
 

1 

 

 

P C O B 

AFDELING DINXPERLO 
Opgericht 20 oktober 1992 

 
                             oktober 2022    nr. 10 
 

 
         wat brengt   
     de komende winter ? 
 
 

 
zorgen   
 of 
      opluchting                       
 

 
 

 PCOB    belangenbehartiging    PCOB 
 

 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

U i t n o d i g i n g  
Voor de bijeenkomst op 18 oktober 2022 

In het Kerkelijk Centrum.  Aanvang 14.30 uur. 
Jan en Rianne Westerhof van de Lage Heurnseweg  willen 
ook ons laten genieten van hun prachtige reis door Zuid-
Afrika. Tijdens een kort gesprekje ter voorbereiding was 
duidelijk te merken dat ze die reis geweldig hebben 
genoten . De lach was voortdurend op Jans gezicht. 
Zelf schrijven ze het volgende 
“Presentatie reis Zuid-Afrika  
In 2016 hebben wij een reis gemaakt naar Zuid-Afrika. 
Eerst naar Pretoria en later met een binnenlandse vlucht 
naar Port Elisabeth. Daar hebben we een auto gehuurd 
en hebben we een gedeelte van de zuidkust verkend, tot 
aan Kaap de Goede Hoop.  
Het is een heel bijzonder land met een enorme 
verscheidenheid aan landschappen, (wilde) dieren, 
mensen en geschiedenis. De Nederlandse koloniale tijd 
was nog op veel plaatsen te zien. Niet in de laatste plaats 
vanwege de taal die veel op het Nederlands lijkt.  

We hebben tweemaal een 
Jeepsafari gedaan en toen heel 
veel wilde dieren gezien, wat echt 
prachtig was. Van de big five 
hebben we gezien: leeuw, olifant, 

buffel en neushoorn, maar het luipaard helaas niet.  
Jan en Rianne Westerhof “.  
Vast en zeker de moeite waard om te komen en een 
mooie en gezellige middag te beleven”. 
Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent van de PCOB. 
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Van de voorzitter: 
Binnen één week ontmoette ik Hans de Graaff uit Bredevoort 
twee keer. De eerste keer was op de avond van Passage hier in 
het K.C. en de tweede keer was bij de jubileumviering van de 
KBO in Aalten. 
Beide keren haalde hij een gezegde aan dat hij bijna als 
lijfspreuk hanteert in zijn speeches en boeken, nl..  
 “Alles herhaalt zich, maar telkens een beetje anders”. 
Vaak denk je dat heb ik eerder meegemaakt of gezien, maar 
het is toch weer net iets anders en hoe ga je daar dan mee om. 
Daarbij moest ik denken aan een kort verhaaltje over  een 
rups.  
In de bijbel is een verhaal te vinden dat past bij de uitspraak 
van Hans de Graaff. Het staat in het evangelie van Mattheüs.
   
Mattheüs vertelt hier over een gedaanteverwisseling van Jezus 
Op de hoge berg verandert Jezus van gedaante en zien de 
discipelen Mozes en Elia naast Jezus. Eigenlijk vinden Petrus en 
Jacobus het prachtig en willen ze het liefst daar op die berg 
blijven. In hun gedachten hebben ze al tenten gebouwd.  
Maar dan gebeurt er nog iets onverwachts: Uit een wolk klonk 
een stem “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. 
Luister naar hem” 
Petrus en Jacobus hebben het niet meer, ze zijn doodsbang. 
Een stem uit de hemel betekent je dood , zo was hen geleerd.  
Maar als ze dan weer opkijken zien ze alleen Jezus daar weer 
staan. 
De gedaanteverwisseling was er niet meer.  Was alles dan 
weer gewoon. Nou ik denk van niet. Zo’n gebeurtenis vergeet 
je niet meer. Voor hen was er wezenlijk iets veranderd over 
het denken wie Jezus was. Hij leek weer op dezelfde Jezus , 
maar was dat voor Petrus en Jacobus niet meer.  
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God zelf had het hen – Petrus en Jacobus -  duidelijk gezegd. 
Geen twijfel meer mogelijk. Jezus was en is voor en na de 
gedaanteverwisseling nog steeds dezelfde, geen twijfel 
mogelijk. 
.Daarbij moest ik ook denken aan een kort verhaaltje en dat wil 
ik u niet onthouden.  
  De RUPS 
Er zat een rups langs de weg.   En hij zat heel erg stil. 
Hij zei niemand gedag.   
Zo kenden de dieren hem helemaal niet. 
Normaal was rups altijd degene die HALLO schreeuwde 
Nog voordat je hem had gezien. 
Hè, wat is er rups, zei de sprinkhaan, 
Hé, wat is er, riep hij : Geef eens antwoord. 
Maar de rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks. 
Kun je niet opstaan, zei mier,  wacht ik help je wel even. 
En hij stak zijn handen onder zijn armen 
 en hees hem overeind, 
maar op zijn eigen benen staan deed de rups niet. 
Mier liet hem maar weer zakken 
En zo zat hij daar weer, stil en zei niks, die rups. 
Ook het duwen van de  tor en het kietelen van de meikever, en 
het blazen van de krekel en het smeken van de bij en het 
spugen van de vlieg en het schelden van de duizendpoot hielp 
helemaal niks. 
Toen kwam het lieveheersbeestje voorbij. 
Hij keek hij maar eens goed, hij zei niks en hij deed niks. 
Hij ging alleen maar zitten, naast rups, langs de weg. 
Zo zat hij daar een dag en een nacht en nog een dag 
En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken. 
Dat was de rups die open ging  Aha, zei het lieveheersbeestje,  
ik wist wel dat je het in je had.  
Toe maar wees niet bang. 
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En in het licht van de eerste zonnestralen 
Sloeg de vlinder zijn vleugels uit. 
 
 De rups verpopte in de cocon en onderging daar een 
gedaanteverwisseling … de rups was  een prachtige vlinder 
geworden. Van rupsje nooit genoeg naar een schepsel dat 
vertelt van een nieuwe toekomst;  dus duidelijk veranderd, 
maar ook is duidelijk:  zonder rups geen vlinder. 
 
 

 
 
Vaak willen wij ook wel eens te snel en te vroeg hulp verlenen. 
Dienstbaar zijn moet niet opdringerig zijn, maar vraagt om  
geduld, wachten en kijken en misschien komt er dan ook een 
vlinder tevoorschijn iets wat je niet verwacht,  maar waar je 
van mag genieten. 
 
Tot slot een klein rijmpje op basis van een couplet van lied 
981, een beetje aangepast. 
  Gij voedt de rupsen in ons midden 
  Gij kleedt de bloemen op het veld 
  Vader, Gijzelf zijt in ons midden. 
  Wij danken voor al wat U gegeven hebt! 
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Lief & Leed 

In de maand augustus zijn 2 van onze leden 90 jaar 
geworden en wel: Mevr.Jansen-Albert en dhr. Hoftijzer. 
We feliciteren beide met deze respectabele leeftijd en 
hopen dat ze samen met kinderen en kleinkinderen een 
fijne dag hebben gehad.  
Wat de afdeling leed betreft hebben we één nieuwe 
melding. Mevr. Westerhof-Houwer heeft een nieuwe 
heup gekregen en moet daarvan nu herstellen, wat zoals 
we allemaal wel weten de nodige tijd en geduld kost. We 
wensen haar en haar man veel sterkte toe. Verder 
wensen we een ieder die met ziekte en moeilijkheden te 
kampen heeft heel sterkte en Gods nabijheid toe. 
   Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 
 
Verslag PCOB bijeenkomst Dinxperlo op 20 september 
om 14.30 uur in het K.C. 
Kort na half drie heet de voorzitter de 29 aanwezigen 
hartelijk welkom en in het bijzonder de heer Eric 
Wichgers van Stichting Sociaal Welzijn in de gemeente 
Aalten. Hij vertelt over Hans de Graaf die hij in één week 
twee maal ontmoet heeft. Zijn lijfspreuk is: alles herhaalt 
zich wel een keer, maar het is nooit hetzelfde. Dan volgt 
er een verhaaltje over een rups die een 
gedaanteverwisseling ondergaat en een prachtige vlinder 
wordt. Vervolgens een gedeelte uit het Matteüs 
evangelie, waar Jezus samen met Petrus Jacobus en diens 
broer Johannes op een hoge berg ook verandert van 
gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren 
werden wit als het licht. Daarna klonk er een stem uit een 
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wolk ‘Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde. 
Luister naar Hem!’ Daarmee is er wezenlijk wat 
verandert. Dan leest hij uit het liedboek een lied voor dat 
ook over rupsen gaat en gaat voor in gebed.  
Hierna krijgt Eric Wichgers van “Figulus welzijn” het 
woord. In Aalten zetelt deze organisatie in twee 
gebouwen en in Dinxperlo in het Kultuurhus. Ze werken 
samen met heel veel organisaties. { verenigingen 
huisartsen scholen sportclubs buurthuizen vluchtelingen 
ouderen mantelzorgers enz.} Door middel van deze 
connecties komen ze mensen op het spoor die hulp goed 
kunnen gebruiken o.a. ouderen jongeren en soms ook 
kinderen. Hun streven is om iedereen mee te laten doen 
in de maatschappij. Figulus betekent trouwens 
pottenbakker. 

Het logo bevat twee handen 
die een schaal vasthouden. 
De schaal staat voor het 
leven.  Rond kwart voor vier 
is er pauze. De voorzitter 
dacht dat Eric er ook na de 
pauze nog zou zijn, maar hij 
moest weg. Na de pauze 
krijgen we informatie over 
de PCOB. Allereerst is er op 

woensdagmiddag 28 sept. om 14.30 uur in het K.C. een 
bijeenkomst over “Wonen in de gemeente Aalten”. Deze 
middag wordt georganiseerd door SOBA. { 
Samenwerkende Ouderen Bonden Aalten} Alle informatie 
hierover staat in de nieuwsbrief no. 9 en in De Band. Dan 
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nog wat mededelingen over de PCOB Dinxperlo: Henk 
Wassink is kortgeleden naar een besturen dag  geweest 
{Veluwe en Achterhoek}.Het is heel moeilijk “nieuwe 
bestuursleden te vinden en door overlijden gaat het 
aantal leden achteruit. In ‘Dinxperlo van 150 naar 120 
leden. De landelijke bond lobbyt bij de politiek en krijgt 
daar dingen voor elkaar die belangrijk zijn voor ouderen. 
We zingen nog samen het Wilhelmus, omdat het 
Prinsjesdag is. We worden even attent gemaakt op het 
mandje voor een bijdrage Lief en Leed. Als besluit leest hij 
de woorden voor van de Daila Lama welke ook te lezen 
zijn op de achterkant van  nieuwsbrief no. 9.  
     Annie Veerbeek. 

 
P e r s p e c t i e f   
 Op wonen in de gemeente Aalten 
Waar kan ik in de gemeente gaan wonen? 
 Wie krijgt bij voorrang een woning? 
  Welke woningen worden gebouwd? 
Wie kan mij helpen bij het zoeken naar ………? 
 Hoe lang duurt het voor een passende woning 
voor mij gebouwd kan worden? 
 Wat zijn financieringsvoorwaarden? 
Hoe krijg ik zicht op een huurwoning? 
 Wanneer kom ik in aanmerking voor een 
levensloopbestendige woning? 
 
Allemaal vragen, jawel,  maar die hebt u ook wel.  
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                    DUS KOM MEEPRATEN 
Op 28 september  en  op 4 oktober 2022 komen 
panelleden met u in gesprek over de woningproblematiek 
voor mensen van jong tot oud. 
 
28 sept. in het Kerkelijk Centrum aanvang 14.30 uur 
  4 okt.   in ’t Noorden   aanvang 19.30 uur 
Geef dit bericht door, want informatie is heel belangrijk. 
 

De rijbewijskeuringen  
In het Borchuus te Varsseveld worden in het 2e 
halfjaar nog rijbewijskeuringen gehouden op de 
zaterdagen: 
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 
 

 

 

 De  Big Five 

        in 

  Zuid-Afrika 
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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 

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 
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De planning  voor de komende herfst         
 
 
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 Zuid-
Afrika. 
 
 

 
 
22 nov. in K.C. een lezing over  
“Positieve Gezondheid “ 
waarbij twee ambassadeurs 
van KBO-PCOB als 
gastsprekers aanwezig zullen 
zijn. 
 

 


