil ik nog melden dat het 
echtpaar Ruesink-Meinen begin februari hun 60 jarig 
huwelijk mocht vieren, ook jullie nog van harte 
gefeliciteerd met deze bijzondere dag en nog goede jaren 
samen. Hopelijk hebben we niemand vergeten, want voor 
Gerda Keuper en mij is dit nieuw. Hopelijk kunnen we u 
gauw weer persoonlijk begroeten.        Annie Veerbeek. 

Jaarverslag 2020 PCOB afdeling Dinxperlo 
Aan het begin van het nieuwe jaar 2021 willen we als 
bestuur, door een verslag op te stellen, u het voorgaande 
jaar weer in herinnering brengen. 
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Vanwege Corona wordt het een heel ander verslag dan 
anders. Toch lijkt het ons goed om dat wat wel gebeurde 
te noteren, als geheugensteun. 
In de loop van 2020 is ons ledenbestand i.v.m. overlijden 
verminderd met 4 personen, te weten:  
Op 12 mei dhr. R.W. van Reyn, Bernard IJzerdraatstraat 
32, Dinxperlo. Op 19 mei dhr. W. Overbeek, Bosmanslaan 
6, Dinxperlo. Op 20 augustus mevr. A.H. te Grotenhuis-
Bennink, Heelweg 51-3, Dinxperlo. Op 28 oktober dhr. 
W.J. te Beest, De Egge 63, Varsseveld.  
Opgezegd wegens Fysieke /mentale belemmeringen  3 
personen. 
We konden 3 nieuwe leden inschrijven. 
Stand per 1-1-2020 : 137 leden 
Stand per 31-12-2020 : 133 leden 
De volgende afdelingsmiddagen zijn in 2020 gehouden: 
Op 16 januari was de gezamenlijke nieuwjaars- 
begroeting  in het  Dorpshuis te IJzerlo. Na de opening en 
het gebed kreeg de heer Weenink uit Barchem het 
woord. Het thema was  “Ach lieve tijd”.  
Op 18 februari was er een gezamenlijke middag, 
georganiseerd door PCOB Aalten, in Het Noorden. Jos 
Wessels kwam vertellen over zijn boek “Bezield Erfgoed”.  
Op 17 maart was onze jaarlijkse jaarvergadering gepland. 
Vanwege de corona werd deze afgelast. 
Tijdens de bestuursvergadering van 24 februari werd wel 
het rooster van aftreden bekeken.  
Aftredend zijn: Gerrit Nijeboer (na de 2e termijn), Annie 
Derksen (na de 2e termijn) en Annie Veerbeek (na de 1e 
termijn), allen stellen zich herkiesbaar. Na vermelding 
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hiervan in onze Nieuwsbrief hebben alle leden met hun 
herbenoeming ingestemd.  
Voor de rest van het jaar werden alle geplande 
bijeenkomsten afgelast. 
 
Het bestuur kwam enkele keren bij elkaar en dat 
natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. 
Er werd o.a. besloten dat we enkele keren contact zullen 
hebben met onze leden, buiten lief en leed om. 
Dat is als volgt ingevuld: enkele belrondjes met de leden 
en op  19 mei  hebben de bestuursleden aardbeien en op 
15 december kerstkransen bij de leden bezorgd. 
Dat is door de leden zeer gewaardeerd.. 

Notuliste: Annie Derksen 

   
Herinnering.  Contributiebetaling 2021. 
Ongeveer 65 % van de leden heeft de contributie betaald. 
Daarvoor heel erg bedankt!! 
Helaas betekent dit wel dat 35 % nog niet heeft betaald. 
De landelijke afdracht is in januari 2021 al gedaan. 
Zoals al eerder aangegeven is de contributie gelijk 
gebleven. 
Wij vragen u het bedrag van € 35.-voor een individueel 
lid, of € 55.-voor een gezinsverband zo spoedig mogelijk 
of uiterlijk 30 april 2020  per bank te betalen. 
De vastgestelde bijdrage voor donateurs is € 20.- 
individueel en € 30.-  voor een gezinsverband. 
Wij verzoeken u om ook de meisjes naam en een adres te 
vermelden. 
Het bankrekeningnr. van de PCOB, afd. Dinxperlo is : 
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(IBAN) NL11RABO0318022699. 
Natuurlijk kunt u ook nog steeds per kas betalen. 
Namens het bestuur,                     Gerrit Nijeboer. 

 
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.wassink@hetnet.nl 
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? 
  0000000000000000000 

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 

mailto:hj.wassink@hetnet.nl
mailto:tenaveerbeek@kpnmail.nl
mailto:t.j.veerbeek@hetnet.nl
mailto:berentschot@hetnet.nl
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Pannekoke 
In de winter van 1813 op 1814 kwammen de Kozakken in 
ons land um ons te helpen de Fransen te verdrieven. Veur 
’t etten wazzen ze afhankelijk van  wat ze 
tegenkwammen. Zo kwammen ze op zekere dag bi’j un 
boer an huus waor ’t wel heel lekker rok, de vrouwe 
bakken pannekoke. Maor zi’j proaten gin Wenters en 
maor un paar waorde Duuts.  
Met gebaren prebaerden ze dudelijk te maken wat ze 
hebben wollen. Pannekoke!! 
Maor de vrouwe begreep eur neet. Ene van de Kozakken 
maken gebaren. ’t Mos rond wzzen en hee maken der 
een geloed bi’j of d’r ne panne op  ’t vuur ston te sissen. 
De vrouwe halen de scholders op. “Ik begriepe neet wa’j 
wilt”zei ze. 
De man maken nog ins een 
paar gebaren en sissen nog 
völle harder.  “Ik wette 
neet wa’j wilt, zei de 
vrouwe waer.  “ Ik hebbe 
trouwens ok ’t mael op” 
En de Kozakken kregen gin pannekoke. 
   Ingekort verhaal van  HENK KROSENBRINK  H.W. 
 


