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Mutaties:  
Overleden PCOB-lid 
Mevr. G. van der Graaf-Ballast,  88 jaar 
 
KBO en PCOB activiteiten 2022  
 
Ook in de vakantieperiode zijn er                
soosactiviteiten. De soosmiddagen zijn   
vanaf 1 juli niet meer in ‘t Gasthuus maar  
tijdelijk in  de mooie zaal van de Sleeswijk 
Sleeswijkstraat 63. Het bestuur van de 
Stichting Ontmoetingscentrum Senioren 
Winterswijk SOSW is samen met de         
gemeente Winterswijk aan het zoeken naar 
een goede oplossing voor de toekomst. Het 
bestuur van de SOSW heeft er alle           
vertrouwen in dat het op korte termijn zal lukken een geschikte plek te vinden 
waar alle senioren uit Winterswijk terecht kunnen. 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, rummikuppen en  andere                     
gezelschapsspelen starten om 14.00 uur. Voor alle KBO-PCOB soosmiddagen   
verwelkomen we dus ook graag tijdelijk, vanaf nu, in de Sleeswijk zaal.      
 
KBO PCOB jaarvergadering 7 juli 2022 van de voorzitter 
 

Op donderdag 7 juli hadden we na ruim 2 jaar weer een jaarvergadering. 
Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar was Henk Wiggers.  
Hij kon zelf niet aanwezig zijn, omdat hij kort daarna geopereerd moest worden 
en wilde niet het risico lopen op corona besmetting, waar we alle begrip voor 
hebben. De operatie is inmiddels achter de rug en goed verlopen. Wij wensen 
hem van harte beterschap en een goed herstel toe. De gebruikelijke oorkonde 
met een bos bloemen hebben we hem persoonlijk gebracht. Wij willen hem 
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langs deze weg hartelijke danken voor de jarenlange inzet voor de PCOB, met 
name voor de commissie Lief en Leed, en ook voor de activiteiten commissie.  
Henk, hartelijk dank hiervoor namens ons allen. Wij  zullen je inzet missen. Het 
ga je goed! 
 
Dan was ook aftredend en niet    
herkiesbaar secretaris Wim Sikking. 
Jaren is hij het middelpunt van onze 
PCOB geweest en ook voor de     
ouderen in Winterswijk in het       
algemeen. Zelfs voor de Regio van 
de PCOB was hij een drijvende 
kracht. Zijn niet aflatende inzet voor 
de PCOB was ook landelijk bekend. 
Liesbeth Rinkema, consulent PCOB 
voor de provincie Gelderland     
hebben we bereid gevonden om aan 
Wim de oorkonde met erespeld te 
overhandigen en erelid te laten   
worden van de PCOB.  
Wim, hartelijk dank voor je enorme 
inzet. Achter de schermen             
ondersteun je ons nog met veel    
dingen, ook hartelijk dank daarvoor.  
Ben Simmelink 
 
Bijdrage oud-voorzitter PCOB 
Zwier Kremer. In de digitale 
nieuwsbrief kbo-pcob kunt u als u 
internet hebt in de komende maanden een verhaal lezen van de hand van Zwier 
Kremer. Zwier is geboren in Borne en heeft een aantal verhalen geschreven in de 
Twentse taal. Die kunt u lezen. Het eerste verhaal stond in de vorige nieuwsbrief 
enhad als titel: “Ik zea nog tengn JanWillem”. In september is de titel: “Mien 
Breur”. Zwier vindt het fijn als hij een reactie krijgt van een lezer. Het e-
mailadres van Zwier is: z.kremer@kpnmail.nl   
 
 
KBO PCOB fietstochten 2022  
De fietstocht van 21 juli ging niet door i.v.m. het dreigende   
slechte weer, achteraf viel dit mee maar daar hadden wij geen 
weet van. Op donderdag 18 augustus gingen we met 12         
personen via een mooie tocht en stralend weer naar het AVOG’s 
Crash  Museum in Lievelde. Een geweldige keuze van onze   
organisator Bennie Luimens, met in ons achterhoofd de huidige 
oorlog in de Oekraïne werden de beelden uit de film over de   
periode 1940-1945 in de Achterhoek realistisch en maakte de 
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film een grote indruk, echt 
aan te bevelen.                
Jan Geerdink verzorgde het   
verhaal met de nodige 
anekdotes uit overlevering 
en zo kregen we een beeld 
van een moeilijke periode 
uit de geschiedenis van   
deze omgeving de          
Achterhoek. Via een mooie 
andere route gingen we huiswaarts en bij de Julianaschool werd Bennie met een 
applaus bedankt voor de mooie middag en de geweldige tocht. Wilt u een    
keertje meefietsen dan heeft u nog een kans en wel op donderdag 15 september 
dan worden de fietstochten  afgesloten met een laatste tocht van het seizoen 
2022 inclusief een bezoek aan een terras, welkom, welkom. Dus laatste        
fietstocht 15 september. Vertrek is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van De 
Storm.  
 
Verslag busreis PCOB-KBO op 9 augustus naar Orvelte 
 

De eersten arriveerden al om 8.30 uur bij de 
Storm. Om 9.15 uur vertrokken we met ruim 
50 personen uit Winterswijk. Buschauffeur de 
Jager reed ons begeleid door de zon richting 
Enschede. Bij Grolsch linksafrichting         
Almelo. Overal wapperden de vlaggen. Een 
buitenlander zou in de war raken door de 
volgorde van de kleuren. Na Almelo volgde 
Wierden richting Ommen. En daar ergens ligt 
Vroomshoop waar we gastvrij onthaald     
werden bij “Saartje” van Swiebertje. Saartje, 
een voormalige spuiterij op een                    
bedrijventerrein, was omgetoverd in een    
restaurant waar je ogen te kort kwam. De 
wanden waren behangen met legpuzzels en 
veelkleurig borduurwerk. Overal                
poppenhuizen, porselein. In de lucht paraplu’s 
olielampen en pispotten. Hoeden aan de wand 
om uit te proberen en heerlijk gebak bij de 
koffie. 11.15 uur langs een kanaal reden we 
vervolgens richting Sibculo, Beerzerveld en 
Hardenberg op weg naar Coevorden. We    
zagen het bordje “Hondsrug” in een bosrijke 

omgeving met bloeiende hei in de bermen. Daarna volgden Emmen, Beilen en 
Westerbork. Daar was de lunch in restaurant “de Ar” genoemd naar een      
prachtige arrenslee bij de entree. De Ar was waarschijnlijk een voormalige 
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boerderij maar mijn dove oren misten de    
toelichting. Overal op de hangende rekken en 
aan de muren waren attributen uitgestald uit 
voorbije dagen. Behalve dat was er een      
uitstekende lunch. Vooral het suikerbrood en 
de krentenwegge gingen er in als koek.      
Orvelte lag op een steenworp afstand.     
Dankzij het prachtige weer werd ook dit een 
succes. Het is net een openlucht museum met 
grote boerenhoeven die rietgedekt zijn en   
zijgevels vangebundeld riet in strakke       
motieven. Alles te bekijken vergde te veel 
energie, wij verdwenen in het Jan Kruis    
Museum. Hij was de striptekenaar van    
Woutertje Pieterse en Jan, Jans en de         
kinderen. Daarna bekeken we een porselein 
museum waarna we met een rondwandeling 
het bezoek besloten en we de bus weer            
opzochten. De geweldige chauffeur reed ons 
vervolgens door het veengebied met           
uitgestrekte velden en enorme megastallen 
voor het vee langs een kanaal naar          
Nieuw Balinge, dwars door het dorp richting 
Hoogeveen door bossen en velden met heide. 
Uiteindelijk belandden we in Westerhaar waar 
de dag besloten werd met een uitgebreid     
diner. Over stille wegen, het leek wel een    
autovrije dag, reden we retour Wenters.                     
Een prachtige dag liep ten einde met veel 

dank aan de mensen van de organisatie. Wij hebben genoten!  
Alda en Frans Frumau.  
 
Themamiddagen KBO-PCOB najaar 2022:  
 
Vanaf september zijn er weer maandelijkse Themamiddagen die worden        
georganiseerd door de themacommissie bestaande uit Bennie Luimes,         
Siny Abbink, Gerda Osinga en Anton Reuvekamp. Alle middagen zijn in het  
Zonnebrinkcentrum en zijn gratis toegankelijk voor PCOB en KBO leden 
 
De eerste datum is donderdag 22 september in het Zonnebrinkcentrum de zaal 
is open vanaf 14.00 uur en de het begin is om 14.30 uur. We beginnen dit       
seizoen met een gezellige middag met muziek van een tiental muzikanten die 
de knoppen van hun trekzak beroeren, drie heren en zeven dames.  
 
Meezingen is niet verplicht maar mag, een dansje maken of de polonaise lopen 
behoren tot de mogelijkheden. Verder krijgt u   koffie of thee met iets erbij  
aangeboden en een drankje, wilt u nog iets drinken dan is dit voor uw eigen 
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portemonnee. De besturen van KBO en PCOB nodigen u van harte uit deel te 
nemen aan deze gezellige middag, dus wees welkom!!   
De tweede middag is op donderdag 20  oktober. Een super grote bingo met 6 of 
7 ronden en fantastische prijzen. Deelname aan deze middag is ook gratis alleen 
moet u per bingokaart 3 euro betalen, u speelt met deze of meerdere kaarten de 
gehele middag. Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.   
De derde middag is op donderdag 24 november. Op deze middag komt iemand 
van Hospice De Lelie alles vertellen over de werkzaamheden van de Hospice in 
Winterswijk. Meer info  hierover in de Nieuwsbrief van november.  
De vierde middag is op donderdag 22 december. Kerstviering, met bezinning en 
een goed gesprek aan de Kersttafel. Meer info in een van de volgende     
Nieuwsbrieven. Noteer deze data maar alvast op uw kalender of in uw agenda, 
het wordt vast heel gezellig maar ook leerzaam.  
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Nationale Ouderendag 7 oktober 2022: 
 
Het is weer zover eens in de 
tweejaar hebben we een  
uitwisseling met de         
Senioren uit Vreden. Dit 
jaar is de organisatie in  
handen van de ouderen        
organisaties uit Winterswijk 
die hiervoor jaren geleden 
een Comité hebben           
opgericht, waar ook de    
gemeente Winterswijk in 
meedoet. 
Door corona heeft ook dit 
onderdeel van festiviteiten 
stilgelegen en is de          
organisatie blij en verheugd 
u dit jaar weer uit te mogen 
nodigen. Het Comité hoopt 
ruim 300 ouderen op de   
Nationale Ouderdag een 
fantastische programma te 
mogen presenteren met Het 
Vrijetijdsorkest, Rock Pops 
en Duo Vrijaf. Alle  festivi-
teiten zijn in de grote Kerk 
op de Markt, zoals u onge-
twijfeld weet zijn de ban-
ken vervangen door stoelen 

en daarmee is het zitcomfort aanzienlijk  verbeterd. Uit Vreden komen deze dag 
100 ouderen waarvan 50 voor de gehele dag die worden opgevangen door 50 
ouderen uit Winterswijk. Deze 50 ouderen uit Winterswijk zijn door de oude-
renorganisaties uitgenodigd om de rol van gastvrouw en gastheer te vervullen. 
Het middagprogramma begint om 14.30 uur en daarvoor heeft u een toegangs-
kaart nodig die u kunt kopen voor 10 euro.  
 
Ouderen die een functie   toebedeeld hebben gekregen krijgen de toegangskaart 
voor de middagprogramma uitgereikt door KBO, PCOB, de STOA of door           
WentersPlus en worden daarmee als zodanig beloond. 
 
Meer informatie ziet u op de flyer hierboven. 
 
Kaarten voor het middag programma kunt u ook bestellen en/of kopen bij het 
secretariaat van kbo/pcob Gerda Osinga, tel:  0543-785072 of                       
kbowinterswijk@gmail.nl 
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Dit wilt u niet missen, zegt het voort, u hoeft geen lid te zijn van een                 
ouderenbond of organisatie, het is voor alle ouderen uit                                
Winterswijk en haar buurtschappen, Welkom!! 
 
 
Rijbewijskeuringen Winterswijk: 
 
Automobilisten kunnen zich via           
Regelzorg  Rijbewijskeuringen in        
Zonnebrink Centrum medisch laten      
keuren voor 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. De volgende datum is be-
kend: Woensdag 31augustus, verdere data zijn nu nog niet bekend.  
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  
 
Welzijn op Recept – Maakt het leven prettiger  
 

Soms zit u niet lekker in uw vel of vindt u het lastig om een invulling te geven     

aan uw dagen. Heeft u een vriend(in) verloren of is uw partner recent          
overleden en voelt u zich eenzaam? U wilt dan vast iets doen om u beter te 
voelen, maar u weet niet goed hoe. Uw huisarts, praktijkondersteuner        
(POH-er) of zorgverlener kan u dan Welzijn op Recept voorschrijven. Dit     
betekent dat u een verwijzing krijgt naar een welzijnscoach. Samen met de 
welzijnscoach zoekt u een passende activiteit op het gebied van sport en       
bewegen, cultuur, vrijwilligerswerk of ontmoeten om uw leven prettiger te   
maken. Denk bijvoorbeeld aan        
stoelyoga of sportie wandelen, maar ook 
activiteiten rondom kunst en cultuur.   
Als dit u iets lijkt, kunt u ook zelf    
contact opnemen met de welzijnscoach 
(Ria Bussink: beweegmake-
laar@winterswijk.nl; 06-23792529).   
Samen met haar kijkt u wat bij u past en 
welke mogelijkheden er zijn in        
Winterswijk.  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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Meer informatie vindt u in de flyer.   Deze vindt u onder andere bij de Post. 
Verder staat deze ook op de website van de gemeente Winterswijk: 
www.werkaanwinterswijk.nl/actiefwinterswijk/vitaliteit 

Volwassenenfonds – Als er niet voldoende geld is 
Wilt u meedoen aan activiteiten als (stoel)yoga, sportief wandelen of zwem-
men, maar is hier geen geld voor? Dan kunt u bij het Volwassenenfonds een 
aanvraag doen voor een vergoeding van de kosten tot een maximum van €250 
per jaar. U kunt een beroep doen op dit fonds, als u zelf géén geld heeft voor 
sportieve en culturele activiteiten of de (sport)kleding die u daarvoor nodig 
heeft. U kunt dan contact opnemen met Ria Bussink van het Sociaal Team via  
06-23792529  of beweegmakelaar@winterswijk.nl;). Ria gaat na of u in aan-
merking komt voor dit fonds en kan de aanvraag voor u doen.   

 
Vooraankondiging: De week van de Eenzaamheid begint 29 september en 
duurt tot 7 oktober. Er volgen diverse activiteiten. Houd de flyers en berichten 
in het Achterhoek Nieuws in de gaten.  
 
 Mien Breur, een verhaal van Zwier Kremer 
 
“Mien breur hef miej vanmorgn nen harden worst metbracht.” 
Ik keek um es good an en dachen biej miej zölf: “wet hee eagnlijk wal 
wee of ik bin. Ken iej dan ow jongsten breur nich meer, den oe tien      
minuten geleaden nen harden worst in de haande hef drukt?”  
‘Want doar is hee naar gek op.’ 
‘t Gaf mie ‘n geveul, woar ik nich vrolijk van wörden. 
Mear of het now pien döt of nich, ’t veraandert niks an ’t idee, dat zien 
verstaand tot stilstaand is ‘brach.  
Dat was mie wal helder wörden. Het geet oawer mien oaldsten breur…. Hee is al in de    
neggentig en zit seens ’n joar of acht in ’t verpleeghoes. 
 
Too hee nog thoes was, was hee nog good biej zien positieven. Zien vrouw was ‘m al nen 
heeln zet geleaden deur nen ongeneezelijken zeekte van tusken goan. 
En umdat hee nogal schrik had veur ‘n dokter, is he, ondaanks dat ziene vrouw vaak pro-
beerd hef um hem d’r hen te kriegen, te laat an ziene heupen opereerd.  
Noa ’n oeteaindelijken operatie gung het goan steeds slechter, want umdat hee völ te lang 
met nen versletten ‘heup hef roond’lopen’  begon he min of meer te kröppelen’ en hef hee 
zien rug ok nog es in de vernieling ejach. 
Hoo’t ok was.. ’n weg wierum was d’r nich en um nog veuroet te können    kommen was nen 
rolstoel, better ‘ezegd… nen scootmobiel, de aangewezen goanbak, woarmet hee de weg op 
mus. 
Hee veurden d’r met noar Deelden en mangs richting Hettem of Zeanderen. Zodöanig zag 

Zwier Kremer 
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hee nog het een en aander van de wearld. En hee veulden zich, ondanks dat hee ziene vrouw 
mos missen, wier een betke gelukkig. 
Hee harr oaweral ook nog wal contacten. Mear ‘t belangriekste was wal ’t contact met de 
dahliaclub, dee hee vrogger in zien jonge joaren zölf har helpen oprichten. 
Mear mangs geet het aans dan dat iej hopt dat het geet. Hee had in zien leaven onwies zien 
best edoan veur ziene vrouw en ziene keender. 
Um de vrouwe is he oet de textielfabriek stapt, hee was nen goeien damast   weaver.  Zee 
kon nich tengn  “t  ploogenweark van hem en het ‘s nachens      alleen wean, en too is he 
tuinman wörden. In de oavnduren studeren veur de neudige papieren, um toch nog wat 
veuroet te können kommen en…. dat is ‘m good ofgoan.                                                                                                
Hee was aait gangs met ’t een of aander um’t gezin good an de proat te hoalden.                                                                                                                
Goardens oonderhoalden en karsbeume verkopen. En later kwamen d’r nog es karststukskes 
biej, dee he bezeunders mooi kon maken en dus ok wal good an de man brach. En as zien 
jongs een good stel harsens hadden en dee gebroeken wollen , dan konnen zee vedan stude-
ren. Nee… hee had d’r onwies völle veur oawer en dat har he. Mear as ‘t nich gung zoas ‘t 
mos goan, dan kon hee mangs ok alderbarstens verkeard wean. Dan was he, zoogezegd, nich 
te proemen. Mear het gung ‘m aait um de zöarg veur ’t gezin. Misschien was he as va nich 
aait de makkelijkste, mear as’t op verantwöarding an kwam…. dan krig he ‘nen dikken vol-
doende.  
          En toch… mangs geet het aans dan dat iej hopt dat het geet…’t Is now eenmoal zo.                                           
             “Zuster….. Ik wol efkes van ’t bedde of, mear ik kan d’r nich oet kommen. Kön ie 
miej doar nich efkes met helpen?” “Nee, nee, dat geet nich. Want iej bint opereert en mot ow 
nog nich te völle verreuren. Vannacht bi’j nog al onrustig wes en too heb wiej de dekkes wat 
strakker an motten trekken, zoda’j d’r nich oet konnen pleeren.” 
Zee sprak zien moers sproake en dat keump vertrouwd oawer, zodat he met heur antwoord 
tevrean was. In werkelijkheid was he vast eknupt umdat hee nogal oarig wild was wes. As iej 
oald bint en opereerd wordt, dan kan d’r wal es zoiets as delier, geleuf ik, ontstoan. Dan kö’j 
mangs wierspannig en mösterig wean tengn leu de ow noabiej bint. En dát was hee dan ook 
wal mangs. 
“Ik zal es kieken of alle slängskes en wat d’r biej heurt good functioneert…… Zo te zeen 
geet allns good.” En weg was de zuster al wier. 
Hee lag ‘n zetke veur zich oet te kieken en nam zich veur um de dokter te vroagen wanneer 
he wier noar hoes hen moch. Oale leu könt zich mangs wal good schikken in de situasie as ‘t 
mear op ’n vertrouwde wieze bod wördt doan. Mear toch veult ze zich het beste op heur ge-
mak in hun eagen vertrouwde omgeving en dat is: thoes. 
 “Hoo is’t goan…geet ‘t ow good?”vreug ik, too’k um kwam bezeuken.. “Dat wet ik eagen-
lijk nog nich. Ik heb nog gin dokter esprökken. En de zuster kon d’r miej ook niks oawer ver-
tellen. Ik maj mie nog nich verreurn en ik maj ok nog nich oet bedde, want de operatie is 
nogal zwoar oet evöllen. Onderwiel kwam d’r ‘nen zuster biej ’t bedde en too vroag he: 
“Zuster wanneer keump ‘n dokter langs.”                                                        
 ”Den is al lang wes, mear ie sleupen zo röstig, dat he ow nich wakker maken wol.”  ”En wat 
hef he zeg zuster.”  “Ie majt morgen probeern oet bedde te kommen en dan keump d’r ‘nen 
therapeut um ow te helpen met heanigan te lopen.”                            
“Dat veend ik wal fijn, want dan kaan’k hoppenlijk wier snel op hoes an.” Doar was ‘m nog 
al völ an geleagen.  
Want woar hee nogal bang veur was, dat was het plan dat ze hem noar ’t verpleeghoes heb-
ben wollen. De keender hadden ‘t d’r al zo vake oawer had. En dat stun hem helemoal nich 
an en dan kon hee onwies oetpakken. Hee vun namenlijk zölf dat he nog best wier in zien 
eagen hoes kon wean. 
Hee was in ’t verleaden thoes wal es daal pleert, mear dat kan ’n besten nog wal oawerkom-
men. Nee,…noar ’t verpleeghoes…. dat leek um mear niks. 
Too hee miej vertölden oawer zien geveul, zea ik: 
“Mo’j es good luustern….. As ie ow best doot um te können lopen, zoda’j de trappe op könt 
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kommen en iej ow fatsoenlijk könt waske, dan deank ik da’j doar nich hen hooft.” 
”Oh, ja? Mean iej dat?” 
 Mear hoo zit dat dan met mien hoes; ik heb heurd, dat de hele buurt  wörden sloopt um d’r 
op ‘t plein ni-je en völ meer huuze te bouwen.” 
Ik had doar wal es iets oawer heurd, mear d’r wordt wal vaker wat zeg. En veur dat het     
zowied is…  meestentieds doert dat dan nog wal een flink aantal joaren. Want wees now   
eerlijk: De ambtelijke möllns, maalt vake langzaam.” 
Hoo’t ok is: “Zöarg iej now mear da’j good an ’t goan komt en as de therapeut keump, doo 
dan wal wat of hee ow zeg; meer kaan’k ow nich anroaden. 
De huuze wörden daalsmetten en hee zat now al wier enige tied in ’t verpleeghoes. Hee von 
‘t mear niks. ‘ 
‘t Etten was wal good, ok al was ‘t, wat de smaak angeet, vaak van ’t zölfde. Mear dat kon 
slechter. 
Zo geet het now eenmoal: Oale leu wilt geern loaten heuren, dat ze tevrean bint. 
Hee was dan ok gin oetzeundering. 
Elke dag kreeg he op tied zien tasse koffie, mangs een keuksken d’r biej; nee… dat zat wal 
good. 
Of en too gungen ze ok met ‘m noar boeten; dat deaden dan meestentieds vriewilligers, want 
de verzöargers hadden doar gin tied veur..  
“Heb iej zölf dan gin scootmobiel mear?”vreug ik.  
“t Gung nich mear, zearn de verpleegsters.” 
Ze hadden het wal met um probeerd. Ze waren ’n stief keteerke met ‘m noar boeten wes en 
zearn too: “Dat kö’w wal vergetten. Te gevöarlijk… want ’t is völs te drok op de stroate en 
dan zeent wie ‘m zo kwiet.”” 
Zo is’t egoan en dus kwam he nich mear in anmearking veur zo’n mobiliteitsinstellasie en 
mos he zich nog alleen veurtbewegen met een veerwieler, dee hee dan met beaide haan mos 
andrieven. Mear dat ding leup zo zwoar… “doar kom ie nich wied met”, dachen ik.      
    Hee was hierdeur natuurlijk wal meer an zien hoeskamer kluusterd. 
Zo kon he dus nich mear op eaigen geleagnheid noar ziene grote leefde: de bloomenhof van 
de dahliaclub. 
Hee was gelukkig nog good biej zien positieven. Mear dat ko’j lang nich aait zeggen van 
zien hoeskamergenoten. Heanigan kreeg ik ’t geveul dat he vaker terug zakken in het        
vergangene. 
Nog slimmer vun ik, dat het langer ging doern, veurdat he wus wee of ik was. 
Ens in de zovöl tied kwam ik biej hem, um ziene heure te sniejen. Ik had wal gin             
sniederspapieren, mear wal alle gereedschappen doorveur. En ik redden d’r miej wal oarig 
met, al zeg ik het zölf. 
In het begin nich; mear noa een paar joaren, mearken ik dat ziene kamergenoten steeds     
wieder achteroet gungen en dat hee doar in met gung. D’r wörden biejnoa gin woord 
sprökken. Now was hee ok nich één van de sproakzaamsten, mear as iej met um oawer    
goardens en bloomen begunnen, dan gung ’t gangs met zienen verhalen. Dan kwam d’r wat 
lös.          Mear mangs geet het aans dan dat ie wilt dat het geet. 
Hee wörden steeds stiller. As ie biej ‘m op bezeuk kwamen, dan zat he steeds vaker met de 
kin op de börst en met de ogen too. D’r wörden dan ok gin woord esprökken in de             
gezamelijke hoeskamer. 
Op een dag kwam ik biej ‘m en nam ik ‘m met noar zien kämerke um de heure wat biej te 
wearken, want iej konden ze al biejnoa vlechten.  
’t Wörden dus hoog tied. 
“Zo jong: noe geet het gangs en zult wie d’r es wier wat moois van maken.” 
En too gung ’t loos. 
Noa ’n stief keteerke was ik kloar en too wiej weer noar de gang gungen um met de lift noar 
oonder te goan zea he op ens: “Frits bin iej dat.? Heb ie miej knipt?”  
“Nee jong, dat was nich Frits, mear ik… ow jongsten breur. 
Dat waren de eerste verschienseln, woarvan ik dacht dat dat nich neudig was wes. 
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Want ik leas oaweral dat leu heel völ mot dreenken. Hee kreeg op tied zien bekske koffie en 
ok zien börrelke; niks mis met. Mear doarmet bi’j d’r nog nich. 
Leu möt meer dreenken as ’n köpken koffie. Dat is nog lang gin twee liter vocht op ‘n dag, 
en zeker in de ruumte woar de temperatuur nogal an de hoge kaant is. 
Ik bin d’r van oawertuugd, dat a’j ’t verstaand op de riege wilt hoalden, da’j dan meer mot 
dreenken. 
’t Benul verschrömpelt, ’t wörden nich genog smeert. 
Mien breur… 
Hee wol leewer nich noar ’t verpleeghoes 
D’r is op ‘m in proat zodat het nich aans kon. 
Zien hoes wörden sloopt.  
En hee kreeg ‘t goan nich mear gangs, zo as ’t had mötten wean. 
’n Scootmobiel kreeg hee ok nich mear oonder ‘t gat 
Iemand zea tengn miej: “mear hee is now toch wal tevrean?” 
Joa..en hee wet nich meer better. Toch wol hee nich. Mear alles went…  
Kottens hebt wiej ‘m weg bracht. Hee hef ’t hoger op zöcht 
Now is he d’r nich mear. Mear doar waren wiej al een zetke an ‘ewend.  
Was getekend : zien breur. 

 
Hartelijk dank Zwier. 
 
Het volgende artikel komt voor uit dagblad De Telegraaf en ook de                
ouderenbond KBO-PCOB laat hier van zich horen: 
 
Noodkreet om AOW-armoede:  ’Water staat heel veel senioren al tot aan 
de lippen’ 

 
UTRECHT - De AOW moet onmiddellijk 
worden verhoogd. Dat eist de Seniorenco-
alitie – bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, 
de Koepel Gepensioneerden en NOOM – 
in reactie op de explosieve prijsstijgingen. 
Die    hebben veel ouderen in acute finan-
ciële problemen gebracht, aldus het ver-
bond. 
 
Hogere Kosten 
Bijna een kwart van de ouderen heeft door de       
hogere kosten van energie en  boodschappen moeite 
om rond te komen, meldt de Seniorencoalitie. Eén 
op de acht zegt geen buffer of spaarpot te hebben. 
„Dan hebben we het over zo’n half miljoen mensen, 
die nu al moeten bezuinigen op hun boodschappen 
en extraatjes”, zegt directeur Ingrid Rep van KBO-
PCOB. „En tien procent van die mensen vervangt de    
avondmaaltijd al door brood of soep.”  
Mede doordat de pensioenen jarenlang niet           
geïndexeerd zijn, staat de koopkracht onder druk: de 
recente prijsstijgingen van gas en voedingsmiddelen 
hakken er stevig in. Ook bij senioren die nu geen 
recht hebben op   financiële tegemoetkoming. Het 
wordt tijd dat de politiek ook naar deze groep gaat Gepensioneerden zijn de klos 
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omkijken”, meent Rep. De eis van de Seniorencoalitie om de AOW met onmiddellijke     
ingang te verhogen, is een noodgreep. 

’Sigaar uit eigen doos’ 
„Nu het kabinet en de coalitiepartijen in het kader van de augustusbesluitvorming aan zet 
zijn om nog iets van de koopkracht overeind te houden, is dit een uitgelezen moment om   
ermee naar buiten te komen”, stelt een woordvoerder namens de seniorenclubs ANBO, KBO
-PCOB, de Koepel Gepensioneerden en NOOM. „In de Voorjaarsnota heeft het kabinet   
verder aangekondigd dat de inkomensondersteuning AOW, die ooit is ontstaan om de    
koopkracht van AOW’ers met een laag inkomen te ondersteunen, de komende jaren af te 
schaffen. Zo wil het kabinet de AOW-koppeling gedeeltelijk financieren. Dat is een sigaar 
uit eigen doos voor AOW’ers”, meent de zegsman. „Dat plan moet van tafel op het moment 
dat senioren financieel door het ijs zakken.” 

„Ik ben ervan geschrokken dat meer dan de helft (54%) van alle senioren zich grote zorgen 
over hun financiën maakt als de inflatie nog lang blijft duren. Het onderzoek (onder 1746 
senioren van gemiddeld 76 jaar oud) dateert van een maandje terug”, aldus directeur Ingrid 
Rep van KBO-PCOB. 

Ingrid Rep 

Ingrid Rep is sinds 1 maart 2022 de nieuwe directeur van de  KBO-PCOB.  

„De situatie is intussen alleen maar nijpender geworden en ook de komende maanden blijven 
de prijzen stijgen. Ik constateer dat we aan de vooravond van een 
nóg groter koopkrachtprobleem staan waarvoor het kabinet nog niet 
het begin van een oplossing heeft.”  

Vier op de vijf ouderen zeggen hun uitgaven door de prijsstijgingen 
inmiddels aan te passen. Directeur Rep: „Bijna zestig procent let  
extra op het energieverbruik, 28% bespaart op boodschappen en 
27% van de senioren geeft minder tot niets meer uit aan leuke       
extra’s, zoals vakanties en restaurants. Heb je al die jaren hard     
gewerkt en dan zijn deze financiële zorgen je beloning.”’Afwachten 
of je het redt’ 

Voor de 77-jarige heer Van Oldebarneveld uit Apeldoorn zou een 
extraatje welkom zijn. „Het is echt kijken waar de aanbiedingen 
zijn. Iedere maand is het weer afwachten of je het redt. Ik maak me 

echt zorgen als straks de energieafrekening komt. Maar het is vanuit de overheid oorverdo-
vend stil.” 

Onderzoek KBO-PCOB: Prijsstijgingen zorgen voor acute koopkracht-
problemen bij ouderen.                                                                                            
17-08-22                                                                                                                               
Door de hogere kosten van bijvoorbeeld energie en de boodschappen, heeft bijna een kwart 
(23%) van alle senioren de afgelopen maanden moeite om rond te komen. Eén op de acht 
senioren zegt geen buffer of spaarpot te hebben en daardoor is meer dan de helft (54%) uit 
deze bufferloze groep genoodzaakt om nu al te bezuinigen op bijvoorbeeld boodschappen en    
extra’s. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ingrid Rep, directeur 
KBO-PCOB: “Mede doordat de pensioenen jarenlang niet geïndexeerd zijn, staat de      
koopkracht onder druk: de recente prijsstijgingen van gas en voedingsmiddelen hakken er 

Ingrid Rep 



13 

stevig in. Ook bij senioren die nu geen recht hebben op financiële tegemoetkoming. Het 
wordt tijd dat de politiek ook naar deze groep gaat omkijken.                                           

”Meer dan de helft (54%) van alle senioren maakt zich grote zorgen over hun financiën als 
de inflatie nog lang blijft duren. Ingrid Rep: “Als je je vervolgens realiseert wat er de ko-
mende maanden nog op senioren afkomt qua rekeningen en aan houdende prijsexplosies, 
constateer ik dat we, met een maand voor Prinsjesdag, aan de vooravond van een nóg groter 
koopkrachtprobleem staan en waar het kabinet nog niet het begin van een oplossing voor 
heeft.” 

Lege spaarpot 
Mede door de hoge inflatie zou één op de drie senioren uit de groep die géén buffer heeft, 
niet meer weten hoe ze de rest van de maand moeten rondkomen wanneer ze een onver-
wacht grote uitgave van 400 euro hebben. Ook ziet zestien procent van de spaarpotloze se-
nioren nu soms al af van zorg die eigenlijk nodig is, vanwege de kosten. Ruim tien procent 
(12%) vervangt de avondmaaltijd door brood of soep. 

Uitgavenpatroon 
Voor bijna vier op de vijf (van alle onderzochte) senioren zijn de prijsstijgingen reden om 
de uitgaven aan te passen. Zo gaat zestig procent bewuster met geld om. En bijna evenveel 
(58%) let extra op het energieverbruik door bijvoorbeeld minder warm water te gebruiken. 
Bijna dertig procent (28%) bespaart op boodschappen en ruim een kwart (27%) van de se-
nioren geeft minder tot niets meer uit aan leuke extra’s, zoals vakanties en restaurants. In-
grid Rep: “Heb je al die jaren hard gewerkt en dan zijn deze financiële zorgen je beloning. 
Het kabinet en alle partijen moeten nu hun hart laten spreken en opkomen voor deze senio-
ren. Zij zijn het slachtoffer van deze crisis en komen hier anders niet meer uit.” 
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Maatregelen 
Senioren verwachten dat de hoge inflatie nog wel een aantal jaar aan zal houden. Het huidige 
maatregelenpakket van de overheid om de lage en middeninkomens tegemoet te komen – via 
energietoeslag, btw-verlaging op energie en accijnsverlaging op benzine en diesel -, voelt 
voor de gemiddelde senior als een druppel op de gloeiende plaat. Twee derde van de senio-
ren die deelnamen aan dit onderzoek is van mening dat de Nederlandse overheid te weinig 
doet om de prijsstijgingen te beteugelen. 

Onderzoek 
Het onderzoek Koopkracht, Inflatie & Armoede, is uitgevoerd onder 1.746 senioren in de 
periode 28 juni tot 18 juli 2022. De gemiddelde leeftijd is 76 jaar. 

Boeren uitgemolken. 
Het land is in rep en roer en 
dat niet voor niets. Het kabinet 
kwam met een kaart waarop de 
stikstof reductie is ingetekend. 
Het kabinet met                   
verantwoordelijk minister van 
der Wal had niet het benul in te 
zien dat dit zou inslaan als een 
bom. Een voorbeeld van het 
empatisch vermogen van een 
baksteen. Het geeft duidelijk 
aan dat de Haagse politiek zich 
in een ivoren toren bevindt.  
 
Al meer dan 30 jaar (en al    
langer) weten                      
achtereenvolgende kabinetten 
dat de stikstofuitstoot flink 
moet afnemen. De politiek   
wilde en durfde niet in te    
grijpen en steeds weer nieuwe richtlijnen en aanpassingen werden als evangelie 
over de boeren uitgestort. De bedrijven werden steeds groter, want de kosten 
voor de boer werden steeds hoger. 
Nederland is dicht bevolkt. Niet alleen boerenbedrijven stoten stikstof uit, de 
industrie (vooral in de Randstad), verkeer, vliegtuigen zijn debet aan de uit-
stoot. Zelfs in gebieden waar geen boerderijen zijn moet de uitstoot met 95 % 
krimpen.  

Maar zijn die boeren van vroeger nog wel de boeren van nu? Hun situatie is in 
elk geval een stuk kwetsbaarder geworden, zegt agrarisch historicus              
Ton Duffhues. ,,Ze zijn de controle verloren. De boer staat met zijn productie 
aan de basis van complexe voedselketens. Iedere schakel pakt zijn winst, wat 
overblijft is voor de boer, ook de risico's. Boeren vragen zich af of de 
(voormalig) coöperatieve bedrijven die ze ooit zelf oprichtten, zoals Rabobank, 
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FrieslandCampina en veevoerbedrijf ForFarmers, nog wel in het belang van de 
boer werken." Boeren worden door grote ketens uitgemolken. 

Melkprijs 

Want hoewel boeren veel meer produceren dan vroeger, groeide hun inkomen 
niet  navenant. ,,De melkprijs is in de loop der jaren redelijk constant gebleven, 
meestal iets boven de 30 cent", zegt Duijndam. ,,Ondertussen stegen de kosten 
wel. Voor hetzelfde inkomen moeten de boeren, in de regel nog steeds           
familiebedrijven, steeds meer produceren. De marge, dat is echt centenwerk. 
Wij rekenen vaak met 3 cent per liter. Als je jaarlijks een miljoen liter          
produceert, komt dat neer op een inkomen van 30.000 euro. Geen enorm        
bedrag, inderdaad." 

Ondertussen werd een pak melk in de supermarkt wél duurder. Duijndam: ,,In 
de jaren 80 betaalde de consument 50 tot 60 cent per liter, nu is dat ongeveer 
een euro. Van dat verschil ziet de boer niets terug; die kostenstijging is elders in 
de keten geabsorbeerd. Andere schakels zijn of meer kosten gaan maken, of ze 
pakken meer winst." 

De boer van nu zit vast in een systeem waarin hij maximaal moet produceren 
om te overleven. Hij leeft vaak in een isolement, zien betrokkenen. Agrariërs 
werken monomaan, hebben veel minder dan vroeger contact met collega's en 
de rest van de maatschappij. Het is stil geworden op het erf, en dat leidt soms 
tot psychische problemen.  

 

Logisch dat de boeren zich niet gekend voelen. Overal zien we protestborden 
en omgekeerde vlaggen.  

De kop in het zand steken helpt niet...Wie ontwerpt en betaalt 
deze spandoeken? 
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Woedende boeren geven zelfs aan dat het 
kabinet Rutte maar moet aftreden. Wat 
vergeten wordt is, dat aftreden niet helpt. 
Elke volgende regering zal het             
stikstofprobleem dienen op te lossen. Bij 
protestacties zien we steeds meer           
groepen van actievoerders die het        
boerenprotest kapen. 

Nu ik dit schrijf is het debat over stokstofaanpak in de Tweede Kamer           
begonnen. Hoekstra, leider van het CDA telt zijn knopen en ziet de aanhang 
van zijn partij slinken. Hij moet actie ondernemen.  

Wat echter niet in de discussie genoemd wordt is dat er meerdere perioden in de 
geschiedenis geweest zijn waarin het aardoppervlak kouder en warmer werd. 
Dit noemen we ijstijden. 

Uit reconstructies van de gemiddelde temperatuur, verricht volgens               
verschillende, van elkaar onafhankelijke, wetenschappelijke methoden (onder 
andere analyse van de gelaagdheid en de samenstelling van de ijskappen 
van Groenland en Antarctica en zuurstofdatering (16O/18O) in                         
onverstoorde sedimentlagen op de bodem van de oceaan), blijkt dat er geregeld 
perioden zijn geweest waarin er een zeer grote hoeveelheid water in ijskappen 
gebonden was (glacialen), steeds gevolgd door een fase waarin in (geologisch 
gezien) zeer korte tijd een aanzienlijke opwarming optrad en waarbij die       
ijskappen grotendeels wegsmolten (interglacialen). Deze episoden doen zich 
met een cyclische regelmaat voor, met onder andere twee periodelengtes van 
40.000 en 100.000 jaar. 

Het klimaat op Aarde wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de intensiteit 
van de zonnestraling, de ligging van de continenten, 
de continentverplaatsingen, de zeestromen, de bedekking van het land door   
vegetatie, de albedo van het aardoppervlak, de aanwezigheid van wolken in 
de atmosfeer, de chemische samenstelling van de atmosfeer en vele kleine     
andere factoren. (bron: Wikipedia) Dus:  er zijn meerdere factoren die een rol 
spelen bij klimaatwijzigingen dan de uitstoot van stikstof. 

Dit laat onverlaat dat er een oplossing moet komen voor de uitstoot van stikstof  
en andere problemen. Dit kan alleen door overleg, ook met buurlanden waar 
andere regels (stikstofregels) gelden. Samen met alle betrokkenen een soort van 
Deltaplan voor de boeren ontwikkelen. Er zijn inderdaad veel boeren die geen 
opvolger hebben en die kunnen wel stoppen en zijn dan ook uitgemolken. Maar 
dan wel op een positieve wijze. Ga onderhandelen en maar niet te lang. Dit in 
ieders belang.    

Wim Sikking 
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