
Mutaties:  
Overleden KBO-lid 
Mevr. H.J.T. Kersten-Buijs  81jaar 
 
Overleden PCOB-lid 
De heer G.H. ter Horst, 79 jaar. 
De heer J.B. Tolkamp, 74 jaar. 
 
KBO PCOB activiteiten voorjaar 2022  
Door corona hebben alle KBO activiteiten alweer een hele tijd stil gelegen, maar 
vanaf maandag 21 februari zijn de soosmiddagen weer begonnen en prijzen we 
ons gelukkig dat we alle activiteiten weer kunnen opstarten. De soosmiddagen 
zijn als vanouds elke maandag- en woensdagmiddag, de zaal is open om 13.30 
uur en het kaarten, sjoelen, biljarten, rummikuppen en andere gezelschapsspelen 
starten om 14.00 uur. Voor alle activiteiten verwelkomen we ook graag PCOB 
leden en niet leden uit Winterswijk. Het ontmoetingscentrum is er voor alle    
senioren vanaf 55 jaar en ouder, dus van harte welkom!!  Het KBO- en PCOB 
bestuur vergadert vanaf nu gezamenlijk om een betere uitwisseling te krijgen 
van elkaars activiteiten die moeten leiden tot één vereniging, zie en lees hierover 
het stukje van Ben Simmelink. In de aanhef staat daarom ook KBO PCOB      
activiteiten we zullen proberen om alle activiteiten zoveel als mogelijk            
gezamenlijk aan te bieden. 
 
KBO PCOB fietstochten vanaf mei 2022  
Bennie Luimes PCOB en Bennie Reiring KBO verzorgden de jaarlijkse       
fietstochten, nu heeft Bennie Reiring aangegeven daarmee te stoppen, Bennie 
hartelijk dank voor je inzet van al die jaren en we gaan op zoek naar iemand die 
samen met Bennie Luimes de vanaf nu gezamenlijke fietstochten wil gaan     
verzorgen, heeft u belangstelling dan graag aanmelden bij het KBO secretariaat, 
zie aanhef. We zijn ons ervan bewust dat we gezien de verkeersveiligheid over 
moeten schakelen naar het fietsen in twee groepen met gepaste afstand tot       
elkaar, op de rustplaats ontmoeten we elkaar dan voor gezelligheid en een   
drankje. 
Meer over de fietstochten in de volgende KBO PCOB Nieuwsbrief. 
 

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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KBO PCOB dagtochten mei en augustus 2022  
De dagtochten mogen ook weer georganiseerd worden, u was van ons gewend 
om twee keer per jaar een dagtocht te maken met in het najaar nog een        
stampottentocht, de reiscommissie bestaande uit Corrie Janssen en Harry       
Kolenaar pakken de draad weer op en gaan samen met Gebo-Tours ervoor     
zorgen dat er in mei en augustus een dagtocht gemaakt kan worden, in de hoop 
natuurlijk dat er weer voldoende belangstelling is, want daar hadden we voor   
corona niet over te klagen. 
Houd daarom de info in de KBO PCOB Nieuwsbrieven goed in de gaten zodat u 
zich op tijd kunt inschrijven voor deelname. Als vaste klant bij Gebo-Tours    
hopen we dan in het najaar een aanbieding te krijgen voor een stampottentocht, 
Corrie en Harry hebben er zin in en zien u graag op een van de tochten. 
 
Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof. 
 
Sluit vrede met het verleden, 
zodat het je toekomst niet verpest. 
Wat anderen over jou  denken,  
zijn jouw gedachten niet. 
De tijd heelt bijna alles. 
Dus geef de tijd de tijd. 
Niemand is een reden voor jouw  geluk . 
Vergelijk jou leven niet met dat van anderen. 
Want je weet niet waar hun levensreis over gaat. 
Stop met Teveel nadenken, 
alle antwoorden weet je toch niet. 
Lach, want jij bent niet de oorzaak van alle wereldproblemen. 
 

Van de voorzitter PCOB: Ben Simmelink 
In de vorige info heb ik u nog gemeld, dat we vanwege Corona geen              
mogelijkheden zien voor ledenbijeenkomsten. Daar lijkt nu toch eindelijk      
verandering in te komen. Dinsdag 15 februari hadden we onze eerste               
gezamenlijke bestuursvergadering met de KBO. Dit is onze eerste stap van het 
in elkaar schuiven van onze beide organisaties. 
 

Wij zijn direct concreet geworden en hebben voor 
donderdag 10 maart een ledenmiddag                 
georganiseerd. Als spreker is Jan Huttinga          
uitgenodigd. Hij is gepensioneerd jachtopziener 
van het kroondomein “Het Loo”. Hij bepaalde min 
of meer wat de koning of de prins mochten    
schieten. Nou ja, we zullen horen hoe heet hierbij 
de soep wel of niet gegeten werd. Het belooft een 
interessante middag te worden. 
Omdat dit de eerste ledenmiddag is na 2 jaar      
rekenen we op een goede opkomst met uiteraard 
ook KBO leden. Schroom niet, maar kom gerust  
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Jan Huttinga 
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en geniet van een interessante   
middag. Vanwege de te verwachten 
opkomst zal deze bijeenkomst 
plaatsvinden in de grote zaal van 
de Zonnebrinkkerk. We beginnen 
om 14.30 uur, zaal open vanaf 
14.00 uur. Om deze 1e keer na 2 
jaar te vieren is er geen entree, wel 
2 gratis kopjes koffie of thee.     
Hopelijk tot ziens! 
 
Dan  mag ik u allen, PCOB en 
KBO leden uitnodigen voor het 
volgende: Elke maandagmiddag en 
elke woensdagmiddag organiseert 
de KBO een  spelletjesmiddag in 
het Gasthuis (hoek Gasthuisstraat 
Misterstraat) voor een  gezellig  
samenzijn. Zaal open vanaf half 2, 
te beginnen om 2 uur. Er worden    
allerlei spelletjes gedaan, veel    
gekletst en van gedachten           
gewisseld. Consumpties € 1,00, ijn € 2,00. Ook hier: schroom niet, kom         
gewoon eens langs en we leren elkaar beter kennen. De eerstvolgende maandag 
is 28 februari. 
 
Omdat ik als voorzitter aftredend ben en niet herkiesbaar en de KBO op dit   
moment geen voorzitter heeft, heeft het gezamenlijke bestuur besloten om één 
nieuwe voorzitter te zoeken voor de gezamenlijke organisatie. De bedoeling is 
dus één gezamenlijke voorzitter en één secretaris. Om organisatorische reden 
zijn we nog wel genoodzaakt 2 aparte penningmeesters te hebben. 
De intentie is om in juni op 1 locatie in 2 verschillende zalen op hetzelfde    
tijdstip jaarvergadering te houden van onze KBO en PCOB, om zo gezamenlijk 
tot een besluit te komen om als één organisatie verder te gaan en die dag op een  
gezellige manier af te sluiten. 
Zo denken we, dat wij een toekomstbestendige organisatie op christelijke 
grondslag neerzetten, waar we mee verder kunnen. Meer informatie volgt te  
zijner tijd. 
 
Digitalisering 
Iets regelen met de overheid gebeurt steeds meer op de   computer via internet. 
Veel mensen vinden dit nog lastig. Heeft u  vragen? Kom eens langs. 
 
Waar? 
De bibliotheek is de plek waar u informatie over dit onderwerp kunt vinden.  
Vanaf februari 2022 zijn alle cursussen op digitaal gebied gratis te volgen. Er  
worden nu drie soorten cursussen gegeven: 

Zonnebrinkkerk 
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1. Digid. Dit is de digitale overheid 
en hoe u die kunt gebruiken. U kunt 
via uw tablet, pc, laptop of 
smartphone op alle                       
overheidsinstellingen, zorg,           
ziekenhuis, waterschap etc. inloggen 
en zo afspraken maken voor           
informatie, afspraken maken en wat 
er nog meer mogelijk is.                
Bijvoorbeeld: op de site: mijnskb 
kunt u uw afspraken volgen, uw    
medisch dossier inzien en informatie 
krijgen over allerlei geneeskundige 
zaken. 
 
2. Er zijn twee cursussen die Klik 
en Tik I en II heten. Hier krijgt u 
uitleg over het gebruik van laptop, 
smartphone en tablet. In een kleine 
groep krijgt u een digitaal lespro-
gramma aangeboden. U kunt vervol-
gens thuis oefenen en zo krijgt u 
stapsgewijs inzicht de verschillende    
mogelijkheden van digitalisering.  
 
 3. Een cursus voor de echte beginners bij smartphone, tablet of laptop. Uit 
ervaring weet ik dat bij ouderen de cursusstof te snel wordt   aangeboden. Dat 
is jammer, want dan haakt men teleurgesteld af. Bij deze cursus krijgen de  
deelnemers privéles en de cursusleider bepaalt met de deelnemer wat hij/zij wil 
bereiken en gaat leren. 

 
 
Op de foto ziet u          
deelnemers bij computerles 
(zie de datum!) in het             
computerlokaal van de 
voormalige Driemark. 
Leerlingen hielpen ouderen 
bij het gebruik van een 
computer.  
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met een 
medewerker van de         
bibliotheek. Wim Sikking 
 
 
 



Enkele deelnemers aan een cursus in de     bi-
bliotheek in Winterswijk en daarnaast: een fo-
to maken op de tablet 
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Oefenen in het computerlokaal van de  
Driemarkt in Winterswijk. 
Leerlingen helpen ouderen in het kaders 
van het MAS-project.  
Vrijwilligerswerk door leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. 
 

Foto’s:  Wim Sikking 



Fiets4daagse 2022 
 
Van 21- t/m 24 juni wordt dit jaar de Fiets4daagse Winterswijk georganiseerd. 
De start en finish is bij het sportcomplex van FC Trias aan de Bataafseweg. 
De deelnemers kunnen iedere dag tussen 9.00 uur en 12.00 uur starten om de 
volledig uitgepijlde routes van 25-40 of 60 kilometer te fietsen. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om één of meerdere dagen te fietsen. De deelnemers kunnen 
zich voorinschrijven via onze website, in de week voorafgaande de start bij de 
VVV, of dagelijks bij de start. 
Onderweg wordt er bij iedere controlepost gezorgd voor muzikale omlijsting en 
is er gelegenheid voor een hapje en/of een drankje. Kortom: 4 dagen genieten 
van mooie fietsroutes door het Winterswijkse Landschapspark en omgeving. 
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.fiets4daagsewinterswijk.nl 
joh. boom, medeorganisator Fiets4daagse Winterswijk, +316 349 649 09. 
 
Hulp bij uw belastingaangifte 2021 

Ook dit jaar kunt u hulp krijgen bij het        
invullen van uw  belastingaangifte over het 
jaar 2021. De belastingaangifte moet u doen 
in de periode vanaf 1 maart t/m 1 mei van dit 
jaar. Dit jaar hopen we niet gehinderd te    
worden door coronamaatregelen, wel zullen 
we ook dit jaar heel voorzichtig te werk gaan, 
u maakt zelf een afspraak met een van de    
belastinghulpen. Er zijn in Winterswijk drie 
KBO leden die andere KBO- en PCOB leden kunnen helpen met het invullen 
van een eenvoudige belastingaangifte. De vrijwillige belastinghulp vult uw    
belasting in via uw eigen DigiD of e-Herkenning. De belastinghulp vraagt een 
kleine onkostenvergoeding deze mag niet hoger zijn dan 15 euro per persoon. 
Wilt u hiervan gebruik maken bel dan een van de belastinghulpen                 
Gerda Osinga  785072, Ger Saris 563235 of Anton Reuvekamp 06-29110282 
en alles komt goed!! 
 
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: vrijdag 11 en 25 maart. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. Voor houders van rijbe-
wijs 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 kantoor-
uren via de afsprakenlijn:  088 2323 300. 
Kosten Senioren Klein € 50,00 en Groot Rijbewijs € 70,00. 
Afspraak maken kan alleen via RegelZorg: 
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 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  
 Verborgen armoede 
Armoede is weer volop in beeld door 
de hoge energieprijzen en steeds hoger 
wordende prijzen van de dagelijkse 
boodschappen. Meer mensen komen in 
financiële problemen.  
 
Niet vragen 
Om verschillende redenen vragen mensen die daar recht op hebben geen 
(financiële) steun. Het kan zijn dat ze de weg niet weten (“Waar kan ik hulp 
krijgen?”), uit principe geen hulp willen (“Dan moet ik zeker mijn hele hebben 
en houden op tafel leggen.” ) of zich schamen (“Dat ik dit moet vragen”.) 

Het kan helpen als een ander die nood herkent en het gesprek aangaat. Zo kan 
er misschien een oplossing komen.  
 
Mogelijke aanwijzingen: 
- Iemand draagt steeds weer kleding die niet bij het seizoen past en gaat niet 
(meer) naar de kapper. 
- Huis en tuin zijn slecht verzorgd en onderhouden. 
- In de winter is het koud in huis.  
- Iemand nodigt geen mensen uit  en als ze er zijn wordt er geen koffie of thee 
aangeboden. 
- Iemand is niet (meer) lid van een vereniging of gaat niet (meer) naar de soos. 
 
Ondersteuning 
Bij Sociaal team de Post kunt u terecht met al uw vragen, daar zijn ook enkele 
medewerkers  gespecialiseerd in het thema Armoede. Zij kennen de (financiële) 
regelingen en ook de praktische hulp. Dan kun je denken aan het Sociaal   
steunpunt met de voedselbank, een sociaal spreekuur en een noodfonds of  de 
kledingbank Winterswijk.  
 
Er is nog geen inloopspreekuur in de Post, we werken alleen op afspraak.  
Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0543) 543 
960 bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen naar depost@winterswijk.nl. 
 

Nieuws van ‘t Gasthuus:  
Het Gasthuus gaat vanaf maandag 21 februari weer open, de eerste week alleen 
‘s middags en vanaf 28 februari weer hele dagen. Door nieuwe                    
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zorgondernemers moeten er nogal 
wat afstemmingen plaatsvinden,   
afspraken uit het verleden worden 
opengebroken en nieuwe               
afspraken worden vastgelegd. Dit 
alles vraagt van twee kanten enige 
souplesse en aanpassing, maar we 
hopen er op een goede manier uit te komen. Verschillen van inzichten en       
belangen moeten overbrugd worden en dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn. 
Voor het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum senioren Winterswijk, 
de SOSW telt maar een ding en dat is het exploiteren van een ontmoetings-
centrum voor senioren in  Winterswijk van 55 jaar en ouder.  
Heeft u vragen: 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.  
 

Persbericht  ,  

Inloopspreekuur OV-reisadvies  
  
De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat het openbaar  
vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn.  Reizen 
met het openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen    
vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV,    
bieden hierbij de helpende hand.   
  
   
Waar: de Bibliotheek Oost-Achterhoek/Vestiging Winterswijk, Parallelweg 
5, Winterswijk 
Wanneer: vrijdag 4 maart 2022 
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur 
De ambassadeurs zijn        bereikbaar 
op:   038 –3037010.    
   
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur    
Dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.30 tot 15.00 uur. Maandag- en 
woensdagavond van 18.30 tot 20.00 
uur.  
De ambassadeurs helpen u graag op weg!      
 
Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-
ambassadeur.    
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