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 U I T N O D I G I N G 

Voor de laatste bijeenkomst in 2022  nodigen wij jullie 

graag uit voor een bijeenkomst waarin u zelf meewerkt 

aan het programma.  

Zoals gewoonlijk  in het Kerkelijk Centrum 

Aanvang 14.30 uur  en vanaf   14.15 uur staat de koffie 

en thee klaar.  

Die middag zijn te gast Joke de Coninck en Anne-Marie 

Oosterwijk, ambassadeurs-positieve- gezondheid. 

Zij schrijven: 

“Wij gaan u meenemen in een concept van gezondheid, 

dat door Machteld Huber, onderzoekster en 

voormalig huisarts, is geïntroduceerd. Dit wordt 

aangeduid als “Positieve Gezondheid “. 

Positieve gezondheid is een begrip in de huidige 

gezondheidszorg waar het niet gaat over wat men 

niet meer kan, maar juist wat men nog wel kan. Ga niet 

bij de pakken neerzitten maar haal plezier en 

voldoening uit de dingen die je nog wel kunt, zodat het 

leven zinvol blijft. 

Na een inleiding en filmpje over deze 6 dimensies gaan 

we in kleine groepjes aandachtspunten 

verkennen en bespreken hoe we deze voor onszelf zouden 

kunnen verbeteren. 

Wij ontmoeten u graag op 21 november”.  

 

 

 POSITIEVE  
 

  GEZONDHEID 
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VERTROUWEN 
Er was eens een koorddanser die van het ene hoge 
gebouw naar het andere hoge gebouw wilde oversteken. 
Honderden mensen verzamelden zich rondom het 
spektakel, want niemand wilde dit missen! Terwijl de 
koorddanser zich gereedmaakte voor de act, riep hij de 
menigte toe: “Wie van jullie gelooft dat ik dit kan?” De 
toeschouwers reageerden enthousiast; alle handen 
gingen de lucht in. De koorddanser vroeg het opnieuw: 
“Wie van jullie gelooft dat ik dit kan?” Ja hoor, opnieuw 
werd er gejuicht en gingen alle handen de lucht in. 
Toen de koorddanser de vraag voor de derde keer stelde, 
werden de mensen wat ongeduldig: “Ja-haaa, natuurlijk 
geloven we dat! Ga nu maar! De koorddanser zei: “Oké, 
oké, als jullie écht geloven dat ik het kan… wie van jullie 
mag ik dan in mijn armen meenemen naar de overkant?” 
Het werd stil… doodstil… tot een kleine jongen vanuit het 
publiek tevoorschijn kwam, met zijn arm de lucht in. “Ik 
durf wel!”, riep hij overtuigd. Hij liep op de koorddanser 
af en liet zich zorgeloos optillen. Ondertussen keek het 
publiek ademloos toe hoe het stel zich voetje voor voetje 
over het touw voortbewoog. Het leek wel uren te duren. 
Zodra de koorddanser de overkant had bereikt, slaakte 
het publiek een diepe zucht van verlichting. 

Wat waren ze onder de indruk van die koorddanser! En 
wat waren ze eigenlijk nog veel meer onder de indruk van 
die kleine jongen, die zijn leven had willen wagen voor 
deze act. Terwijl er enthousiast werd nagepraat, riep 
iemand uit de menigte ineens: “Wacht even! Dit is 
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doorgestoken kaart! Die kleine jongen is niet zomaar 
iemand… het is de zoon van die koorddanser!!! 

Ja, dat klopte! Het was de zoon van de koorddanser, die 
als geen ander wist waartoe zijn vader in staat was! … 

Ik kies voor het woord vertrouwen, want Iemand 
vertrouwen, betekent dat je gelooft dat je op iemand 
kunt rekenen. Je vertrouwen geven kan lastig zijn, vooral 
wanneer je het moeilijk vindt om de controle uit handen 
te geven. Vertrouwen heeft dan ook alles te maken met 
geloven zoals geloven alles te maken heeft met 
vertrouwen. 

En zoals die zoon van de koorddanser zich overgaf, 
mogen wij ons overgeven aan Jezus. Jezus is onze 
koorddanser. Wij mogen Hem vertrouwen. 

Dit verhaal was ook de inleiding op de bijeenkomst van 18 
oktober.  Henk Wassink 

Lief & leed 
In de maand september vierden 3 van onze leden een 
bijzondere verjaardag. 
Mevr. Nijman-Luiten vierde op 16 sept. haar 80ste 
verjaardag. Op 20 sept. op onze maandelijkse 
bijeenkomst trakteerde ze wat lekkers bij de koffie. Mevr. 
Kramer- te Grotenhuis mocht op 25 sept. de hoge leeftijd 
van 94 jaar bereiken en op 29 sept. werd Mevr. Kleijn-
Schellevis 96 jaar. Werkelijk een heel hoge leeftijd! Alle 3 
feliciteren we jullie van harte, en wensen jullie een 
gezegend nieuw levensjaar toe. 
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Mevr. Kramer- te Grotenhuis is 8 dagen na haar 94ste 
verjaardag geopereerd en heeft een nieuwe heup 
gekregen. Toen Ik haar een keer aan de telefoon had zij 
ze: Ik bun zo bl’ij dak gin piene meer heb. Het kwam uit 
de grond van haar hart. En mevr. Westerveld-Oenk is 
geopereerd in Nijmegen en heeft een  nieuwe hartklep 
gekregen. Allebei konden ze na 3 dagen weer naar huis 
waar ze verder moeten herstellen. Het is fijn dat dat 
tegenwoordig op hoge leeftijd ook nog kan, omdat bij 
heel veel operaties geen volledige narcose meer nodig is. 
(roesje) We wensen beiden een voorspoedig herstel toe!  
Als laatste het overlijden op 21 sept op de leeftijd van 81 
jaar de hr. Han Keuper van “De  Voornekamp”. We 
wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie heel 
veel sterkte met dit verlies.                                                                                           
Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 
 
Resultaat Rabobank Club Support. 

In dit jaar ( 2022) heeft deze actie voor onze vereniging 

het mooie bedrag van  € 184.14 opgebracht. Vorig jaar 

was dit € 157.48. 

Alle leden en eventuele andere stemmers op onze 

vereniging heel hartelijk bedankt . 

   Namens het bestuur ,G Nijeboer. 

 

Lidmaatschap . 

Aanmelden nieuwe leden kan het hele jaar door! 

Opzeggen lidmaatschap : Voor 1 december van elk jaar. 

  Ledenadministratie,  Gerrit Nijeboer. 
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Interview  
met Dick Hengeveld, of zoals vroeger Dikkie van de Hutte. 
Hij komt fris en fruitig aangefietst, want hij komt net van 
de sportschool. Na een kop koffie komt hij op dreef. 
Dick werd in 1954 geboren in De Heurne op de boerderij 
De Hutte. Hij was de 11e in een rij van 13 kinderen. De 
oudste kinderen waren bij zijn geboorte al het huis uit. 
Zijn vader ( bijnaam Hendrik van de Hutte ) had een 
boerderij en was dierenhandelaar. Zijn moeder was goed 
in naaien en bakken, maar hield niet van koken. Dat zal ze 
toch veel gedaan hebben met 12 zonen en een dochter.  
Dick ging na de Havo in Aalten naar de Chr. Hogere 
landbouwschool in Dronten. Hij wist wel dat hij geen boer 
wou worden, maar wel iets op het gebied van de 
landbouw. Van 1973 tot 1976  woonde hij in Dronten in 
een internaat bij de schoolgebouwen. Toen waren er 5 
paviljoens met 20 studenten. Dick woonde er op een 2 
persoonskamer en at op school. Bij de school hoorde ook 
een schoolboerderij met melkvee, varkens enz. De 
varkenshouderij trok hem. De meeste weekenden ging hij 
naar huis, maar soms kwamen er boeren uit de polder, 
die in het weekend appelplukkers nodig hadden. Dat 
verdiende goed en dan gingen ze met een groot stel 
jongens plukken en bleven ze in het internaat.  
In 1976 ging Dick voor een jaar naar een hoge 
kadercursus in Almelo voor de specialisatie in varkens en 
kippen. Hier woonde hij met een groot aantal cursisten in 
het klooster van Zenderen. Daar aten ze ook. Maar in de 
weekenden moesten ze naar huis. 
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 Logisch dat hij niet in militaire dienst hoefde met 10 
broers boven hem. Hij kreeg natuurlijk vrijstelling. 
Na die cursus in 1977 solliciteerde hij naar het 
Consulentschap varkens en pluimvee in Gouda. Dat 
bestreek Noord- en Zuid-Holland, Texel en Utrecht. Daar 
hield het werk veel bouwadvies, planning en begroten in. 
Dit heeft hij 4 jaar gedaan. Toch trok de Achterhoek, in 
oost Nederland zijn veel meer varkenshouderijen en zou 
hij veel meer contact hebben met de boeren. 
Hij solliciteerde naar het Consulentschap in Arnhem, De 
Liemers en kreeg de baan.    
In 1990  trouwde hij met Rieki Smits en later kregen ze 
één dochter. Ze konden hun huis aan de Varsseveldseweg 
bij inschrijving en gunning onder voorbehoud kopen van 
de familie Oversteeg.  
Na jaren werken voor het Consulentschap en veel contact 
met boeren maakte hij in  2000 de overstap naar GLTO 
advies met als specialisatie ruimtelijke ordening en 
milieu. Dit heeft hij tot aan zijn pensionering gedaan. 
Nu is Dick met pensioen. Rieki werkt nog 20 uur per week 
als administratrice in diverse scholen.  
Hij is lid van PCOB geworden vanwege de aansprekende 
onderwerpen en omdat Gerda Keuper op een leuke 
manier vasthoudend was met de uitnodiging. 
Dick hoeft zich niet te vervelen. Hij heeft altijd al 
vrijwilligerswerk gedaan. Ook tijdens zijn werk zat hij in 
de ouderraad van De Höve en was 8 jaar diaken. Nu zit hij 
in het Meedoen pact voor de minima in de gemeente 
Aalten. Alle kerken, de diaconieën, Figulus, en de 
gemeente doen mee. Het houdt ondersteuning voor de 
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minima, kerstpakketten uitdelen enz.in. Hij is secretaris 
van Heurns Belang en voorzitter van Vrienden van dr. 
Jenny. Ook werkt hij mee aan het inloophuis en stond hij 
op de kieslijst van het CDA op een niet verkiesbare plaats. 
Verder nog de cantorij. Vroeger zong hij ook in het 
Huttenkoor, 12 broers Hengeveld. Die traden ook op 
maar het koor bestaat niet meer.  
Door vrijwilligerswerk leer je veel mensen kennen en dat 
is belangrijk, zegt Dick en krijg je kortere lijntjes.  
Nu zou je denken, dat echtpaar mag best een maand per 
jaar in de zon liggen in Spanje. Maar laten ze nu niet van 
vakantie houden. Van vliegen al helemaal niet. Een paar 
dagen in een hotel ergens in Nederland, fietsen mee. Dat 
is genoeg.  
                          In opdracht: Tita de Boer en Koos Klunder 
 

Verslag PCOB bijeenkomst op 18 oktober  
Om 14.35 uur opent de voorzitter de bijeenkomst. Hij is 
blij met de goede opkomst (41 pers) en heet iedereen 
hartelijk welkom. Vanmorgen was hij op een regio verg. 
van de PCOB en daar bleek dat Dinxperlo de beste 
opkomst heeft. Hij gaat verder met een verhaaltje over 
een koorddanser die aan het publiek vraagt of er iemand 
met hem over het koord wil gaan. Het koord hangt hoog 
boven de gebouwen. Uiteindelijk durft een kleine jongen 
het aan, en ze komen veilig weer beneden. Vraag: wat 
leer je uit dit verhaal. Het antwoord is “Vertrouwen”. 
Dit verhaal heeft betrekking op de bijbel: Jezus is de zoon 
van de Koorddanser en hij wist als geen ander dat hij zijn 
Vader kon vertrouwen. Dan gaat hij voor in gebed. Hierna 
mogen Rianne van de Haar en Jan van de Koop  hun 
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verhaal vertellen over de reis naar Zuid-Afrika die ze in 
2016 gemaakt hebben. Na een vliegreis van 11 uur en 
9700 km. zijn ze geland in Johannesburg. Ze gingen in 
sept. daar is het dan voorjaar omdat Zuid-Afrika aan de 
andere kant van de evenaar ligt zijn de seizoenen 
tegenovergesteld aan de noordzijde van de evenaar. Ze 
hebben eerst 3 dagen bij kennissen gelogeerd. (fam. 
Reesink) Daarna zijn ze met een huurauto de reis door 
Zuid-Afrika begonnen. (2200 km). Ze hebben ons van de 
hele reis prachtige dia’s laten zien. In Pretoria bezochten 
ze het Voortrekkers museum, het gaat over de tijd na 
1836 toen de Engelsen de oorspronkelijke bewoners 
hadden verdreven. De wegen in Zuid-Afrika zijn over het 
algemeen goed onderhouden en erlangs bloeien 
prachtige bloemen. Via Port Elizabeth kwamen ze als 
laatste in Kaapstad. Tijdens deze reis zijn ze op safari 
geweest in het Addo Elephantpark. Dit park is 180.000 ha 
groot. In dit park leven heel veel wilde dieren olifanten, 
leeuwen, giraffen, buffels, struisvogels, wrattenzwijn en 
springbokken (leeuwenvoer) enz.  We hadden pauze van 
15.30 uur tot15.55 uur. 
In de pauze verteld Henk Wassink kort wat over de KBO 
Aalten welke 1 januari ophoud te bestaan. De laatste 
vergadering van de PCOB Aalten is ook heel vervelend 
verlopen dat belooft ook niet veel goeds. Landelijk heeft 
de KBO in 5 regio’s de samenwerking met de PCOB 
opgezegd. Dan volgt het laatste stuk van de reis van 
Rianne en Jan. Vanuit Kaapstad hebben ze per boot De 
Tuin van Eden bezocht en hadden ze prachtige dia’s van 
De Tafelberg.  
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(als de berg bedekt is met mist is de tafel gedekt) Ook 
waren er dia’s van twaalf bergspitsen op een rij. (De 
Twaalf Apostelen)  Ze hebben ook een andere kant van 
Zuid-Afrika gezien, de Townchips met al die armoedige 
hutjes en open vrachtauto’s waar vele arbeiders op 
vervoerd worden naar hun werk. En in sommige delen 
van het land waar het onveilig is zodat je tijdens de reis 
de deuren van je auto gesloten moet houden want ze 
rukken op kruispunten de deuren open en bestelen je. 
Hierna bedankt Henk ze voor de prachtige dia’s en het 
verhaal erbij. (in het plat) Hij sluit af met een gedicht dat 
Rianne en Jan van de familie Reesink hadden gekregen 
genaamd: Voor het slapen gaan in het Zuid Afrikaans.  
Dan bedankt hij iedereen voor de komst en tot de 
volgende keer.                                                                                                                 
     Annie Veerbeek. 
 

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 
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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 

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

 

 
Thuisgekomen na de 
mooie presentatie door 
Jan en Rianne 
Westerhof van hun reis 
naar Zuid-Afrika vond 
Leis Beernink in een 
album het volkslied van 
Zuid Afrika. U vindt het 
op de laatste pagina van 
deze nieuwsbrief. 
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