
Kabinetsformatie 
Meer dan 100 dagen na de verkiezingen en er is geen enkele vooruitgang in de 
formatie te bespeuren. De noodzaak tot het vormen van een nieuwe regering 
kan niet lang uitgesteld worden. Wel lijkt het erop dat Mark Rutte weer een  
volgend kabinet gaat leiden. Kijkend naar de uitslag van de verkiezingen lijkt 
dat een juiste conclusie. Zelfs een minderheidsregering is niet uitgesloten. In 
ieder geval beter dan dat er 5 of zelfs 6 partijen in een regering zitting nemen. 
Met een minderheidsregering moet elk voorstel op een meerderheid kunnen   
rekenen en dan zal elk nieuw wetsvoorstel goed doordacht moeten zijn anders 
gaat het direct in de prullenbak. Ook dienen toekomstige wetten onderzocht te 
worden of ze wel uitvoerbaar zijn. Er is dan nog veel werk aan de winkel. Dus, 
gauw aan de slag met de formatie. Veel succes. Wim Sikking 
 
Bezoek ‘t Gasthuus 
De ouderen zijn bijna allemaal gevaccineerd en nu kunnen we elkaar weer     
ontmoeten. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over  ‘t Gasthuus. De 
Winterswijkse ouderen kunnen elkaar ontmoeten in ‘t Gasthuus voor een        
gesprek, het lezen van boeken en tijdschriften, een spel spelen en natuurlijk is er 
koffie en de mogelijkheid van een drankje. Ook is ‘t Gasthuus een prima      
startpunt voor wandel – en fietstochten. U bent van harte welkom. 
 
Covid 19 
Het vaccineren verloopt zeer voorspoedig.             
Binnenkort is 85 % van de Nederlands ingeënt.    
Vrijheid lonkt. Volgens Reinier Tromp, datajournalist 
van Argos, is de kans erg groot dat er een nieuwe   
uitbraak komt. Kanshebbers: Nederlanders uit de   
Bibelbelt, mensen die het antroposofisch                
gedachtengoed aanhangen, allochtonen in             
achterstandswijken die de Nederlandse taal niet    
spreken en diegenen die zich weigeren zich te laten 
vaccineren. Volgens Tromp krijgen zij COVID, omdat de Deltavariant erg      
besmettelijk is. Ouderen die al gevaccineerd zijn hoeven zich geen zorgen te 
maken. Wel aan te raden: afstand houden en bewaren. 
Wim Sikking 
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Zeer opmerkelijk 
“Ik wil me niet laten         
vaccineren, maar ik ga wel 
naar Turkije voor een botox     
behandeling, slik pillen,   
gebruik drugs en alcohol laat 
ik niet staan.                   
Waar kies je voor? 



KBO activiteiten 2021: 
Er komt licht aan het einde van de   
coronatunnel schreven wij in onze   
vorige Nieuwsbrief. Inmiddels zijn de     
soosmiddagen weer gestart en wel op 
maandag 14 juni. Onze leden hadden 
er zin in en na nu al 4 soosmiddagen is 
het weer als van ouds, gezellig. Er zijn 
natuurlijk nog wel enkele voorwaar-
den de eerste tijd, zoals het aantal   
personen toelaten in ‘t Gasthuus,   
handen ontsmetten,  lopen met mondkapje hoeft gelukkig vanaf de komende 
week niet meer. Mochten de besmettingen weer oplopen dan kan de regering 
aan de noodrem trekken. Zo geleidelijk aan zijn al onze leden gevaccineerd en 
zijn we enigszins beschermd tegen het Covid19 virus en wanneer we toch      
besmet raken worden wij er niet meer zo ziek van blijkt uit besmettingsgevallen. 
We hopen dat we zo geleidelijk aan een punt kunnen zetten achter deze         
vervelende periode voor iedereen en nodigen u dan ook graag uit voor de       
komende KBO soosmiddagen op de maandagen en woensdagen kom ook       
gezellig eens naar ‘t Gasthuus, welkom. Of we dit jaar ook al busreizen kunnen 
maken hoort u in de volgende Nieuwsbrief in september.  
 
KBO fietstochten 2021: 
Onder leiding van Bennie Reiring gaan we al wel een paar fietstochten organise-
ren, de eerste op donderdag 22 juli en de tweede op donderdag 26 augustus. De 
start is bij ‘t Gasthuus we vertrekken om 14.00 uur Misterstraat 96-20. Bij vol-
doende belangstelling kunnen we in september en oktober, als ‘t weer het toe-
laat, ook nog tochten maken, met scootmobiel kunt u ook mee. Wanneer je een 
half uurtje eerder komt kun je in ‘t Gasthuus voor € 1,-- een kopje koffie of thee 
drinken.  
 
KBO jaarvergadering 2021: 
Na twee gemiste KBO jaarvergaderingen in 
2020 gaat deze nu eindelijk door op 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 deze Nieuwsbrief  krijgt u de uitnodiging 
en de agenda voor deze KBO jaarvergadering. 
Bij vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht 
bij Gerda Osinga tel 785072 of                         
e-mail: kbowinterswijk@gmail.com.  
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Nieuws van ‘t Gasthuus:  
Het is prettig u te kunnen   
melden dat ‘t Gasthuus haar 
deuren na een lange periode 
van dicht zijn weer heeft     
geopend, dat dit de eerste tijd 
nog wel met een aantal    
maatregelen zal zijn moge duidelijk zijn. Zo heeft het bestuur van de SOSW 
besloten om vanaf maandag 14 juni weer open te gaan, dit de eerste veertien 
dagen alleen s’ middags, maar wel 7 dagen in de week. Het lange dicht zijn 
heeft echter bij vrijwilligers van clubs en verenigingen geleid tot andere invul-
ling van hun tijd. Zien we in de samenleving met name bij de horeca dat er nu 
bij de heropening een tekort aan personeel te zien is, moeten we helaas melden 
dat ook bij verenigingen, in ons geval ’t Gasthuus ook een gebrek is aan nieuwe 
vrijwilligers. Daar komt nog bij dat de heropening ook voor ’t Gasthuus valt in 
de vakantieperiode en waren we met z’n allen in deze periode toe aan vakantie, 
dan is dit na deze coronapandemie zeker het geval. Dus fijn dat de coronamaat-
regelen enige versoepeling geven om de draad weer op te pakken, maar we zien 
dat andere effecten van de coronapandemie een snelle en complete openstelling 
van ’t Gasthuus niet mogelijk maken. Daarom is het goed om voorlopig in de 
vakantiemaanden juli en augustus alleen open te gaan op de middagen en dan 
wel 7 dagen in de week. Het is natuurlijk altijd mogelijk om initiatieven van 
groepen ouderen te melden, dan organiseren we, ook al is het op een ochtend, 
dat we open gaan. Het is zelfs mogelijk om uw initiatieven in de avonduren 
vorm te geven, neem gerust contact op met het SOSW secretariaat:              
Wim Sikking secretariaatsosw@gmail.com of met de planner van ‘t Gasthuus 
Gerda Osinga reserveringgasthuus@gmail.com  Het Ontmoetingscentrum is er 
voor senioren en  de organisatie gebeurt door senioren uit Winterswijk. Het   
bestuur van de SOSW kan zo in de vakantieperiode op zoek naar voldoende 
vrijwilligers om in september weer hele dagen open te kunnen gaan. Om 7 da-
gen in de week open te kunnen hebben wij 28 gastvrouwen of gastheren nodig 
en op een aantal plekken kunnen wij nog mensen gebruiken, leeftijd is daarvoor 
niet zo belangrijk. Hebt u interesse neem dan contact op met Riekie Bussman 
coördinator vrijwilligers van ’t Gasthuus riekiebussman@hetnet.nl 
Wij wensen u allen een fijne vakantie. 
 
Persbericht: Uitnodiging informatiebijeenkomst Netmobiel-app 

 

Netmobiel in de Achterhoek, een app die je sneller van A naar B brengt 

Misschien heb je er al van gehoord: de Netmobiel-app. Een app voor    
Achterhoekers, die je sneller van A naar B brengt. Graag vertellen we je er 
meer over! Kom ook en meld je aan. 
 

Wat is de Netmobiel-app? 
Netmobiel brengt vraag en aanbod van vervoer bij elkaar. In de app komen   

mailto:secretariaatsosw@gmail.com
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uiteindelijk alle vervoersvormen in de Achterhoek sa-
men: openbaar vervoer, ritdelen, ZOOV,     deelau-
to’s, deelfietsen, etc. Hoe handig is dat! Eén app om 
ritten te kunnen zoeken, boeken en betalen in de Ach-
terhoek, ongeacht met welk  vervoermiddel je reist. 
Ook kun je in de app een rit boeken voor iemand an-
ders, zoals je moeder of buurman zonder mobiele te-
lefoon en auto. Netmobiel heeft één doel: de Achter-
hoek nog beter bereikbaar maken voor iedereen.  
  
Informatiebijeenkomst Netmobiel-app 
Datum: 8 juli 2021 
Tijd:  14.00 – 16.00 uur 
Locatie: ’t Gasthuus 
Voor wie: Iedereen die geen auto tot zijn beschik-

king heeft of minder wil rijden. 
Mantelzorgers die graag een rit willen boeken voor een ander. 
Én iedereen met een auto die best wel een rit wil delen. 
We vertellen je over wat Netmobiel precies is, hoe de app werkt en 
wat jij eraan hebt. 

Aanmelden 
Om je aan te melden stuur je een mail naar: reserveringgasthuus@gmail.com  
of bel naar 06-26621995. 
In ’t Gasthuus houden we ons aan de coronamaatregelen (1,5 meter afstand, 
looproutes en maximaal 50 bezoekers) .  
  
Vergeet niet je mobiele telefoon mee te nemen. Dan gaan we gelijk aan de slag! 
  
 
Fietstochten PCOB: Bennie Luimes heeft weer een aantal fietstochten          
samengesteld. De eerstvolgende fietstocht is op: 21 juli. Op  18 augustus en 15 
september zijn de volgende fietstochten.  Allemaal op een woensdagmiddag.                 
Start:  parkeerplaats bij de Storm om 13.30 uur. Groeten van Bennie Luimes. 
(Op de laatste pagina’s vindt u enkele foto’s van de fietstocht van juni). 
 
 

Rijbewijskeuring Winterswijk: 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Zonnebrink 
Centrum op donderdag 8 juli en donderdag 22 juli medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.  

mailto:reserveringgasthuus@gmail.com


Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 
via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 
 
 
Knarrenhof 
In Winterswijk is een werkgroep bezig die een project wil starten voor het    
bouwen van woningen. Een van de mogelijkheden die de werkgroep onderzoekt  
is het opzetten van een Knarrenhof. De uitgangspunten van de organisatie   
Knarrenhof zijn aantrekkelijk. Op de eerste plaats komen de mensen. Op de 
tweede plek de wensen van deze mensen. Als laatste komen de stenen (de bouw 
van woningen) aan de orde. De werkgroep is bezig met een  onderzoek naar een 
bouwlocatie.  
 
 
Knarrenhof (geregistreerde merk-
naam) is een combinatie van de    
hofjes van vroeger met het gemak 
van heden. Hierdoor ontstaat een 
uniek concept van veilig wonen met 
veel privacy en tegelijk alle         
voordelen van samenwonen. Het 
Knarrenhof is namelijk bedoeld voor 
mensen die het leuk vinden elkaar af 
en toe helpen, maar hierin geen     
verplichting willen. Het is immers 
geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars 
kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die 
zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan   
terugvallen. 

Knarrenhof is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk 
leeftijdsbestendige bouw van woningen voor zelfredzame senioren. 

De portefeuillehouders Zorg, Welzijn en Wonen van de Stichting Seniorenraad 
willen dit onderwerp op de de agenda voor de bespreking met wethouder Elvira 
Schepers zetten. 

 Wilt u nog meer over dit onderwerp weten dan verwijzen we u naar de website: 
www.knarrenhof.nl 
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https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1


Fietstocht PCOB juni 2021 
Foto: Henk Wiggers 
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https://youtu.be/zf0df4yaZtY


-  7  - 

Pauzeren bij wijngaard Hesselink 

Foto: 
Henk Wiggers 



https://www.youtube.com/watch?v=BaHgVLoEz8A 
 
Ga naar Youtube en plaats in het zoekscherm de opdracht wijngaard Hesselink 
en kunt u het filmpje bekijken of plaats de url in je browser. 
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Wijngaard Hesselink in Henxel  
 
Henk Wiggers maakt een foto. 


