
Vaccineren 
 
Covid-19 bepaalt al bijna een jaar het leven van alle     
Nederlanders. We snakken naar menselijk contact, elkaar 
weer ontmoeten. Aan het eind van de horizon zien we nu 
een klein lichtpuntje opdagen. De ouderen worden als 
eersten opgeroepen voor het zich laten vaccineren. Ik 
kreeg een telefoontje van een lid over de vaccinatie. Ik 
kreeg te horen dat de reis naar Apeldoorn zou moeten. “Ik heb wel een auto, 
maar ik rijd er niet heen”, was het antwoord.  
Hoe gaat dit vervolgens bij de andere ouderen? Ik heb een aantal leden telefo-
nisch benaderd met de vraag of ze gevaccineerd waren, over hun ervaringen en 
eventuele tips. Ik heb meer dan 40 leden gebeld en de uitkomsten waren heel   
divers. In het begin moest er ver gereisd worden (Apeldoorn, Arnhem, Ensche-
de, later kwam ook Doetinchem in beeld en vanaf begin maart is er ook een         
vaccinatiepunt in Lichtenvoorde. Wie geen vervoer kan regelen, kan de hulp    
inroepen van automaatje. tel: 0543 200 036. E-mail: automaatje@vpwinterswijk.nl   

Ook kunt u met  ZOOV Op Maat reizen via telefoonnummer 0900 – 98 74 (€ 
0,10 per minuut). Belangrijk om te weten bij vervoer van ZOOV: 

·         Geef bij de reservering aan dat u een coronavaccinatie gaat halen. 
·         U reist vanaf uw woonadres naar de vaccinatielocatie en weer terug. 
·         U mag maximaal 1 begeleider meenemen. 
·         Voor de heenritten geldt een aankomstgarantie; 10 minuten voor de af-

spraaktijd. 
·         De vertrektijd van uw terugrit is 30 minuten na de afspraaktijd. 
·         Reizigers vanaf 18 jaar en ouder dragen een chirurgisch mondkapje 

(Type II en IIR) in het vervoer. Dit geldt ook voor uw begeleider. 
 

Van de ouderen die een vaccinatie hebben gekregen, kreeg ik een aantal tips: 
Houd je BSN-nummer en een pen/potlood gereed, vooral als je geen                  
e-mailadres hebt. Als het leeftijdsverschil met je partner groter is, wijs er dan op 
dat je met z’n beiden een vaccinatie wil. Er wordt dan wel geluisterd en voor 
beiden kan dan een afspraak gemaakt worden. Wanneer we gevaccineerd zijn, 
kunnen we weer bij elkaar op bezoek komen en activiteiten gaan ondernemen.  
Ondanks soms verwarrende besluiten over het bestrijden van het virus, doet de 
overheid het goed en dat mag best gezegd worden. Het spreekwoord: De beste 
stuurlui staan aan wal is hierbij op zijn plaats. Ik plaats nog graag een reactie 

Secretariaat KBO: Dingstraat 16, tel. 785072, e-mail: kbowinterswijk@gmail.com 
Secretariaat PCOB: Jasmijnlaan 44, tel. 562573, e-mail: pcobwinterswijk@gmail.com 
Ouderenadviseur De Post: Claudia Bosscher, cbosscher@winterswijk.nl,  tel: 06-12 72 13 85 

INFO  van   

Jaargang 4, nr. 3 Maart 2021 

Winterswijk 

mailto:automaatje@vpwinterswijk.nl


van Marcel Levi, een chef arts verbonden aan een Londens ziekenhuis.             
Hij vertelt: “Wij hebben in het Verenigd Koninkrijk nu 16 miljoen mensen       
gevaccineerd en ik heb nog geen één van deze gevaccineerden  in ons  ziekenhuis 
gezien.”  
Wim Sikking 
 
Eenzaamheid 
Ook  heb ik de telefonisch benaderde leden een vraag gesteld over eenzaamheid. 
Ook hier krijg ik verschillende antwoorden. De meerderheid van onze leden geeft 
aan zich niet erg eenzaam te voelen. (Dit geeft stof tot nadenken. Zijn we al zo 
gewend aan alleen zijn, dat eenzaamheid niet als zodanig wordt onderkend? Re-
actie op deze vraag van mij aan onze lezers zijn welkom).                                   
Uiteraard mist iedereen de contacten en het op bezoek gaan bij kinderen en klein-
kinderen en vrienden.  Sommige leden zijn ook bang om Corona te krijgen en ko-
men hun huis dan (bijna) niet meer uit. Een aantal leden geeft aan veel te wande-
len en te fietsen. Alleen de sneeuw en kou van de afgelopen periode maakte men-
sen toch voorzichtig.  Ouderen in een zorg – en verpleeghuis hebben het moeilijk. 
Snel vaccineren verruimt de mogelijkheden tot contact.  
Doen!  Wim Sikking 
 
KBO activiteiten voorjaar 2021: 
 
Het wil nog maar niet lukken om corona het land uit te 
krijgen, de berichten zijn wat dat aangaat ook niet    
hoopgevend de Britse variant is nu de boosdoener, maar 
toch hopen we ergens in maart onze activiteiten weer te kunnen opstarten. 
Het Ontmoetingscentrum ‘t Gasthuus is voorlopig nog gesloten, we denken zeker 
tot half maart. We hopen wel dat bij de eerstvolgende persconferentie van Mark 
Rutte en Hugo de Jonge op dinsdag 23 februari er  meer ruimte komt voor de ho-
reca en dat we half maart of eind maart weer onze soosmiddagen kunnen gaan 
houden. Zo geleidelijk aan zijn veel van onze leeftijdsgenoten gevaccineerd en 
dat zou de mogelijkheid kunnen geven om weer geleidelijk aan onze KBO       
activiteiten te 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.  
 
Hulp bij uw belastingaangifte 2020: 
 
Ook dit jaar kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw 
belastingaangifte over het jaar 2020.  De belastingaan-
gifte moet u doen in de periode vanaf 1 maart t/m 1 
mei van dit jaar. Gezien de coronamaatregelen zullen 
we ook dit jaar heel voorzichtig te werk gaan, u maakt 
zelf een afspraak met een van de belastinghulpen. Er zijn in Winterswijk drie 
KBO leden die andere KBO- en PCOB leden kunnen helpen met het invullen van 
een eenvoudige belastingaangifte. De vrijwillige belastinghulp vult uw belasting 
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in via uw eigen DigiD of e-Herkenning. De belastinghulp vraagt een kleine   
onkostenvergoeding deze mag niet hoger zijn dan 10 euro per persoon. Wilt u 
hiervan gebruik maken bel dan een van de belastinghulpen Gerda Osinga  
785072 Ger Saris 563235 of Anton Reuvekamp 516185 en alles komt goed. 
 
KBO jaarvergadering 2021: 
De jaarvergadering in mei zou wel eens de eerste grote KBO 
activiteit kunnen     worden sinds lange tijd. U was gewend om 
in maart uitgenodigd te worden voor de KBO jaarvergadering 
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  
 
 
PCOB activiteiten 
De activiteiten van de PCOB kunnen in maart en april zoals het er nu uitziet 
niet doorgaan. Als het vaccineren snel verloopt zijn er weer mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten. 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 als u als u in het bezit bent van een laptop,  boeken kunt lezen op uw 
e-reader, tablet of laptop.  
 
Nieuws van ‘t Gasthuus:  
 
Vanaf 14 oktober 2020 is ‘t Gasthuus i.v.m. coronamaat-
regelen gesloten en dat is al   bijna 5 maanden. In vijf maanden geen activitei-
ten dat is zuur voor de deelnemers en ook voor de initiatiefnemers. ‘t Gasthuus 
met een  voorbereiding van 6 jaar dat opgezet is voor alle ouderen uit de ge-
meente Winterswijk, zou nu een bruisend centrum moeten zijn. Een ontmoe-
tingsplek waar ouderen van 50 jaar en ouder kunnen samenkomen om elkaar te 
ontmoeten en activiteiten kunnen ontwikkelen. Dit om een 
invulling te geven aan het sociale leven van alle dag en aan 
die dagen die komen na een periode in het menselijk be-
staan waar werk de dag vulde. Toch houden wij de moed 
erin, er komt een tijd dat corona is bedwongen en dat wij 
onze plannen in ’t Gasthuus kunnen waarmaken. Tenslotte 
geloven wij nog steeds in onze doelstelling en met onze 
nieuwe voorzitter Thea Karis gaan we die ook waarmaken. 
Thea die ooit van Hellendoorn naar Rotterdam verhuisde 
bleef in het westen wonen tot haar pensionering.  

Thea Karis 
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Tijdens haar werkzame leven in verschillende 
beroepen en functies verhuisde zij van      
Rotterdam naar Voorburg en naar Den Haag 
en toen naar Winterswijk. Haar werkzame 
status ging van analiste, naar ontwerpster en 
verkoopster van kinderkleding naar peuter-
leidster, secretaresse en directiesecretaresse 
een staat van dienst die het bestuur van         
’t Gasthuus was opgevallen. Na de vraag of 
Thea onze voorzitster wilde worden gaf ze 
aan wel kennis te willen maken om te  kijken of er een klik kon ontstaan met 
het huidige bestuur. De klik was er snel en daarom besliste Thea dat ze wel 
voorzitter wilde worden van het bestuur van de SOSW dat staat voor Stichting 
Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. We hopen dat we Thea snel kunnen 
voorstellen aan groepen deelnemers in ‘t Gasthuus. Het is nogal een sprong om 
in deze coronatijd deze vrijwillige functie te aanvaarden maar met z’n allen hel-
pen we Thea haar weg te vinden bij dit mooie project. Kom gerust eens        
kennismaken met Thea Karis wanneer ‘t Gasthuus weer open gaat.               
Welkom? 
 
 
Rijbewijskeuring Winterswijk: 
  
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg medisch laten keuren in het      
Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61. De volgende data zijn bekend: donderdag 
11 maart, donderdag 18 maart en donderdag 24 maart 
Kosten Senioren Klein € 50,00 en Groot Rijbewijs € 70,00. 
Afspraak maken kan alleen via RegelZorg: 
 Gemakkelijk en snel via onze websi-

te: www.regelzorg.nl 
 Tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 

088 2323 300. 
 
Sociaal Team van de Post: 
Activiteiten thuis 
Terwijl ik deze column schrijf, geniet ik van de besneeuwde tuin. Een mooie 
afwisseling in deze coronatijd. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat deze sneeuw 
voor veel mensen hun wereldje nog kleiner maakt dan het door corona al is. 
Naar buiten gaan voor een wandelingetje is nu een hele klus geworden. 
 
Het onderwerp voor deze column past eigenlijk heel goed bij deze situatie. Ik 
dacht al aan ‘activiteiten thuis’. Wat kun je zoal doen als je thuis en binnen 
moet blijven. De afgelopen maanden hebben hobby’s, puzzels, handwerken, 
boeken, wandelen, radio en televisie geholpen om de tijd te verdrijven.  
Misschien is het nu leuk om iets anders te doen. Daarvoor heb ik contact opge-
nomen met Harry ten Brinke van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek en dit is 
het aanbod: 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1


*Voorgelezen worden 
Verhalen in Nederlands of dialect, streekverhalen, literatuur, gedichten of de 
krant?, Vrijwilligers lezen voor via de laptop / tablet (Zoom, Skype, Facetime, 
Teams) zo heeft u hen ook in beeld. Heeft u daarbij hulp nodig, dan wordt dat 
ook geregeld. Ook is voorlezen via de telefoon mogelijk. 
*Kunst door de brievenbus 
Een deelnemer krijgt iedere twee weken via de brievenbus een blanco kaart en 
een kunstopdracht, bijvoorbeeld: teken op de kaart wat u ziet als u door het 
raam naar buiten kijkt of maak een stilleven van spullen uit de ijskast en teken 
of schilder dat op de kaart of maak een mooi landschap met plaatjes uit tijd-
schriften. De kunstkaart of een foto ervan stuurt u dan op naar Lang Leve 
Kunst Oost-Achterhoek of laat u aan de bezorger van de nieuwe blanco kaart 
zien. 
 
Heeft u interesse? Aanmelden kan bij Harry ten Brinke via de mail har-
ry@boogiewoogie.nl (voorkeur) of telefonisch via 06 – 48 45 65 52 (maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur). De activiteiten starten half maart. 
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.  
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 
 

     
Claudia Bosscher 
 

Verkiezingen:  

p 15, 16 en 17 maart mogen Nederlanders hun stem uitbrengen. Alle ouderen 
boven de 70 jaar krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen.  

Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 
maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een                               
gezondheidscheck (enkele vragen over het coronavirus). Met deze stempluspas 
kunt u: 
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 uw stem uitbrengen in het stemlokaal; of 
 iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen; of                              
uw stem per brief uitbrengen. (bron: www.rijksoverheid.nl)                             
Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een 
envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg 
over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede                   
Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen. Heeft u uw stempas op 3 maart 
2021 niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt, of is die beschadigd? Neem 
dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende 
stempas aan. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 
2021 om 17.00 uur.  Meer informatie:                                                                          
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen 

Op YouTube is via de onderstaande 
link een filmpje over dit onderwerp 
te bekijken.                                  
https://youtu.be/zf0df4yaZtY 

(Plak de link in de browser van uw 
pc of laptop). Wim Sikking 
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Henk Wiggers plaatste deze foto’s van de omgeving van Winterswijk. 

Zondag 14 februari: De sneeuw is op een hoop geschoven op de markt en 
voor kinderen een mooie speelplek. 



Boeken lezen op je e-reader, laptop of tablet 

Leden van de bibliotheek kunnen e-boeken lezen bij de bibliotheek. Als u in 
het bezit bent van een e-reader volgt er hier een stappenplan. 

Wel hebt u een tablet, pc (laptop) of een smartphone nodig om het bestand op 
uw e-reader te plaatsen. Alles wat u nodig hebt is een lidmaatschap en een ac-
count bij uw bibliotheek. Wat is een account?  

Een account is op internet een combinatie van een gebruikersnaam en wacht-
woord waarmee u toegang krijgt tot een afgeschermde dienst. Als u nog geen 
account hebt moet u dit eerst aanmaken. Dit moet gemeld worden bij de       
bibliotheek. Als u niet weet hoe dit moet kunt u onderstaande aanwijzing    
volgen. Hulp nodig bij het gebruik van de online Bibliotheek? Bijvoorbeeld 
om luisterboeken of e-books op onlinebibliotheek.nl te downloaden? Neem 
dan contact met ons op via 088-0062929 (op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur 
en van 13.30-17.30 uur).  

Ik heb een account en dan volgt nu het stappenplan.  

1. Inloggen op de site van de bibliotheek: https://www.oostachterhoek.nl/ 

2. Scroll naar beneden en dan ziet u het volgende: 

3.  

 

 

Maak je keuze 

4. Ik kies nu voor de mogelijkheid naar de e-boos. Dubbelklikken op: Naar de e-
books op de online Bibliotheek  

5. Je gaat nu inloggen.  Nu  moet je uw accountgegevens ingeven. Zie voor-
beeld. Mijn gegevens zijn al bekend en komen dan automatisch tevoorschijn. 
Alleen de eerste keer moet je die gegevens invullen  
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https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html


7. Als je op inlogt drukt, komt het volgende tevoorschijn. In dit voorbeeld ziet 
u dat ik ben ingelogd. 

Ik zie dit voorbeeld en ga naar mijn boekenplan. 
Hierop staat het boek dat ik er al opgezet heb. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Een nieuw boek kiezen. Ik heb nu verschillende mogelijkheden. Ik kan de 
naam van de auteur invullen of de naam van het boek. Ook kunt u kiezen uit 
verschillende genres: Spanning, informatief, geschiedenis, cultuur. 
Maak uw keuze.  
 
Oud was ik toen ik jong was heb ik gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leen dit boek. 
Er zijn nu drie mogelijkheden: 1. Open in de app (smartphone) 2. Online lezen 
(op de pc of tablet. Als je hiervoor kiest kunt u het boek meteen lezen op de 
computer.) 3. Download voor e-reader. 
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Naamvan???@outlook.com 

https://youtu.be/zf0df4yaZtY


 
 
 

 

 
Ik kies voor de laatste mogelijkheid. Het be-
stand wordt gedownload op je pc/laptop/
tablet. 
Helemaal onderin bij de bestandsnaam zie 
je staan URLLink. Die komt in de map 
downloads. 
 
Als laatste sluit je de e-reader aan op je pc. 
Zet de e-reader aan en koppel die aan je pc/
laptop/tablet. Kopieer de URLLink naar 
Je e-reader. Als dit klaar is kun je jouw boek 
lezen. Na drie weken is de link niet meer 
geldig en moet je het boek opnieuw ophalen 
als die tenminste nog niet uit is . 
Ik heb dit bestand opgehaald (zie hieronder) 
 
Lukt dit (nog) niet. Bij de bibliotheek kunt u 
zich inschrijven voor een cursus. Die zijn 
gratis bij een lidmaatschap. 

URLLink.acsm
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De link van het boek van de bibliotheek sleept u naar de 
aangesloten e-reader. In de verkenner ziet u links de laptop 
en rechts de e-reader. Sleep met uw muis de URLlink naar 
de e-reader. Vervolgens kunt u het boek in de e-reader lezen. 

De e-reader aansluiten op de laptop (pc) om het bestand daad-
werkelijk op de e-reader te plaatsen. 
Links de kbo e-reader en is verbonden met de laptop via de 
witte usb kabel. 
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De lijst met (mijn) boeken in de kbo 
e-reader. Als laatste ziet u de 
URLlink van het geplaatste boek. 
Veel leesplezier.  

https://beeldbankwo2.nl/nl/ 

Dit is een site van de Nederlandse verzets– en oorlogsmusea. Er 
zijn meer dan 150.000 foto’s, affiches, tekeningen en video’s 

verzameld door 
o.a. het NIOD. \ 

 

 In het zoekscherm 
heb ik Winterswijk 
ingevuld en hier 
ziet u twee      
voorbeelden.  


