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Mutaties:  
Overleden KBO-leden 
Mevr. J.M.  Elshof, 89 jaar. 
 
KBO en PCOB activiteiten 2022  
 
Ook in de vakantieperiode zijn er           
soosactiviteiten. 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. We hopen op een grote opkomst bij deze eerste 
gezamenlijke jaarvergadering. Zie hiervoor de uitnodiging en agenda van de 
jaarvergadering in de bijlage. 

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 

INFO  van   
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KBO PCOB fietstochten 2022  
 
De eerste KBO-PCOB gezamenlijke fietstocht was wel een vuurdoop met veel 
water. Er waren 15 deelnemers en Bennie had een mooie tocht uitgezet, we  
kwamen door en door nat aan bij Haak en Hoek waar de koffie met gebak er 
goed in ging. De voorfietsers, de familie Huiskamp, zorgden ervoor dat we weer 
veilig thuis kwamen. Er is nog steeds een vacature om met Bennie Luimes, de 
fietstochten te verzorgen, heeft u belangstelling dan graag aanmelden bij het 
KBO secretariaat, zie aanhef. De volgende data voor de fietstochten worden elke 
derde  donderdag van de maand gehouden, de eerstvolgende fietstocht is op 16 
juni,  de volgende zijn 21 juli, 18 augustus en 15 september. Welkom!! 
 
KBO PCOB reiscommissie met een dagtocht naar Orvelte 
 
De reiscommissie bestaande uit Corrie Janssen 
en Harry Kolenaar pakken de draad op en gaan 
samen met Gebo-Tours ervoor zorgen dat er  
dagtochten gemaakt kunnen worden.             
Door miscommunicatie tussen Gebo-Tours en de 
reiscommissie kon de reis van 24 mei helaas niet 
doorgaan.  
Voor dit ongemak, onze excuses. Er hebben zich 
voldoende mensen opgegeven voor deze reis 
naar Orvelte. Daarom gaan we deze reis maken 
op dinsdag 9 augustus in de hoop dat iedereen 
dan mee kan. Er zijn nog wel enkele plaatsen  
beschikbaar. Hebt u  interesse, neem dan contact 
op met de reiscommissie.  
 
 

Dit mag u niet missen!!! 
 

Datum:   Dinsdag 9 augustus 2022. 
Vertrek:   Om 09.15 uur parkeerplaats De Storm Haitsma Mulierweg. 
Thuiskomst:  Om ca. 19.45 uur. 
Kosten:   € 60,00 per persoon. 
Opgave en    
Informatie:  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 
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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. 

 
Contributie 2022 KBO-Winterswijk. 

Herhaalde oproep van onze penningmeester. 
Velen van u hebben al gehoor gegeven aan de oproep in de vorige Nieuwsbrie-
ven van april en mei.  Daarvoor onze hartelijke dank. 
Heeft u de contributie voor 2022 nog niet voldaan , dan krijgt u nu alsnog een 
herkansing. 
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. 
  

Cursus 'Tablets en smartphones' 

De overheid wil dat mensen gelegenheid krijgen om digitaalvaardig(er) te   
worden. De cursussen die op digitaal gebied worden aangeboden zijn gratis, zo 
hoort het ook en de bibliotheek is de aangewezen 
plek voor deze cursussen. 

In de Bibliotheek Winterswijk organiseren we een 
cursus 'tablets en smartphones', waarbij één op één 
ondersteuning wordt gegeven.  

Deze basiscursus is bedoeld voor mensen die nog 
niet zo lang een tablet of smartphone hebben of er 
nog weinig mee doen. Eén op één leert u de basis-
vaardigheden. De basiscursus duurt zes weken met 
iedere week een bijeenkomst van een uur. Wilt u bij 
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opgave aangeven voor welk apparaat u graag    scholing zoekt. Inschrijven voor 
deze cursus is gratis.  

 

Digitale bronnen 
Bezoekers van de bibliotheek hebben gratis 
toegang tot een aantal databanken. Hebt u   
vragen bij het raadplegen van de bestanden of 
het uitprinten van de informatie, dan helpen 
onze bibliotheekmedewerkers u graag. De bestanden zijn zowel thuis als in de 
bibliotheek te raadplegen. Thuis met behulp van uw lenersnummer en wacht-
woord.  

 
 
  Vitaminen voor het leven door Liny Nijhof. 
 

Min de stilte in je wezen,  
min de stilte die ‘t bezielt,  
zij die alle stilte vrezen,  

hebben nooit hun hart gelezen,  
 
 
 
 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.  
 
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 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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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. 
 
Lintjesregen 2022:  
 
Wim Sikking werd op 26 april een dag voor  
Koningsdag verrast door Burgemeester Joris  
Bengevoord omdat de Koning van Nederland 
het had behaagd Wim lid te    maken in de orde 
van Oranje Nasau. 
In Winterswijk ging burgemeester Bengevoord 
net als vorig jaar bij de mensen langs met een 
draaiorgel om ze te verrassen met een koninklij-
ke onderscheiding. Hieronder de tekst van de 
gemeente Winterswijk. 
De heer Sikking (Wim) - Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau 
De heer Sikking (74) is al jarenlang actief als 
vrijwilliger in Winterswijk. Als voormalig 
schoolhoofd van de Christelijke Emmaschool in 
Winterswijk-Henxel was Wim Sikking als    
vrijwilliger zeer actief betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Hij 
is een bevlogen bestuurslid van het eerste uur van de belangenorganisatie   
Stichting Huppels-Henxels Belang. Daarnaast is hij voorzitter Diaconie en   
vrijwilliger kerktelefoon bij de Protestantse Gemeente Winterswijk.             
Wim Sikking is bestuurslid van de PCOB en van de KBO afdeling Winterswijk.  
Naast deze vrijwilligersactiviteiten heeft hij samen met zijn vrouw allochtone 
Winterswijkers begeleid. Tevens is hij actief als vrijwilliger bij walking voetbal, 
het geven van Nederlandse taalles aan asielzoekers en is hij trainer van SKVW 
geweest. Ook is hij secretaris van de SOSW. Stichting Ontmoetingscentrum   
Senioren Winterswijk. 
Wim kreeg een Lintje voor het vele vrijwilligerswerk op verschillende fronten 
en Wim werd daarvoor geprezen, dat waren ook organisaties en personen       
opgevallen. De procedure werd een jaar geleden gestart en onze Koning Willem 
Alexander was het hiermee eens, vandaar het Lintje.  
Lintjesregen 
De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. 
De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze 
'lintjesregen'. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen van het vol-
gend jaar, doe dit dan voor 1 juli. 
 
Vooraankondiging Themamiddagen KBO-PCOB 2022:  
 
Vanaf September zijn er weer maandelijkse Themamiddagen die worden        
georganiseerd door de themacommissie bestaande uit Bennie Luimes, Siny    
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Abbink, Gerda Osinga en Anton Reuvekamp. Data voor het najaar zijn: 22 sep-
tember, 20 oktober, 24 november en 22 december, meer info in de volgende 
Nieuwsbrief.  Noteer deze data maar alvast op uw kalender of in uw agenda, 
het wordt vast heel gezellig en leerzaam.  
 
CBS gegevens Winterswijk 
 
Enkele cijfers van het CBS over 
Winterswijk vindt u op de volgende 
bladzijden: 
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Alles wordt bijgehouden in Nederland, zelfs een grafiek van het aantal jarigen 
per maand is te vinden. 
Des te opmerkelijker is dat de Belastingdienst de mensen die van fraude beticht 
worden niet terug kan vinden. Heel bijzonder, of heeft dit te maken met de wet 
op privacy? 
 
Meer weten? Klik op onderstaande link. Druk de toets Ctrl in en wijs met de 
muis op het blauwe gedeelte. De muisaanwijzer verandert in een handje en dan 
start de verwijzing naar de website. 
 
Alle adressen met bijbehorende postcode, wijk en buurt in de gemeente Winterswijk (update 2022!) | AlleCij-
fers.nl  
 
 
 
 

https://allecijfers.nl/adressen/winterswijk/
https://allecijfers.nl/adressen/winterswijk/
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Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in 1892 klein begonnen als een 30-
koppige Cen�trale Commissie voor de Statistiek, opgericht om openbare be-
sturen, waaronder de departe�menten, advies te geven over statistieken en om 
zelf statistieken te maken die van belang waren voor praktijk en beleid.        
Statistieken zouden vanaf dat moment definitief de grondslag vormen voor de 
voorbereiding en de evaluatie van beleid. De CCS-leden deden het                 
statistiek maken naast een volledige baan. In 1899 is daarom het Centraal      
Bureau voor de Statistiek opgericht, als professioneel werkbureau met een   
kleine wetenschappelijke staf. Met de Jaarcijfers, de Maandcijfers en andere 
periodieke opgaven betreffende Nederland en Nederlandsch-OostIndië, een  
statistiek van spaar- en leenbanken en een statistiek van gemeentefinanciën was 
het publicatiefonds nog beperkt. In 2010 was het bureau 111 jaar oud, werken 
er bijna 2 500 mensen en bracht het in 2009 ruim 3 duizend publicaties 
(persberichten, conjunctuurberichten, boeken, elektronische publicaties en  
Statlinetabellen) naar buiten. Terugblikken, een eeuw in statistieken geeft een 
bloemlezing van de thema’s en onderwerpen waarover het bureau al meer dan 
een eeuw informatie verzamelt en publiceert. Dan blijkt hoeveel er in de af   
gelopen eeuw is veranderd in ons land. De bevolking is toegenomen van        
5,1 miljoen in 1900 naar 16,6 miljoen in 2010. We zijn niet alleen met meer, 
we worden ook steeds ouder. Samen met het achterblijven van nieuwe aanwas 
is hierdoor het aandeel ouderen in de bevolking snel toegenomen. Rond 1900 
woonden zeven op de tien Nederlanders in een woning met drie of minder    
vertrekken (inclusief keuken). Woningen waren overvol. Nu telt 80   procent 
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van de woningen vier vertrekken of meer. Het hoger onderwijs is   vooral na 
1945 explosief gegroeid, vooral dankzij de grote toename van vrouwelijke   
studenten. Ook de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt steeg           
spectaculair. Per inwoner verdienden we in 2009 vier keer zoveel als net na de 
oorlog. Het energieverbruik is sinds 1945 verachtvoudigd. Alle statistieken zijn 
te vinden op de website van het CBS (www.cbs.nl). De Directeur-generaal van 
de Statistiek Drs. G. van der Veen Den Haag/Heerlen, december 2010. 
 
Overlevingskansen 
 
In 1950 hadden pasgeboren jongens een levensverwachting van 70,3 jaar, tegen 
78,5 jaar in 2009. Deze verbetering van hun levensverwachting vond           
grotendeels plaats vanaf het midden van de jaren zeventig. Sinds 1975 is de   
levensverwachting van mannen met gemiddeld twee maanden per jaar          
toegenomen. Een gezondere leefstijl, minder roken en betere medische         
technieken zijn de belangrijkste redenen voor de toename van het aantal        
levensjaren. Pasgeboren meisjes hadden in 1950 een levensverwachting die   

2,3 jaar hoger lag dan die van pasgeboren jongens. Het aantal jaren dat ze 
mochten verwachten te leven nam voor hen, anders dan voor jongens, echter 
ook in de jaren vijftig en zestig aanzienlijk toe. Momenteel ligt hun               
levensverwachting met 82,6 jaar 4,1 jaar hoger dan die van mannen. Vrouwen 
kunnen dus verwachten langer te leven dan mannen en het verschil is zelfs   
groter dan in 1950. Begin jaren tachtig bereikte het verschil in                       
levensverwachting tussen mannen en vrouwen een hoogtepunt van 6,7 jaar, 
vanwege de toegenomen aan roken gerelateerde sterfte onder mannen. Omdat 
vrouwen later ook op grotere schaal zijn gaan roken en zij nu ook vaker sterven 
aan de gevolgen van het roken, is het verschil in levensverwachting inmiddels 
teruggebracht. De levensverwachting van 65-jarigen is ook toegenomen, maar 
met minder jaren. Voor mannen nam de levensverwachting van 65-jarigen toe 
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van 14,1 jaar in 1950 naar 17,4 jaar in 2009. Voor vrouwen steeg diezelfde 
verwachting van 14,6 tot 20,8 jaar. Ook de laatste jaren is de levensverwach-
ting op 65-jarige leeftijd nog flink toegenomen. De totale stijging van de le-
vensverwachting sinds 2002 is zelfs voor een groot deel toe te schrijven aan 
de relatief sterke daling van de sterfte op leeftijden vanaf 65 jaar.  
 
Snelle Vergrijzing 
De leeftijdssamenstelling van de Nederlandse bevolking is sinds 1950 sterk 
veranderd. Het aandeel jongeren in de bevolking, de zogeheten groene druk, 
is afgenomen, het aandeel ouderen (grijze druk) is toegenomen. In de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw was de groene druk nog hoog: op elke 
tien 20- tot 65-jarigen (de potentiële beroepsbevolking) waren er ongeveer  
zeven jongeren. Vooral door de sterke afname van het aantal geboorten in de 
jaren zeventig is de groene druk snel lager geworden. In 2010 is de             
verhouding ongeveer vier op de tien. De grijze druk is sinds de jaren vijftig 
langzaam toegenomen. In 1950 was er op elke tien 20- tot 65-jarigen nog 
geen anderhalve 65-plusser. Momenteel zijn dat er tweeënhalf. Vanaf 2011, 
als de babyboomgeneratie tot de ouderen gaat behoren, zal de grijze druk snel 
toenemen.  
De piek ligt volgens de meest recente bevolkingsprognose rond 2040. Dan 
zullen er op elke tien 20- tot 65-jarigen vijf 65-plussers zijn. De grijze druk 
zal in de toekomst nog verdubbelen, maar de demografische druk – een bena-
dering van de balans tussen niet-werkenden en werkenden – neemt veel min-
der sterk toe. Naar verwachting zullen er in 2040 per honderd 20- tot 65-
jarigen 88 jongeren en ouderen zijn. Nu zijn dat er 67.  
Onder de ouderen is vooral de groep alleroudsten (80-plus) sterk gegroeid. In 
1950 waren er nog geen 100 duizend 80-plussers in ons land, nu zijn het er 
ruim zes keer zoveel. Door de hogere levensverwachting van vrouwen zijn er 
onder de ouderen meer vrouwen dan mannen. Momenteel zijn er onder de    
80-plussers twee keer zoveel vrouwen als mannen. Door de verwachte        
toename van de levensverwachting van mannen zal deze verhouding over    
enkele decennia weer sterk zijn gedaald. De toename van het aandeel           
80-plussers zal nog verder doorgaan. Een piek wordt verwacht in 2026 als de 
eerste babyboomers 80 jaar 
zullen worden. 


