
Mutaties:  
Overleden KBO-lid 
De heer G.J. Peterink, 84 jaar 
 
Overleden PCOB-lid 
De heer B.J. Slöetjes, 86 jaar 
De heer G.W. Luiten, 84 jaar. 
 
Klimaatverandering 
 
Niemand kan nu nog beweren dat de opwarming van de aarde een sprookje is.  
Bij opwarming van minder dan 1,5 graad Celsius kan het klimaat gered worden 
is de overheersende gedachte. Dit is natuurlijk de grootst mogelijke kolder. 
Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedek-
kingsgraad en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar. 
Het klimaat verandert steeds en dat heeft het altijd al gedaan. Ik moest meteen 
denken aan een boek van Erich von Däniken dat ik jaren geleden heb gelezen. 
Het heette: Waren de goden kosmonauten? Veel geleerden beschouwden dit (het 
bezoek van buitenaardse wezens op de aarde) als totale onzin. Nu (2021) denkt 
bijna 40 % van de westerse bevolking dat er buitenaards leven bestaat. Von 
Däniken  noemde in zijn boek o.a. de kaart van Piri Reis. In het kort: In 1929 
werd in Istanbul het museum voor oudheidkunde veranderd, dat in het          
Topkapipaleis was gehuisvest. Er werd een (fragment van) een kaart gevonden. 
Deze kaart was gekopieerd door Piri Reis, een admiraal van de Osmaanse vloot. 
Deze kaart, nu bekend als de Piri-Reiskaart, was in fijne kleuren op gazelleleer        
opgetekend. De kaart werd later onderzocht door verschillende cartografen en 
zij deden verschillende bijzondere ontdekkingen over deze kaart. Deze kaart uit 
1513 vertoonde o.a. een overzicht van de kustlijn die Columbus pas ontdekt had. 
Ook was een gedeelte van Antarctica te zien. De lengte - en breedtegraden wa-
ren  correct weergegeven. Iets waar de wetenschap pas eeuwen later aan toe 
was. 
In het Zuidpoolgebied had Piri Reis nauwkeurig de kustlijn met alle baaien en 
de ervoor gelegen eilanden in kaart gebracht. ‘Niemand kan deze kustlijnen en 
die eilanden nu nog zien, omdat ze nu onder een dikke laag ijs liggen’. (1) Dat 
was ook het geval in de tijd van Piri Reis. Waar had de Turkse admiraal dan zijn 
gegevens vandaan?  
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De gegevens over de genoemde kustlijn stammen voor de laatste ijstijd, zo’n 12 
duizend jaar geleden. Voor meer informatie: klik op onderstaand linkjes. 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis-kaart 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steengroeve_Winterswijk 
 

Dit is in ieder geval een opmerkelijk verhaal en geeft bij het veranderen van het 
klimaat stof tot nadenken! 

 
Om dichter bij huis te blijven. Iedereen kent de Steengroeve in Winterswijk. Het 
gesteente dat hier voorkomt stamt uit het geologisch tijdvak Trias en is gevormd 
tussen circa 240 - 236 miljoen jaar geleden in een ondiepe zee (gelijkend op 
de Waddenzee). In dit tijdvak was er dus op de plek waar Winterswijk nu ligt 
een zee. Als al het ijs op aarde smelt, ligt Winterswijk dus weer in een zee.   
 
Dat wil niet zeggen dat we zo snel mogelijk moeten proberen om de CO2 uit-
stoot te verminderen. In Nederland lopen we achter met de reductie van CO2, in 
vergelijking tot de rest van de wereld. De uitstoot van andere gassen zoals me-
thaan, lachgas en fluor loopt sterk terug, maar de uitstoot van CO2 terugdringen 
gaat te langzaam. Koolstofdioxide is goed voor 85% van alle broeikasgassen, 
waardoor het belangrijk is om hier meer aandacht aan te besteden.  Wat kunt u 
doen? Enkele feiten: 

 Vliegen 
Boekt u een zonvakantie op Curaçao om daar 12 nachten van de zon, de zee en 
het strand te genieten? Die reis veroorzaakt zo’n 4.750 kilogram aan CO2 uit-
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stoot. Daar komt nog kilogram uitstoot bij als u verblijft in een appartement, 
waardoor het totaal ongeveer de helft van de jaarlijkse uitstoot van een        
huishouden bedraagt. 

 Autorijden 

Regelmatig met de auto op weg? Dat stoot gemiddeld 116 gram CO2 per kilo-
meter uit. Dat betekent dat een dagelijks ritje naar het werk van 25 kilometer 
heen en weer terug jaarlijks zomaar leidt tot 1.750 kilogram aan CO2-
uitstoot. Een elektrische auto beperkt dat met bijna 70% en op een elektrische 
fiets stoot u zelfs bijna 98% minder CO2 uit. 

 Vlees eten 
 
Een gemiddeld gezin dat bijna elke avond vlees eet zorgt daarmee voor zo’n 
3.000 - 3.500 kilogram CO2 uitstoot per jaar. Vlees heeft de grootste impact.       
 

U ziet:  om zelf iets te doen zijn er meerdere mogelijkheden. 

Verder verwijs ik naar het boekje van Rutger Bregman: Het water komt. (Wie 

interesse heeft, kan ik dit boekje opsturen, het is als e-pub boek te lezen).  Wim 

Sikking: e-mail:                 sikkingw@gmail.com 

KBO activiteiten 2021:  
 
Door corona konden een aantal KBO activiteiten helaas niet doorgaan en liggen 
momenteel ook de maandag- en de woensdagsoos stil i.v.m. een corona uitbraak 
in ‘t Gasthuus. Heel vervelend maar het is niet anders, gezond blijven heeft 
voor iedereen nu de hoogste prioriteit. We hopen na deze zoveelste maatregel 
rond de coronabesmetting jullie allemaal terug te zien in 2022. Ondanks alles 
wenst het KBO bestuur u allen fijne feestdagen en blijf vooral gezond. U snapt 
natuurlijk dat voorlopig alle KBO-activiteiten zoals Kerstviering en Nieuw-
jaarsreceptie niet zullen plaatsvinden. Zo gauw de soosmiddagen weer mogen 
draaien hoort u dat via de geëigende kanalen. 
 
Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof. 
 
Als ergens geluk voor het oprapen lag 
zou ik daar naar toe gaan op eerste kerstdag. 
Handen  vol opgooien hoog in de lucht. 
Dwarrelend met de wind in vogelvlucht. 
Langs sterren en de maan  
zou het dan jou kant op gaan. 
Al was het een heel klein beetje maar, 
dan wordt het ook voor jullie een 
EEN GELUKKIG  NIEUWJAAR!! 
 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/
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PCOB activiteiten 
 
Van de voorzitter. 
Onze ledenbijeenkomsten beginnen we meestal met een korte overdenking. 
Dit kan een gedicht zijn of een bijbel gedeelte of op een andere manier. 
Via dit schrijven wil ik u dit in overweging geven. 
Met name een bijbel tekst uit Galaten 5, die mij uit het hart gegrepen is: Gij 
zijt geroepen om vrij te zijn, laat het echter geen aanleiding zijn voor het 
vlees, maar dient elkander door de liefde. 
Dit is naar mijn mening de basis van de vrijheid van denken en daarmee de 
basis van het protestantisme. Het heeft ook vele afsplitsingen tot gevolg ge-
had door onderling andersdenkenden. 
Maar die vrijheid van denken is sterk in onze cultuur verweven, met name in 
West- en Noord-Europa en Noord-Amerika. Daar zijn hele mooie ontwikke-
lingen bedacht, waar we als mensen enorm veel voordeel en levensvreugde 
van hebben, b.v. dat je bij kiespijn geholpen kunt worden. Hoeveel vrouwen 
stierven er in het verleden in het kraambed, wat nu door goede medische zorg 
voorkomen kan worden. Er zijn natuurlijk tal van voorbeelden, die we eigen-
lijk als vanzelfsprekend ervaren, maar dat in het verleden niet waren. 
Zelfs migranten uit andere landen kunnen hier tot bloei komen. Aan de basis 
van één van de Covid 19 entstoffen staat een Turks echtpaar in Duitsland. Dit 
soort positieve ontwikkelingen komen niet uit de bergen van Afghanistan, 
maar aan de basis ligt de vrijheid van denken. Dit zijn de instrumenten die in 
de Schepping verweven liggen. Maak er gebruik van, voor uzelf en uit liefde 
voor de medemens. Ben Simmelink. 
 
Door Corona hebben onze activiteiten vrij lang stilgelegen. Wij zijn immers 
een kwetsbare groep. Om weer op te starten heeft het bestuur begin oktober 
en begin november weer vergaderd. Daarbij hadden wij voor 11 november 
een ledenbijeenkomst in het Gasthuus georganiseerd.  
We hadden voor het opstarten nog 1 x in de Pelkwijk willen samenkomen, 
maar daar werden we vanwege Corona niet toegelaten. De bedoeling was 
daar nog 1 keer als een soort afscheid te zijn en dan in het vervolg naar het 
Gasthuus als gezamenlijke plek van de Winterswijkse ouderenbonden. Door 
de oplopende besmettingen is dat op het laatste moment toch afgeblazen. 
 
De kerstviering wilden we gezamenlijk met de KBO doen, maar dit kan in de 
huidige situatie ook niet plaatsvinden. 
Desondanks wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2022 toe. 
Ben Simmelink 
 
Rijbewijskeuring Winterswijk: 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Zonnebrink 
Centrum medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. De vol-
gende data heb ik doorgekregen:  dinsdag 7 en vrijdag 17 december, vrijdag 



14 en 21   januari 2022,                      
dinsdag 1 februari en vrijdag 
18 en 25 februari,                
vrijdag 11 en 25 maart.        
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 spreek-
uur 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. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/
oogarts of belt u ons. 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.  
 
Sociaal Team van de Post  
 

Mantelzorger zijn: 
 
Een mantelzorger zorgt onbetaald voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, 
vriend of kennis. 
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe 
omgeving.  
Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’ 
voor elkaar.' 
Mantelzorg komt op je pad. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: je 
bent of wordt mantelzorger of hebt in de toekomst mantelzorg nodig.  
Vaak blijft het niet bij af en toe boodschappen doen, maar is de zorg langdurig 
en intensief. Dit vergt veel van  een naaste. Om deze zorgtaken goed te kunnen 
blijven doen, is het goed  tijdig om hulp te vragen. 
Want, zorgen voor een ander geeft weliswaar  voldoening , maar …. het is niet 
makkelijk om dit alleen vol te houden en niet overbelast te raken.  
Zorgen voor een naaste is voor de meesten vanzelfsprekend.  Mensen doen dit 
uit liefde en zien zichzelf niet als ‘mantelzorger’. Zo kan het gebeuren dat naas-
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ten tijdens een gesprek ineens beseffen dat zij 
mantelzorger zijn en ondersteuning kunnen   
gebruiken. 
 
De collega’s van het loket  kunnen meedenken 
en u alvast helpen met informatie of gewoon een luisterend oor. 
Daarnaast kunt u een afspraak te maken met mantelzorgconsultent Hentje 
Metz.  
Zij onderzoekt samen met u wat uw situatie makkelijker kan maken. 
De Post is op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 
(0543) 543 960. U kunt dan eventueel een afspraak maken. Mailen kan ook 
via depost@winterswijk.nl 
 
Nieuws van ‘t Gasthuus:  
 
Door een interne coronabesmetting in             
’t Gasthuus is deze momenteel voor alle    
activiteiten gesloten tot nadere orde. Wanneer ’t Gasthuus weer open gaat  is 
het mogelijk om uw initiatieven 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.   
 
Aan alle leden van de KBO en PCOB, 
Het jaar 2021 laat een nare smaak achter met al die Corona maatregelen, 
Ik wens en hoop dat het jaar 2022 ons allen meer gezelligheid en vreugde zal 
brengen. 
Ik wens iedereen fijne kerstdagen een gezellige jaarwisseling en vooral een    
gezond en hartverwarmend 2022. 
Lieve groeten, 
Thea Karis, voorzitter SOSW 
  
Belangrijk nieuws: het corona toegangsbewijs wordt niet verplicht voor 
dorps- en buurthuizen.    
Dus ook niet voor ’t Gasthuus! 
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Ingelast bericht (29-11-2021) 

 
INFORMATIE BETREFFEND HET GASTHUUS: 
Het bestuur van het ‘t Gasthuus heeft besloten in overleg met de ouderenbon-
den en andere gebruikers het Gasthuus tot voorlopig 31 december gesloten te 
houden. 
Ook de vrijwilligers zijn op de hoogte gebracht en wij zullen in het nieuwe 
jaar indien mogelijk     opnieuw een vrijwilligers middag organiseren. 
Wij wensen allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022.  
Het bestuur van de SOSW 



KBO-PCOB stuurt aan de leden een 
nieuwsbrief via het internet. Dit artikel staat 
niet in het magazine en is bedoeld voor de 
leden die niet beschikken over een  
internetverbinding.  
 

Oproep: Senioren gezocht die geen gebruik maken van hun recht 
op financiële voorzieningen 
 
Senioren maken lang niet altijd gebruik van hun recht op sociale regelingen. 
Zo heeft KBO-PCOB de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor het probleem 
dat veel senioren niet weten dat ze recht hebben op huur- en zorgtoeslag. Wij 
zijn daarom blij dat de Nationale Ombudsman op 16 november 2021 bekend 
heeft gemaakt dat hij een onderzoek is gestart naar het niet gebruiken van 
vooral financiële voorzieningen door kwetsbare ouderen, en de oorzaken daar-
van. KBO-PCOB roept (contactpersonen van) senioren die hun recht op finan-
ciële voorzieningen niet benutten, op om mee te werken aan het onderzoek.  
Naar welke senioren zijn de onderzoekers op zoek? 
 
Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom mensen geen voorzieningen 
aanvragen, willen de onderzoekers graag in gesprek met ouderen van 66 jaar 
en ouder (ongeveer de AOW-leeftijd) die (tot voor kort) geen of weinig ge-
bruik hebben gemaakt van financiële voorzieningen, terwijl zij hier wel voor in   
aanmerking kwamen. Het gaat om voorzieningen van de Rijksoverheid zoals 
de huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en de aanvullende inkomensvoor-
ziening ouderen (AIO). De onderzoekers willen ook in gesprek met ouderen 
die (bewust) geen gebruik maken van deze beschikbare voorzieningen, en met 
ouderen die afhankelijk zijn van deze voorzieningen maar deze niet            
zelfstandig kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met de           
Nederlandse taal, minder digitaal vaardig zijn of een klein sociaal netwerk heb-
ben.  
 

Hoe verloopt het gesprek met de onderzoekers? 
De onderzoekers willen de gesprekken op een vertrouwde locatie bij u in de 
buurt organiseren, zoals een buurthuis of gebouw van een maatschappelijke or-
ganisatie. In principe organiseren de onderzoekers één interview per senior. Als 
meer ouderen zich aanmelden uit dezelfde gemeente en via dezelfde       orga-
nisatie, dan wordt er mogelijk een groepsgesprek (max. 3 deelnemers)   geor-
ganiseerd, mits de deelnemers hiertoe bereid zijn. De exacte locatie wordt in 
afstemming met (de contactpersoon van) de deelnemende senior gekozen. Ook 
wordt besproken hoe tijdens het gesprek aan de dan geldende coronamaatrege-
len kan worden voldaan. 

Meld u aan! 
 
KBO-PCOB hecht grote waarde aan het onderzoek van de Nationale Ombuds-
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De besturen van 
KBO en PCOB 

Winterswijk 
wensen u 

Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2022 

man en hoopt dat dit bruikbare resultaten oplevert. Daarom roepen wij           
senioren of hun contactpersonen die zelf (ook) geen gebruik maken van hun 
recht op de genoemde voorzieningen, op om zich bij ons aan te melden voor 
het onderzoek. Aanmelden kan via e-mail: marcel.deruiter@kbo-pcob.nl.        
KBO-PCOB brengt u dan in contact met de onderzoekers. 
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