
Eerlijk zullen we alles delen 
 
De tekst van dit lied kent u allemaal. De betekenis ervan 
is ook duidelijk. Alleen onze overheid kent deze regel 
niet. Alle huishoudens krijgen een tegemoetkoming in 
de energiekosten van 400 euro.  Ook zijn er o.a.        
subsidies voor elektrische auto’s: heel mooi voor     
mensen met een ruim inkomen. Subsidies voor het    
aanpassen van je woning. Prima toch! Maar mensen met 
een klein inkomen zijn niet instaat om deze subsidies te 
bemachtigen. Zij wonen in moeilijk te isoleren oude woning, hebben geen auto 
of rijden in een barrel. Even terug naar de tegemoetkoming in de kosten voor 
energie. Laat deze korting alleen naar die burgers gaan die minder dan een      
bepaald inkomen hebben. Mensen die veel meer verdienen, kunnen dit bedrag 
wel missen en het bedrag dat zo beschikbaar komt aan de werkelijke minima  
beschikbaar stellen. De belastingdienst  weet toch precies wat het inkomen van 
haar burgers is.  Of...heb ik het hier helemaal mis? Dus ja, eerlijk zullen we alles 
delen is dat echt een utopie? Wim Sikking 
 
Houd oplichters buiten de deur. (informatie) 

 

Steeds vaker doen criminelen alsof ze uw bank zijn. Zij bellen u onverwacht, en 
soms met het nummer van uw bank, en zeggen dag er iets mis is met uw reke-
ning en komen dan graag bij u thuis. 

Secretariaat KBO: Dingstraat 16, tel. 785072, e-mail: kbowinterswijk@gmail.com 
Secretariaat PCOB: vacant:e-mail: absimmelink@gmail.com , tel: 563247 

Redactie: Anton Reuvekamp, Gerda Osinga en Wim Sikking. 
 
Gemeentelijk adviseur voor oudernbeleid, werkzaam op De Post: Claudia Bosscher,                     
cbosscher@winterswijk.nl,  tel: 06-12 72 13 85 
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Uw bank zal nooit 
 Onverwacht bellen om bij u langs te komen 
 
 Thuis uw rekeningen komen beveiligen 
 
 Thuis uw betaalpas, inlogapparaatje, telefoon of laptop ophalen. 
 
Meer informatie naar: veiligbankieren.nl 
 
Magazine november KBO-PCOB  
In het nieuwe maandblad staat een artikel over het halen van de griepprik (doen) 
en de landelijke bond vermeldt het volgende over het ouderdomspensioen: 
 
Toewerken naar spoedige indexatie 
De KBO-PCOB krijgt dagelijks signalen van onvrede onder senioren over het 
jaar in jaar uit uitblijven van pensioenindexatie en het jaar in jaar uit groter wor-
den van hun achterstand in koopkracht. Samen met andere seniorenorganisaties 
pleit KBO-PCOB daarom voor spoedige indexatie van de pensioenen.  
En nu maar hopen dat dit initiatief succes oplevert! 
 
KBO activiteiten 2021:  
 
De coronamaatregelen zijn bijna allemaal  
verdwenen, als ontmoetingscentrum zijn wij 
ook nog 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 gespeeld wor-
den, zoals bv Rummikub, dammen, schaken, yahtzee enz. We hopen dat we zo 
geleidelijk aan een punt kunnen zetten achter deze vervelende periode, al zien 
we op verschillende plekken en landen corona weer de kop opsteken, hopelijk 
niet nog eens een Lock Down. We nodigen u dan ook graag uit voor de           
komende KBO soosmiddagen op de maandagen en woensdagen, kom ook gezel-
lig eens naar ‘t Gasthuus welkom, ook PCOB-leden en niet leden zijn van harte 
welkom.  
 
KBO/PCOB stamppottentocht november  2021: 
 
KBO en PCOB organiseren samen een Stamppottentocht 2021. De laatste 
stamppottentocht was in oktober 2019, we kennen allemaal de oorzaak en daar-
om zijn we verheugd dat Gebo Tours het weer aandurft om nu weer zo’n tocht te 
organiseren. We hopen dat in 2022 ook de reisjes weer op ons programma zullen 
staan. In de bus moeten we een mondkapje dragen, maar er zijn verder geen be-
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perkingen. De stamppottentocht bestaat uit: 
stamppotmaaltijd (onbeperkt boerenkool,      
zuurkool, rolletje spek, worst, jus en zuren) en 
dat   allemaal bij restaurant De Goede Aanloop in 
Tollebeek. Deze reis krijgen we als PCOB en 
KBO aangeboden omdat we vaste klant zijn bij 
Gebo Tours. 
 
Informatie: 
Kosten:  € 25,00 per persoon. 
Opgave: Donderdag 4 november van 14.00 tot 

15.00 uur in ’t Gasthuus Misterstraat      
96-20 

Informatie: Bij Harry Kolenaar tel. 522796  
Datum:  Donderdag 18 november 2021. 
Vertrek:  09.30 uur vanaf de parkeerplaats De  
   Storm Haitsma Mulierweg. 
   Op naar de tussenstop voor koffie met gebak 
Aankomst: 12.00-12.30 uur Bij restaurant “De Goede Aanloop” in Tollebeek 
   velen van u kennen dit adres omdat we er  al vaker mochten ge
   nieten van de uitstekende keuken.  
Rondrit:  13.30-14.00 uur vertrekken we voor een  mooie tocht richting 
   Winterswijk en wan neer er nog behoefte is een korte stop om  
   iets te gebruiken. 
Thuiskomst: Om ca. 17.15 uur. 
 

KBO & PCOB wensen u smakelijk eten en een plezierige reis.  
 
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 2021. Naast de Bingo willen we als KBO bestuur 
nog enkele punten bespreken, maar dat gebeurt tussen de rondjes bingo door. 
Voor deze grote Bingo kosten de Bingo-kaarten 3 euro en we gaan 9ronden  
spelen als daar tijd voor is. Om enig idee te krijgen en voor de catering is het 
nodig te weten hoeveel KBO leden deelnemen aan deze bingo en daarom     
vragen wij u even aan te melden bij het KBO secretariaat: kbowinters-
wijk@gmail.com of  telefonisch bij Gerda  Osinga 0543-785072 
 
KBO fietstochten 2021: 
 
In overleg met Bennie Reiring organiseren we dit jaar geen fietstochten meer 
het seizoen is ten einde, de herfst heeft zijn intrede gedaan. We hopen u volgend 
jaar in goede gezondheid weer te kunnen verwelkomen op onze                   
KBO-fietstochten.   
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Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof. 
 
Even stil staan. 
De stille dagen komen aan  
tijd om even stil te staan 
overdenken en bezinnen 
afsluiten of opnieuw beginnen 
iets doen met wensen en met dromen 
dingen die jou zijn overkomen 
laat ze blijven laat ze achter 
de erge dingen worden zachter 
de mooiste krijgen een plaatsje in je hart 
maak ieder jaar een nieuwe start 
begin aan je oude of nieuwe dromen  
laat het leven op je af komen 
heb lief bewonder en geniet 
meer dan dit leven heb je niet. 
 
PCOB activiteiten 
 
Beste PCOB-leden, 
Het heeft even geduurd, maar het PCOB-bestuur is weer actief! 
Vergaderen deden we in de Pelkwijk, echter een grote bijeenkomst met u    
allen, kan niet. Daar wil men voorkomen dat Corona een vervelende nasleep 
zal krijgen. 
Daarom zijn we heel blij dat we u in het Gasthuus kunnen verwelkomen op 
donderdag 11 november om 14.30 uur. Het adres is Misterstraat 96-20.  
We gaan ervan uit dat iedereen is gevaccineerd of getest. 
We willen u ruimschoots de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en te 
spreken bij een kopje koffie of thee. 
Verder zal onze voorzitter, Ben Simmelink, een diaserie verzorgen over een 
vrachtwagenrit die hij maakte naar Dresden. 
Het bestuur hoopt dat u in grote getale naar het Gasthuus komt!  
 
Natuurlijk houden we rekening met de maatregelen betreffende corona       
van dat moment. Voor de meeste leden van de PCOB is dit het eerste bezoek 
aan ‘t Gasthuus. Daarom vragen we alle bezoekers zich vooraf op te geven bij 
mij, tel: 06 10729822. Er hoeft geen entree betaald te worden. Er is een  
muntautomaat aanwezig. Een munt kost 1 euro en dat is de prijs voor koffie 
of frisdrank. U wordt geholpen bij de aanschaf van munten. U kunt met een 5, 
of 10 eurobiljet munten aanschaffen. U wordt hierbij geholpen door een     
medewerker van ‘t Gasthuus. 
  
Namens het bestuur, Corrie Janssen 
 
 



Lief en leed PCOB 
 
Hier volgt een oproep van Willemien Klompenhouwer. Zij is de voorzitter van 
deze groep. Het gaat over de Lief en Leed commissie. Zij vraagt nieuwe leden 
voor dit werk. 
Zoals iedereen wel weet bestaat er binnen de PCOB Een werkgroep “Lief en 
leed”. De manen en vrouwen uit deze groep bezoeken mensen die ziek zijn, 
graag een bezoekje willen en voor verjaardagen! De Lief en Leed groep telde 
18 mannen en vrouwen, maar door ouderdom en niet meer kunnen is deze 
groep teruggelopen naar 10 leden. De overige kunnen dit niet opvangen. Wij zij 
dus op zoek naar mensen die dit werk wel graag willen doen. 
Denk er eens over na. 
Gr. Willemien Klompenhouwer 
 
 
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:  in november: vrijdag 5, maandag 15 en 
maandag 29 november; in december  dinsdag 7 en  vrijdag 17 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. 
 
 
Sociaal Team van de Post  
 
Deze keer geen column van de Post. Claudia Bosscher schrijft: ”Mijn collega’s 
van de campagne Klimaatwijs Winterswijk willen graag iets in jullie nieuws-
brief plaatsen over de Groene tuinenactie”. Het resultaat vindt u hieronder. 
. 

Groene Tuin Actie, doe mee! 
Wilt u ook uw tuin, oprit of gevel groener maken? En zo    
meehelpen om Winterswijk klimaatbestendiger te maken? Doe 
dan mee met de ‘Groene Tuin Actie’ van de klimaatcampagne 
‘Klimaatwijs Winterswijk’. U kunt gratis een ontwerpadvies 
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voor uw tuin krijgen, maar ook gratis plantmateriaal en afvoer van stenen. In-
woners uit de kern van Winterswijk met een koop- of          huurwoning, die 
meer dan 4 vierkante meter van hun tuin willen ontstenen en vergroenen, kun-
nen meedoen. 
 
Minder stenen, meer groen 
In een stad of dorp vol tegels en bakstenen blijft tijdens hete zomers de warm-
te hangen. Ook kan bij een flinke bui het water niet weg, en loopt er geen wa-
ter de grond in die planten in droge perioden hard nodig hebben. In een                   
aaneengesloten periode van hete dagen treedt een zogenaamd hitte-eiland ef-
fect op. Daar heeft iedereen last van maar zeker ook kinderen, ouderen en zie-
ken. Met minder verharding en meer groen blijft het koeler in de tuin, kan           
regenwater de grond in zakken en het is goed voor planten en dieren. 
 
Meedoen met deze actie?  
Wilt u ook meer dan 4 vierkante meter van uw tuin ontstenen en woont u in de 
kern van Winterswijk? Neem dan contact op met de groenadviseur van deze 
actie: Jan Bent 06 – 53833512 of mail naar klimaatwijs@winterswijk.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.klimaatwijswinterswijk.nl of loop binnen bij 
Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis. 
 
De Groene Tuin Actie is een initiatief van de gemeente Winterswijk en wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en 
IJssel.  
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Een groene tuin is goed voor 

klimaat, mens en dier.  

mailto:klimaatwijs@winterswijk.nl


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  
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, se-
cretariaatsosw@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 se-
nioren uit Winterswijk. Het bestuur van de SOSW kan zo in de komende   peri-
ode 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 no-
dig 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.   Dus ook niet voor het Gasthuus! 
 
Op 2 november 2021 komt er nieuw informatie van de overheid over het         
gebruik van  de qr-code. 
 
Nagekomen bericht: koken bij Pronova, school voor praktijkonderwijs. 
Op 1 november 2021 start de kookgroep weer bij Pronova. Er kunnen nog   en-
kele mensen meekoken. Opgave en informatie bij Wim Sikking,                   
sikkingw@gmail.com 

 

Samen koken 
en eten bij 
Pronova. 


