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P C O B 

AFDELING DINXPERLO 
Opgericht 20 oktober 1992 

   Maart 2022    nr. 3 

     Lockdown, hoe lang nog?  
 
→ 15 februari geen bijeenkomst van onze afdeling PCOB ← 
 

Diepe zuchten, vaak en veel  ! 
 
  Graag weer PCOB contacten !! 
 
   Veel geduld opbrengen !!! 
   

Bijeenkomsten, wanneer?? 
 
  Nieuwe mogelijkheden, tja?? 
 
   Gezondheid bovenal !!!!  
 
 



 

2 

 

VOORAF 
Op het voorblad leest u van mij een paar gedachten over hoe 
ik me voel als het gaat om de PCOB en wat te doen als 
bestuur. Misschien ervaart u het ook zelf wel. 
Het nieuwe jaar is al weer een maand oud en nog steeds 
moet we dealen met Covid  en nu vooral met Omikron. 
Ook in Dinxperlo en omliggende plaatsen blijven we niet 
gespaard en krijgen veel mensen daadwerkelijk te maken 
met dit virus. Zoals gezegd we zullen er mee moeten leven 
en voorzichtig zoeken naar wel verantwoorde mogelijkheden 
om contacten te onderhouden. Dat geldt zeker voor onze 
doelgroep, want zelfs een boosterprik geeft niet altijd de 
garantie om niet besmet te kunnen raken.  
Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie over 
wat we in februari wel of niet kunnen doen als PCOB.   
 Zie de voorpagina 
Januari was ook de maand waarin een nieuwe regering 
aantrad. U hebt daarover al heel veel en heel lang wat 
kunnen lezen. Zelf was ik erg benieuwd wat er in het akkoord 
geschreven stond over wat voor ouderen in ons land van 
belang kon zijn. Nou dat was heel weinig tot niets en dat 
stelde mij erg teleur. Al jaren blijft het besteedbaar inkomen 
van ouderen achter bij de rest van de bevolking. 
Gelukkig was ik niet de enige die dat opviel, want de KBO-
PCOB en andere seniorenbonden reageerden meteen met 
een brief aan de regering waarin duidelijk werd 
aangedrongen op verbetering van uitkeringen en pensioenen 
voor senioren.  Op effect van deze oproep moeten we nog 
maar wachten en dus weer geduld hebben. 
 



 

3 

 

Januari is ook de tijd van Epifanie ( in het christendom het 
woord voor de verschijning van Jezus Christus)  de periode 
na kerst tot driekoningen. De kerstdagen moesten we met 
veel beperkingen doorbrengen. Aan de ene kant hoorde ik 
mensen zeggen dat ze dat lekker rustig vonden, maar veel 
vaker dat de gezellige contacten met familie en kennissen, 
zonder beperking in aantal wel erg gemist werd.  
Na een kerkdienst de afgelopen weken bladerde ik nog wat 
door het Liedboek en kwam ik een paar bemoedigende 
liederen tegen geschreven door – jawel – Huub Oosterhuis.  
Juist in de tijd van lockdown, waarin eenzaamheid zo op de 
loer ligt, vind ik dat hij hier prachtig verwoordt de hoop die 
we niet los moeten laten. Met name Lied 528 spreekt mij aan 
en u leest de tekst hieronder. 
    Hartelijke groet,  Henk Wassink 
Lied 528  “Omdat hij niet ver wou zijn…” 
1.Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent 
              Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen.  Refrein 

 
God van God en licht van licht 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht 
aller mensen broeder.    Refrein. 
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Wilt daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig.   Refrein. 
 
Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden.    Refrein. 
 

Lief en leed. 
Dit jaar is januari tot nu toe een vrij rustige maand wat lief en 
leed betreft. Er zijn 2 leden die hun tachtigste verjaardag 
mogen vieren en wel: op de 19de mevr. Westerhof-Houwer 
en op de 25ste dhr. G. Wildenbeest. We feliciteren beide van 
harte met deze mijlpaal.  
Verder is “tot ons verdriet” op 4 januari op 83 jarige leeftijd 
dhr. Van Walraven overleden. We condoleren de familie met 
dit verlies.  
Mevr. Rougoor-Veerbeek is pas weer even opgenomen in het 
ziekenhuis maar is gelukkig weer thuis. Verder wensen we 
een ieder sterkte die met ziekte of andere narigheid te 
kampen heeft.  
                                               Gerda Keuper en Annie Veerbeek.  
 

Uit Achterhoekse wijsheden. 
A-j ens de vingers hebt ebrand 
Blief i’j liever wat van hand. 

 
 Snee in ’t sliek (modder), gif ies op de diek 
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Verslag afdelingsmiddag PCOB Dinxperlo op 19 oktober ’21. 
De voorzitter opent de middag en heet ons hartelijk welkom. 
Er zijn ruim 40 personen aanwezig en daarmee hoort de afd. 
Dinxperlo procentueel bij de best bezochte PCOB 
bijeenkomsten in de Achterhoek. Hierna volgt een 
overdenking over de afgelopen periode en  is er informatie 
over de landelijke organisatie welke onze belangen behartigt 
bij de overheid. Zij kunnen meer voor ons bereiken dan wij 
hier kunnen. Dan gaat hij ons voor in gebed. Er is aandacht 
voor lief en leed maar in het bijzonder over het onderwerp 
van vanmiddag het land Ghana, hoe kunnen we hier helpen? 
Deze keer zijn Wilma en Wim Klompenhouwer uitgenodigd 
om ons te vertellen over het land Ghana. Ghana heette 
vroeger Goudkust. De Portugezen waren er in 1700 de baas. 
De Nederlanders hebben de Portugezen verjaagd en daarna 
kwamen de Engelsen aan de macht.  Hun dochter heeft daar 
vrijwilligerswerk gedaan en heeft er ook een poos gewoond. 
Ze raakte bevriend met Anass die later haar man werd. Wim 
en Wilma zijn er een paar maal naar toe geweest en hebben 
in het land bezienswaardigheden bezocht. Met name het 
“Slavenfort” bij Cape Coast heeft veel indruk gemaakt. Hier 
verzamelde men de slaven voor ze met een schip naar 
Amerika werden verscheept. Ze verbleven hier onder 
werkelijk onmenselijke omstandigheden. Op een 
gedenksteen staat dat dit nooit meer mag gebeuren! De 
mensen op het platteland leven van de verkoop van waren 
m.n. plastic zakjes met water. De vrouwen dragen dit in 
manden op hun hoofd.  Plastic afval is dan ook een groot 
probleem en zwerft overal rond. Brommers zijn een geliefd 
vervoermiddel. Drie jaar geleden hebben  Wilma en Wim al 
geld ingezameld voor schooluniformen. Zestig kinderen 
kregen toen een uniform. Het is belangrijk dat kinderen 
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hetzelfde gekleed zijn opdat ze dan niet gepest worden. Er 
zijn ook privé scholen maar hier moeten de ouders flink voor 
betalen. Na de pauze waarin ieder een glas fris krijgt 
aangeboden, behalve de voorzitter krijgen we te horen, een 
foutje dat meteen wordt hersteld,  komt Anass binnen om 
wat over zichzelf te vertellen. Aan hem kunnen nu vragen 
worden gesteld. Wilma en Wim hebben zich inmiddels 
verkleed als koning en koningin. Deze kleding hebben ze als 
eerbetoon  gekregen van de bewoners van het dorp 
“Teamalé”, de geboorteplaats van Anass, waar Wilma en 
Wim veel voor hebben gedaan o.a. de schooluniformen voor 
de jeugd.  De stof is pure katoen en voornamelijk wit van 
kleur. Eén vraag aan Anass om het verschil tussen Ghana en 
Nederland te duiden. Zijn antwoord is:  “een verschil van één 
tot duizend”.  Anass helpt het liefst de kinderen uit het dorp 
waar hij vandaan komt. Hiervoor is dan ook de collecte aan 
het eind van de middag. Om half vijf vraagt de voorzitter of 
er vooruitgang is in Ghana? Het antwoord is “ja” er is 
duidelijk verschil met 10 jaar geleden. De voorzitter bedankt 
Wilma Wim en Anass en biedt een enveloppe met inhoud 
aan. Kort is er nog een mededeling over de PCOB van Aalten. 
Het lukt niet om nieuwe bestuursleden te vinden. De 
vereniging bevindt zich in slapende toestand. De 
gezamenlijke bijeenkomst in januari gaat dus ook niet 
door.   De afd. Dinxperlo helpt waar mogelijk.  
Hierna sluit de voorzitter de middag af met de regels: Zonder 
liefde ben je nergens. Zonder jullie stel ik niets voor. Had ik 
jullie niet bij me, dan ging ik er aan onderdoor” 
  Dan wenst hij een ieder “Wel thuis”. 
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Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo 
Voorzitter    de heer H.J.Wassink 
  tel. 65 32 35 
 e-mail : hj.wassink43@gmail.com 
Secretaris :  de heer. D.Keuper 
  tel 65 18 30 
 e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com 
Penningmeester  de heer  G.Nijeboer 
  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. Annie Veerbeek-Geurkink,   tel  65 33 62 
Mevr. Gerda Keuper    tel. 65 14 55 

•  Vacature !!!! 
  0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Lief en Leed:  
Mevr. Annie Veerbeek- Geurkink  tel. 65 3362 
 e-mail: tenaveerbeek@kpnmail.nl 
Hulp Belasting Aangifte  ( HUBA ) 
Dhr. Th. Veerbeek,    tel. 65 31 62     

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

Van de penningmeester. 
Het is nog steeds niet mogelijk om aan te geven wat er in 
2022 allemaal kan en mag voor onze bijeenkomsten. 
Daarom  is  besloten om de contributie ongewijzigd te laten. 

mailto:t.j.veerbeek@hetnet.nl
mailto:berentschot@hetnet.nl
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Dat betekent € 35.-voor een alleenstaande en € 55.-voor een 
gezinsverband.  
Het bankrekeningnummer is: PCOB, afd. Dinxperlo  

(IBAN) N L 1 1 R A B O 0 3 1 8 0 2 2 6 9 9. 
Namens het bestuur , G Nijeboer. 

************************************************ 
  
Politiek debat op initiatief van de SOBA gaat niet door 
U hebt in de weekbladen van begin januari kunnen lezen dat 
de Samenwerkende Ouderen Bonden Aalten  / Dinxperlo op 
10 februari een middag belegd hebben om de plaatselijke 
politieke partijen de gelegenheid te geven om hun 
beleidsvisie voor de komende jaren toe te lichten. 
 Ondanks dat het weer mogelijk is om bijeenkomsten te 
organiseren hebben de bonden besloten om het niet door te 
laten  gaan.  
Het bestuur van de SOBA vindt het niet verantwoord om een 
groep mensen gedurende enkele uren in een zaal  bijeen te 
brengen zolang er nog sprake is van  toename van 
besmettingen met het corona –omikron virus. 
Want nu is dat aantal besmettingen op landelijk en dus ook 
plaatselijk al verontrustend hoog en blijkt zelfs de booster 
niet altijd bescherming te bieden tegen besmetting.   
Natuurlijk is het ook spijtig voor de politieke partijen die hun 
medewerking hebben toegezegd. Zo’n middag was een 
bijzondere gelegenheid om hun visie te laten horen met 
betrekking tot het welzijn van de burgers in de gemeente 
Aalten. 
De bonden hopen u misschien nog wel dit voorjaar wel te 
kunnen begroeten op een eigen afdelingsbijeenkomst. 
 PCOB Aalten,  KBO  Aalten en PCOB Dinxperlo. 


