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Uitnodiging voor ons UITSTAPJE op 22 juni 2022
We gaan deze middag naar de Fietsfabriek van Van Raam
in Varsseveld.
We kunnen daar met maximaal 30 personen naar toe.
Daarom is het nodig dat u zich opgeeft.
Opgave bij Annie Derksen tel. 0315 65 34 84
is mogelijk tot 7 juni, want we moeten dan
opgeven hoeveel mensen meekomen
Kosten € 10,00 p.p.
Verzamelen bij het Kerkelijk Centrum vanaf 13.00 uur
Vertrek naar Varsseveld om 13.15 uur
Bij opgave wel vermelden of u vervoer wenst. Het
bestuur zorgt daar dan voor.
De rondleiding begint om 14.00 uur in 2 groepjes
Het is goed mogelijk om de rondleiding met een rollator
te doen.
00000 ----- 00000
Na het bezoek aan Van Raam gaan we naar een locatie
waar we kunnen genieten van een mooie tuin , een kopje
koffie met wat lekkers en van geruime tijd om met elkaar
te praten.
N.B. Gezien het feit dat er slechts 30 mensen mee
kunnen naar Van Raam heeft het bestuur besloten dat
leden voorrang krijgen bij aanmelding.
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Over Van Raam Varsseveld
Van Raam is fabrikant van unieke aangepaste fietsen voor
mensen met een beperking met betrekking tot mobiliteit.
U zult versteld staan van de vele modellen die er gemaakt
worden.
De specialisaties van Van Raam zijn driewielfietsen,
scootmobielfietsen,
Rolstoelfietsen, tandems, duofietsen,
rolstoeltransportfietsen, en lage instapfietsen ofwel
comfortfietsen en loophulp. Tegenwoordig is de easyrider ook veelvuldig te zien.
Bijna alle modellen kunnen ook uitgerust worden met
elektrische ondersteuning.
Naast standaard aangepaste fietsen is zelfs maatwerk
mogelijk.
Veel dealers in Nederland en in Europa leveren Van
Raamfietsen, ja zelfs wel in Noord- en Zuid Amerika.

Niet van

Van Raam
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Van de voorzitter
Bij de voorbereiding van de bijeenkomst op 17 mei heb ik
op internet gezocht naar het woord ‘uil ‘ in de bijbel.
Ik vond er 5, allemaal in het Oude Testament. Het zijn
teksten over reine en onreine dieren, teksten die we niet
vaak lezen. Voor wie ze zelf ook wel eens wil opzoeken
geef ik ze hier aan. Om een indruk te geven hier alvast
van twee de tekst waarin de uil wordt genoemd.
Psalm 102 : 6 ‘
Ik ben door mijn klagen tot op het bot vermagerd.
Ik ben als een uil in de woestijn, een steenuil in een
verlaten bouwval,
slaap ken ik niet, ik ben eenzaam als een vogel op het dak.
Deuteronomium 14 : 11 t/m 18 “over reine en onreine
dieren’
Je mag elke vogel die rein is eten. Maar de volgende zij
verboden: de arend, de lammergier en de baardgier, de
wouw, de verschillende soorten valken, alle soorten raven,
de oehoe, de kortooruil en de langooruil, de verschillende
soorten sperwers, de steenuil, de ransuil en de witte uil.
Evenals de kraai, de visarend, de aalscholver, de ooievaar,
de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis.
In de voorafgaande verzen staat beschreven van welke
vlees- en vissoorten je wel of niet mag eten.
Ook de volgende teksten worden genoemd:
Jesaja 34 : 14
Leviticus 11; 16 – 17. ‘Voorschriften omtrent reine en
onreine dieren’
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Het hoofdstuk in Leviticus sluit af met de volgende
woorden: “Ik ben de Heer die jullie uit Egypte heeft geleid
om jullie God te zijn. “Wees heilig, want ik ben heilig”.
Ter afsluiting nog gelezen uit het Liedboek Lied 979 de
coupletten 1, 2, 6, 7, 10 en 14.
Henk Wassink
Lief & Leed
Deze keer maar een kort stukje. Mevr. Prinsen-Bulten
heeft op 16 mei haar 80e verjaardag gevierd. Wij
feliciteren haar van harte met dit heugelijke feit. Verder is
mevr. Smees-Bruggink na een verblijf in het dr. Jenny
weer thuis., we hopen dat het goed met haar gaat. Onze
secretaris Dick Keuper is eindelijk geopereerd aan zijn
heup. Het is allemaal goed verlopen en hij is nu aan het
revalideren. We wensen hem een goed herstel toe.
Tenslotte wensen we ook een ieder die met ziekte of
verdere narigheid te kampen heeft heel veel sterkte toe.
Gerda Keuper en Annie Veerbeek
Verslag afdelingsmiddag PCOB Dinxperlo 17 mei 2022 in
het Kultuurhus.
Aanwezig 30 personen. Om 14.30 uur opent de
voorzitter de bijenkomst en heet iedereen welkom, ook
dhr. Dick Langwerden uit de Heurne die ons van alles
komt vertellen over uilen in de Achterhoek. Dan volgt
uitleg over het plotseling veranderen van locatie. Dit
heeft te maken met een rouwdienst in het K.C. Onze
secretaris Dick Keuper is eindelijk geopereerd aan zijn
heup, en het gaat goed met hem. Een korte overdenking
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brengt ons bij teksten uit de Bijbel die met uilen hebben
te maken, o.a. Psalm 102 vers 7 en in Deuteronomium
over voedingsvoorschriften, uilen zijn verboden. Hij sluit
af met lied 979 uit het liedboek, uiteraard over vogels.
Dan krijgt Dick Langwerden het woord. Hij woont sinds
1992 aan de Kemperjanshuisweg. In zijn werkzame leven
was hij leraar aan het A.O.C oost in Doetinchem. Nu is hij
betrokken bij de Kerkuilenwerkgroep Achterhoek. Hij
verteld over de verschillende soorten en wat ze eten.
Een volwassen kerkuil kan wel 10 muizen op in één
nacht, 98 procent van hun voedsel bestaat dan ook uit
muizen. Braakballen leveren hierover veel informatie.
Om half vier hebben we pauze met frisdrank en kunnen
we gezellig bijpraten.
De kerkuilenwerkgroep houdt zich voor een belangrijk
deel bezig met het ringen van de uilen, wat natuurlijk
heel veel belangrijke informatie oplevert. Heel dit
gebeuren wordt begeleid met prachtige dia ’s die hij zelf
gemaakt heeft. Er was vooraf gezegd dat we aan het
eind vragen konden stellen, waar dan nu de gelegenheid
voor is. Er worden verschillende vragen gesteld en
beantwoord. Dan volgt een welgemeend applaus en
bedankt de voorzitter dhr. Langwerden met het
aanbieden van een enveloppe.
De voorzitter heeft nog enkele mededelingen, aandacht
voor lief en leed [doos bij de uitgang]. In de nieuwsbrief
die rond 28 mei uitkomt staat alles over de excursie op
21 juni naar Van Raam in Varsseveld. En als laatste
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[belangrijk] nieuwe bestuursleden. Ter afsluiting leest hij
uit het liedboek lied 1006 een andere bewoording van
‘Het Onze Vader”
. Daarna wenst hij ons een goede tijd en tot de volgende
ontmoeting.
Annie Veerbeek.

KBO-PCOB in de
media
KBO-PCOB komt op voor de belangen van senioren en laat
op verschillende manieren en momenten van zich horen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een
persbericht of verwoorden van een standpunt in de
media. Daarmee ondersteunen we onze
belangenbehartiging en maken we onze activiteiten en
initiatieven van de vereniging kenbaar.
Seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt regelmatig
genoemd, zowel online en op social media als in diverse
kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s. Om
u daar een goed beeld van te geven treft u hieronder een
overzicht aan van enkele belangrijke ‘wapenfeiten’.

7

Dit bericht is overgenomen uit de digitale nieuwsbrief van
KBO-PCOB. In de laatste zin staat dat u een goed beeld
van alle ‘wapenfeiten’ krijgt door op een vervolgknopje te
drukken. Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik een lange
lijst te zien van contacten van KBO-PCOB met media.
De lijst is te lang om hier op te nemen. Als u de digitale
nieuwsbrief al ontvangt zou u dit ook op kunnen zoeken.
Daarom mijn advies aan alle leden : Meld u aan voor de
digitale nieuwsbrief bij de KBO-PCOB en u kunt heel veel
lezen over wat de KBO-PCOB doet voor
belangenbehartiging van de leden.

Spreekwoorden en gezegden met UILEN
Een uiltje knappen : een dutje doen
Een uil vangen : een grote strop hebben
Elke uil meent dat zijn jong een valk is : ieder denkt dat
zijn kind het beste is.
Elk meent zijn uil een valk te zijn : ieder denkt het beste
over zijn eigen prestaties
Wat een uilskuiken
: wat een sufferd
De uil uithangen
: dom doen
Hij is niet door een uil uitgebroed : hij is niet dom.
Hij zit daar als een uil op een kluit aarde : hij zit te staren
en weet niet wat te doen.
Wat baten kaars en bril als een uil niet zien en lezen wil :
Goede raad is niet welkom
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Interview met Han Hesselink
Nu alles weer gestart is, zijn we ook weer begonnen met de
interviews. Dit keer komen we bij een veelzijdig mens, nl. Han
Hesselink.
Han heeft veel contacten door zijn vrijwilligerswerk. Hij deelt
zijn leven in stukjes. Dat kan met een goede structuur en
vooral een goede agenda.
Toen hij jong was moest hij in die tijd natuurlijk in militaire
dienst. Daar werd hij boordschutter, leerde autorijden en de
radio bedienen in Veldhoven. Na zijn opleiding werd hij naar
Assen verplaatst. Hij had er niets te doen en ging uit verveling
met zijn maten wadlopen naar Schiermonnikoog.
Hij is getrouwd met Johanna, die ook niet stilzit. Johanna komt
uit Breedenbroek en was wijkverpleegster in Arnhem. Ze was
toen ook verplicht om in haar wijk te wonen. Toen ze
trouwden, ging Han er ook heen. Han komt ook uit
Breedenbroek, toen met het adres Groot Breedenbroek 74.
In 1980 kwamen ze naar Dinxperlo. Ze woonden eerst op het
Hogeveld en nu aan de Aaldershuuslaan 36. Han werkte bij de
Deco in Varsseveld op de tekenkamer. Zijn beroep was eerst
magazijnbeheerder van halffabricaten, vooral voor
zelfbouwpaketten voor Wehkamp. Daar moesten
bouwtekeningen bijkomen. Dat lag hem wel. Hij deed veel
tekencursussen en werd interieurarchitect winkelinrichting. Hij
ontwierp tuincentra, alle Experts, E P winkels enz. Al met al
zo’n 60 winkels.
Zijn werk moest met de tijd mee. Computercursussen,
blindtypen, offertes maken, 3 d tekeningen, automatisering.
De goedlopende Deco ging failliet toen Han er 36 jaar gewerkt
had. Hij was toen 59. Daarna werkte hij nog 2 jaar bij
Finnwood. Hij ging met pensioen, na een paar jaar WW en in
die tijd de IOW voor mensen die er 40 jaar hadden opzitten. .
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Zijn moeder kon alleen naar het dr. Jenny als de familie haar
eten gaf. Dat deed Han heel vaak. Het was een rouwachtige
tijd, volgens Han. Je ziet je collega’s niet meer. Die zag je meer
dan je eigen vrouw.
Toen begon hij met de dagopvang in dr. Jenny. In die tijd
brachten kinderen ook de koffertjes met eten rond, daarna
vrijwilligers met de auto. Dat deed Han ook, 50 per box. Dat
kon qua benzine niet uit, maar dat gaf niet. Het was leuk werk.
Mensen verwachtten vaak een praatje, maar als je 25 boxen
van half 12 tot 13.00 uur moet rondbrengen, dan heb je niet
veel tijd over. Soms even de box openen. En proberen wat
vrolijkheid te brengen.
Han is een liefhebber van oudheidkunde. Zoals ADW
en Bewaar ’t Olde,
Ook op kerkelijk gebied heeft hij zijn sporen verdiend: diaken
en 24 jaar ledenadministratie. Nu nog de cantorij en de
bezoekgroep jubilea. Verder was hij secretaris van de
wereldwinkel.
Han en Johanna hebben 3 kinderen en hebben een
kleindochter en kleinzoon.
Vanaf 2008 is Han lid van de PCOB. Ook voor de
rechtsbijstandsverzekering en de belangen voor ouderen. Wat
jammer dat ook de PCOB op de laatste benen lijkt te lopen en
er zo moeilijk jongere leden en nieuwe bestuursleden te
vinden zijn, volgens Han.
Tita de Boer en Koos
Klunder
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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
Mevr. Annie Veerbeek-Geurkink,
Mevr. Gerda Keuper
• Vacature !!!!
0-0-0-0-0-0-0-0-0

tel. 65 34 84
tel 65 33 62
tel. 65 14 55

Lief en Leed:
Mevr. Annie Veerbeek- Geurkink
e-mail: tenaveerbeek@kpnmail.nl
Hulp Belasting Aangifte ( HUBA )
Dhr. Th. Veerbeek,
e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl
Vrijwillige Ouderen Adviseur ( VOA )
Mevr. A. Berentschot-ter Avest
e-mal: berentschot@hetnet.nl
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tel. 65 3362

tel. 65 31 62

tel. 65 32 10

De planning voor 2022 ziet er als volgt uit:
18 januari …. Geen bijeenkomst
15 februari….Geen bijeenkomst
15 maart. JAARVERGADERING.
Mevr. Willy Wienholts komt haar verhaal
vertellen
over spierziekten
19 april in K.C. hopen we dhr. Joop Wikkerink ,
wethouder in onze gemeente te begroeten en met hem
van gedachte te wisselen over de WMO,de WLZ enz.
17 mei in K.C. komt Dick Langweerden en u weet het al,
hij komt vertellen over de uilen(stand) in de Achterhoek.
21 juni voor deze middag staat een excursie gepland
naar de fietsfabriek van Van Raam in Varsseveld.
20 sept. Dhr. Eric Wichgers , directeur van FIGULUS komt
vertellen over het werk van deze instelling.
18 okt. in K.C. Jan en Rianne Westerhof uit De Heurne
doen dan verslag van hun reis naar Dubai.
22 nov. in K.C. een lezing over geriatrie en m.n. over
dementie .
De gehele uitvoering van deze planning is en blijft onder
voorbehoud !
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