
Mutaties:  
Overleden KBO-leden 
Mevr. T. M. Kuipers-Oude Hesselink  Thea  70 jaar 
 
Overleden PCOB-lid 
Mevr. H.A. Dikkers-te Winkel, 100 jaar 
 
Tweedeling 

Prinsjesdag is achter de rug. Een demissionair kabinet kan geen nieuw beleid 

aankondigen, dus de boodschap aan Nederland was nietszeggend. Terwijl op  

allerlei gebied noodzakelijke veranderingen om aanpak vragen: Woningbouw,   

veiligheid (uitbreiding politie, bestrijding criminaliteit) zorg, pensioenen en 

koopkracht voor ouderen, armoedebestrijding en asielbeleid. Er dreigt een  

tweedeling in ons land. Ik hoorde bij de nabeschouwing een politica zeggen: 

“We zetten in op subsidie voor mensen die een elektrische auto en een        

warmtepomp willen aanschaffen.” Hier wordt voorbijgegaan aan grote groepen 

mensen die dit niet eens kunnen betalen, zelfs als ze dit zouden willen. Daarom 
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krijgen protestpartijen zoveel stemmen; het zijn mensen die niet meer mee    

kunnen doen aan onze samenleving.  

Koopkracht ouderen.                                                                                      

 Met een klein pensioentje en AOW kunnen veel ouderen al deze veranderingen 

niet betalen. Het vertrouwen in de politiek is tot een dieptepunt gedaald. De 

FNV wil een loonsverhoging van € 100,= . Dat lost echter niets op, want de   

prijzen worden dan uiteraard ook verhoogd. Het is veel beter om de                 

belastingdruk voor mensen met een smalle beurs aan te passen. Dit geeft meer 

financiële ruimte. De ouderenbonden gaan dit zeker overleggen dit met het   

nieuwe kabinet. Ook zijn de  pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd en zo 

raken veel ouderen financieel op achterstand. Ook zorgt de transitie van gas naar 

elektriciteit voor meer kosten en mensen met een laag inkomen zijn hiervan 

weer de dupe. 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. Als ontmoetingscentrum zijn wij wel 
vrijgesteld van het laten zien van een           
coronapas wanneer deelgenomen wordt aan 
activiteiten in ’t Gasthuus.  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 ge-
speeld worden, zoals bv Rummikub, dammen, schaken, yahtzee enz. Nu de 1,5 
meterregeling is losgelaten blijven wij natuurlijk wel voorzichtig, corona is nog 
niet het land uit. Er zijn nog steeds   enkele voorwaarden, zoals het aantal       
personen dat toegelaten mag worden in  ‘t Gasthuus, handen ontsmetten en     
registratie 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.  
 
KBO/PCOB stamppottentocht            
november  2021: 
 
De KBO-PCOB busreizen zullen dit jaar 
nog niet starten, wel hebben wij via   onze 
contacten met de reisorganisatie begrepen 
dat in oktober en november de stampot-
tentochten georganiseerd kunnen worden. 
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Gebotours heeft inmiddels besloten om van 25 oktober t/m 19 november enkele 
stamppottentochten te organiseren, wij proberen donderdag 18 november een 
stampottentocht te organiseren. 
In de volgende Nieuwsbrief hoort u daar meer over.  
 
KBO themamiddag over brandpreventie 2021: 
 
Op donderdag 14 oktober           
organiseren wij een themamiddag 
in samenwerking met de          
Winterswijkse brandweer over 
brandpreventie. 
Voor deze middag in ’t Gasthuus 
die vrij toegankelijk is voor alle 
senioren uit Winterswijk is       
aanmelden verplicht en wel bij   
het KBO-secretariaat:                                      
kbowinterswijk@gmail.com of  telefonisch bij Gerda  Osinga 0543-785072 
 
KBO Bingomiddag november 2021: 
 
Op donderdag 25 november houden we een grote KBO-bingomiddag in plaats 
van een tweede  jaarvergadering, zoals besloten tijdens de goed bezochte  
jaarvergadering van 15 juli. Meer hierover kunt u lezen in de volgende Nieuws-
brief van november, noteer deze datum maar vast op uw kalender. 
 
KBO fietstochten 2021: 
 
Onder leiding van Bennie Reiring organiseren we bij goed weer op donderdag 
30 september nog een fietstocht. De start is bij ‘t Gasthuus we vertrekken om 
14.00 uur Misterstraat 96-20. Bij goed weer herhalen we dat met een vierde 
fietstocht eind oktober.   
De PCOB leden worden ook uitgenodigd voor de KBO activiteiten. 
 
Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof. 
 
De  plaatselijke brandweer, 
 
As der brand is in de buurte 
joa  dan wotte vanzelf eblust. 
Deur de vriejwillege brandweer  
dee kunt spuiten ,das een lust. 
 
Ramplamplam door kump de brandweer an . 
Anderhalf uur later gef de spuite water  
nooit zo direk want dat ding is altied  lek. 
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Schele Willem dee neet good meer zeen kan  
lop veur op want hee is den commandant. 
As hee dan met dun nuzze  veurt vuur steet  
 vruge nog woor is den brand. 
 
Ram plam plam door kump de brandweer an  
Anderhalf uur later gef de spuite water 
 nooit zo direk want dat ding is altiet lek. 
 
As de brand dan uit de brand is  
Goat ze blussen int cafe  
door hoof ie neet bie te kieken  
en nemt der vulle meer dan twee. 
 
Ram plam plam, door geet de brandweerman.  
 
Hartelijk dank Liny voor deze bijdrage! 
 
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. 
 
QR code plaatsen op mobiel. 
De bibliotheek is de plek waar u informatie kunt vinden op digitaal gebied. Veel 
ouderen hebben wel een mobieltje maar weten niet hoe de QR-code op hun  
mobiel geplaatst moet worden. Op zaterdagmiddag ben ik als vrijwilliger     
aanwezig in ‘t Gasthuus en dan kan ik leden helpen met het plaatsen van de   
benodigde appjes. Wat dan meegenomen moet worden zijnde digid inlogcodes 
en uiteraard het wachtwoord dat daarbij hoort. (dit wachtwoord dient uiteraard 
niet getoond te worden). Wilt u op de bibliotheek geholpen worden, dan  moet u 
zich melden bij de balie, of telefonisch: 088-0062929   
 

Een qr-code thuis ontvangen is ook mogelijk: 0800-1351. U hebt uiteraard wel 
een digid nodig. 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociaal Team van de Post    

Zorgen over vergeetachtigheid 
 
Maakt u zich zorgen omdat u of uw naaste vaker iets vergeet? 
Veel mensen merker bij het ouder worden dat ze vaker iets vergeten. Of dat ze 
korter hun aandacht bij iets kunnen  houden. Dat is normaal. Dit komt vooral 
doordat het  geheugen langzamer werkt. 
Als u ook andere veranderingen bij uzelf of uw naaste bemerkt, kan er meer aan 
de hand zijn. Bijvoorbeeld als u, of uw naaste, ineens niet meer weet hoe een 
apparaat werkt. Of u vaak dingen kwijt bent of liever geen mensen meer ziet. 
 

Houd uw zorgen niet voor uzelf! Praat erover! 
U vraagt zich af  of het alleen maar vergeetachtigheid is of dementie? Deel uw 
zorgen met uw omgeving en bespreek het met uw huisarts Met uw huisarts kunt 
u vragen en twijfels bespreken over geheugenproblemen van uzelf of uw naaste. 
De huisarts kan onderzoek doen en een diagnose stellen of u doorverwijzen naar 
de geriater voor verder onderzoek.  
 
In de folder ‘Zorgen over vergeetachtigheid? vindt u meer informatie, onder   
andere over het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie, signalen van   
dementie en andere oorzaken van vergeetachtigheid. U kunt deze folder ophalen 
bij de Post. 
 
Nieuws van ‘t Gasthuus:  
 
Het is prettig u te 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  
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effecten van de                  
coronapandemie een snelle 
en complete openstelling 
van ’t Gasthuus niet         
mogelijk maken. 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 nog meerdere gastvrouwen of gastheren 
nodig en op een aantal plekken kunnen wij nog mensen gebruiken, leeftijd is 
daarvoor niet zo belangrijk. 
  
Belangrijk nieuws: het corona toegangsbewijs wordt niet verplicht voor 
dorps- en buurthuizen.  
Op 1 november 2021 komt er nieuw informatie van de overheid over het         
gebruik van  de qr-code 
 
Wonen in ‘t Gasthuus:  
 
‘t Gasthuus heeft ook een wooncomponent voor 15 appartementen waar       
ouderen met een kleine zorgvraag kunnen wonen. Op korte termijn komen 
twee appartementen vrij, is het iets voor u neemt dan contact op met  
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