
Mutaties:  
Overleden KBO-leden 
Mevr. J. Adolfs  Jeanet  72 jaar 
Dhr. R. Dekker Rik  89 jaar 
 
Overleden PCOB-lid 
Mevr. H.A. Wiggers-Ruessink, 87 jaar 
 
Kabinetsformatie 
In de vorige nieuwsbrief  schreef ik dat er haast moest worden gemaakt met de 
formatie. Er is nog steeds geen enkele vooruitgang te bespeuren. Belemmert de 
nieuwe openheid het formatieproces? Er staan grote uitdagingen voor een 
nieuw kabinet te wachten en wat gebeurt er… inderdaad...niets. Er dient regie te 
komen op het gebied van wonen, klimaat met daaraan gekoppeld                  
energietransitie, veiligheid en misdaadbestrijding. Voor onze leden is belangrijk 
dat het inkomen op peil blijft. Pensioenen worden of gekort of niet verhoogd. 
En dit al jaren en jaren. De ouderenbonden maken terecht bezwaar. Dus genoeg 
onderwerpen om aan te pakken door een nieuwe regering. Of zijn partijen te 
bang om deze belangrijke beslissingen te nemen? Keuzes maken voor de       
inrichting van ons land, nieuw beleid maken. Desnoods een regering van       
nationale eenheid. Ik zou zeggen: “Er is werk aan de winkel en ga aan de slag.” 
Wim Sikking 
 
Afscheid secretaris van de PCOB Winterswijk.  
Met ingang van 1 september 2021 leg ik mijn werkzaamheden als secretaris van 

de PCOB afdeling Winterswijk neer.  De reden voor het stopzetten van mijn 

functie heeft te maken met mijn lange termijn als secretaris. Twaalf jaar is een 

lange periode. Door de Coronaperikelen staat het verenigingsleven op een laag 

pitje, vinden er nauwelijks activiteiten plaats en kan het bestuur makkelijker een 

opvolger voor mij vinden. Na 12 jaar werkzame jaren als secretaris is het goed 

dat er een nieuwe opvolger (ster) komt: immers nieuwe bezems vegen schoon. 

En het is goed dat er nieuwe mensen met nieuwe ideeën komen. Het werk als 

secretaris heeft mijn leven verrijkt en ik dank alle  bestuursleden waarmee ik 

heb samengewerkt in de loop van de afgelopen jaren. Ik heb veel nieuwe    

mensen ontmoet en kennis gemaakt met nieuwe inzichten. Ook dank aan de  

medebestuurders van de Winterswijkse ouderenbonden, in het bijzonder het   
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bestuur van de KBO Winterswijk.  We zijn (nog) niet gefuseerd, maar dit is te 

wijten aan Covid. We hebben samengewerkt bij het zoeken naar een plek voor 

de ouderenbonden. Tijdens het verkiezingsdebat voor een nieuwe gemeenteraad 

in 2014, georganiseerd door de ouderenbonden vroeg Gerrit Peterink (KBO) aan 

de politieke leiders in Winterswijk of het geen tijd werd voor een onderkomen 

voor alle ouderen in Winterswijk. Het heeft lang geduurd, maar in 2020 hebben 

we een plek gekregen bij ‘t Gasthuus. Dit kon alleen maar slagen als de          

ouderenbonden gingen samenwerken. Dat gebeurde en zonder deze                  

samenwerking met de bonden zou dit niet gelukt zijn. Ik wens u allen in de     

toekomst veel succes met de fusie van KBO en PCOB en Gods zegen.              

Wim Sikking. 

KBO activiteiten 2021:  
De coronamaatregelen zijn nog niet allemaal verdwenen 
en het is nog best een beetje spannend of dat op korte  
termijn wel zo zal zijn. De soosmiddagen draaien als      
vanouds er wordt volop gekaart, gebiljart en het sjoelen 
is ook erg in trek. Tijdens de soosmiddagen kunnen      
natuurlijk ook ander gezelschapsspelen gespeeld worden, 
zoals bv Rummiekub, dammen, schaken, yahtzee enz. Er 
zijn nog steeds enkele voorwaarden, zoals het aantal per-
sonen dat toegelaten mag worden in  ‘t Gasthuus, handen ontsmetten en regi-
stratie van de deelnemers. 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, ook PCOB-leden en niet leden 
zijn van harte welkom. De KBO-PCOB busreizen zullen dit jaar nog niet star-
ten, wel hebben wij via onze contacten met de reisorganisatie       begrepen dat 
in oktober en november de stampottentochten georganiseerd kunnen worden. 
Komende weken neemt Gebotours daar een beslissing over in de komende 
Nieuwsbrief hoort u daar meer over.  Verder zullen we in het najaar nog een the-
mamiddag organiseren in  samenwerking met de Winterswijkse brandweer over 
brandpreventie. In november houden we een grote bingomiddag in plaats van 
een tweede   jaarvergadering, zoals besloten tijdens de goed bezochte jaarverga-
dering van 15 juli.  
 
Afghanistan 
 
Na het aangekondigde vertrek van militairen uit de VS is Afghanistan in record-
tempo in handen van de Taliban gevallen. De Amerikaanse en Nederlandse re-
gering zegt totaal verrast te zijn door de snelheid waarmee de Taliban de touw-
tjes weer in handen had genomen.  
 
Oogkleppen op 
Afghaanse vrienden van mij vertelden al meer dan een half jaar geleden: “ Het 
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vertrek van de militairen is het begin van het einde”. Nederland blinkt weer uit 
in besluiteloosheid. 
 
Het feit is dat het land Afghanistan niet bestaat, dit alleen op papier. Het land is 
door westerse mogendheden ingericht. Er wonen verschillende volkeren en 
stammen. Zij staan elkaar naar het leven, behalve wanneer een vijand hun     
gebied binnenvalt. Bijna 40 % van de inwoners is analfabeet. En omdat         
Afghanistan op een knooppunt van wegen ligt en bovendien belangrijke     
grondstoffen in de bodem heeft, is het land al eeuwen lang verwikkeld in     
oorlogen.  
 
Een Afghaanse leider verwoordde het als volgt: “Buitenlanders hebben        
horloges, wij hebben de tijd.  
 
In de jaren 90 van de vorige eeuw vochten de Taliban tegen de Russen.       
Amerika hielp de Taliban met wapens en geld tegen de toenmalige             
moedjahidien. De werkwijze en haat jegens vrouwen zaten al eerder            
diepgeworteld in de cultuur van de Afghanen. Dit verklaart wellicht ook dat er 
weinig tot geen verzet was. De Taliban komen bovendien voort uit de            
Afghaanse gemeenschap zelf - de gemeenschap van de grootste etnische     
minderheidsgroep, de Pashtuns, om precies te zijn - terwijl het gedachtegoed is 
geërfd van de moedjahidien, de lokale opstandelingen die, gesteund door de 
Amerikanen, de Sovjets verjoegen. 
 

Het ontstaan en het succes van de Taliban zijn tekenend voor het uiterst        
conservatieve en anti westerse land. Er zijn twee zaken die de snelle        
machtsovername van de Taliban makkelijk kunnen verklaren. Ten eerste heeft 
de meerderheid van de Afghanen nooit in een rap tempo willen moderniseren. 
Vanaf het moment dat een poging daartoe gedaan is, stond een grote              
gemeenschap van Afghanen gewillig en strijdlustig klaar om de leider een 
schop onder de kont te geven.  
Het Westen ziet alleen maar de goed opgeleide Afghanen die vooruitgang     
willen. Echter een groot deel van de bevolking wil niets van democratie weten 
en verafschuwt democratie. Toch blijf ik hopen  dat er een kiem is gelegd voor 
verbetering van vrouwenrechten en vrijheden voor de inwoners. Dit zullen de 
Afghanen zelf moeten bevechten anders helpt het niet. 
 
President Biden (VS) en demissionair minister van Buitenlandse Zaken,       
mevrouw Kaag hadden beter moeten weten. Dit schreef ik op 20 augustus. Nu 
(28 augustus) heb ik volgens Sigrid Kaag de Nobelprijs verdiend. “Iedereen die 
dit had zien aankomen heeft de Nobelprijs verdiend liet ze weten in een krant.” 
Als geïnteresseerde Nederlander was het voor mij geen verrassing. Alleen de     
snelheid waarop liet me inzien dat de zogenaamde regering gedoogd werd door 
de stammen in Afghanistan. De regering was dan ook het snelste vertrokken; zij 
hadden de situatie wel goed ingeschat.  
Wim Sikking 
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Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof. 
 

 

Dank je wel Lidy voor je bijdrage. 
 

 
 
 
 
 

Een soldatenlied van 1959-1960. 
 
 
1. De modesnufjes van de jufjes 
Nou dat is me nog al wat. 
Je ziet ze alle dagen , 
Met secties in de stad. 
In dancing, cafetaria  
Daar zie je al dat mooie spul.               
Ze dragen elke dag 
Allerhande flauwe kul.   
Refrein 
 
Veer op hun hoed ,hoed op hun toet, 
Nylon kousen aan de benen, 
Dan weer rokken tot de tenen 
Schoentjes met pijn visgraten lijn 
Geef mij maar een kind 
dat de mode akelig vindt.  
2. De vrouw van tegenwoordig 
Loopt steeds in peignoir. 
Van ’s morgens vroeg tot ‘s mid-
dags twaalf 
Dan maakt zij zich pas klaar. 
Haar wenkbrauwen gepenseeld. 
Dan krijgt haar  haar een beurt.  
De blonde kleur van gister  
Wordt nu weer zwart gekleurd.  
Refrein. 
 
 
3. Het vrouwtje van de kanibaal 
Doet niet aan de mode mee. 
Door de week draagt zij een vijgen-
blad  
En zondags draagt zij er twee. 
Ze houdt niet van die lippenstift 
En ook niet van new look 
Zo’n geverfde dame, 
Vindt zij een prentenboek. Refrein  
 
4. Oerwoudvrouw ik hou van jou, 
Jij houdt niet van die sensatie 
Smeert geen troep op je facie. 

Al dat geverfde vind jij te link 
Blijf jij maar net als nou, 
Een mooie zoe zoe zilie vrouw. Refrein.   
5. Geef mij dan maar een boeren meid. 
Ook al ruikt ze naar de mest, 
Geen opgeverfde kaken  
Houdt jullie maar de rest. 
Haar haar is goud en geel als graan , 
Haar mondje fris en rond, 
Geen 7. opgeverfde dame  
Blijf liever maar gezond. Refrein.  
 
6. Zo’n boeren trien is vitamien, 
Krijg je ooit zo’n vrouw te zoenen 
Hoef je heus niks af te boenen. 
Want zo een kus is 40+ 
En een boeren meid is van prima       
kwaliteit. 
 



Rijbewijskeuring Winterswijk: 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen in Zonnebrink Centrum 
medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.  
De volgende data heb ik doorgekregen: 6, 20 en 30 september; 8 en 27 oktober; 
5, 15 en 29 november; 7 en 18 december. 
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. 
 
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. 
 
 
 
Cursus Digid en beginners tablets, laptop en smartphones. 
In september worden weer cursussen op digitaal gebied gegeven door             
vrijwilligers bij de bibliotheek. De locatie is niet in de bibliotheek maar wordt 
nu  gehouden in  een zaaltje bij BoogieWoogie. Meer informatie is te verkrijgen 
bij de balie van de  bibliotheek.  
De Cursus 'Tablets, laptop en 
smartphones' . Deze basiscursus 
is  bedoeld voor mensen die nog 
niet zo lang een tablet of 
smartphone hebben of er nog 
weinig mee doen. Eén op één 
leert u de basisvaardigheden. De 
basiscursus duurt zes weken met 
iedere week een bijeenkomst van 
een uur. Deze cursus is gratis 
voor leden van Bibliotheek Oost-
Achterhoek. 
Meer informatie is te vinden op 
de site van de bibliotheek:                                 
https://www.oostachterhoek.nl/ 
 
Fietstocht bij de PCOB:  
 
Bennie Luimes heeft weer een fietstocht  samengesteld. De eerstvolgende    
fietstocht is op 15 september en dit is meteen de laatste fietstocht van de              
zomerperiode.  Start:  parkeerplaats bij de Storm om 13.30 uur. Na de fietstocht 
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praten we bij de Gulle Smid onder het genot van een drankje nog even na. 
Groeten van Bennie Luimes.  

 
 

 
Winterswijk actief:  Wandelsport 
 
Uitdaging voor ouderen 
 
Onder begeleiding van beweegmakelaars Mitchel en Ria, buurtsportcoach Jos 
Meekes en docent Graafschapcollege Wouter Beijers met  ondersteuning van 
stagiaires Sport en Bewegen   bieden we u een wandelprogramma van            
12 weken. Wandelen is voor iedereen een  gezonde en eenvoudige manier om     
buiten te bewegen, te genieten van de  omgeving, met 
elkaar in gesprek te gaan. De uitdaging is om de    
wandelafstand op te bouwen naar 3 à 5 km of zelfs 10 
kilometer. Genoemde datum is de startdatum van de 
cyclus. 
 
 
 
 
 
 Bijzonderheden: We organiseren het op en rond het 
sportpark van vereniging Archeus; een veilige omge-
ving. Naast warming-up, rustige opbouw wandelen in 
afstand en tijd, worden er oefeningen gedaan om het 
evenwicht, kracht,  beweeglijkheid en looptechniek te 
verbeteren. Ook    kunnen we buiten de baan mooie 
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Foto van de fietstocht in   augustus door Henk Wiggers 

Ria Bussink 



routes wandelen. En het is een uitnodiging voor uw behandelaar of begeleider 
om ook een keer mee te wandelen en ook de aanbieders van een wandelgroep. 
 
Startdatum: donderdag 2 september 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Contactgegevens: Ria Bussink, Telefoonnummer overdag: 06-23792529 

E-mailadres: beweegmakelaar@winterswijk.nl 

 

 

 

 

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. Dus fijn dat de coronamaatregelen 
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. Was het aanvankelijk de bezetting van de 
gastvrouwen en gastheren in de vakantiemaanden die het volledig open gaan 
niet mogelijk maakte dan komt daar nu nog bestuur mutaties bij, een complete 
openstelling in september lukt dus nog niet. Op de middagen is                        
‘t Gasthuus wel 7 dagen in de week open. 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 komende   
periode op zoek naar voldoende vrijwilligers en de taken binnen het bestuur 
anders verdelen om op termijn weer hele dagen open te kunnen. Om 7 dagen 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.  

 

-  7  - 

mailto:beweegmakelaar@winterswijk.nl

