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Een nieuwe lente, een ………….. 
 
U kent deze regel vast wel en u kunt hem ook vast wel 
aanvullen. Jawel, dat het lente is, valt overal duidelijk te 
zien.  De ontluikende planten, de bomen weer volop in ’t 
blad, jonge vogeltjes proberen al wat te vliegen en in de 
tuinen een keur aan bloeiende planten. Na een lange 
winter met al zijn beperkende maatregelen met de late 
sneeuw en hagelbuien rond Pasen is het een verademing 
om de lente te kunnen begroeten.  
Zoekend naar ‘iets aardigs’ over de lente kwam ik allerlei 
informatie en beschrijvingen tegen over de meimaand.       
(Toets het woord ‘meimaand’  maar eens in op uw 
computer en u zult verbaasd staan.) 
De meimaand nodigt uit tot bewegen, tot 
ondernemen….., maar ja wat mag er al wel en wat nog 
steeds niet.  
Als ik dit schrijf zijn er nog veel zaken niet duidelijk rond 
corona en al wat daarbij hoort.  Toch moeten we de hoop 
niet laten varen, want hopen is zoeken en uitkijken naar 
wat nog niet verwezenlijkt is. Hoop doet leven en leven 
vraagt om meedoen. ( “Hoop” was ook het thema in de 
overdenking van ds. Bochanen op eerste paasdag) 
Met de lente om ons heen en met hoop in ons hart gaan 
we op weg naar de zomer. Een zomer die misschien wel  
wordt zoals we die kenden, maar misschien ook wel met 
nieuwe onverwachte mogelijkheden.  
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Voor zover ik het nu bekijken kan, kunnen we voor de 
zomer nog steeds geen bijeenkomsten organiseren en 
wat er na de zomer wel kan of mag en onder welke 
voorwaarden is ook nog niet bekend.  Als bestuur 
proberen we op eenvoudige manier met u in contact te 
blijven en gezien de vele positieve reacties die we kregen 
bij het bezorgen van de paasgroet met de eitjes, bent u 
zeer begripvol voor wat we wel doen. Dank daarvoor. 
Graag wensen we  u allen dan ook een goede en gezonde 
meimaand toe..              Henk Wassink 

 
 

’t  is  M E I . 
SPREUKEN   m.b.t.  de  MEIMAAND 

* Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad. 

* In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen 

* Mei koel en te nat, brengt koren in het vat. 

* Een natte mei geeft boter in de wei. 

* Kan vriezen in mei tot de ijsheilige zijn voorbij  (11 tot   

15 mei) 

* Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij. 

* Onweer in mei, maakt de boeren blij. 

* Is het weer in Mei te mooi, dan krijgt de schuur maar 

weinig hooi. 

* Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook 

het vat. 

Ik wil den mei gaan houwen 

Voor mijn liefs' vensterkijn 

Ende schenken mijn lief trouwe 

Die allerliefste mijn  

Ende zeggen: Lief wilt komen 
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Voor u klein vensterken staan 

Ontvangt den mei met bloemen 

Hij is zo wel gedaan. 
Een gedicht van één van de Rederijkers. Het waren literaire 

kunstenaars uit de Late Middeleeuwen.                        H.W. 

 

Lief en leed. 

Van lief en leed moeten we U helaas melden dat er in de 
maand maart 3 leden zijn overleden, en nog wel in 4 
dagen tijd. Op 22 maart overleed op 94 jarige leeftijd 
Mevr. Bohny-Luiyf zij woonde aan de Brokkenstraat in 
Breedenbroek. Mevr. Wildenbeest-Vink overleed op 23 
maart op de “ Bettenkamp in Varsseveld 6 dagen voor 
haar 88 ste verjaardag. En op 25 maart is overleden de 
Hr. Smees wonende aan Het Slat. Hij was al een poos 
ernstig ziek. Hij werd 84 jaar. We leven met al deze 
families mee en wensen hen veel sterkte om het verlies 
van hun geliefden te dragen. Verder is ons bekend dat 
Mevr. Kemink-Rougoor met verschillende ongemakken 
geregeld naar het ziekenhuis moet. Een poos geleden 
heeft Mevr. Rougoor-Veerbeek een operatie gehad aan 
haar knie en haar man de Hr. Rougoor wacht nog op een 
operatie aan de enkel. We hopen voor allen op een 
spoedig herstel. Dan volgen nu voor de komende maand 
nog een verjaardag en enkele jubilea. Maar eerst moet ik 
nog vermelden dat Mevr. Veldhorst -Oversteeg in april al 
92 jaar mocht worden in plaats van 90 j. (foutje). De 
Hr.Lammers van de Reehorsterlaan hoopt op 29 mei zijn 
85ste verjaardag te vieren. Op 13 mei hopen de Hr. en 
Mevr. van de Berg hun 55 jarig huwelijk te vieren. De Hr. 
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en Mevr. Prinsen-Boomkamp en de Hr. en Mevr. Diersen-
Jansen zijn respectievelijk op 27 en 28 mei 50 jaar 
getrouwd. We feliciteren de jarigen en bruidsparen van 
harte en wensen hen Gods zegen toe. Misschien zijn er 
eind mei al weer wat mogelijkheden om meer mensen te 
mogen ontmoeten. 
Omdat de meeste 80 plussers al gevaccineerd zijn, leggen 
we voorzichtig weer wat bezoeken af. (als men dit zelf 
ook wenst.) We houden nog wel anderhalve meter 
afstand omdat ik zelf nog maar 1 prik heb gehad. 
 
Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 
 

 

RIJBEWIJS VERLOPEN? 
Tot 1 juni mogen 75-plussers tijdelijk blijven roijden met 
een verlopen rijbewijs, vanwege achterstanden bij het 
CBR.Iedereen voor wie dit geldt, krijgt persoonlijk bericht 
van het CBR. Meer weten ??  Kijk op www.cbr.nl en zoek 
op ‘rijbewijs verlopen’. 
 

75 JAAR EN OUDER. 
“Als je op of na jet 75ste het rijbewijs wilt verlengen, word 

je gekeurd. Mar eerst moet je zelf een 
Gezondheidsverklaring invullen en naar het CBR 
opsturen. Het CBR beoordeelt de Gezondheidsverklaring 
en stuurt je daarna een verwijzing voor een keuringsarts. 
Is er sprake van een medische aandoening dan stuurt het 
CBR je óók naar een of meer specialist(en).  In dat geval 
ontvang je meerdere verwijzingen. Lees altijd goed naar 

http://www.cbr.nl/
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wie het CBR je verwijst, zodat je geen onnodige afspraken 
maakt. Elk bezoek aan een keuringsarts of specialist kost 
namelijk geld en dat bezoek aan een specialist betaal je 
zelf!” 
Gezondheidsverklaring. 
Invullen van een Gezondheidsverklaring kan op de 
computer via de website van het CBR ( www.cbr.nl) . Dat 
gaat sneller dan wanneer je een papieren verklaring 
invult en opstuurt, want die worden minder snel 
verwerkt. De formulieren zijn overigens bij de gemeente 
te verkrijgen, soms zijn er kosten aan verbonden. 
 Gelezen in het blad PLUS. H.W. 
 
 

Rijbewijs verlengen 

U kunt een afspraak plannen met de keuringsarts.  
Opgeven voor de keuring bij: Jan Meijnen, tel. 0543-
476513, e-mail  a.meijnen@kpnplanet.nl 
Keuringen worden elke maand gehouden in  

Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.  
De kosten voor de keuring bedragen € 25,00. 
De datums voor de komende maanden in 2021 zijn: 
      22 mei,  19 juni,  17 juli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbr.nl/
mailto:a.meijnen@kpnplanet.nl
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Goed om te weten van KBO of PCOB:  

Niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen de 

digitale nieuwsbrief. Daarom dit bericht over de 

mogelijkheid om U aan te melden voor KBO-PCOB 

Verenigingsnieuws via 

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
Na aanmelding ontvangt u dan om de twee weken 

het verenigingsnieuws van KBO-PCOB op uw computer of 
tablet. 

 
 
 

ZOVEEL MEER. 
Zo! 
Zomaar 
Zo af en toe 
Zo’n moment 
Zomaar gek doen 
Zorgeloos en vrijdag Zoveel kracht en 
energie 
Zo, zo wil ik het leven plukken 
Zoveel kracht en energie 
Zorgeloos en vrijdag Zomaar gek doen 
Zo’n moment 
Zo af en toe 
Zo mooi 
 Zo !! 
 
Zoveel meer. 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/
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MEIFEESTEN 
Een nieuwe lente betekende vroeger 
inderdaad een nieuwgeluid, zoals 
het gedicht Mei van Herman Gorter 
wil. Met Pasen werd dat al in een 
gewijde sfeer herdacht, maar omdat 
dat op een wisseldatum valt, bleef 
lange tijd 1 mei de dag van de 
wereldse viering. Alles staat dan in 
bloei en in de landbouw breekt een 
periode van betrekkelijke rust aan. 
Die gelegenheid gebruikte men om 
regelingen te treffen. Zo deden op of 
rond 'meidag' nieuwe knechten en 
dienstboden hun intrede en werden 
landerijen in pacht genomen. 
In steden handhaafde men dit 
boerenritme. Arbeidscontracten en 
huurcontracten gingen dan in en 
bedrijven openden een nieuw 
boekjaar. Nederlandse bedrijven 
deden dat tot slechts enkele 
decennia geleden, veel Amerikaanse 
bedrijven doen dat tot vandaag. In 
Amerika spreekt men ook nog van 
Moving Day, waarvan een 
Nederlandse voorganger bestaat: 
Verhuisdag.  
 

Volgens de Kooker en tas almanach voor het jaar 1777 krioelde  
het op 'Mij-dag' van de huisraad op de straten.  

Tekst en afbeelding overgenomen uit een uitgebreide         
beschrijving van Jef de Jager.  H.W. 
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KBO-PCOB Nieuwe Stijl 2021 t/m 2024 
 

Al verschillende 
keren hebben wij 
U via het KBOekje 
op de hoogte 

gehouden van de stand van zaken wat betreft de 
fusie/samenwerking tussen de KBO en de PCOB.  
Was het aanvankelijk de bedoeling, dat de landelijke KBO 
en PCOB zouden gaan fuseren, gaandeweg werd het 
duidelijk, dat dit een stap te ver was en is besloten tot een 
lichtere vorm van samenwerking onder de noemer KBO-
PCOB Nieuwe Stijl. Beide landelijke verenigingen met een 
eigen bestuur en ledenraad blijven dus bestaan. 
De grondslag van dit samenwerkingsverband zal komen te 
liggen in het verlengde van de (christelijke) 
levensovertuiging van beide organisatie door 
maatschappelijk en menselijk “naar elkaar om te zien.”  
Drie leden uit het bestuur van de landelijke KBO en drie 
leden uit het bestuur van de landelijke PCOB zullen samen 
met een technisch voorzitter het bestuur van KBO-PCOB 
gaan vormen. 
De samenwerking tussen de plaatselijke afdelingen van 
KBO en PCOB, die dus ook apart blijven voortbestaan, zal 
worden bevorderd door de provinciale KBO-bonden, de 
regio-coördinatoren/consulenten van de PCOB en het 
landelijke KBO-PCOB-bureau, die daartoe elkaar beter dan 
voorheen  moeten weten te vinden. 
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De contributie-afdracht aan het landelijk bureau zal t/m 
2024 alleen maar geïndexeerd worden en voor alle leden 
zal een gelijke basis gehanteerd worden. 
Verder zal nog onderzocht worden of er een 
samenwerking mogelijk is met andere 
ouderenorganisaties, zoals de ANBO, de NOOM, de Koepel 
van Gepensioneerden en KBO Brabant, zonder de eigen 
grondslag te verliezen. 
Het gezamenlijke verenigingsbureau zal ook nog onder de 
loep genomen worden om de organisatie daarvan goed te 
laten aansluiten op de manier, waarop de KBO en PCOB 
zijn ingericht. 
Er zijn intussen een vijftal werkgroepen bezig met de 
uitwerking van het een en ander.  
Op deze manier wil KBO-PCOB verder bouwen aan twee 
sterke verenigingen met bloeiende afdelingen in het 
gehele land. 

Met toestemming overgenomen uit de Nieuwsbrief van KBO-
Aalten. H.W. 
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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
mailto:berentschot@hetnet.nl
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Goede economische vooruitzichten, maar geen 

koopkrachtverbetering  

 

  
 

De Nederlandse economie gaat zich snel en goed herstellen, zo voorspelt 

het Centraal Planbureau. Wel blijft de koopkracht daarbij achter. “En opnieuw 

die van gepensioneerden”, concludeert Marcel Sturkenboom, directeur van 

KBO-PCOB. 

“Nederlandse senioren verdienen het niet opnieuw het kind van de rekening 

te worden.” 

       Uitgebreid commentaar te lezen op de site van KBO-PCOB    H.W. 

 

 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/2o9GIglVG_if-Q3jOJKe30u-Wvlb1PIo3urcNWBZaGw8XXIuf-Y3JpM_JZckOypy4kWCpNeESR7FAN0l3MVR8A/p8UjsHFXDqXTpLY

