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Mutaties:
Overleden KBO-lid
De heer H.A.C. Kersten 81jaar
Overleden PCOB-lid
De heer R. Lieverdink, 85 jaar
Mevrouw M.H. Toebes – van de Wel, 86 jaar
De heer J.T. Toebes, 85 jaar
De heer J.G. te Winkel, 81 jaar.
Nieuw Kabinet
Het nieuwe kabinet Rutte staat voor enorme uitdagingen. Wonen, inkomens,
pensioenen, coronabeleid, nieuwe bestuursstijl. Bovendien is het vertrouwen in
de politiek enorm gedaald. Ik hoop dat dit kabinet haar doelstellingen weet te
behalen. Twee tv-programma’s geven meer inzicht in de inkomensongelijkheid
in ons land. Scheefgroei (Jeroen Pauw) en De Kloof (Sander Schimmelpennick)
geven een goed inzicht in deze verschillen. Volgens de VN is de
inkomensongelijkheid nergens groter dan in Nederland. Scheefgroei en De
Kloof laten zien wat de oorzaken zijn van deze ongelijkheid. Onderstaand
artikel uit de nieuwsbrief van KBO-PCOB geeft duidelijk weer wat er voor de
ouderen mis gaat.
Wim Sikking
Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen. (uit de landelijke
nieuwsbrief KBO-PCOB)
De nieuwe regeringscoalitie heeft totaal geen oog voor de inkomenspositie van
ouderen. Zij profiteren op geen enkele manier mee van de welvaart, vinden de
gezamenlijke ouderenorganisaties. In het regeerakkoord staat dat AOW’ers
worden gecompenseerd via een hogere ouderenkorting. Mensen met alleen
AOW of met een klein aanvullend pensioen hebben hier niets aan. (Het geeft alleen weer aan dat politici geen benul hebben van het inkomen van een AOW’er
met een klein pensioen; zij hebben geen ouderenkorting, omdat hun inkomen te
gering is. redactie). Wat het betekent voor de andere groepen AOW’ers is niet
duidelijk, omdat een verdere uitwerking in het regeerakkoord ontbreekt. Dat
stelt de ouderenbonden niet gerust.

De inkomenspositie van ouderen staat
al jaren onder druk. Werkenden zijn er
de afgelopen elf jaar bijna 18% in
koopkracht op vooruit gegaan,
gepensioneerden hebben bijna 5%
moeten inleveren.
De aanvullende pensioenen
zijn al jaren niet meegegroeid
met de prijsontwikkeling.
Indexatie is volgens de
ouderenorganisaties direct
nodig. Door de hoge inflatie van nu komt de koopkracht alleen maar verder onder druk te staan. Helaas laat de nieuwe coalitie nergens een visie zien op de
koopkrachtontwikkeling voor de komende jaren.
KBO activiteiten voorjaar 2022
Door corona liggen alle KBO activiteiten alweer een tijdje stil, maar laten we
eerst maar eens beginnen met iedereen het beste te wensen voor 2022. Dat het
een jaar mag worden met veel levensvreugde en een goede gezondheid en vooral
weinig corona.
Het KBO bestuur heeft afgelopen week alweer vergaderd nu dit weer mag na de
eerste versoepelingen rond de coronamaatregelen. Het bestuur hoopt dat de
volgende versoepelingen het ook weer mogelijk maken dat we de KBO
activiteiten weer kunnen opstarten. Wel zitten we als KBO bestuur met een groot
gevoel van twijfel of wij wanneer de volgende versoepeling van maatregelen
activiteiten weer gaan toestaan we deze dan ook direct moeten gaan opstarten.
We zitten namelijk met ons allen in de kwetsbare groep en er is nog zoveel
onduidelijk, de besmettingscijfers lopen nog steeds op en we zijn bang dat de
druk uit met name de horeca en de cultuur ervoor gaan zorgen dat alles weer
open mag. We hopen echter dat u begrip kunt opbrengen wanneer wij nog niet
meteen weer starten met bv de soosmiddagen.
Wel hebben we als KBO bestuur een tweetal datums geprikt, zoals de
aarvergadering op donderdag 2 juni en het medewerkers uitstapje op zondag 24
juli. Naar onze KBO medewerkers willen we via deze Nieuwsbrief een dankwoord uitspreken voor ieders inzet in het moeilijke jaar 2021. U was van ons
gewend om rond de Kerst een bedankje te krijgen, maar door verhuizing van
Anton naar een mantelzorgwoning en ziekte is dit erbij ingeschoten, sorry
daarvoor we komen hierop terug op 24 juli. (wat in het vat zit verzuurt niet) Het
KBO en PCOB bestuur hebben besloten om verder dit jaar gezamenlijk te
vergaderen om vanuit gezamenlijkheid te werken aan uiteindelijk een fusie van
beide organisaties. Lees hierover meer in het stuk van Ben Simmelink voorzitter
PCOB.

-2-

Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof.
Ik ken mezelf……
Als geen ander …
Vraag dan niet ……
Of ik verander…………
Accepteer mij….
Zoals ik ben…..
Dit is de mens ….
Die ik zelf ken………..
Niet perfect……….
Soms niks aan…….
Als het je niet bevalt
Laat me dan gaan…………
Dat is wat je ziet….
Accepteer me of
Doe het lekker niet………….
Maak van het leven
wat………..
Maar geniet!

Vitaminen

Geniet!!

PCOB activiteiten
Van de voorzitter.
2022. Normaal gesproken zou je zeggen, nieuwjaar nieuwe kansen, maar de
coronamaatregelen leggen ons beperkingen op. Daarbij willen we ook risico
mijden, omdat we een kwetsbare groep zijn.
In februari is het door deze maatregelen onderhand 2 jaar geleden, dat wij onze
laatste jaarvergadering hebben gehad. Voor aanstaande februari ziet het er ook
nog ongunstig uit. Toch willen we de kascontrole commissie haar werk laten
doen en de jaarstukken van de penningmeester laten controleren. Er is in
financiële zin weinig gebeurd de afgelopen tijd, maar in bestuurlijke zin willen
we op deze manier verantwoording afleggen over wat er met de financiën
gebeurt. De bevindingen van de kascontrole commissie zullen daar later via het
info inlegvel aan u doorgegeven worden.
Als er geen jaarvergadering is, kan ik als voorzitter u als leden ook niet vragen
of u akkoord gaat met een nieuw kascontrole lid. Dus daarom heb ik gevraagd
of de huidige kascontrole commissie een jaar langer wil blijven zitten en daartoe zijn ze bereid.
Verder hebben wij op de laatste jaarvergadering met elkaar besloten om KBO
en PCOB langzaam in elkaar te schuiven, om zo tot één ouderenorganisatie op
christelijke grondslag te komen, met als uitgangspunt wederzijds respect,
waarbij we de overeenkomsten meer benadrukken dan de verschillen.
Dit resulteert er in dat wij vanaf 2022, als het weer kan vanwege corona daar
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waar het mogelijk is, gezamenlijke bestuursvergaderingen houden.
Hoe dit verder gaat, daar zullen we u uiteraard van op de hoogte houden.
Ben Simmelink
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: 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 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.
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
Contact
Door de berichten over besmettingen en steeds weer een verlenging van de
coronamatregelen is de wereld van veel mensen wel heel klein geworden.
Het ‘echte’ contact met anderen wordt gemist. En het is lastig om de moed
erin te houden..
Mogelijkheden
Gelukkig werkt Naoberschap nog steeds: buren, wijkgenoten, vrijwilligers en
ondernemers blijven zich inzetten voor de ander. Ook zijn er, weliswaar
beperkt,activiteiten waar u terecht kunt. Door de veranderende regels is dat
misschien niet zo duidelijk.
Er is ook de Luisterlijn als u niemand heeft bij wie u terecht kunt als u het
even moeilijk heeft, u zich alleen voelt of u uw verhaal kwijt wil. De
vrijwilligers van de Luisterlijn zijn het hele jaar door, dag en nacht
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bereikbaar. De Luisterlijn is te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0767
(normaal tarief) of chat/mail via www.deluisterlijn.nl
Verder
Er zijn mensen die voor u klaar staan, u moet alleen wel laten weten dat u ze
nodig heeft. Het is mooi als u zichzelf kunt redden, maar vragen om hulp is ook
zichzelf kunnen redden.
U hoeft het niet alleen te doen. Kijk om u heen en durf te vragen.
Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere
ochtend tussen 09.00 – 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post,
Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of
bellen via 0543 543 960.
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.
We kunnen nu nog niet open. Naast de problemen met Corona verloopt de
samenwerking met de nieuwe zorgaanbieders stroef. We houden u op de hoogte
van de komende ontwikkelingen.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB:
De landelijke KBO-PCOB stuurt aan haar leden een landelijke digitale
nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven, want niet alle leden van KBO en
PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de
eigen kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of
nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden
verder te verspreiden. Op pagina 1 ziet u hiervan een
voorbeeld.
Via het internet kunt u lokale leden ook vragen zich
aan te melden voor de KBO-PCOB Verenigingsnieuws
via: www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
Niet alle leden beschikken over een computer of tablet
en daarom plaatsen wij soms ook nieuws uit deze bron
in het inlegvel van het magazine. Als u in het bezit van
een tablet of smartphone bent kunt u de magazine-app
downloaden. Wim Sikking
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Energiehulp in Winterswijk.
De redactie van deze maandbrief kreeg een oproep om een artikel te plaatsen
over energiebesparing. Hiervoor heeft de overheid geld beschikbaar gesteld.
Eén van deze acties was de actie met waardebonnen voor energiebesparende
maatregelen. Elke huurder kwam hiervoor in aanmerking. De projectgroep wil
de aanpak nog praktischer en uitgebreider maken. Wim Sikking
Zie de volgende vraag: ‘Zouden jullie deze kunnen delen binnen jullie netwerk
in Winterswijk? Uiteraard staan ze ook op de site van het Vrijwilligerspunt. En
misschien kennen jullie ook huishoudens in Winterswijk die direct al
ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van energiebesparing en het
verlagen van de energierekening. Vanuit Centrum DuurzaamWinterswijk’.
Hieronder volgt een oproep om vrijwilliger te worden.
Vrijwilligersvacature: Energiebespaarmaatje of energieconciërge.
Wil jij mede-Winterswijkers helpen die hun energierekening nauwelijks
kunnen betalen en soms zelfs onvoldoende geld over hebben om te kunnen
leven? Wij zoeken energiebespaarmaatjes die deze
mensen willen helpen mogelijkheden te vinden om
energie te besparen en zo de energierekening te
verlagen. Zo verbeter je hun kwaliteit van wonen en
leven.
Maak je makkelijk contact, kun je goed luisteren en
help je graag mensen? Als energiebespaarmaatje kom
je op afspraak bij bewoners thuis. Je stelt met behulp
van een intakelijst vragen over de energierekening en de situatie in huis, wat
ervaart de bewoner en waar liggen kansen. Je bekijkt dan samen waar de
besparingsmogelijkheden liggen die bij de bewoner passen. Daarna worden er
- met hulp van een Energieconciërge- bij de bewoner kleine energiebesparende
maatregelen in huis aangebracht.
Wil je als energiebespaarmaatje mensen helpen en ben je een aantal uren per
week als vrijwilliger beschikbaar? Meld je dan voor 24 januari aan bij het
Vrijwilligerspunt: intake@vpwinterswijk.nl of bij Centrum Duurzaam
Winterswijk: duurzaam@winterswijk.nl / 0543-543100. Of kom langs bij
Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het
Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1, geopend van di t/m vr tussen 13.00 en 17.00
uur. Je krijgt dan meer informatie over de werkzaamheden, de bijbehorende
training en het project om mensen die te maken hebben met energiearmoede
te helpen.
Tot zover de vraag. Misschien zijn er bij onze leden die deze oproep een
uitdaging vinden.
Als u als hulp wilt hebben bij energiebesparende maatregelen, kunt u een
aanvraag doen voor hulp bij Duurzaam Winterswijk.
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