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Kabinetsformatie 
 
De politieke poppenkast wordt is weer gestart. 
Wie gaat met wie regeren? Ons land verkeert in 
een grote crisis en na het gekrakeel van de politici 
over vertrouwen is oudgediende  Herman Tjeenk 
Willink aangesteld als informateur. Het             
vertrouwen dient te worden hersteld. Dat wel     
natuurlijk. Toch moeten er nu knopen worden 
doorgehakt. Maar als de  formatie lang gaat duren,  
moet er wel wat besloten worden. Bijvoorbeeld 
over de economische steunpakketten en oplossingen voor de schulden en pro-
blemen van ondernemers en aan het enorme tekort aan woningen. Ook in het 
klimaatdossier kunnen bepaalde besluiten niet wachten.  De welvaart zal voor 
alle inwoners van ons land  moeten gelden. Economische groei is niet meer    
leidend, maar brede welvaart. 
De Tweede Kamer zal de regering beter moeten controleren. Want: “Het kan er 
bij mij niet in, dat niet meer leden van de Tweede Kamer dan alleen maar Pieter 
Omtzigt en Renske Leijten op de hoogte waren een aantal miskleunen van de 
achtereenvolgende regeringen.” Dus: laten de verantwoordelijke partijen de 
strijdbijl begraven en voortvarend aan de slag gaan met een nieuwe regering. En 
die vervolgens goed controleren. Blijven het alleen maar mooie woorden 
of...We zullen het zien in de nabije toekomst. 
Wim Sikking 
 

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

INFO  van   

Jaargang 4, nr. 5 Mei 2021 

Winterswijk 



Vaccinatie: vaccineren, vaccineren, vaccineren. 
Het vaccineren begint nu op stoom te geraken. Bij mij is 
de eerste vaccinatie   gezet en medio juni hebben alle  
ouderen tot 65 jaar de eerste vaccinatie gehad.  
Als je op de nieuwsuitzendingen op de tv afgaat word je 
niet erg vrolijk. Bijna alle deskundigen hebben een te-
gengestelde mening en laten dit dan ook duidelijk horen. 
De verantwoordelijke demissionaire ministers doen hun 
best met het geven van uitleg over de gevolgde          
strategieën. Alleen het virus werkt niet mee en ook zijn 
er veel inwoners die zich niet aan de maatregelen hou-
den. Uiteraard heeft deze laatste groep het hoogste woord. Dus gaan we voor        
vaccineren, vaccineren, vaccineren. Wim Sikking 
 
Uitzicht 
Als onze ouderen gevaccineerd zijn kunnen we weer denken aan activiteiten die 
voorheen zo heel gewoon waren. Elkaar ontmoeten, verjaardagen vieren, uit 
eten gaan met vrienden en familie. Het voelen van een arm om je schouder. Dit 
laatste is mooi vertolkt door Dick van Altena met het gelijknamige lied over: 
Die arm om je schouder. Als u internet hebt kunt u via Youtube dit lied op uw 
gemak beluisteren.  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 en de 
Braziliaanse  variant zijn nu de boosdoener, 
maar toch hopen we ergens in juni onze acti-
viteiten weer te kunnen   opstarten. Op de 
laatste persconferentie van Mark Rutte en Hu-
go de Jonge presenteerden zij een              
stappenplan voor de toekomst en toen werd onze hoop voor april en mei op zijn 
zachtst gezegd de grond ingeboord. Het Ontmoetingscentrum ‘t Gasthuus is 
voorlopig nog gesloten, we denken zeker tot half juni. Zo geleidelijk aan zijn 
veel van onze leeftijdsgenoten gevaccineerd en we hopen in juni allemaal, 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.  
 
 
KBO jaarvergadering 2021: 
 
We hadden de jaarvergadering van maart al doorgeschoven naar mei maar       
helaas moeten we deze nogmaals opschuiven naar begin juli net voor de   
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schoolvakantie. U mag de datum van 27 mei op uw kalender 
doorstrepen. De nieuwe datum die u hiervoor alvast mag        
noteren is donderdag 15 juli 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. Velen van u 
hebben al gehoor gegeven aan onze eerste oproep in de vorige nieuwsbrief van 
april. 
Daarvoor onze hartelijke dank, mocht u de contributie over 2021 nog niet      
hebben voldaan dan krijgt u nu een herkansing. 
Ook dit jaar willen wij u , middels deze tweede oproep in de Nieuwsbrief,     
vragen de 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! 

Met vriendelijk groet, 
Ingeborg Mol, penningmeester KBO-Winterswijk. 
 
Vitaminen voor het leven. 
 
Rijk of arm, koud of warm, groot of klein,   
je hart zal beslissen. Hoe je leven zal zijn:  
Groot of klein, koud of warm, rijk of arm. 
 
 
PCOB nieuws  
Er is zicht aan het eind van de tunnel. We 
wachten de berichten van de overheid af 
op het versoepelen van de maatregelen. We 
kunnen elkaar dan ontmoeten in                
‘t Gasthuus. We zijn dan weer alle dagen 
open. U kunt dan komen voor een gesprek, 
een kop koffie en of een drankje. Ook hebben we de beschikking over een    
biljart.  Wel dienen we ons te houden aan de dan geldende maatregelen. En dat 
blijft voorlopig: 1,5 meter afstand houden, handen wassen en desinfecteren en 
het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de ruimte. 
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Fietstochten PCOB: Bennie Luimes heeft weer een aantal fietstochten samenge-
steld. De geplande fietstocht in mei gaat niet door. 
We proberen te starten in juni. In de volgende nieuwsbrief krijgt u informatie 
over het al of niet   doorgaan van deze tocht. De volgende data zijn gepland: 
De fietstochten worden op de woensdagmiddag gehouden: 16 juni, 21 juli,  18 
augustus en 15 september.                   
Start:  parkeerplaats bij de Storm om 13.30 uur. 
 
Groeten van Bennie Luimes. 

In de buurt 
van  boerderij 
museum 
De Neeth 
 in Barlo 



Rijbewijskeuring Winterswijk: 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
medisch laten keuren in het Zonnebrinkcen-
trum, 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 donderdag 8 ju-
li. 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.  
 
De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor 
deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd 
moet worden.     
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan 
online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg.    
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opstu-
ren naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer 
dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een af-
spraak maken voor de keuring. De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en 
versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u 
op de website van Regelzorg. 

Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders 
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw rijbewijs 
is in de hele EU nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs. 
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig 
laat informeren en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik 
hoeven maken van deze regeling. 

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  

 
 
 

 Samen in Beweging in coronatijd   

Het project Samen in Beweging stimuleert ouderen om in beweging te blijven 
en sociaal actief te zijn. Sociale en sportieve activiteiten zijn door corona       
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https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1


beperkt,  maar we geven graag tips om thuis in beweging te blijven. Meer      
beweging hoeft helemaal niet intensief te zijn en er zijn voldoende                 
mogelijkheden, dicht bij huis. 
Het beweegadvies is om dagelijks een half uur matig intensief te bewegen 
Dit in een tempo dat je voelt dat je wat doet. Beweging draagt bij aan een      
betere weerstand. Kies een activiteit die bij u past en goed vol te houden is. 
Fietsen en wandelen zijn bijvoorbeeld goede mogelijkheden.  Als je voldoende          
beweegt, voel je je fitter, slaap je beter en blijf je langer gezond.  
 
Alle adviezen op een rijtje 
1. Beweeg 2,5 uur per week matig intensief 
Beweeg matig intensief waarbij uw ademhaling omhoog gaat, maar u nog wel 
kunt praten. Wandel bijvoorbeeld 20 minuten per dag, laat de hond uit of ga 
fietsen. U beweegt ook tijdens tuinieren of het huishouden doen.  
 

2. Doe 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten  
Alle volwassenen kunnen hun spieren en botten thuis versterken door bijvoor-
beeld krachttraining, traplopen, touwtje springen, dansen en nordic walking 
(met stokken lopen). Het tv-programma ‘Heel Nederland Thuis in Beweging’ 
laat goede oefeningen voor volwassenen en ouderen zien. Ook zijn er afleverin-
gen van Heel Nederland Thuis in beweging op de stoel. 
 
3. Blijf in de benen om niet te vallen 
Doe 7 kleine oefeningen tijdens uw dagelijkse bezigheden thuis om ‘in de be-
nen’ te blijven.  
 
Tip: wilt u meer bewegen, maar weet u niet goed wat u wilt doen of hoe u moet 
beginnen? Wij hebben twee  beweegmakelaars die u hierbij kunnen helpen, Ria 
Bussink en Mitchel Hammadi.  Neem contact op met Ria via (06) 23 79 25 29, 
Mitchel is te bereiken op  (06) 10 50 19 16 of via e-mail                                  
beweegmakelaar@winterswijk.nl 
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Maakt zich zorgen dat u of uw naaste vaker iets vergeet? 
 
Veel mensen merken dat ze vaker iets vergeten als ze 
ouder worden. Of dat ze minder lang hun aandacht bij 
iets kunnen houden. Dat is normaal. Maar wanneer kan 
er meer aan de hand zijn? Wat is het verschil tussen 
vergeetachtigheid en dementie? En waar kun je terecht 
met zorgen? Dit is te lezen in de folder ‘zorgen over 
vergeetachtigheid?’  
De belangrijkste boodschap is: bespreek vragen of twijfels met uw huisarts.  
Meer informatie kunt u verkrijgen via de uitgebrachte folder. Die kunt u inzien 
via de volgende site http://www.kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl/.  
Hebt u geen internet en wilt u toch deze folder zorgen over vergeetachtigheid 
inzien, kunt u contact met mij opnemen.  
 
Ook plaats ik de inhoud van deze folder op de site van PCOB Winterswijk. Via 
google te vinden op nieuwsbrief  van de afdeling Winterswijk. Op google      
intoetsen: nieuwsbrief mei2021kbo-pcobinternetversie. (Wim Sikking) 
 
De folder is ontwikkeld door de samenwerkende gemeenten en zorg- en       
welzijnsorganisaties in het Netwerk Ouderen en  Veerkracht Achterhoek. 
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Vergeetachtigheid? 

https://youtu.be/zf0df4yaZtY
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