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Mutaties:
Overleden KBO-lid
Mevr. B.J. Doll-Wilbrink, Diny 89 jaar
Verkiezing 2021 en Samenwerking
De verkiezingen zijn achter de rug en dan zijn de stortvloed aan verkiezingsprogramma’s op de tv gelukkig voorbij. De indruk wordt soms gewekt dat
Nederland een land is waar van alles aan mankeert. Wij mogen blij zijn dat we
in dit land wonen. Problemen zijn er genoeg. Klimaat, voldoende inkomen
voor haar burgers, herstel van vertrouwen in de politiek en migratie zijn de
grote thema’s die opgelost moeten worden.
Door verandering van het klimaat zullen grote aantallen mensen door gebrek
aan water en voedsel uit het Midden-Oosten en Afrika op zoek gaan naar een
plek waar ze wel kunnen leven. Zonder water kan niemand leven!
In plaats van gouden bergen te beloven, moet er samengewerkt worden om al
deze problemen aan te pakken. Een vraag nog die bij mij opkomt en nog door
geen enkele partij genoemd is: “Als de doelstelling om de opwarming van de
aarde te stoppen gehaald is in 2050, zal dan de opwarming dan ook echt
stoppen?” Ik heb hierover grote twijfels. Er is dus veel werk te verzetten.
Wim Sikking
Vaccinatie
Het vaccineren gebeurt nog niet soepel. Ik krijg meldingen dat echtparen op
verschillende dagen gevaccineerd worden. De ene partner krijgt een oproep
voor een andere datum, of op een later
tijdstip, dan de andere.
Twee keer wordt dan een afspraak
gemaakt en dan moet een echtpaar
soms naar verschillende locaties om
een prik te halen. Als de ouderen allemaal gevaccineerd zijn kunnen we
weer deelnemen aan allerlei activiteiten. Wel zullen we ons aan een aantal
regels dienen te houden. Anderhalve
meter afstand houden, het dragen van
een mondkapje en thuis blijven bij
twijfel over je gezondheid.
Wim Sikking

KBO activiteiten voorjaar 2021:
Hallo beste mensen, kent u mij nog ???
Ik ben de uil die u vorig jaar middels uw
Nieuwsbrief op kwam zoeken om een
wijze raad met u te delen inzake de corona
-pandemie. Sinds die tijd is er nog wel het
een en ander gebeurd zeg en zitten we
inmiddels al weer een hele tijd met
behoorlijk strenge maatregelen in een
lockdown.
Het is dat ik geen petje heb, maar als ik er
een had nam ik dat direct voor u af hoor.
Daarom zeg ik nu maar gewoon: CHAPEAU! Ben zeer trots op u allen hoe u
met die situatie omgaat. Want laten we
eerlijk zijn, nu het toch langer blijkt te duren dan we in eerste instantie dachten is
het leven er wel ingewikkelder door geworden. En voor een aantal onder u ook
eenzamer en soms ook wat angstiger. Angstiger voor het verlies van dierbaren
of het oplopen van een mogelijke corona-besmetting.
Daarom vond ik het hoogste tijd om nog maar eens in uw Nieuwsbrief te verschijnen om u een hart onder de riem te steken en u even bemoedigend toe te oe
-hoe-en vanuit mijn eigen nest. Ik heb begrepen dat er voor u een prikkie aan
zit te komen dat u meer bescherming tegen een corona-besmetting moet geven
en ik wens u allen toe dat dat prikkie gauw uit de spuit mag komen! Ik verheug
mij er namelijk onwijs op (en dat is voor een uil erg moeilijk aangezien wij de
wijsheid in onze genen hebben zitten) om u allen weer eens te zien.
Tot die tijd wens ik u het aller-aller-beste toe en zeg
nogmaals: Blijf wijs, ga niet
op reis en hou dat nog even
vol ! Dat gezegd hebbende
blijf ik zelf nu ook maar in
mijn nest, doe mijn oogjes
toe en ga lekker een uiltje
knappen! Tussen ( )-jes:
dat is gelukkig maar een
uitdrukking, want ik moet er
toch niet echt aan denken
zeg!
Hartelijke groe-oehoe-t van
Bea de Bosuil.
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Hulp bij uw belastingaangifte 2020:
Ook dit jaar kunt u hulp krijgen bij het
invullen van uw belastingaangifte over
het jaar 2020. De belastingaangifte 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 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:
Zo het er nu naar uitziet kan de
jaarvergadering in mei doorgaan, in de
volgende Nieuwsbrief staat de agenda en
de uitnodiging. U was gewend om in
maart uitgenodigd te worden voor de
KBO jaarvergadering maar de
corona-pandemie maakte dit onmogelijk,
vandaar dat deze vergadering werd
verplaatst naar 27 mei 2021. U mag op de
kalender de volgende datum hiervoor
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
Contributie 2021 KBO-Winterswijk. Oproep van de penningmeester.
Ondanks alle corona-perikelen is er per 1 januari toch alweer een nieuw
lidmaatschaps-jaar aangebroken en dat wil zeggen dat we weer een start
moeten maken met het innen van de contributie voor het jaar 2021.
Ook dit jaar willen wij u , middels deze oproep in de Nieuwsbrief, vragen de
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contributie voor 2021 aan ons over te maken.
De contributie voor 2021 bedraagt euro 23.-en u wordt bij deze verzocht dit bedrag over te maken op: bankrekeningnr.
NL64 RABO 0122 0102 56 t.n.v. KBO Winterswijk
Indien mogelijk graag uw lidmaatschapsnummer vermelden.
Maakt u de contributie namens iemand anders over, dan graag de naam van diegene in de omschrijving vermelden !
In de Algemene Leden-Vergadering van 12 november 2019 is de contributie
voor de jaren 2020 en 2021 door de ledenvergadering vastgesteld.( De ALV van
november 2019 is de laatste ledenvergadering die we door het uitbreken van de
corona-pandemie hebben kunnen houden)
Besloten is toen dat de contributie ook voor het jaar 2021 met euro 1.50 zou
worden verhoogd naar euro 24.-- per lid per jaar.
In onze bestuursvergadering van afgelopen 2 maart hebben we deze verhoging
besproken en heeft het bestuur gemeend deze verhoging niet in zijn geheel door
te voeren.
Reden hiervoor is dat wij door de overheidsmaatregelen rond de coronapandemie onze leden in 2020 niet het gebruikelijk programma hebben kunnen
bieden. Hoewel wij geen invloed hebben op de beperkende maatregelen
waartoe de corona-pandemie ons dwingt, willen wij onze leden toch graag
enige compensatie bieden en is besloten om de verhoging tot euro 0.50 te
beperken.
Dat wij voor 2021 de contributie toch iets gaan verhogen heeft te maken met de
verhoging van de afdracht die wij aan KBO-Gelderland en Unie KBO moeten
doen. Deze afdracht per lid is voor het jaar 2021 met euro 0.58 verhoogd.
Hoewel we dit voorstel niet aan onze ALV hebben kunnen voorleggen gaan wij
er als bestuur van uit dat er geen bezwaren tegen ons voorstel zouden zijn
geweest aangezien het in het voordeel van onze leden is.
Met vriendelijk groet, Ingeborg Mol, penningmeester KBO-Winterswijk.
PCOB activiteiten
De activiteiten van de PCOB kunnen in 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. In de afgelopen periode heb ik telefonisch contact
gehad met een aantal leden over hoe zij omgaan met de corona maatregelen en
vaccinatie. Dat wil ik blijven doen. Niet alle leden hebben hun telefoonnummer
opgegeven en die leden kan ik dus niet bereiken. Ook zijn er leden die hun
e-mailadres veranderd hebben. Mocht dit bij u zo zijn, dan kunt u dit kenbaar
maken via een bericht via: pcobwinterswijk@gmail.com.
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Thuisarts.nl
Voor betrouwbare informatie over uw gezondheid kunt u terecht op de website
van Thuisarts.nl. (van het Nederlands Huisartsen Genootschap). Hier vindt u
informatie over allerlei uiteenlopende ziektes. Surf naar de website en zoek op

het juiste onderwerp of zoek op lichaamsdeel en klik dan op een plaatje van een
lichaam het juiste deel aan. Ook kun je een term op de zoekbalk invullen. Klik
daarna op de juiste kwaal om er meer over te lezen. Thuisarts vertelt wat de
aandoening is, hoe die ontstaat en wat een eventuele behandeling inhoud. Ga
naar www.thuisarts.nl. (bron: Seniorweb)

Verkiezing Ledenraad PCOB.
Het is bijna zover. Over drie weken, van dinsdag 6 april tot en
met dinsdag 13 april, vindt de
verkiezing voor de Ledenraad
PCOB plaats.
Kandidaten
De landelijke kiescommissie heeft de afgelopen periode voor elke provincie
kandidaat-ledenraadsleden geselecteerd. Dit kunnen zowel zittende leden zijn
die zich herkiesbaar stellen als nieuwe kandidaten.
Stemweek
Van 6 tot en met 13 april kunt u stemmen op één of meer kandidaten van uw
keuze. Op hoeveel personen u kunt stemmen, is afhankelijk van het aantal zetels dat uw provincie in de Ledenraad heeft. Dat aantal wordt bepaald door het
aantal PCOB-leden in die provincie. Op het stembiljet kunt u zien hoeveel
stemmen u kunt uitbrengen.
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Digitaal stemmen
Op dinsdag 6 april ontvangt u op uw e-mailadres een uitnodigings-e-mail om
deel te nemen aan de verkiezingen. U ontvangt dan nogmaals deze directe link.
(N.B. Dit bericht kan bij u in de map spam terecht komen, red.). Als u met uw
partner gebruikt maakt van hetzelfde mailadres, krijgt u allebei een mail met
een persoonlijke aanhef. Stemmen is geheel anoniem. Om dat te garanderen
worden de verkiezingen gefaciliteerd door Inkesta. Zij zien ook toe op een
eerlijk verloop. Voor vragen over de verkiezing kunt u zich richten tot het
volgende e-mailadres: pcobkiest@digitaleverkiezing.nl.
Met vriendelijke groet, Marcel Sturkenboom Directeur PCOB

Nieuws van ‘t Gasthuus:

Rijbewijskeuring Winterswijk in de komende maanden:
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg medisch laten keuren in het
Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61. De volgende data zijn bekend: vrijdag 9
april, vrijdag 23 april, vrijdag 7 en 21 mei, woensdag 2 juni, vrijdag 18 juni en
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donderdag 8 juli. Deze data zijn onder voorbehoud. Het kan natuurlijk
voorkomen dat er toch nog geschoven gaat worden met een datum i.v.m.
vakantie, ziekte e.d.
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
Nieuwe (digitale) vaardigheden
leren
Een mens is eigenlijk nooit te oud
om iets nieuws te leren. Onder die
noemer willen wij u wijzen op een
interessant aanbod van de
Bibliotheek Oost-Achterhoek.
Smartphone cursus
Het mooie van een smartphone is dat je er meer mee kunt dan alleen maar
bellen. De cursus smartphone kan u helpen deze mogelijkheden te ontdekken
en te gebruiken.
De cursus bestaat uit zes losse onderdelen waarvoor u zich per keer kunt aanmelden. De onderwerpen zijn heel divers: de functies, knoppen en beveiliging
van uw smartphone.
WhatsApp, een app waarmee u berichtjes naar bekenden kunt sturen het maken
en delen van foto’s.
Google Maps, een app waarmee u onder meer mooie wandel- en fietsroutes uit
kunt stippelen.
Deze cursus is gestart op 11 maart, maar workshops worden aangeboden tot
half april.
Kijkt u voor meer informatie op http://bit.ly/AanbodIPad4Senior. Ook kunt u
bellen met het Servicebureau (088)- 006 29 29
Online cursussen
Daarnaast biedt de Bibliotheek sinds deze maand 160 gratis online cursussen
aan.
Vindt u het leuk om aan uw persoonlijke ontwikkeling te werken? Als lid van
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de Bibliotheek kunt u ruim 160 online cursussen volgen van het online aanbod
van Goodhabitz en Soofos. Gratis, op een moment dat het u uitkomt!
Hier staan cursussen op zoals Een heel uitgebreid, mooi aanbod op het gebied
van bijvoorbeeld fotografie, programmeren, design, lifestyle,
digitale vaardigheden en veiligheid & gezondheid.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Bibliotheek
Oost-Achterhoek
https://www.oostachterhoek.nl/Digitaal/online-cursussen.html
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
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