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                          U i t n o d i g i n g 
 Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsbegroeting op 
woensdag 18 januari 2023. Aanvang 14.30 uur, in het 
Kerkelijk Centrum. 
Deze middag komt Gert Rougoor, bij velen van ons  
bekend, is zeer betrokken bij de natuur. Hij komt 
daarover vertellen en laat prachtige opnames zien. Hij 
schrijft zelf over het onderwerp:   
 

                                       POELEN IN HET VELD   
“WATER VAN LEVENSBELANG VOOR ALLES WAT LEEFT 
 Een powerpont –presentatie over water in de natuur, en 
de noodzaak daarvan. 
De overlast van teveel water voor de boer in mijn 
jeugdjaren en het tekort aan water in de laatste jaren. 
Met en beetje nostalgie terugkijken op het vrije 
boerenleven in mijn jeugd, de eenvoudige , maar 
moeilijke strijd om het bestaan.  
Met  de voortdurende drang tot vernieuwing naar betere 
methode.  Dit in relatie met het water; teveel of te 
weinig.  Maar ook wat er allemaal leeft bij, in het water 
en er onder.  
Informatief, maar voor velen  ook   nostalgische 
herinnering.”    Gert Rougoor 
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Advent 
 
Overweging. 
De laatste Nieuwsbrief van ons in 2022 ontvangt u op het 
moment dat we al aangekomen zijn in de Adventstijd. 
Advent is de tijd van verwachting en uitzien naar kerst. In 
de donkere dagen voor kerst kan het heel goed zijn om 
vooruit te kijken naar kerst en hoop en vertrouwen te 
vinden in de boodschap die we hebben gekregen. De 
boodschap dat Jezus naar onze wereld gekomen is om 
ons weer volop hoop te geven op Gods meeleven met 
ons. 
Zelf kijk ik dan vaak in het Liedboek en ook nu vond ik de 
Adventstijd prachtig weergegeven in Lied 455. Daarboven 
staat “Het zal geschieden in de laatste dagen” het lied 
kent vier coupletten voor de adventszondagen dan één 
voor de kerstnacht en één voor de kerstmorgen. 
Het laatste couplet verwijst naar het evangelie van 
Johannes 1. “In den beginne werd het woord gesproken 
dat was bij God en aan Hem gelijk” 

    Vertrouwend op die woorden 
wens ik u allen, ook namens het 
bestuur, een goede Adventstijd 
en gezegende Kerst. 
 

 

 

Rejoice   Verheug u! 
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Lief & Leed 
Van onze Leden waren er in okt. 4 jarig.  
Op de derde werd mevr. Springelkamp-Kok 80 jaar. Op 12 
okt. waren er 2 jarigen en wel mevr. Overbeek- de Jong 
90 jaar en mevr. Lammers-Boom 95 jaar. En op 24 okt. 
werd mevr. Westerveld-Oenk 90 jaar.  
Alle 4 nog van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een 
gezond nieuw levensjaar toe. 
Op 5 okt. is overleden ons lid de hr. Herman Prinsen hij is 
83 jaar geworden, we wensen zijn vrouw en kinderen 
heel veel sterkte om dit verlies te 
dragen.                                                                                                      
   Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 

 

 

Verslag PCOB bijeenkomst op 22 nov. 2022. 
Om 14.30 uur opent Henk Wassink de bijeenkomst en 
heet iedereen hartelijk welkom. 
Dan worden de namen van de leden genoemd die dit jaar 
overleden zijn. Het zijn 6 leden, er wordt een ogenblik 
stilte in acht genomen. Vervolgens leest hij een gebed 
voor dat staat onder lied 847 in het Liedboek. 
Dan krijgen de dames Anne-Marie Oosterwijk en Joke de 
Coninck, ambassadeurs-positieve-gezondheid uit 
Doesburg het woord. Het gaat niet over voeding 
bewegen of roken, want gezondheid is meer dan niet ziek 
zijn. Het gaat over de kwaliteit van leven, genieten van 
dingen, meedoen erbij horen! Er volgt een kort filmpje 
met daarin huisarts Machteld Huber,  
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Zij had op vrij jonge leeftijd al te maken met ernstig ziek 
zijn. Zij strijdt  voor een andere aanpak bijvoorbeeld: 
Waarmee kan ik je helpen i.p.v. wat mankeert je? Oog 
voor de hele mens en zijn veerkracht. Er volgt een korte 
pauze met enkele mededelingen. Per 1 januari 2023 
stoppen KBO en PCOB Aalten definitief. Ook de 
samenwerking SOBA stopt. Vanuit Aalten hebben zich 5 
leden opgeven in Dinxperlo. Op 31 december  laten zich 8 
leden uitschrijven, de reden is  de hoge leeftijd. Het 
ledenbestand is momenteel 115. Agnes te Pas oriënteert 
zich of ze wat kan betekenen voor de PCOB. We horen 
het op de jaarvergadering. De volgende samenkomst is 
op 18 januari (Nieuwjaarsbegroeting). Op één 
samenkomst na is het programma voor 2023 klaar. Na de 
pauze krijgen we allemaal een A-viertje met het thema 
“Hoe gaat het met U” Er staan 6 vragen op over mijn 
positieve gezondheid , lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, 
dagelijks functioneren. Elk onderdeel heeft ook weer 7 
vragen, die we allemaal een cijfer mogen geven. We zijn 
er heel druk mee en overleggen met onze tafelgenoten. 
Aan het eind mochten we van elk onderdeel het 
gemiddelde uitrekenen in een spinnenweb zetten, 
hierdoor krijg je een goed overzicht van je eigen welzijn. 
De dames worden bedankt en krijgen een pakketje met 
lekkere dingen aangeboden. De afsluiting bestaat uit een 
tekst van onze voormalige koningin Beatrix. 
     Annie Veerbeek. 
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Bericht van de penningmeester. 
In het bestuur is besloten om de contributie voor 2023  

ongewijzigd te laten. 

Dat betekend € 35.-voor een alleenstaande en € 55.-voor 

een gezinsverband. 

De bedragen voor de donateurs zijn respectievelijk € 20.- 

en € 30.-. 

Wij verzoeken u bij de betaling ook uw adres te 

vermelden en van de damesleden de meisjesachternaam. 

Wij werken niet met incassomachtigingen of  i.d. en 

daarom verzoeken wij u om  in het eerste kwartaal van 

2023  zelf de contributie over te maken. 

Natuurlijk kunt u ook  gewoon per kas betalen. 

Na 1 april 2023  gaan we de herinneringen versturen. 

 

Afdelingsbijeenkomsten. 

Op de afdelingsbijeenkomsten vragen wij een bijdrage 

van € 2.- voor de koffie/thee en het bekende sapje.  

Ook het  doosje voor Lief en Leed staat er dan!! 

 
Het bankrekeningnr. van de PCOB, afd. Dinxperlo is: 
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(IBAN) NL11RABO0318022699. 

Namens het bestuur , G Nijeboer. 

 

 

 

 

 

 

  Programma PCOB Dinxperlo 2023 

Let op: in 2023 bijeenkomsten op WOENSDAGMIDDAG 
 

Wo. 18 jan. Gerrit Rougoor “Poelen in het veld” 

 Nieuwjaarsbegroeting 

Wo. 15 febr. Joost Boersma  vertelt over zijn werk  

           de douane en bij de Fiod = Fiscale Inlichtingen en    

 Opsporingsdienst  

Wo. 15 maart  Ledenvergadering en bestuursverkiezing 

 Anco Stigma en Annemieke Memelink komen 

 vertellen overWerken voor de FAO in Bolivia 

 FAO= Food and Agriculture Organization of the  

 United Nations 

Wo. 19 april  Theo Rutgers  ambassadeur van VVN  

 Geheugen opfrissen met nieuwe regels enz. in het 

 verkeer 

Wo. 16 mei    Excursie naar Doesburg. 

 

W0. 27 sept.  Burgemeester Stapelkamp   

 komt vertellen over het ambt van burgemeester. 

Wo. 18 okt. cabaretvoorstelling “De juf, de bakker en de 

 dominee” 

Do.  14 dec. Advent- kerdstviering 
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Soba = Samenwerkende 
Ouderen Bonden Aalten 

Het zat er aan te komen en dat zowel de PCOB afdeling 
Aalten als de KBO Aalten gaan stoppen. 
Beide hebben besloten om hun werkzaamheden met 
ingang van 1 januari 2023 te beëindigen.  
De PCOB Aalten stopt als afdeling van de landelijke 
organisatie. De leden kunnen lid blijven van de landelijke 
PCOB  of zich als lid aanmelden bij andere afdelingen. 
De KBO Aalten was een zelfstandige vereniging. Hun 
leden kunnen, als ze dat willen, zich eveneens aanmelden 
bij andere  ouderenverenigingen. 
Met het besluit te stoppen kwam ook het voortbestaan 
van de SOBA ter sprake.  Het bestuur van de SOBA, 
bestaand uit afvaardigingen van PCOB Aalten, KBO Aalten 
en PCOB Dinxperlo, heef besloten nu twee van de drie 
afdelingen wegvallen ook de SOBA  op te heffen m.i.v.  
1 januari 2023. Daarmee komt samenwerking te vervallen 
en ook stopt daarmee de werkgroep Fietstochten. 
Dat afdelingen stoppen heeft als hoofdreden dat er geen 
nieuwe bestuursleden te vinden zijn, ondanks dat er al 
een paar jaar intensief gezocht is naar kandidaten. 
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Persoonlijk vind ik het jammer dat de samenwerking 
stopt, want de contacten waren heel plezierig en 
iedereen waardeerde de overlegmomenten en 
onderlinge steun. 
 
Voor ons als afdeling Dinxperlo verandert er voorlopig 
niet zoveel. In deze Nieuwsbrief kunt u het programma 
voor 2023 al lezen, maar het bestuur heeft wel dringend 
behoefte aan een paar leden die een vacature willen 
invullen.  
Weet u, u behoeft niet jong te zijn om dat te doen, want 
het huidige bestuur is dat ook niet – uitzonderingen 
daargelaten -  om opbouwend en zinvol bezig te zijn.  
                            Henk Wassink 
 
Bij de opening van de bijeenkomst op 22 november heb 
ik een tekst gelezen die staat bij Lied 847 in het Liedboek. 
Omdat de tekst in de ik-vorm staat heb ik die aangepast 
naar de wij-vorm.  
 
 Hoor ons, God,   
 als wij tot U roepen. 
 U ziet ons verdriet en onze goede tijd 
 U kent onze vragen,  
 vragen die onze gedachten vervullen. 
 U weet hoe wij wel eens opzien 
 tegen een nieuwe dag. 
 Versterk in ons het geloof  
 dat wij onze weg niet alleen gaan. 
 Troost ons met Uw aanwezigheid 
 nu en in alle dagen die komen.  
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En ter afsluiting las ik woorden van onze voormalige 
koningin Beatrix: 
 Onze wereld heeft mensen nodig 
  met passie en betrokkenheid 
 die een plaats geven aan wie zijn buitengesloten, 
  die klaars staan voor medemensen 
 en die blijven geloven in het goede.    
     Henk Wassink 

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 

mailto:t.j.veerbeek@hetnet.nl
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 e-mal: berentschot@hetnet.nl  tel. 65 32 10 
 
 

 

 

 

 

Het bestuur wenst u goede , 

gezegende Kerstdagen en een 

gelukkig en gezond 

Nieuwjaar. 
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