
Mutaties:  
Overleden KBO-lid 
Dhr. J.W.J. Wellink, 90 jaar 
Overleden PCOB-lid 
Mevr.  L.A. Belle-de Haan, 84 jaar 
 
Een nieuw jaar: 2021 
Het was begin 2020 en ik zat met een aantal sporters van 
wandelvoetbal (Walking Football) in een kleedkamer bij voetbalclub           
Winterswijk. Het gesprek ging over een berichtje in de krant over een nieuw 
ontdekt virus in China. We discussieerden erover. Hoe anders hadden we het  
gelezen als we toen in de naaste toekomst hadden kunnen kijken. Inmiddels zijn 
we bijna een jaar verder en hopen we collectief op een snel beschikbaar en goed 
werkend, veilig vaccin. We verlangen naar sociaal contact, naar onbeperkt 
mondkapjesvrij bezoek, naar het elkaar weer gewoon kunnen aanraken. Nu ik 
dit schrijf wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer over een avondklok. Voor de 
leden die WO II hebben klinkt het als een herhaling die gelukkig, denk ik, niet 
te vergelijken is en dan ook niet als zodanig aanvoelt. We hopen dat we elkaar 
dit nieuwe jaar weer mogen ontmoeten en dat de vaccinaties snel worden       
uitgevoerd.  Wim Sikking 
 
Terug naar de menselijke maat 
Ook hebben we de debatten     
gevolgd over de toeslagenaffaire. 
Beschamend voor Nederland. 
Door de vasthoudendheid van 
Renske Leijten en Pieter Omtzigt 
om tot het gaatje te gaan is dit 
schandaal boven water gekomen. 
Met als gevolg: het vertrouwen 
in de overheid is tot een         
dieptepunt gedaald.   Omtzigt: ” De macht van regering en  parlement is teveel 
verweven met elkaar en de wet op de privacy beschermt de overheid in plaats 
van haar burgers.”  Welk lid van de Tweede Kamer durft te stemmen tegen het 
gemeenschappelijke voorstel van zijn c.q. haar partij? 
 
De AVG wet zorgt ervoor dat niemand in het overheidsapparaat verantwoording 
hoeft af te leggen. ‘Nee in verband met de wet op de privacy kan ik daar niets 
over zeggen.”  
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In de media verschijnen schrijnende verhalen over miststanden in onze           
samenleving en de veroorzakers daarvan mogen niet worden vervolgd, omdat 
de privacy verbiedt dat gegevens met andere gemeenten of instanties gedeeld    
mogen worden. Te gek voor woorden denk ik als gewone burger. 
De overheid, de Tweede Kamer en de rechtspraak moeten hard werken aan het 
herstel van vertrouwen. Immers het spreekwoord zegt: Vertrouwen komt te voet 
en gaat te paard. 
 
Zelf heb ik ervaren dat een lid van onze ouderenbond gekort werd op de door 
haar ontvangen huurtoeslag. Navraag bij de belastingdienst gaf geen soelaas en 
het gevolg was dat het desbetreffende lid vertelde: “Ik wil geen huurtoeslag  
meer, want misschien moet ik dat wel terug betalen, ik mot den pröttel neet 
meer.” En dat kan toch niet de bedoeling zijn!  
Een mooie taak voor de overheid is om het vertrouwen van haar burgers weer 
terug te krijgen en daar moet meer voorgebeuren dan aftreden.  
Wim Sikking 
 
KBO activiteiten voorjaar 2021 
In de Nieuwsbrief van december / januari schreven we 
dat we vanaf 14 oktober 22.00 uur in een tweede lock-
down  voor minimaal 4 weken waren terecht gekomen, 
inmiddels zitten nog we steeds in die lockdown met zo 
nu en dan een aanscherping van de maatregelen. Is het 
eind in zicht zult u zich afvragen, gelukkig zijn de vooruitzichten positief nu 
men in Nederland begonnen is met het vaccineren. Daarom willen wij als KBO 
bestuur u het allerbeste wensen voor 2021 en houdt nog even vol.                   
Het Ontmoetingscentrum ‘t Gasthuus is  voorlopig nog gesloten zeker tot 9    
februari. We  hopen wel dat bij de eerstvolgende persconferentie van Mark   
Rutte en Hugo de Jonge er weer meer ruimte komt voor de horeca en dat we 
half februari of eind februari weer onze soosmiddagen kunnen gaan houden. 
Verder hopen we als KBO bestuur dat we dit jaar wanneer veel van onze       
leeftijdsgenoten zijn gevaccineerd we weer geleidelijk aan al onze KBO               
activiteiten kunnen oppakken. Het belangrijkste is natuurlijk wel om gezond te 
blijven want dan komt er weer een tijd dat we elkaar kunnen ontmoeten en bij 
kunnen praten.  
 
KBO jaarvergadering 2021: 
U bent gewend om in maart uitgenodigd te worden voor de KBO jaarvergade-
ring om er nu zeker van te zijn dat deze door kan gaan verplaatsen wij de datum 
hiervoor naar mei 2021. U mag op de kalender hiervoor alvast noteren         
donderdag 27 mei om 14.30 uur in ’t Gasthuus. Tijdens deze                        
voorjaarsvergadering sluiten we twee jaren af en wel 2019 en 2020. We zorgen 
er natuurlijk wel voor dat er voldoende tijd overblijft voor een aantal rondjes 
bingo. Bij vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij  Gerda Osinga tel 
785072 of e-mail: kbowinterswijk@gmail.com  
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PCOB activiteiten 
De activiteiten van de PCOB kunnen in de eerste twee komende maanden niet 
doorgaan. Ook de jaarvergadering in februari gaat niet door. We weten pas op 9 
februari welke maatregelen dan van toepassing zijn. We zien uit naar een stip 
op de horizon! We hopen dat er snel  gevaccineerd gaat worden. Zelfs dan    
zullen we nog rekening moeten houden met allerlei regels die we nu ook    
moeten naleven. Wel kunnen we telefonisch contact houden met familie,   
vrienden en bekenden. Ook een kaartje sturen is een teken van medeleven om 
belangstelling te tonen.  
Op de site van de PCOB afdeling Winterswijk laat ik zien hoe u toch kunt     
reizen van uit uw luie stoel. En wel achter de pc/laptop met Google Earth. 
Ook wijs ik op Facebookpagina: (AHVUDL) Achterhoek Van Uut De Lucht. 
Met een drone gemaakte filmpjes over plaatsen in de Achterhoek. John Post uit         
Zutphen.  Wekelijks stelt John op zijn Facebookpagina een stad, dorp, kern,  
gehucht of buurtschap in de Achterhoek centraal waarbij zijn drone zorgt voor 
fraaie beelden. John Post verrijkt deze in tekst met (historische)                             
wetenswaardigheden. Een aanrader. 

 
Nieuws van ‘t Gasthuus:  

Zie gegevens hiernaast. 
 
Winterswijk  
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
medisch laten keuren in het                      
Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61.  De vol-
gende data zijn bekend: 
donderdag 25 februari, donderdag 11 maart 
donderdag 18 maart, donderdag 24 maart 
Kosten Senioren Klein € 50,00 en Groot Rijbewijs € 70,00. 
Afspraak maken kan alleen via RegelZorg: 
 Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl 
 Tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 
 

Sociaal Team van de Post 
Contact 
Door de berichten over besmettingen en steeds 
weer een verlenging van de coronamatregelen is 
de     wereld van veel mensen wel heel klein ge-
worden. 
Het wordt moeilijker om de moed erin te houden en het ‘echte’ contact met   
anderen wordt gemist.  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
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Mogelijkheden 
Gelukkig werkt Noaberschap: buren, wijkgenoten,  vrijwilligers en                
ondernemers zetten zich meer dan anders voor een ander in. Mensen ontdekken 
misschien ook dat ze meer kunnen dan ze dachten, bijvoorbeeld  WhatsAppen 
of Skypen via de smartphone of tablet.   Behoefte aan een praatje of een goed 
gesprek? 
Als u het even moeilijk heeft, u zich alleen voelt of u uw verhaal kwijt wil is er 
de Luisterlijn. Soms is het lastig om iemand te vinden in uw omgeving die 
écht naar u luistert of waarmee u kunt praten. Of u zoekt juist naar iemand die u 
niet persoonlijk kent. 
Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kunt u dag en nacht terecht voor een goed 
gesprek. Alle dagen van de week. Het hele jaar door. Met echte aandacht      
luisteren zij naar uw verhaal. Anoniem en vertrouwd. Zonder oordeel.            
De Luisterlijn is te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0767 (normaal tarief) 
of chat/mail via www.deluisterlijn.nl 
Verder  
Er zijn mensen die voor u klaar staan, u moet alleen wel laten weten dat je ze 
nodig hebt. Het is mooi als u zichzelf kunt redden, vragen om hulp is ook   
zichzelf kunnen redden. 
U hoeft het niet alleen te doen. Kijk om u heen en durf te vragen. Er is zoveel: 
boodschappendienst, meldpunt en buurtinitiatieven.. 
Ook de medewerkers van de Post zijn te bereiken. Neem gerust contact met ons 
op. Vanwege Corona is er geen inloopspreekuur in de Post. Als u een vraag 
hebt, informatie wilt of even met iemand moet praten, kunt u ons wel bellen. 
Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via (0543) 543 960 bereikbaar. 
De medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. 
Een gesprek gebeurt voorlopig nog telefonisch of via beeldbellen. Alleen als het 
echt nodig is, maken we tijdens het gesprek een afspraak bij de Post. 
U kunt ook een mail sturen naar depost@winterwijk.nl. Elke werkdag leest een 
medewerker van de Post tussen 9.00 en 12.00 uur de mail. Chatten via         
WijWinterswijk is ook mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Google Earth: vakantie vanuit je gemakkelijke stoel 
De ontwikkelingen  in de digitale wereld gaan razend snel. Twee jaar geleden 
herzag Google het paradepaardje Google Earth. We kunnen de wereld virtueel 
bekijken en rondleidingen volgen via de geobrowser van google. We nemen 
een kijkje hoe je via het beeldscherm van je computer, laptop of tablet naar de 
hoogste berg en de diepste zeebodem reist. 
 
Nationale parken 
Deze virtuele tour geeft de bezoeker een 3D-gevoel. Je kunt n.l. 360 graden 
rondkijken en zo een beeld krijgen van de omgeving. Een mooie start zijn de 
rondleidingen in de 31 verschillende nationale parken van de V.S. 
 
Wat gaat u doen? 
1. Start de site Google Earth. Ik laat elke stap zien met een afbeelding: 

 
Download Google Earth              
www.google.com/earth 
 
En druk op earth starten 
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2. Als u google earth gestart hebt ziet u de volgende afbeelding: 

3. toets vervolgens in de adresbalk: www.tiny.cc/npvs (de pijl wijst naar de plek 
waar u dit kunt invullen). NPVS=nationale parken verenigde staten 
 
Na enkele ogenblikken ziet u de volgende afbeelding: 

4. Zoek het park van uw keuze uit en klik daarop 
 
Ik kies voor Black Canyon en u ziet de volgende afbeelding: 
(volgende pagina) 
U ziet een aantal mogelijkheden die u gemakkelijk kunt uitproberen: Met uw 
muis kunt u de omgeving bekijken door eenvoudig heen en weer te bewegen. 
Als u op het poppetje drukt ziet u het beeld weer veranderen. Door nogmaals 
op het poppetje te drukken ziet u een aantal blauwe lijnen verschijnen. Als u op 
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een blauwe lijn drukt wordt er ingezoomd op de nabije omgeving. 
 
Ook kunt u op de afbeelding rechts klikken. Als u dit doet ziet u een vergrote 
foto van de afbeelding. Zie hieronder: 

Door op de x te drukken verdwijnt de foto weer. 
Als u op het - of + teken drukt wordt het beeld verkleind of vergroot. 
 
Als u het beeld kleiner maakt ziet u gele markeringspunten. Als u daarop klikt 
ziet u weer nieuwe informatie. Zie de afbeelding op de volgende pagina: 
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De volgende tour is de Oceaanbodem. Op de site van google earth is het vol-
gende te bewonderen: 
Life in the Ocean, dit in partnerschap met de BBC. 
 
U start de pagina weer van Google Earht. 
In de adresbalk typt u: www.tiny.cc/oceanlife 
U ziet dan de volgende pagina: 
 
 

Als de pagina is geladen drukt u op: start exploring 
 
U ziet vervolgens de afbeelding (volgende pagina) 
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Op het filmpje is sir David Attenborough te beluisteren. De tekst is in het En-
gels, maar bij de meeste filmpjes kunt u de ondertiteling in het Nederlands 
zien. Ik geef eend korte instructie. 
1. start de video door te klikken. 
2. het filmpje start. Zet het even stil door op pauzeren te klikken. Twee ver-

ticale streepjes.  
3. Klik op ondertiteling zoals op de afbeelding te zien is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ziet het volgende: 
 
 
 
 

 

Ondertiteling in een andere taal kiezen: 
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1. Klik rechtsonder op Instellingen . 
2. Klik op Ondertiteling. 
3. Selecteer een taal. 
NB. Niet alle talen kunnen ingesteld worden. 
Een voorbeeld om een taal te selecteren ziet u hieronder. 

 
 

De laatste site die ik kort bespreek is: Werelderfgoed. Toets de onderstaande 
link in de adresbalk. 
ww.tiny.cc/erf 
 
Uiterst rechts ziet u afbeeldingen uit de werelderfgoedlijst. 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/linkje.docx
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De rode symbolen geven de plek op de wereldbol weer waar u een bouwwerk 
kunt vinden. 
Ik laat één afbeelding zien: De Borobudur Temple. De tekst is weergegeven in 
het Engels. Helemaal onderaan in het tekstvak ziet u de table of contents, in 

dit geval < 7/30>. Er zijn 30 bouwwerken te bewonderen. Met de muis kunt u 
het complex beter bekijken. 
 
Aan de linkerkant zie u een aantal mogelijkheden. De tweede mogelijkheid is 
het teken voor zoeken. Als u daarin uw huisadres typt, ziet u dat u razendsnel 
naar uw eigen woonplaats wordt gedirigeerd.  
 
Ik hoop dat u een prettig tijdverdrijf hebt ontdekt. Ik ben benieuwd of leden 
van onze bonden hiervan gebruik maken. Als u dit doet en het bevalt u kunt u 
mij op de hoogte houden van uw ontdekkingsreis. Veel succes! 
é-mailadres: pcobwinterswijk@gmail.com  Wim Sikking 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze foto is ingestuurd 
Door Henk Wiggers. 
 
Hartelijk dank. 
 
Nonnenven 
Winterswijk 


