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Belangenbehartiging senioren
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Uitnodiging
voor de bijeenkomst op dinsdag 19 april2022
in het Kerkelijk Centrum. Aanvang 14.30 uur.
Voor deze middag hebben we de heer Joop Wikkerink,
wethouder in onze gemeente, uitgenodigd en ook mevr.
Noëlle Mebius van Careaz.
Elk op eigen terrein zijn ze deskundig als het gaat over
betrokkenheid van mensen bij de wet “Wet
Maatschappelijke Ondersteuning” en de “Wet langdurige
Zorg”.
Wanneer en voor wat is het nodig om van deze wettelijke
mogelijkheden gebruik te kunnen maken? Welke procedures
moeten gevolgd worden? Wat zijn eventuele financiële
consequenties als men gebruik moet maken van deze zorg,
enz, enz.
Na twee korte inleidingen zal er vervolgens ruim gelegenheid
zijn om vragen te stellenen in gesprek te gaan met onze
gastsprekers.
Wel wijzen we u er op dat het niet de bedoeling is om al te
zeer in te gaan op persoonlijke omstandigheden.
Zoals voorheen al gebruikelijk was, zijn ook nu niet-leden
van harte welkom.
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Als ik voor deze Nieuwsbrief begin te schrijven is het al een
paar weken een erg verwarrende tijd. Voor senioren en ook
voor vele anderen is de ‘boosterprik’ het gesprek van de dag.
Veel mensen hopen hiermee gevrijwaard te blijven van
corona of van welke variant dan ook. Maar tegelijkertijd
horen we weer van oplopende aantallen besmettingen en
daarnaast van stoppen met alle voorzorgsmaatregelen.
Misschien is zelf de nodige voorzichtigheid in acht nemen
ook wel heel belangrijk.
Daarbij hebben we nu te maken met de onbegrijpelijke
oorlog in Oekraïne. Het verdriet en de angst komt dagelijks
op vele manieren onze huiskamer binnen. De vraag hoe en
wanneer kan of zal dit stoppen, wordt nog steeds niet
duidelijk beantwoord.
Hopelijk is dat veranderd als u dit leest, maar ………. !
Als afdeling Dinxperlo zijn we wel blij dat we op 15 maart
weer een bijeenkomst konden hebben. Verderop leest u het
verslag van wat er werd verteld en wat we bespraken.
Het aantal bezoekers was nog niet zo groot, maar daar zullen
vast wel goede redenen voor geweest zijn.
Vooruit kijkend naar de volgende bijeenkomst denk ik dat we
ook dan een goede informatieve middag kunnen hebben.
Steeds meer leeftijdgenoten – senioren- maar ook best veel
jongere mensen moeten noodgedwongen gebruik maken
van de WMO of de WLZ. Hopelijk krijgt u op die middag
antwoord op uw vragen en anders is het de kans om uw
kennis m.b.t. die wetten en de mogelijkheden ervan te
vergroten.
Goede zorg op de juiste plek en op het juiste moment moet
toegankelijk zijn voor alle inwoners van ons land en in onze
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gemeente dus ook. Kom daarom met uw vragen en
verwachtingen en laat u zien en horen.
Tenslotte wil ik u nog een lezenswaardig gebed meegeven
voor de huidige en komende tijd:
O God met vele namen
Die alle volken liefhebt
Wij bidden voor vrede
in ons hart
in ons huis
in ons land
in onze wereld.
De vrede die U wilt.
De vrede die wij nodig hebben.
George Appleton.

Lief en Leed
Ook deze maand zijn er meldingen voor Lief en leed .
Mevr. Wilcke-Mulder hoopt op 28 maart haar 80e verjaardag
te vieren. We feliciteren haar van harte
De man van ons PCOB-lid mevr. Neevel-Beernink is op 9
maart overleden. We condoleren haar en haar familieleden
met dit verlies.
Verder zijn er nog leden die met ziekte te kampen hebben.
Mevr. Salemkink is in het ziekenhuis geweest en daarna voor
revalidatie in Terborg. Ze is nu gelukkig weer thuis en heeft
fysiotherapie om verder op te knappen.
Mevr. Rutgers-Mateman is na een ongeluk in het ziekenhuis
beland. Ze is inmiddels weer thuis en aan de beterende hand.
We wensen hen veel sterkte.
Inmiddels is het griepvirus ook in het land, wat naast het
corona-virus nogal wat mensen treft.
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De heer Lammers bleek na de coronatest het – gewonegriepvirus te hebben. Hij knapt ook weer lekker op. Ik zelf –
Annie Veerbeek- had na die test wel corona. Maar dank zij de
injecties is het heel mild verlopen.
Gerda Keuper en Annie Veerbeek
Onhandige weergave van Opzegging van lidmaatschap in het
Jaarverslag over 2021 in nummer 3 van onze Nieuwsbrief.
Een paar lezers viel het op dat de weergave van reden van
opzegging bij een paar personen een verkeerde indruk kon
geven. Daarom nogmaals dat stukje ter correctie.
Mevr. G.J. Veerbeek-Duenk, de Hagen 95 wegens leeftijd en
afnemende gezondheid.
Mevr. Böhme, Kerkpad 95 naar verzorgingshuis
Dhr. H.Neevel, Lange Akker 22 naar verzorgingshuis
Dhr. en mevr. Herngreen overgeschreven naar Barneveld
Mevr. Te Grotenhuis Berg. Mr. Verbeekstraat
overgeschreven naar Aalten.

Mevr. Ingrid Rep is de nieuwe voorzitter van KBO-PCOB
Ingrid Rep (59
jaar) is per 1 maart
de nieuwe
directeur van KBOPCOB. Ingrid
heeft vanuit haar
vorige functie bij
vakbond
FNV veel ervaring
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met het opkomen voor belangen van leden. Ingrid Rep: “Ik
ben ontzettend blij dat ik mij mag inzetten voor KBO-PCOB.
Vijftigplussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het
is belangrijk dat zij een krachtige stem houden en hierbij
goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd
kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van
overtuigd. KBO-PCOB maakt zich samen met haar leden
sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, zingeving
en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij,
voor de senioren van vandaag en morgen.”

Verslag van de bijeenkomst en de Jaarvergadering op 15
maart 2022
Er waren deze middag 28 bezoekers.
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen van
harte welkom> Een bijzonder welkom voor mevr. Willy
Wienholts die deze middag een lezing verzorgde over
Duytrofie en Dystonie.
Vervolgens las de voorzitter een lied voor dat betrekking
heeft op de 40-dagentijd, geschreven door dhr. De Geus en
op melodie van de cantorij-dirigent dhr. Dirk Zwart, getiteld
“De Heer gaat mee met elke vluchteling” Actueler kan het
niet zijn.
Vervolgens de Jaarvergadering m.b.t het jaar 2021.
Het jaarverslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd
evenzo de Jaarrekening 2021 en de begroting 2022.
Wat opviel : i.p.v. kosten van bijeenkomsten waren er
attenties rondgebracht bij de leden. Dit viel in goede smaak
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De kascommissie mevr. Ada Nijman-Luiten en de heer Han
Keuper keurden de jaarrekening 2021 goed en er werd dan
ook decharge verleend aan de penningmeester.
De heer Han Keuper is ook voor de volgend jaar lid van de
kascommissie en krijgt dan steun Van Mevr. Leis Beernink.
Voor het agendapunt van bestuursverkiezing aan de orde
kwam, bracht de voorzitter onder de aandacht dat de
meeste bestuursleden al voor de derde termijn functioneren,
de vz. zelfs voor de vierde en dat het steeds moeilijker wordt
om nieuwe bestuursleden te vinden . Dat is overigens niet
alleen een plaatselijk probleem , maar geldt ook voor de
regio en zelfs landelijk speelt dat een rol.
Het bestuur van de afdeling Dinxperlo heeft daarom een
vijftiental enveloppen gevuld met informatie over de PCOB
en een aanmeldingsformulier en vraagt de aanwezige leden
om zo’n envelop mee te nemen en aan iemand te geven
waarvan men denkt dat die wellicht lid zou willen worden
van de PCOB. Het zou geweldig zijn als leden niet alleen
consumptief lid willen zijn, maar ook af en toe een actief
steentje bijdragen.
Dan komt aan de orde dat bestuurslid Gerda KeuperRosegaar aftredend is en voor een tweede termijn
herkiesbaar. De aanwezigen stemmen allemaal in met haar
herverkiezing , die zij ook aanvaardt.
Wel is er nog steeds een vacature bij het bestuur, omdat
Gerda Boland-Lieverdink om gezondheidsredenen haat taak
moest neerleggen. Tijdens de vergadering meldde zich nog
niemand.
Toen kreeg Willy Wienholts het woord over dystrofie en
dystonie. Voor de pauze vertelde ze hoe dit haar dagelijks
leven en dat van haar gezin beïnvloedde. Haar verhaal over
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de toenemende klachten, de vele behandelingen en
opnames, de vele regeltjes van zorginstanties en gemeente
was indrukwekkend, omdat zij bleef zoeken naar
oplossingen.
De aanwezigen waren erg onder de indruk van haar verhaal
en hadden zelfs geen directe vragen meer aan haar.
Over haar ‘ziekte’- leven heeft ze 3 boeken geschreven.
Ze wil laten zien dat vechten altijd zin heeft. Haar boodschap:
Je leven verandert, maar is zeker nog de moeite waard!.
De voorzitter overhandigt haar een enveloppe met inhoud en
bedankt haar zeer voor deze lezing.
Verslag Annie Derksen
Belangenbehartiging nog steeds erg belangrijk
Onlangs is de nieuwe regering aangetreden. In de
regeringsverklaring van het nieuwe kabinet stond helaas niet
erg veel over de senioren en wat er stond was erg
teleurstellend.
Al jaren blijft het besteedbaar inkomen van ouderen achter
bij de rest van de bevolking. Zijn de pensioenen al jarenlang
niet geïndexeerd, nu wil de regering ook nog de AOW
loskoppelen van het minimumloon; dat loon gaat omhoog,
maar niet de AOW. Dus weer een financiële tegenvaller voor
de senioren.
Voorafgaand aan het debat stuurde de KBO-PCOB met een
brede coalitie van andere senioren- en maatschappelijke
organisaties een brandbrief aan de Tweede Kamer over de
dreigende ontkoppeling van de AOW en de geplande en de
geplande verhoging van het minimum loon vanaf 2024.
Waarom die ontkoppeling? Om dat handhaving van de
koppeling 2,4 miljard euro – in latere jaren oplopend tot 2,9
miljard- zou kosten.
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“Waar in het coalitieakkoord met tientallen miljarden wordt
gesmeten, kan er wat het kabinet betreft kennelijk iets af om
AOW’ers mee te laten delen door de koppeling op een
fatsoenlijke manier in ere te houden.” Was de reactie van
KBO-PCOB hierop.
In het kamerdebat bleek dat de coalitiepartijen zijn
geschrokken van de laatste koopkrachtcijfers. Deze laten zien
dat de meeste gepensioneerden er de komende
kabinetsperiode op achteruit gaan. Op verzoek van de
coalitie gaat het kabinet daarom in maart bekijken hoe de
koopkrachtachteruitgang van AOW’ers gerepareerd kan
worden.
KBO-PCOB is teleurgesteld dat premier Rutte het plan voor
de ontkoppeling voorlopig niet wil intrekken.
Het laatste woord over de AOW en de koopkracht is dan ook
zeker nog niet gesproken.
Tekst overgenomen uit het KBO-boekje van maart 2022 van de
KBO-afdeling Aalten.
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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-mal: berentschot@hetnet.nl
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tel. 65 3362

tel. 65 31 62

tel. 65 32 10

Data voor rijbewijskeuringen zijn 9 april, 7 mei en
11 juni.
Opgave mogelijk bij dhr. Jan Meijnen tel. 0543
476513
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
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 gehele uitvoering van deze planning is en blijft onder
voorbehoud !
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