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Mutaties:
Overleden KBO-leden
De heer G.J. Huis in het Veld Gerard 90 jaar
De heer J.G.M. Koldeweij Joep 81 jaar
De heer H.J. Meuwszen Heiny 84 jaar
Van de voorzitter Ben Simmelink
Zoals ik u al eerder gemeld heb, vergaderen wij als bestuur van KBO en PCOB
vanaf januari 2022 gezamenlijk en dit loopt prima. Zo proberen wij tot één
ouderenorganisatie te komen op christelijke grondslag.
Onze PCOB ledenmiddagen probeerden wij te organiseren, maar er is op het
laatste moment een kink in de kabel gekomen. Daarom doet de KBO haar
deuren extra ver voor ons open op haar soosmiddagen: elke maandag- en
woensdagmiddag vanaf 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur in het Gasthuus.
Wij waren uiteraard al welkom, maar we worden nu extra hartelijk uitgenodigd,
waarbij we zelf een inbreng mee kunnen nemen in de vorm van b.v. Rummikub.
Zo kunnen we elkaar leren kennen en geven we een positieve impuls aan onze
gezamenlijke organisatie voor de toekomst.
Ook de fietstochten worden gezamenlijk georganiseerd. De dagtochten doen we
al langer gezamenlijk. Hierover leest u elders in deze Info.
Zo kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
KBO en PCOB activiteiten voorjaar 2022
De soosmiddagen in ‘t Gasthuus draaien
weer als voor het coronatijdperk 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!!
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 samenzijn. De jaarvergadering zal gehouden worden in het gebouw van
de Zonnebrinkkerk, in de volgende nieuwsbrief krijgt u de twee agenda’s voor
het statutaire gedeelte en het programma voor het gezamenlijke deel. We hopen
op een grote opkomst bij deze eerste gezamenlijke jaarvergadering.
KBO PCOB fietstochten vanaf 19 mei 2022
Er is nog steeds 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. De eerste fietstocht ( ook de scootmobiel is van
harte welkom) is op donderdag 19 mei a.s. we vertrekken om 13.30 uur vanaf de
parkeerplaats van De Storm. De volgende 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. Welkom!!
KBO PCOB reiscommissie met een dagtocht naar Orvelte
Na twee jaar mogen ook weer
dagtochten 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
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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!
Dit mag u niet missen!!!
Datum:
Vertrek:
Thuiskomst:
Kosten:
Opgave:
Informatie:

Dinsdag 24 mei 2022.
Om 09.15 uur parkeerplaats De Storm Haitsma Mulierweg.
Om ca. 19.45 uur.
€ 60,00 per persoon.
Donderdag 12 mei van 14.00 tot 15.00 uur in ‘t Gasthuus
aan de Misterstraat 96-20 alhier.
Bij Harry Kolenaar tel. 06-38969696 of Corrie Janssen 06
10729822

Programma (onder voorbehoud)
09.15 uur
Vertrek vanuit Winterswijk richting het koffieadres voor een
heerlijk bakje koffie of thee, met gebak natuurlijk.
10.45 uur
We stappen weer in de touringcar en rijden via een mooie
route naar Orvelte om bij de Schenkerij over te stappen in
een paardentram. De huifkartocht door de omgeving is een
leuke manier om van het nagenoeg ongerepte Drentse dorpslandschap te genieten. Het dorpje Orvelte is op
weergaloze wijze gereconstrueerd en gerestaureerd.
12.45 uur
In De Schenkerij gaan we genieten van een goed verzorgde
koffietafel met kroket.
14.15 uur
U krijgt nu een tijdje vrijaf om eventueel het dorpje te
bezoeken en te genieten van nieuwe en oude ambachten in
gastvrije bedrijfjes en winkeltjes. Na het bezoek aan Orvelte
rijden we naar het dineradres voor een driegangendiner.
Na al deze indrukken en naar we hopen een geweldige dag
gaan we huiswaarts, richting Winterswijk waar we om ±
19.45 uur weer terug zijn bij De Storm.

PCOB en KBO wensen u een goede reis en een mooie dag.
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Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof.
Na opgravingen in Rusland tot op een diepte van 100 meter
Hebben de Russische wetenschappers resten gevonden van
Koperdraden van ongeveer 1000 jaar geleden.
De Russen hebben hieruit de conclusie getrokken dat hun voorouders reeds
1000 jaar geleden beschikten over een koperen netwerk!
Om niet achter te blijven zijn de Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem
gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van
glasvezel aantroffen. Deze vezels bleken na onderzoek ongeveer 2000 jaar oud
te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun voorouders reeds 2000
jaar geleden al een zeer geavanceerd digitaal netwerk in hun bezit hadden .
En dat zo’n 1000 jaar eerder dan de Russen.

Ne weke later hebt leu uut den Achterhook ut volgende rapport bekend emaakt.
Bie opgravingen In ut Achterhookse zand tot op ne deepte van 500 meter
Hebt wetenschappers totaal niks evonne.
De leu uut den Achterhook concludeert hieruut :
Dat 5000 jaor gelene de Achterhokers al gebroek maakten van draodloos
netwerk.
Groeten van een Achterhoker in hart en nieren.
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Contributie 2022 KBO-Winterswijk. Tweede oproep v. d. penningmeester.
Op 1 januari laatstleden is er weer een nieuw lidmaatschapsjaar aangebroken en
dat wil zeggen dat we een start gaan maken met het innen van de contributie
voor het jaar 2022. Velen van u hebben de contributie voor 2022 inmiddels
overgemaakt daarvoor onze hartelijke dank, deze oproep is dan ook voor
diegene die dat nog niet heeft gedaan.
In de Algemene Leden-Vergadering die wij door alle Coronaperikelen dan
eindelijk 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
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 maken 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 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
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
Kosten Senioren Klein € 50,00 en
Groot Rijbewijs € 70,00.
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.
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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.
Senioren en veiligheid
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen
steeds weer nieuwe manieren om mensen van hun
privégegevens of bezittingen te beroven. Tijdens
de coronacrisis zien we bijvoorbeeld oplichters
die zich voordoen als verpleger en u zogenaamd
komen prikken. Of een bankmedewerker die even
bij u langskomt, omdat u niet naar de bank
kunt komen. Iedereen kan slachtoffer
worden van dergelijke trucs, ook ouderen.
Daarom hebben het ministerie van Justitie
en Veiligheid en haar partners de handen
ineengeslagen om voorlichting te geven
over de verschillende methodes van deze
oplichters. Op deze website vindt u
informatie over de meest voorkomende
methodes die criminelen gebruiken.

En krijgt u tips om dergelijke
oplichting te voorkomen.
De onderstaande link kunt u bekijken
op het internet.
Senioren en Veiligheid | Maak het ze niet te makkelijk
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Nieuws van ‘t Gasthuus:

In de pers heeft u kunnen lezen dat er problemen zijn met de nieuwe
zorgondernemers van MetmeKare BV. Inmiddels hebben deze
zorgondernemers met ingang van 1 juni 2022 het gebruik van het
ontmoetingscentrum ’t Gasthuus door de SOSW opgezegd. Dit betekent dat
het bestuur van de SOSW alles in het werk zal stellen om voor 1 juni een
ander onderkomen te hebben. Een onderkomen waar alle ouderen van
Winterswijk terecht kunnen voor en met hun activiteiten. In de vorige
Nieuwsbrief melden wij al dat alle hoop om er op een goede manier uit te
komen verkeken leek. 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.
Op 3 mei zullen wij als SOSW met een pitch de nieuwe politieke coalitie van:
Voor Winterswijk, het CDA en de PvdA, onze wensen kenbaar maken. Verder
gaan we er vanuit dat we pas uit ‘t Gasthuus gaan vertrekken wanneer er een
nieuw onderkomen is, zodat er geen stop komt op de activiteiten van alle
groepen.
Het contract loopt nog tot 31 maart 2025, dus we hebben nog even de tijd,
maar als de kans zich voordoet gaan we wel zo snel mogelijk naar een nieuwe
plek.
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.
Oorlog in de Oekraïne
Vanaf 24 februari is het al oorlog en er lijkt vooralsnog geen einde aan te
komen. Miljoenen inwoners vluchten en de mannen vechten door tot het
bittere eind. De gewone mensen zijn - zo als altijd in oorlogen - de dupe van
machtswellustelingen.
De ironie ten top: de - vooral Russisch gezinde inwoners - in het oosten van de
Oekraïne worden gebombardeerd. Families die verwanten hebben in Rusland
en de Oekraïne hebben geen contact meer met elkaar. Door de verschillende
informatie van wederzijdse kant willen ze geen contact meer.
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Zowel de inwoners van Rusland als die van de Oekraïne verwijten elkaar dat de
ander geïndoctrineerd is.
Ontstaan van Nederland
President Zelenski richtte zich enkele weken geleden tot de Tweede Kamer en
zinspeelde op het 450 jarig bestaan van Nederland. Ik denk dat veel mensen dit
niet wisten, maar wat we wel weten is dat op 1 april grappen gemaakt worden.
Iedereen kent de zin: Op 1 april verloor Alva zijn bril en dat refereert aan de
plaats Den Briel.
In Den Briel begon de victorie, gevolgd door Alkmaar (1573) en in 1574
volgde het Leidens Ontzet dat nog steeds gevierd wordt.
450 jaar geleden was 'de geboorte van Nederland', maar niet voor iedereen
betekende dat feest
Het Nederland waar we dan over praten is wel het westen (Holland) dat achter
de Waterlinie ligt. In het oosten van ons land hebben de inwoners te maken
met steeds wisselende Spaanse en Staatse soldaten. Het maakt niet uit of je
door de hond of de kat wordt gebeten. De legers trokken plunderend en
brandschattend door de oostelijke gebieden. Daarmee maak je geen vrienden,
de bevolking moest weinig hebben van de Geuzen en de Opstand.
De geterroriseerde boeren zijn het in 1580 zo zat dat ze zich in Twente, Salland
en de Achterhoek verenigen onder de naam 'Desperaten'. Ze vormen een leger
dat een banier voert met daarop een halve eierdop met uitgelopen dooier: dat is
alles dat ze nog hebben. Met zeis en greep gaan ze de Staatsen te lijf. Daarbij
worden ze gesteund door lokale adel.
Moordpartij bij Holten.
Hohenlohe, bevelhebber van het Staatse
leger stelt orde op zaken, nadat de boeren hem
eerst tot voor de poorten van Emmerik hebben
gejaagd. Op 17 maart - vlakbij het huidige
Slingeland Ziekenhuis - slaat hij bij
Doetinchem terug. Driehonderd boeren
worden afgeslacht bij klooster Sion. Een deel
van hen vlucht, maar ontsnapt niet aan
Hohenlohe en de zijnen: bij Holten vermoordt
de legeraanvoerder nog eens honderden
Filips van Hohenlohe
boeren.
Veel Achterhoekers koesteren deze vlag.
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Het duurde nog drie generaties voor onze regio zich herstelde van al die
rampspoed. In 1627 vinden de laatste schermutselingen plaats bij Het Beleg
van Grol. Na een maand geven de Spanjaarden het stadje op. De Achterhoek
profiteerde zich pas veel later van de vrijheid. Om de twee jaar wordt de slag
bij Groenlo nog nagespeeld. (zie de afbeeldingen)
En nog steeds
zijn we zoek
naar vrijheid.
Als een
samenleving
onder druk
staat, krijg je
maken met
botsende
meningen. Hoe
verdraagzaam
kun je dan nog
zijn? Ben je
verdraagzaam naar een ander met een andere werkelijkheid? Hoeveel ruimte is
er voor andersdenkenden of andere radicale gelovigen? Hoeveel ruimte geef je
aan mensen die zich niet aan de spelregels van de democratie houden? Het antwoord geven op deze vragen is zeker niet gemakkelijk, wel een uitdaging.
Rechts: een afbeelding van een tafereel uit de
Slag om Grolle.

Klik op de link om het Youtube filmpje af te
spelen.

De Slag om Grolle 2019; The Aftermovie (CINEMATIC) YouTube
NOG STEEDS ACTUEEL
De jaren 1572 e.v. markeren het begin van een gezamenlijke zoektocht naar
vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid
Deze waarden waren en zijn belangrijk in de vorming van de identiteit van
Nederland. De vier waarden staan niet los van elkaar. Ze dragen bij aan de
identiteit van het land waarin we wonen.
Wim Sikking
(uit: de geschiedenis van Nederland)
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