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Terug naar normaal !  ? 
Jawel, het lijkt er op dat het lukt dat we met z’n allen het 
corona-virus zover terug kunnen dringen waardoor de 
besmettingsgraad heel laag wordt en we weer wat meer  
‘normaal’ met elkaar kunnen omgaan. Als wij – als 
bestuur – naar onze ledenlijst kijken, zien we dat nu (juni) 
alle leden de kans hebben gehad om zich te laten 
vaccineren en daarmee het risico om ernstig ziek te 
kunnen worden van corona bijna nihil is. Dat geeft een 
goed gevoel!  
 
Heel belangrijk voor ons als leden van de PCOB is het dat 
de mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten op een 
bijeenkomst langzamerhand weer in zicht komt. Dat zal 
zeker niet meer gebeuren vóór de zomervakantie, maar 
september lijkt mogelijk, maar daarover meer in de 
Nieuwsbrief in de eerste week van september 
 
Terug naar normaal met !  en ? Het uitroepteken plaats ik 
omdat we al zo lang uitkijken naar de mogelijkheid om de 
draad weer op te kunnen pakken, maar het vraagteken 
komt er meteen achteraan. Want is ‘terug naar normaal’ 
wel reëel. Het is ondertussen al meer dan een jaar dat 
corona voor een groot deel bepaalde wat we wel of niet 
nog konden doen. Er zijn zeker nog wat vragen over wat 
met “terug naar normaal’ wel of niet haalbaar is. Het 
bestuur gaat op 31 mei in de Schoppe bij Gerda Keuper 
voor het eerst na al die voorbije maanden weer bij elkaar 
mogen komen om na te denken over wat er misschien in 
september dan wel zou kunnen. En ‘terug naar normaal’ 
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zal wel niet helemaal lukken, zeker ook omdat er in de 
voorbije maanden meerdere leden van onze afdeling, al 
dan niet door corona,  zijn overleden. Het zal wennen zijn 
om hun vertrouwde gezichten niet meer te zien.. 
Daarnaast is het tot nu toe nog niet duidelijk met hoeveel 
mensen we bij elkaar mogen komen  binnen de 
toegestane regels. 
Nogmaals, in augustus hopen we meer duidelijkheid te 
hebben en tot die tijd ……. Geduld!!! 
 
Wat wel normaal is, is dat we in de maanden juni , juli en 
augustus geen bijeenkomsten hebben. Het is dan 
vakantie. Voor ons – senioren – is het toch altijd al 
vakantie horen we vaak zeggen, maar toch vullen we ze 
zomermaanden vaak anders in.  Op dat punt vond ik een 
aardig gedicht dat ik u niet wil onthouden. 
Namens het bestuur wens ik u allemaal een goede 
zomer(vakantie) toe. 
     Henk Wassink 
 
VAKANTIE 
Vakantie, even wat anders 
even er op uit gaan, 
even aan de zijlijn staan 
zoals veel andere medelanders. 
 
Vakantie, hele mooie tijden 
gaan en staan waar je wilt. 
Een tijd boven alles uitgetild 
lopen door bossen en weiden. 
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Vakantie, genieten van de natuur 
zo mooi in het zomerseizoen. 
Dat zal een ieder goed doen 
en op zoek naar het avontuur. 
 
Vakantie, ontspanning, vrijheid 
genieten van de mooie omgeving. 
Het is een unieke tijdpassering 
en het geeft voor velen blijheid. 
 
Vakantie, vier het met dankbaarheid. 
Vertrouw op Gods bewarende hand. 
Hij blijft met een ieder verwant 
en houdt Zijn vleugelen uitgespreid. 
  Fedde Nicolai. 
 
LIEF EN LEED. 
Ook deze maand moeten we melden dat er 2 leden zijn 
overleden. Op 23 april is op bijna 82 jarige leeftijd 
overleden Mevr. Lieftink-Heideman en heel verdrietig 
aan de gevolgen van corona. Ze woonde aan de 
Spoorstraat no. 60. Op 10 mei is Dhr. Zweerink 
overleden. Na een  verblijf van enkele maanden in 
verpleeghuis de “Meulenbeek in Ulft. Hij mocht de 
respectabele leeftijd van 88 jaar bereiken. Voorheen 
woonde hij aan de Aaltenseweg 18. 
We leven mee met de families en wensen ze Gods 
nabijheid toe om dit verlies te kunnen dragen.  
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Verder heeft Dhr. Westerhof een paar dagen in het 
ziekenhuis gelegen maar kon gelukkig gauw weer naar 
huis, en hem wensen we beterschap toe.  
Vervolgens kunnen we U ook nog verschillende 
verjaardagen en jubilea melden. Mevr. Aalderink-
Rougoor hoopt op 1 juni de leeftijd van 80 jaar te 
bereiken. ( Is toch de leeftijd van de zeer sterken!) 6 
juni  is de geboortedag van Mevr. Veerbeek-Brüggink zij 
hoopt dan 85 jaar te worden. Mevr. Veerbeek-
Klompenhouwer bereikt op 12 juni ook de leeftijd van de 
zeer sterken, en Mevr. Lammers- Hakkert op 28 juni 
idem dito.  
De Heer en Mevr. Beernink-Kemink vieren hun 55 jarig 
huwelijks jubileum op 30 juni. We feliciteren al deze 
jarigen en echtpaar van harte en wensen hen Gods 
zegen op hun verdere levensweg.  
Met de hartelijke groeten van: Gerda Keuper en Annie 
Veerbeek.  
 
 

KBO – PCOB 
Uw energiezaken zijn bij ons in goede handen. 

• Betrouwbaar    

• Scherpe prijzen 

• Eerlijk advies 

• Uitstekende service 
KBO-PCOB Energie biedt u een eerlijk advies, goede 
betrouwbare service en eerlijke prijzen. Ook bewaken wij 
uw energiecontract. Mocht uw vaste tarievenperiode 
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aflopen, dan informeren wij u tijdig om (samen) weer de 
beste keuze te kunnen maken. 
Zo voorkomen wij dat u onbewust dure variabele tarieven 
gaat betalen. Onze ervaring leert dat meer dan de helft 
van onze leden wel betalen voor dure variabele tarieven. 
Interesse?  Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij 
bekijken graag samen met u wat in uw persoonlijke 
situatie mogelijk is en of u ook goedkoper kunt. 
Bel  085- 486 33 64  of stuur een mail naar 
klantenservice@KBO-PCOB-voordeel.nl  
 
    

 GAS                                  OF          ??? 
 
 
Wist u dat? 
Energiebelasting op gas steeds duurder wordt. 
Per 1 januari2021  zijn de energiebelastingen op gas 
gestegen met zo’n 3 cent per kuub(M3). Vooral 
huishoudens die meer dan circa 1200 kuub per jaar aan 
gas verbruiken gaan dit voelen in hun portemonnee. De 
verwachting is dat deze stijging op belastingen de 
komende jaren zal doorzetten om gas verbruikers te 
stimuleren gasverbruik terug te dringen. 
 Uit de digitale Nieuwsbrief van KBO-PCOB. 
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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.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? 
 

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
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SCHOONHEID 
 Veel te laat heb ik jou lief gekregen, 
schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw. 
Veel te laat heb ik jou liefgekregen. 
 
Binnen in mij was je, ik was buiten, 
en ik zocht jou als een ziende blinde 
buiten mij, en uitgestort als water 
liep ik van jou weg en liep verloren 
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.  
 
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 
door mijn doofheid ben jij heengebroken. 
Oogverblindend ben jij opgedaagd 
om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 
Geuren deed jij en ik haalde adem, 
nog snak ik naar adem en naar jou. 
 
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, 
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte, 
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik 
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.  
 
   Een gedicht van kerkvader AUGUSTINUS vertaald door Huub      
  Oosterhuis.   Schoonheid werd door Augustinus gezien als  
  ander woord voor God. 

 


