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    U i t n o d i g i n g 
voor de bijeenkomst op dinsdag 15 maart 2022 

in het Kerkelijk Centrum.     Aanvang 14.30 uur. 

 
Deze middag komt onze plaatsgenoot Willy Wienholts 

vertellen over haar aandoening dystrofie en dystonie. 

Zelf schrijft ze hierover: 

“Tijdens de middag presentatie vertel ik eerst iets over de 

aandoening dystrofie en dystonie. Door mijn verhaal te 

vetellen probeer ik op een leuke manier de mensen een beeld 

te geven wat er zoal op je pad kan komen wanneer je te 

maken krijgt met een chronische ziekte. Ik vertel over hoe de 

verschillende behandelingen, opnames of revalidatieperiodes 

er uit kunnen zien. En over de instanties en regeltjes waar je 

tegen aan kunt lopen of waar je geen weet van hebt. 

 

Ervaring leert dat mensen het erg boeiend vinden om dit te 

horen en te zien. Desondanks vertel ik geen zielig verhaal, 

maar laat ik zien dat geluk vaak schuilt in de kleine 

allledaagse dingen. Ik hoop -door de mensen een kijk te 

geven in mijn leven-  tips te geven of ze te kunnen helpen. 

 

Met behulp van power point beelden probeer ik voldoende 

afwisseling te bieden. Mijn verhaal is heel herkenbaar voor 

mensen met een chronische aandoening en ik hoop anderen 

in een soortgelijke situatie te inspireren om altijd door te 

gaan.  

Ik wil laten zien dat vechten altijd zin heeft. Ik houd van het 

leven en geniet er elke dag van. 

Je leven verandert, maar is zeker nog de moeite waard.  

      Dat is de boodschap die ik graag mee wil geven.” 
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Opluchting 
Wat een opluchting…… we mogen weer met meer mensen , 
zonder beperkende maatregelen, samenkomen.  
Jawel, we moeten voorzichtig blijven en schroom daarom 
niet een mondkapje te dragen als u zich daar beter 
beschermd door voelt. Dat geldt ook voor bewegen / lopen 
in het Kerkelijke Centrum. 
Die opluchting was ook merkbaar bij het bestuur toen we op 
14 februari weer op gepaste afstand van elkaar konden 
vergaderen. Zo werd besproken de jaarplanning aan te 
passen, de jaarvergadering werd voorbereid, de 
bestuurssamenstelling onder de loep genomen en Lief en 
Leed met elkaar gedeeld. Natuurlijk kreeg ook het financieel 
welzijn van de afdeling de nodige aandacht. 
De ontspannen sfeer tijdens de vergadering kost wel wat 
extra tijd, maar wordt door iedereen zeer gewaardeerd. 
Hopelijk ervaart u ook de opluchting en kijkt u er naar uit om 
onze bijeenkomsten weer te bezoeken. Verderop in dit 
boekje vindt u een overzicht van de jaarplanning met 
interessante onderwerpen.  Toch zijn suggesties van uw kant 
ook zeer welkom. 
 
 
De afbeelding op de voorkant verwijst naar de 
tempelreiniging in Jeruzalem. Jezus ergert zich aan de manier 
waarop daar handel wordt bedreven. Juist op de plek waar 
zijn Vader in het centrum van de geloofsbeleving staat 
verdraagt hij dat respectloze gedrag niet. 
Zijn actie roept op tot bezinning over de manier waarop we 
met elkaar omgaan. Eigenbelang hoort niet overal voorop te 
staan. Als we in deze tijd kijken naar het nieuws horen en 
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lezen we vaak dat lang niet iedereen dat uitgangspunt deelt. 
U kent vast wel voorbeelden in het groot en ook wel in het 
klein. 
Laten wij oog hebben voor de mensen om ons heen en waar 
mogelijk hun belangen ondersteunen. 
      Henk Wassink 

Lief en Leed. 
Inmiddels bevinden we ons alweer in de tweede maand van 
2022. Van ons ledenbestand vieren twee leden deze maand 
een speciale verjaardag. Op 16 februari vierde dhr. Lammers 
zijn 95ste verjaardag en op de 28ste hoopt Mevr. Rougoor- 
Veerbeek haar 80ste verjaardag te vieren. We feliciteren 
beide van harte en hopen dat ze samen met hun familie een 
fijne dag hebben. Dhr Westerhof is gelukkig ook weer thuis 
na verblijf in “Pronsweide”in Winterswijk. 
Dhr. Rougoor gaat goed vooruit na een operatie van een 
poos geleden in Nijmegen. Mevr. Rougoor-Veerbeek heeft 
nog heel veel beperkingen we wensen haar beterschap en 
veel sterkte toe. Mevr. Veerbeek- Luijmes is weer wat 
opgeknapt en kan weer uit bed om van haar iPad te genieten 
en zo contact houden met haar kinderen, kleinkinderen {en 
achterkleinkinderen}. We wensen hen allen en hun 
familieleden veel sterkte en beterschap. 
         Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 
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JAARVERSLAG 2021 PCOB Afdeling Dinxperlo 

Ook het jaar 2021 werd beheerst door Corona. 
Toch willen we over dit jaar een verslag maken. 

 
Ledenaantal per 1-1-2021 133  
Ledenaantal per 31-12-2021 121  

 
In de loop van 2020 is ons ledenbestand i.v.m. overlijden 
verminderd met 7 personen, te weten:  
Op 22 maart is overleden Mevr. Bohny-Luiyf, Brokkenstraat 14, 
Breedenbroek, 94 jaar. 

Op 23 maart Mevr. Wildenbeest-Vink, Molenweg 12A, 

Breedenbroek, bijna 88 jaar. 
Op 25 maart Dhr. Smees, Het Slat 17, 84 jaar. 
Op 23 april Mevr. Lieftink-Heideman, Spoorstraat 60, bijna 82 
jaar. 
Op 10 mei Dhr. Zweerink, Aaltenseweg 18, 88 jaar. 
Op 31 mei Mevr. Woertman-Meinen, Nieuwstraat 64, 74 jaar.  
Op 5 juni Dhr. Hagers, Bosmanslaan 57, 90 jaar. 

 
Overige opzeggingen : wegens Fysieke/mentale belemmeringen 
Mevr. G.J. Veerbeek-Duenk, De Hagen 95, naar 
verzorgingshuis;  Mevr. Böhme, Kerkpad 21, naar 
verzorgingshuis;  de heer H. Neevel, Lange Akker 22, 
overgeschreven naar Barneveld de heer en mevrouw Herngreen, 
vertrokken naar Aalten mevr. Te Grotenhuis-Veerbeek , Burg. Mr. 
Verbeekstraat 8. 

 
Nieuwe leden:  
mevr. Rutgers-Mateman, Caspersstraat 8, De Heurne en 
de heer D.J. Hengeveld, Varsseveldseweg 9, De Heurne. 

 
 

about:blank
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Afdelingsmiddagen:  
21 september was het programma gericht op ontmoeting en 
gezellig gesprek en er werd een quiz gehouden,  
19 oktober kwamen Wim en Wilma Klompenhouwer vertellen 
over Ghana,  
de middag van 16 november met als thema Uilen werd 
afgezegd/doorgeschoven naar later. 
Om contact te houden met de leden zijn er in de week voor Pasen 
paaseitjes rondgebracht  door de bestuursleden en in december 
werden weer de kerstkransen rondgebracht.  Veel positieve 
reacties. 
Bestuursvergaderingen: werden gehouden onder Corona-
voorwaarden en wel op 
31 mei, 16 augustus, 13 september, 11 oktober, 8 november en 
13 december. 

   Verslaglegging  Annie Derksen 

     
Interview Piet ten Hoopen. 
Als we de trap opgelopen zijn boven de DA drogisterij staan 
Piet en Riky, zijn vrouw,  ons al op te wachten. Direct vallen 
de kleurrijke schilderijen, die overal hangen, ons op. Riky 
houdt o.a. van Ton Schulten, dat is duidelijk. Door haar 
prachtig nageschilderd natuurlijk, als het echte waren dan 
hing er wel voor een half miljoen.       
Het interview houden we in de woonkamer met het ruime 
uitzicht op de kerk, de markt en de apotheek ” We zien 
precies, wie er veel medicijnen nodig heeft “ aldus Piet. We 
blijven hier wonen, zolang het kan, midden in het dorp. 
Piet is geboren in Steenderen, Riky in het koetshuis van 
kasteel Hackfort in Vorden. Allebei Achterhoekers dus.  
De ouders van Piet hadden een drogisterij en 
schildersbedrijf. Piet ging naar de MULO en werkte bij zijn 
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vader in de drogisterij. Dit beviel hem goed. Daarna werkte 
hij o.a. in Zutphen en Arnhem in dit beroep en ging een dag 
in de week naar school voor de opleiding. Na 4 jaar kreeg hij 
zijn vakdiploma. Hij vond dit werk zo leuk, dat hij in elke stad 
bij een drogist naar binnen ging. Je kunt altijd wat opdoen. 
Toen moest hij in die tijd natuurlijk in militaire dienst. Hij 
kwam bij de Marine. Daar werkte hij in de militaire apotheek. 
Alle schepen en kazernes moesten van medicijnen worden 
voorzien. Toen de soldaten uit Nieuw-Guinea met de boot 
terugkwamen, moesten alle medicijnen die over waren, weer 
opgeruimd of weggegooid worden. Ook waren er kisten met 
drugs. Toen nog totaal onbekend, maar je bleef er zo lekker 
wakker van.  
Na de diensttijd leerde hij Riky kennen. Ze trouwden in 1968 
en gingen in Apeldoorn wonen, waar hij bij V en D werkte. Ze 
kregen twee kinderen. (Later twee kleinkinderen ) 
Daarna werd Piet gevraagd voor de V en D in Enschede en 
Deventer. Daar zette hij de benedenverdieping op, hij was er 
parterrechef  van de helft van de verdieping. Parfumerie, 
opmaakspullen, snuisterijen enz enz.  
In 1970 kwamen ze naar Dinxperlo. Ze vinden het hier heel 
prettig wonen en konden het dialect goed volgen. De zaak 
ging goed. Er was later wel concurrentie van het Kruidvat, 
maar door goed advies en de cadeautjes net iets sierlijker in 
te pakken, bleven de mensen wel komen. En Riky had een 
goede binding met de klanten, merkte Piet op. Het was een 
drogisterij/parfumerie. Verder zaken op sportgebied, 
tennisrackets, tenniskleding. Dan nog de eerste zonnebank in 
de Achterhoek en de pasfoto’s. En na Wageningen de 
tweede dropbar van Nederland. Je moest inventief blijven. 
Hun huis is heel vaak verbouwd, dat moest wel om de zaak 
uit te breiden.  
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Piet zat ook in het bestuur van de ondernemingsvereniging. 
Toen Piet en Riky de kans kregen zijn ze gestopt. Ze wilden 
ook van hun hobby’s genieten en konden de zaak verhuren.  
Ze hadden altijd fietsvakanties met B en B’s door heel 
Nederland. Ze gingen soms met de trein naar Den Haag en 
fietsten terug. Ze fietsten in Oostenrijk, Slovenië, Italië.  Ze 
hebben ook een caravan en gaan vaak naar Oostenrijk en 
Italië. Een keer maakten ze een groepsreis met de ANWB in 
de stijl van het tv-programma “We zijn er bijna” Door de 
gezondheid van Riky gaf dat een rustig gevoel, daar de leider 
van de groep een ambulancebroeder was die ook anderen 
opleidde.  
Piet doet aan walking voetbal. Dat is voetbal waarbij je niet 
hard mag lopen 6 x 6 spelers. En hij werkt als vrijwillige bij 
DVOG, d.w.z. een vrijwillige werkgroep bij de voetbal. Een 
avond in de week speelt hij Oostenrijkse trekzak in 
Lichtenvoorde. De eerste opleiding was bij Plucker, maar 
toen hij daar uitgeleerd was, ging hij op harmonica les in 
Lichtenvoorde en kwam hij bij de harmonicagroep Acinom.  
Ze gaan al 10 jaar met de caravan naar de wintersport in 
Oostenrijk. ’s Morgens de auto uitgraven met zijn allen en 
dan afsluiten met een Jägermeister. “Verder nog tennis en 
badminton. Beweging genoeg.  

Aan het eind van de interessante middag liet Piet 
ons nog de prachtige verzameling van de tientallen gapers 

zien. 
We wensen de familie nog heel lang een goede gezondheid 
toe. 
                                                      Tita de Boer en Koos Klunder. 
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FINANCIËN 
Het JAARVERSLAG 2021 wordt op de bijeenkomst van 15 
maart a.s. uitgedeeld en na afloop weer ingeleverd bij de 
penningmeester. 
Het verslag is gecontroleerd door de kascontrolecommissie. 
De commissie is van mening dat de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen en van het financieel resultaat over 2021. 
De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester en 
adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het 
afgelopen verenigingsjaar. 
Was getekend: 
Mevr. G.H.Nijman-Luiten    en door   dhr. J.B.Keuper 
   ( origineel document ter inzage bij de penningmeester) 
  ************************ 

BEGROTING 2022   
Inkomsten   Uitgaven      € 
Contributie  3600 contributie Nieuwegein   2450 
Gemeentesubsidie   250 Bestuurskosten            50 
Giften/ donateurs            50 Sprekers           400 
Consumpties    350 Consumpties           300 
Middagreis    300 Zaalhuur           300 
    Bankkosten             130 
    Nieuwsbrieven          400 
    Middagreis           300 
    Algemene kosten          150 
    Voordelig saldo            70 
   4550          4550 
           ======    ======= 

De penmeester geeft ter vergadering uitleg en informatie. 
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 Bestuur van de PCOB afdeling Dinxperlo 
Zowel in het jaar 2020 als in 2021 zijn er geen wijzigingen – 
zeg verkiezingen of herverkiezingen- geweest binnen het 
bestuur. 
Wel hebben de volgende bestuursleden een nieuwe termijn 
aanvaard, t.w. 
In 2020  Annie Derksen  tot  2023 
   Gerrit Nijeboer  tot  2023 
               Annie Veerbeek tot  2023 
In 2021  Henk Wassink    tot  2024 
               Dick Keuper        tot  2024 
In 2022  Gerda Keuper     tot  2025 … herkiesbaar tot 2025 
 
Blijft staan dat er een vacature is nadat Gerda Boland in 2021 
het bestuur verliet.   
Het bestuur staat open voor iemand die belangstelling heeft 
voor het werk van ouderenbonden zoals van de KBO-PCOB 
en dus ook voor onze afdeling 
               

Spreekwoorden en Spreekwijzen, toegepast op den Wielersport 

De tijd baart rijwielen. 
Eigen rijwiel is goud waard. 
Het rijwiel in de krat koopen. 
Goede rijwielen, goede guldens. 
Hooge frames vangen veel wind. 
Onachtzaamheid komt voor den val. 
De rijder valt niet ver van het wiel. 
Rijwiel in ‘t land, de dokter aan de kant. 
Hij zal het rijwiel wel schoon krijgen. 
Iemand een wiel voor de oogen draaien. 
Iemand een mes op den luchtband zetten. 
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Het zit zoo vast als de spie in de crank. 
Ziekten komen te voet en gaan per rijwiel. 
Hij is met het verkeerde been op ’t wiel gestapt. 
Men moet rijden met de trappers, die men heeft. 
Een goed wielrijder rijdt wel eens tegen een boom. 
Het rijwiel gaat zoolang over den weg tot het breekt. 
Als de zon onder is, zijn veel rijders in de schaduw. 
Er is geen band zoo dicht, of er komt licht een lek in. 
Wordt ge ziek of krijgt ge pijn, ga wielrijden en ge zult beter zijn. 
Er behoort meer tot het wielrijden dan een paar fietsschoenen. 
Beter door een rijwiel gedragen, dan een paard in ’t zand 
geslagen. 
Een zot is wijzer op zijn eigen rijwiel, dan een geleerde op dat 
van een ander. 
Bron: uit het 75 jarig Gazelle jubileumboek.    Derk Beernink 
 
 
Bestuurs- 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 
 
De namen en gegevens van de overige bestuurs- en 
commissie leden leest u weer in het volgende nummer 



 

12 

 

      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 , 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. 
21 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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