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UITNODIGING
voor de bijeenkomst op dinsdag 17 mei 2022
in het Kerkelijk Centrum. Aanvang 14.30 uur
Hopelijk dit keer GEEN afstel zoals in nov.‘21
Want voor deze middag hebben we weer een bewoner uit
De Heurne uitgenodigd, t.w. Dick Langwerden. Hij houdt zich
al jaren bezig met het wel en wee van UILEN en in het
bijzonder met de stand van uilen in de Achterhoek. Zelf
schrijft hij:
“Ik ben al ruim veertig jaar lid van de Kerkuilenwerkgroep
Achterhoek en Liemers en verzorg een lezing over inheemse
uilen.
In een algemeen gedeelte krijgen de meest voorkomende
uilen in Oost-Nederland de aandacht: de steenuil, de bosuil,
de ransuil en de kerkuil. In de lezing staat de kerkuil centraal.
Middels een power-point presentatie wordt informatie
gegeven over de leefwijze van de kerkuil, het territorium, het
broeden en verzorgen van de jongen. Ook de prooikeuze
komt aan bod maar ook de doodsoorzaken.
Tijdens de lezing krijgt het onderzoek naar het trekgedrag,
gebaseerd op ringgegevens, ook aandacht.
Tenslotte wordt nog een en ander verteld over de
ontwikkeling van de kerkuilenstand, zowel in de Achterhoek
en Liemers als landelijk.
De lezing wordt afgesloten met de mogelijkheid om vragen
te stellen”.
We krijgen dus veel informatie die u vast en zeker niet wilt
missen. Gasten zijn ook van harte welkom!!
Entree € 2,00 p.p.
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Vooraf….
De aprilmaand ligt al weer bijna achter ons. We vierden
Goede Vrijdag en Pasen en ook weer een koningsdag op de
oude bekende manier. We hebben dat allemaal weer op
onze eigen manier beleefd en er bij stilgestaan.
Maar wat we nog niet konden vieren was Vrede in Oekraïne.
We verbazen ons er over dat er na zoveel jaren van relatieve
rust in Europa zo’n vreselijke oorlog kan woeden. Ik denk dat
er maar weinig Europeanen zijn die deze strijd
rechtvaardigen, want wat is er nou fijner dan te wonen en te
leven in een wereld zonder haat en oorlog, maar met grote
verdraagzaamheid en respect voor elkaar.
Juist Goede Vrijdag en Pasen leren ons om op die manier met
elkaar om te gaan en elkaar te wijzen op de woorden van
Jezus. Woorden over Liefde en Vrede, oog te hebben voor de
mensen om je heen en op die manier een
toekomstbestendige wereld te maken zonder haat en
geweld.
De vijftig dagen – zeven weken- tussen Pasen en Pinksteren
vallen deels in april en deels in mei. Het is een tijd van
ontluikende planten, bomen en struiken en een tijd om te
genieten van de mooie Achterhoekse natuur.
We mogen en kunnen weer vooruitkijken en wat meer
relaxter met Covid omgaan. Hopelijk blijft u een ernstiger
vorm van besmetting bespaard en kunt u bijvoorbeeld in
gezondheid onze bijeenkomsten weer bezoeken.
Het bestuur kijkt er naar uit.
Tenslotte… hebt u al nagedacht over de vacature in ons
bestuur en wilt u ons best een paar jaar helpen?
Kom en vertel het ons!
Henk Wassink. vz.
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Verslag PCOB bijeenkomst op 19 april 2022 in het
Kerkelijk Centrum.
Aanwezig 40 personen. Om half drie heet de voorzitter
iedereen hartelijk welkom. Hij vertelt dat deze bijzondere tijd
-i.v.m. de gebeurtenissen momenteel in de wereld- vast in de
geschiedenisboeken komt. De paasdagen zijn weer voorbij
met onder andere The Passion op Witte Donderdag op de t.v.
met als thema ” Alles komt goed”. We mogen dit geloof
delen met onze medemensen want “Het is beter te geven dan
te ontvangen” en gaat hij voor in gebed.
Dan geeft hij het woord aan de heer Joop Wikkerink,
wethouder van de gemeente Aalten. Hij heeft o.a. de WMO
onder zijn beheer [wet maatschappelijke ondersteuning]
hieronder vallen o.a. gezondheid en ouder worden. Het is
belangrijk om te proberen vitaal te blijven, je voor te
bereiden op het ouder worden, mee te blijven doen in de
maatschappij. Komen er problemen dan kun je aankloppen
bij de WMO voor bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er komt dan
een consulent bij je op bezoek die helpt om hiervoor een
oplossing te zoeken. De heer Wikkerink moet nog naar een
andere bijeenkomst en neemt afscheid na het in ontvangst
nemen van een attentie. Mevr. Daniëlle Wensink [assistente]
blijft nog om eventuele vragen te beantwoorden.
Nog voor de pauze gaat het dan verder over de WOZ [wet
ouderenzorg]. Mevr. Noëlle Mebius consulent van Careaz
vertelt hierover en beantwoordt vragen. Careaz verleent
thuiszorg en verpleeghuiszorg wat onder de WLZ [wet
langdurige zorg] valt. Het is allemaal behoorlijk ingewikkeld
maar met vragen kun je altijd bij de WLZ aankloppen. En
dan is er pauze met een glas fris of water waarna er nog
verschillende vragen gesteld worden. Verder raadt ze aan dat
het verstandig is voor echtparen bij de notaris bij volmacht
vast te leggen [als één van hen wilsonbekwaam wordt] zodat
de partner alleen beslissingen kan nemen.
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De voorzitter bedankt de dames voor de uitleg en biedt ook
hen een attentie aan.
Op de bijeenkomst in mei zal dhr. Langwerden ons van alles
vertellen over uilen en in juni gaan we naar het bedrijf “Van
Raam” in Varsseveld waar ze aangepaste fietsen maken.
Hij sluit af met enkele woorden uit een boekje van de
landelijke bond: “Dat je er bent maakt je de moeite waard.
Mensen hebben mensen nodig”.
Allemaal bedankt en wel thuis.
Annie Veerbeek.
Lief en leed.
We hebben deze maand twee jarige leden met een
respectabele leeftijd.
Mevr. Veldhorst-Oversteeg mocht op 9 april haar 93ste
verjaardag vieren en
dhr. Westerveld op 19 april zijn 96ste verjaardag.
We feliciteren beide leden van harte en wensen hen een
goed nieuw levensjaar toe.
Mevr. Keuper-Houwer wacht op opname in het ziekenhuis,
wat soms lang duurt en veel van je geduld vergt. Mevr.
Smees- Bruggink is met gezondheidsproblemen tijdelijk
opgenomen in het “Dr. Jenny verzorgingshuis”. We hopen
dat ze spoedig weer opgeknapt is en weer naar huis kan. We
wensen ze allebei veel sterkte toe.
Gerda Keuper en Annie Veerbeek.
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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- Rosegaar
• 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-mail: berentschot@hetnet.nl
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tel. 65 3362

tel. 65 31 62

tel. 65 32 10

Toekomst van Soba – afdelingen.
De SOBA staat voor Samenwerkende senioren Bonden
Aalten. Op dit moment zijn dat de PCOB afd. Aalten, de KBO
afd. Aalten, de PCOB afd. Dinxperlo en op papier ook nog de
ANBO afd. Aalten.
Het is een heel prettige samenwerking de laatste jaren , er
kwamen gezamenlijke bijeenkomsten en de programma’s
werden op elkaar afgestemd. Samen organiseerden we al
jaren de fietstochten en werkten we ook samen met FIgulus
en de Gemeente Aalten.
Maar er dreigen donkere wolken boven de SOBA, want zowel
de PCOB als de KBO in Aalten heeft grote moeite nieuwe
bestuursleden te vinden. Beide afdelingen zien daardoor
maar heel weinig toekomst meer voor hun werk. Zo dreigt
31 december 2022 een sombere avond te worden voor deze
afdelingen.
Maar ook richting afdeling Dinxperlo is de lucht niet meer
onbewolkt. De komende twee jaren treden meerdere
bestuursleden af en kunnen we de vacatures niet meer
invullen. Het is ook een verantwoordelijkheid van u – onze
leden – of wij bestaansrecht houden of niet.
Henk Wassink

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 mevr. Noëlle Mebius van
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Careaz en met hen 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 , 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 rijbewijskeuringen
In het Borchuus te Varsseveld worden in het 2e
halfjaar rijbewijskeuringen gehouden op de
zaterdagen:
16 juli, 27 augustus, 17 september, 15 oktober, 12
november en 10 december.
Met ingang van mei moet voor de keuring
€ 30,00 betaald worden.
Met vriendelijke groet
Jan Meijnen
Tel. 0543 47 65 13
Ook voor een keuring op 7 mei of 11 juni kunt u zich nog
aanmelden.
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