
Mutaties:  
Overleden PCOB-leden 
Mevr. Willemien Klompenhouwer-Grevers, 80 jaar. 
De heer Henk Hijink, 74 jaar. 
 
Oorlog in de Oekraïne. 

Wat bijna niemand voor 
mogelijkheid hield, is toch 
gebeurd. Het Russische    
leger is Oekraïne binnen-
gevallen. Een oorlog, maar 
… Poetin noemt het een   
bevrijdingsoperatie. Poetin 
noemt vooral denazifering 
van de Oekraïne als doel. 
Dit doet hij niet zo maar. 
Stalin pleegde in de jaren 
1931-1934 misschien wel de eerste genocide van Europa in de Oekraïne. De 
landbouw werd gecollectiviseerd en bijna 4 miljoen Oekraïners werden gedood. 
Sovjet Soldaten plunderden het land. Opstanden werden bloedig neergeslagen. 
Toen de Hitler in 1941 Rusland binnenviel  waren veel Oekraïners op de hand 
van de Duitsers.  Door de huidige regering van de Oekraïne als nazi’s te benoe-
men, denkt de  Russische bevolking terug aan WO II en krijgt Poetin bijval van 
zijn bevolking. Deze genocide werd Holomodor (de massale hongerdood) ge-
noemd en is niet erkend door Nederland en Duitsland. Tja, dan kun je geen han-
del meer drijven toch!  Veel mensen zijn van mening dat dit conflict kan uitmon-
den in een derde wereldoorlog. Poetin is een oorlogsmisdadiger en misschien 
komt hij wel in de top drie terecht: Mao met 78 miljoen doden, Stalin met 23 
miljoen slachtoffers en op de derde plaats Hitler met 17 miljoen doden.          
Huiveringwekkende getallen. 

Democratie: Niet alleen met wapens wordt er gevochten; ook het verspreiden 
van nepnieuws is aan de orde van de dag. Bij de gemeenteraadsverkiezing    
konden we onlangs stemmen op een partij die wij zelf kiezen. Niet een partij die 
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de leider van het land aanwijst. Poetin wil oorlog, niet de gewone Russen. De 
inwoners van Rusland krijgen elke dag dat nieuws te zien dat Poetin wil laten 
zien.  Het geeft te denken dat journalisten zelfs in ons land lastig worden          
gevallen om niet welgevallige berichten. We kunnen kiezen welke krant we   
willen lezen en dat is een groot goed.  Laten we deze vrijheden koesteren. Wim 
Sikking 

Door alle oorlogsberichten zou je er bang van kunnen worden. Toen moest ik 
denken aan de woorden van het volgende gebed: 

Het sereniteitsgebed 
‘God geve me de kalmte om te aanvaarden waaraan ik niets kan veranderen,   
de moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen,                              
en de wijsheid om het verschil tussen beiden te kunnen zien.’ 

Dit is het beroemde sereniteitsgebed van de Amerikaan Reinhold Niebuhr. 
Obama noemde hem zijn favoriete filosoof, maar ook onder conservatieve       
politici is deze filosoof en protestants theoloog immens populair.  

Misschien helpt dit gebed om iets van die angst weg te nemen. Wim Sikking 

 SERENITEITSGEBED 
KBO en PCOB activiteiten voorjaar 2022  
 
De soosmiddagen in ‘t Gasthuus draaien weer als 
voor het corona tijdperk en we hopen dat dit zo 
blijft. De soosmiddagen zijn er voor alle ouderen 
in Winterswijk, je hoeft dus niet perse lid te zijn 
van een ouderenbond, maar dat mag natuurlijk 
wel. Met name op het gebied van                       
belangenbehartiging kan een lidmaatschap een  
oplossing voor u zijn! 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 dus 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 het PCOB bestuur hebben         
inmiddels tweemaal gezamenlijk vergaderd, dit om een betere uitwisseling te 
krijgen van elkaars   activiteiten die moeten leiden tot één vereniging. In de   
aanhef staat daarom ook KBO PCOB activiteiten, we zullen proberen om alle 
activiteiten zoveel als mogelijk gezamenlijk aan te bieden.  
 
KBO PCOB jaarvergadering 7 juli 2022  
De KBO-PCOB jaarvergadering is vastgesteld op donderdag 7 juli, de bedoeling 
is om in het eerste gedeelte afzonderlijk de statutaire verplichtingen af te       
handelen en het tweede gedeelte gezamenlijk te houden, met als thema elkaar 
leren kennen en gezellig samen zijn. 
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KBO PCOB fietstochten vanaf mei 2022  
Er is nog een vacature om met Bennie Luimes, de vanaf nu gezamenlijke     
fietstochten te 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. De data voor de fietstochten zijn: elke derde      
donderdag van de maand, te beginnen op 19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus 
en 15 september. De fietstochten vertrekken altijd vanaf de parkeerplaats van 
De Storm om 13.30 uur. 
 
KBO PCOB reiscommissie Corrie Janssen en Harry Kolenaar 
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 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. De data zijn vastgesteld op dinsdag 24 mei en donderdag 11   
augustus. Noteer dit maar vast op uw kalender, de eerste dagtocht gaat naar   
Orvelte in Drenthe. Orvelte is een uniek monumentendorp met status van       
beschermd dorpsgezicht. Het dorpje Orvelte is op weergaloze wijze                
gereconstrueerd aan de hand van een kadastrale kaart uit ca. 1830. Het verleden 
is hier tot leven gekomen! 
Meer info hierover in de KBO PCOB Nieuwsbrief van de maand mei, hou   
hiervoor de Nieuwsbrieven goed in de gaten zodat u zich op tijd kunt             
inschrijven voor deelname.  
 
Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof. 
 
Sneeuwklokjes, 
 
O, die kleine tere klokjes 
Met hun witte winterrokjes 
Breekt ze weer  door broze kluit. 
Door de donkere aarden deken, 
Waar geen bloempjes boven keken, 
Klimmen zij daarboven uit? 
 
Laten zij hun kopjes hangen? 
Is het van heimwee of verlangen 
Naar de stilte van de nacht? 
Of valt hun het daglicht tegen, 
Heeft de zon al zoveel kracht? 
 
Kleine bengelende klokjes, 
Schuddend in de wind met schokjes, 
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In het luwe lentelicht. 
Laat je tere kelkjes luiden  
Midden tussen Maartse buien!  

‘t is zo’n feestelijk gezicht! 
 
Ledenmiddag PCOB-KBO 10 maart 
Deze middag was niet in ‘t Gasthuus, maar Anton          
Reuvekamp opende deze bijeenkomst. Voorzitter  
Ben Simmelink was verhinderd wegens             
werkzaamheden op zijn boerderij. Na een lange     
periode van twee jaar kwamen we weer voor de    
eerste keer bij   elkaar.  Meteen een goed  voorbeeld 
van de samenwerking tussen de KBO en PCOB. Jan 
Huttinga, boswachter in de    Kroondomeinen had 
een boeiende lezing over zijn werk in de bossen bij 
Het Loo. De boswachters - er zijn er meerdere  - wo-
nen in een boswachtershuis in dit gebied. Jan woont 
in een boswachterhuis in de buurtschap Gortel en 
maakt foto’s en filmpjes over de dieren in de bossen. 
Hij wilde geen foto’s naar mij sturen en de getoonde 
foto’s zijn via een telefoon  gemaakt en dus minder 
duidelijk. 
 

Jan Huttinga vertoonde met dia’s en film-
pjes de verschillende seizoenen in de bos-
sen van het kroondomein dat 10.000 ha 

groot is. Hij vertelde o.a. over de kudde 
moeflons  die in 5 maanden tijd verdwe-
nen waren door toedoen van de wolf.  

Wim Sikking 
 
Foto: Henk Wiggers en Wim Sikking 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie 2022 KBO-Winterswijk. Oproep van de penningmeester. 

Op 1 januari laatsleden  is er weer een nieuw lidmaatschaps-jaar  aangebroken 
en dat wil zeggen dat we  een start gaan maken met het innen van de            
contributie voor het jaar 2022. 
 
In de Algemene Leden-Vergadering  die wij door alle Corona-perikelen dan ein-
delijk in juli 2021 konden houden, is de contributie voor het jaar 2022 door de 
ledenvergadering vastgesteld op 24.-- euro per lid per jaar. 
 
Ook dit jaar willen wij u, middels deze oproep in de Nieuwsbrief, vragen de 
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Links: Jan Huttinga. Hierboven: 
Eén van de boswachtershuizen in de 
Kroondomeinen. 



contributie voor 2022 aan ons over te maken. 
De contributie voor 2022 bedraagt euro 24.--  
en u wordt bij deze verzocht dit bedrag over te ma-
ken op: 
bankrekeningnr. NL64 RABO 0122 0102 56  t.n.v. KBO Winterswijk 
Indien mogelijk graag uw lidmaatschapsnummer vermelden. 
Maakt u de contributie namens iemand anders over, dan graag de naam van  
diegene  in de omschrijving  vermelden ! 
Met vriendelijk groet, 
Ingeborg Mol, penningmeester KBO-Winterswijk. 
 
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 8 en 29 april, vrijdag 6 mei,   
woensdag 18 mei, 1, 15 en 29 juni 2022.  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 kantoor-
uren 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  
Vanaf 14 maart is de inloop bij de Post, Balinkesstraat 4, weer begonnen.  
Dit betekent dat je weer 'gewoon' iedere werkdag  tussen 09.00 en 12.00 uur 
kunt binnenwandelen met vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen 
en     welzijn. 
 
Vind je het fijner om een afspraak te maken? Bel dan op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur naar: 0543-543960. Of mail naar depost@winterswijk.nl. 
 

 
 Hulp bij uw belastingaangifte 2020: 
 
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. Gezien de coronamaatregelen zullen we ook dit 
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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 belastingaan-
gifte. 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!! 
 

Nieuws van ‘t Gasthuus:  
 
In de pers heeft u kunnen lezen dat er 
problemen zijn met de nieuwe      
zorgondernemers.  Er moesten nogal 
wat afstemmingen plaatsvinden,      
afspraken uit het verleden werden 
opengebroken en nieuwe afspraken werden vastgelegd. Het bestuur van de 
SOSW is op een punt uitgekomen waar blijkt dat de souplesse en de aanpassing 
van een kant moeten komen en dat de SOSW teveel water bij de wijn moet 
doen om nog met plezier te kunnen werken in ’t Gasthuus. Alle hoop om er op 
een goede manier uit te komen lijkt verkeken. Uit de gesprekken met de      
zorgondernemers zijn de verschillen van inzichten en belangen niet             
overbrugbaar gebleken . Voor het  bestuur van de Stichting                           
Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk, de SOSW telde maar een ding en 
dat is het exploiteren van een ontmoetingscentrum voor alle senioren in      
Winterswijk van 55 jaar en ouder. Nu dat op deze manier niet meer kan vanuit 
’t Gasthuus gaat het bestuur van de SOSW op zoek naar een nieuw onderkomen 
waar de doelstelling wel haalbaar is. 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.  
  

Kledingbank Winterswijk 
In Winterswijk weten al veel mensen dat er een kledingbank is maar ze weten 
niet wat die precies doet en hoe je hiervan gebruik kunt maken. Ook weten veel 
mensen niet dat de Kledingbank (officieel Kledingbank Winterswijk en       
Omstreken) niet alleen voor Winterswijk is bedoeld maar voor de hele Oost 
Achterhoek en dat inwoners van bv. Aalten, Dinxperlo, Lichtenvoorde,     
Groenlo, Eibergen en zelfs Neede, Ruurlo en Borculo hiervan gebruik mogen 
maken. 
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Voor wie is het bedoeld. 
Voor alle mensen voor wie het financieel moeilijk is om kleding en              
huishoudtextiel te kopen. Een warme winterjas, goede schoenen,                     
gelegenheidskleding( rouw en trouw) sportkleding, handdoeken zijn              
basisdingen die elk mens nodig heeft. Het gaat dus niet alleen om mensen die 
ook gebruik maken van de voedselbank maar ook als je bv gescheiden bent en 
een enorme terugval in inkomen hebt maar wel drie kinderen die een warme jas 
nodig hebben voor de winter. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 
 
Seniorenraad Winterswijk 
De Seniorenraad heeft een oproep gedaan om verkeersonveilige plekken in 
Winterswijk te melden. Deze werden besproken in een vergadering, waarbij 
ook de gemeente aanwezig was. Wat is de reactie van de gemeente?  
Via deze link kunt u een gedeelte van een vergadering van de seniorenraad    
bekijken: 
Seniorenraad Winterswijk komt opnieuw met overzicht onveilige verkeerssitua-
ties - YouTube  
 
Onderstaande afbeelding geknipt uit het Youtube-filmpje. 
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