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Overleden PCOB-lid 
 
Overleden KBO-lid 
De heer A.G.M. Nijensteen, 77 jaar 
 
KBO en PCOB activiteiten 2022  
 
De soosmiddagen zijn nog steeds in de zaal   
van de Sleeswijk Sleeswijkstraat 63. Het  
bestuur van de Stichting Ontmoetingscen-
trum 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. Voor de themamiddagen en andere gezamenlijke activiteiten moet u echter 
wel lid zijn van de KBO of PCOB. Ook kan het lidmaatschap op het gebied van 
belangenbehartiging een goede oplossing voor u zijn, geef daarom ook gerust 
ons blad aan een buur of een kennis. 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 u dus ook graag tijdelijk, 
vanaf nu, in de Sleeswijk zaal.      
 
KBO PCOB  nieuws vanuit het bestuur, herhaalde oproep: 
 

Vanaf februari van dit jaar vergaderen de KBO en PCOB samen en vormen zo 
één bestuur voor beide organisaties. Tijdens de jaarvergadering van 7 juli    
hebben de leden KBO en PCOB hun fiat gegeven, met de bedoeling om dit   
verder uit te werken en op zoek te gaan naar een voorzitter voor de nieuw op te 
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richten vereniging. Via deze Nieuwsbrief doen wij 
als gezamenlijk bestuur van KBO en PCOB dan ook 
de oproep om kandidaten voor te dragen en  kandi-
daten mogen zich natuurlijk ook zelf melden bij het 
secretariaat  van KBO of PCOB zie hiervoor de aan-
hef van deze Nieuwsbrief. Degene die ons de naam kan bezorgen van de persoon 
die uiteindelijk na een procedure tot voorzitter wordt gekozen, zal beloond   
worden met een cadeaubon van 50 euro. De voorzittershamer ligt al klaar! 
 
De reiscommissie heeft een extraatje voor u!  
 
KBO en PCOB organiseren samen een Stamppottentocht 
2022. De stamppottentocht bestaat uit: stamppotmaaltijd 
(onbeperkt boerenkool, zuurkool, rolletje spek, worst, jus 
en zuren) en dat allemaal bij restaurant Liv in Nieuwleu-
sen. Als extraatje heeft de reiscommissie nog een middagprogramma bedacht en 
dat is een bezoek aan de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Deze reis krijgen we 
als PCOB en KBO aangeboden omdat we vaste klant zijn bij Gebo Tours. 
 
Datum:   Donderdag 10 november 2022. 
Vertrek:   Om 10.15 uur parkeerplaats De Storm Haitsma Mulierweg. 
Thuiskomst:  Om ca. 18.15 uur. Let op de tijden zijn aangepast! 
Kosten:   € 30,00 per persoon. 
Opgave:  Woensdag 26 oktober van 14.00 tot 15.00 uur in de Slees-

 wijkzaal Sleeswijkstraat 63 na deze woensdag kunt u zich 
 nog aanmelden bij Harry of Corrie. 

Informatie:  Bij Harry Kolenaar tel. 522796 en zijn mobiele nummer 06- 
    38969696, of  Corrie Janssen  06-10729822. 
 
    Programma 
10.15 uur  Vertrek vanuit Winterswijk, we 

 rijden door de mooie       
 Achterhoek en Twente recht-
 streeks naar Nieuwleusen. 

±12.00 uur  Het is tijd voor de goed verzorg-
 de stamppotmaaltijd bij         
 restaurant Liv, eet u smakelijk. 

13.30 uur  Einde stamppotmaaltijd,  we  gaan naar Luttelgeest naar de 
 Orchideeën Hoeve 

14,30 uur  De reiscommissie betaalt de entree van de Orchideeën    
 Hoeve, maar een drankje met gebak komt voor eigen  
 rekening en orchideeën ook!! 

18.15 uur  U bent weer thuis in Winterswijk, laat de reis commissie 
 Corrie en Harry vooral weten wat u ervan vond. 

 
PCOB en KBO wensen u een goede reis en een mooie dag. 
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Themamiddagen KBO-PCOB najaar 2022:  
 
Vanaf september zijn de maandelijkse Themamiddagen 
begonnen die worden georganiseerd door de themacom-
missie 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 themamiddag op donderdag 20 oktober was geweldig en heel gezellig er 

waren 50 KBO en PCOB leden aanwezig, dus een goed 
bezochte middag. Misschien denk u wel een               
themamiddag bingo daar zie ik zo een twee drie geen 
thema in! Het thema zat hem in het samenzijn en samen 
een gezelschapsspel spelen, zie hiervoor de foto’s.  

Derde Themamiddag KBO en PCOB  
De derde middag is op donderdag 24 november. Op deze middag komt iemand 
van Hospice De Lelie alles vertellen over de werkzaam-
heden van de Hospice in Winterswijk. Mensen die ter-
minaal ziek zijn en niet thuis verzorgd kunnen wor-
den of niet thuis willen sterven, kunnen terecht in het 
hospice in Winterswijk. De verzorging in het hospice 
is erop gericht om de laatste fase zo vredig en natuur-
lijk mogelijk te laten verlopen. Deze themamiddag is op  donderdag 24       
november in het Zonnebrinkcentrum de zaal is open vanaf 14.00 uur en we    
beginnen om 14.30 uur. Verder krijgt u koffie of thee met iets erbij aangeboden 
en een drankje, wilt u nog iets drinken dan is dit voor uw eigen portemonnee. 
De besturen van KBO en PCOB nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze 
derde middag, dus wees welkom!!   
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.  
 
Nationale Ouderendag 7 oktober 2022: 
 
Het Comité Seniorendag 2022 kan tevreden terugkijken op een zeer geslaagde  
dag, waar ruim 250 ouderen uit Vreden en Winterswijk aan hebben deelgeno-
men. Op de foto ziet u de Burgemeister van Vreden, de Burgemeester van Win-
terswijk en in het midden de ‘burgemeester’ van de organisatie Wim Sikking.          
Het Comité van de Nationale Ouderdag had een 
fantastisch programma samengesteld met het 
Vrijetijdsorkest, Rock Pops en Duo Vrijaf. De 
grote Kerk op de Markt leende zich uitstekend 
voor deze zang en muziek arrangementen en 
maakte het plaatje compleet. Wel jammer was 
het, dat de kwaliteit van de versterking te     
wensen overliet, onze excuses daarvoor,          
gelukkig werd het na de pauze beter.  
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Rijbewijskeuringen Winterswijk: 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg  Rijbe-
wijskeuringen 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 data kunt u    
noteren: woensdag 9 november, woensdag 23 november en woensdag 7 de-
cember.   
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 
welzijn. 
Vind je het fijner om een afspraak te maken? Bel dan op werkda-
gen tussen 09.00 en 12.00 uur naar: 0543-543960. Of mail naar 
depost@winterswijk.nl. 
De vrijwillige ouderenadviseurs zijn te bereiken via  
Claudia Bosscher: telefoon 06 - 12 72 13 85  e-mail: 
cboscher@winterswijk.nl 
 
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. Dit is te vinden op de site van 
de PCOB. (Of via google: internetnieuwsbrief november 
kbo-pcob Winterswijk)  

Zwier is geboren in Borne en heeft een aantal verhalen             
geschreven in de Twentse taal. Die kunt u lezen. Deze 
maand een verhaal met de titel: ‘Moo kent heur jongs’. 

Zwier vindt het fijn als hij een reactie krijgt van een    
lezer.  Het e-mailadres van Zwier is: z.kremer@planet.nl   
 

Vitaminen voor het leven:   
 
Het volgende gedicht trof me bijzonder. Hoe oude mensen mooi kunnen zijn. 
De dichteres Hanny Michaelis weet de toon precies te treffen. Zonder opmaak, 

Zwier Kremer 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
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zonder botox en fillers zijn ook ouderen heel mooi.                          
 

Een gedicht van Hanny Michaelis 
Mooi 
Het bladerloze licht van een herfstdag                                                                                                                
zonder wind maakt oude mensen ontzettend mooi.                                           
Doordat zij de worsteling met het verval al lang                                                                                                    
hebben gestaakt en spiegels niet meer vrezen                                                                                                         
zijn zij broos geworden en doorschijnend                                                                                                            
als gesponnen glas met de zachte mysterieuze glans 
van zilver. 
 
Uit: radiofragment van 28-11-1989 in het programma 
Passages en Passanten. 
Wie was Hanny Michaelis? 
Hanny Michaelis was van 1948 tot 1959 getrouwd met 
de schrijver Gerard (Kornelis van het) Reve. Ze leerden 
elkaar kennen in 1947 bij de uitreiking van de Reina 
Prinsen Geerligsprijs, die dat jaar was toegekend aan Van het Reve, en waarbij 
Michaelis een eervolle vermelding kreeg. Het huwelijk werd ontbonden toen 
Reve ervoor koos voor zijn homoseksualiteit uit te komen en met een man te 
gaan samenleven. Michaelis en Reve bleven wel zeer goed bevriend. Haar ge-
zondheid stond echter niet toe dat ze in april 2006 op zijn begrafenis aanwezig 
was.   
Wim Sikking 
 

 
 
Inwoners, verenigingen en ondernemers die in 
de problemen komen door de gestegen prijzen, 
kunnen in Winterswijk rekenen op hulp. De 
gemeente trekt er 1,5 miljoen euro voor uit. 
 
WOUT DUSSELDORP 
,,We zien dat wat het Rijk doet, niet volstaat", zegt wethouder Elvira Schepers. 
,,Mensen komen nú in de problemen, dus moeten ze ook nú geholpen worden." 
 
Iedere inwoner van Winterswijk kan aanspraak maken op hulp. Schepers: ,,We 
hebben bewust geen inkomensgrens gesteld. Iedereen die in nood is gekomen 
door de gestegen kosten, mag zich melden. Via een persoonlijk gesprek maken 
we inzichtelijk hoe groot de problemen zijn en waar de mensen het best mee  
geholpen zijn." 
 
Omdat de gemeente kiest voor maatwerkoplossingen, zijn er geen vooraf     
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vastgestelde bedragen aan die hulp gekoppeld. ,,We kijken echt wat nodig is en 
het geld dat mensen ontvangen zal een gift zijn. Wel zullen we mensen ook 
naar het energieloket doorverwijzen, om te kijken waar er bespaard kan       
worden." 
 
Het aantal mensen dat kampt met betalingsachterstanden stijgt, ziet de           
gemeente. ,,We zaten altijd rond de tachtig mensen die we in beeld hadden. Dat 
is de laatste tijd gestegen tot ruim honderd", zegt Schepers. De gemeente streeft 
ernaar het geld rechtstreeks over te maken aan de instantie waar inwoners 
schulden hebben. Daarnaast trekt de gemeente de inkomensgrens voor de     
landelijke energietoeslag op van 120 naar 150 procent van het minimumloon. 
 
De 1,5 miljoen euro wordt gedekt uit de algemene reserve van Winterswijk. 
,,We hebben daarbij bewust ruim ingezet", zegt wethouder Sandra Metaal. ,,Zo 
hoeven we niet steeds terug moeten naar de raad als het potje leeg is. Mocht dat 
toch gebeuren, dan gaan we zeker kijken of uitbreiding mogelijk is." 
 
Verenigingen en ondernemers met problemen kunnen zich ook bij de gemeente 
helpen. ,,Zij zullen hulp krijgen in de vorm van een renteloze lening", zegt 
Schepers. ,,Het Rijk heeft hulp toegezegd, maar die laat nog op zich wachten. 
Omdat we willen voorkomen dat verenigingen en ondernemers nu al in de pro-
blemen komen, kunnen ze ons om hulp vragen. We beseffen ons heel goed dat 
geld van de gemeente voor deze partijen geen structurele oplossing zal zijn. 
Daarvoor zijn we echt afhankelijk van het Rijk. Maar het kan wel zorgen voor 
net een extra stukje lucht." 
 
Het collegevoorstel wordt 3 november aan de raad voorgelegd. Als het voorstel 
wordt aangenomen, dan moeten de eerste mensen op 7 november al geholpen 
kunnen worden. Het aanvragen van hulp loopt via het Sociaal Team in De Post. 
,,We gaan de openingstijden verruimen naar alle werkdagen en twee avonden. 
Zo moet het voor iedereen mogelijk zijn zich bij ons te melden", zegt Schepers. 
20-10-2022 uit Tubantia. 

Laatste nieuws over een Senioren ontmoetingscentrum: 
Er zijn inmiddels twee gesprekken geweest met wethouder Wim Wassink en hij 
wist het SOSW bestuur te overtuigen van zijn inzet om te komen tot een      
ontmoetingscentrum voor senioren. Of zo de SOSW het graag noemt een      
inloopcentrum voor ouderen. De komende week is zeer belangrijk voor de 
voortgang, want in de gemeente Winterswijk wordt door de raad gepraat over 
de begroting voor 2023. We hebben de wethouder meegegeven dat we straks 
aan de financiële omvang in de begroting kunnen aflezen hoe serieus en be-
langrijk de gemeente Winterswijk het vindt om iets te doen voor senioren in 
Winterswijk. De omvang van de groep 55 jaar en ouder is momenteel 11600 
inwoners en dat is 40% van het totale inwonersaantal van Winterswijk. We ho-
pen u in de volgende Nieuwsbrief de locatie te kunnen noemen. Mocht u bij het 
lezen van dit nieuws een goede plek weten, deel het dan met ons, alvast         
bedankt: tel. 06-29110282  



Moo kent heur jongs 
 
“Ik loop dan ók heel wied weg, net as oonzen Frits.” Zea 
Jopie. 
“En verget gin zak met te nemmen veur ’t grös.” Zea 
Moo.  
Jopie zienen oonderlip hung zowat op ’n naffel en zo 
gung hee op zien klumpkes ’t heuksken um…. noar de 
stroate. Wat veulden he zich te kot doan. 
Too he thoes kwam oet school, waren Frits en Appie al 
lang in ’t Dikkerslaantje an ’t voetballen. Zee hadden 
zich zölf snel nen snee stoet ofsneden, ‘n luk botter d’r op en dan weg wean, 
um met de aandere jongs te goan spöllen. 
Jopie was doar veur nog völs te klean. Hee moch nog gin snee stoet ofsnieden. 
Jopie en een broodmes…dat was te gevöarlijk. En dus mos he wochen tot Moo 
‘m ne snee stoet gaf. 
Too dan Moo achter de striekplaanke hèn kwam, ( zee kon het stuk striekgood 
woar zee met gangs was, zo mear nich loaten liggen) maken zee vlot ne snee 
stoet veur Jopie en gaf de bosschop met: “Goa’j voort hen grös plukken veur 
de knien, veurda’j goat spöllen?” 
“Dat he’k eergister ok al doan,” zea Jopie. “ Frits en Appie bint al wier an ’t 
voetballen. Dee doot het hoast nooit. Ik goa ok hen voetballen.”  
“De knien mot wal wat te vretten hebben; ie kriejt toch ok alle dagen te etten.” 
zea Moo. 
“En ik doo het mooi nich en as ik het toch mot.” Mear Moo zea niks …en 
too...noa enige stilte, zea Jopie de volgende weurden: ”Ik loop dan ok heel 
wied weg, net as oonzen Frits..”  Woarnoa Moo zea: “En verget nich nen zak 
met te nemmen veur ’t grös.” 
Dat zea ze nich zo mear; want Jopie was nen kleanen dreumer den nog wal es 
wat vergat en hee was ok nich een van de vlugsten. 
Hee was vaak nich veuroet te braanden en ze zearn wal es, dat hee met twee 
benen in éénen bokspiepe leup.   
En door gung Jopie…. zwoar verongeliekt. Mear hee dacht: “ As ik weg loop, 
könt ze mie ók opzeuken, net as oonzen Frits” 
 Want wat waren ze bange wes, ‘n zet geleaden, too ze nich wussen woar of  
hee was.”.  
Want wat was d’r gebeurd? Frits had op nen dag nogal onwies völ kläppe had 
van Va.   Onmeundig völ … Doarnoa leup he noar boeten en driftig as he kon 
wean, gooiden hee de deur too en reup nog deur zien troanen hen: “Dat doo’j 
nooit wier en zoonder nog één moal um te kieken, gung he d’r van tuske. 
En too ‘n zet later egetten mus worden, zat elkeene an toafel, behalve Frits. 
Hee was neargens te bekennen. En wat va en moo ook reupen…, d’r kwam gin 
Frits, hee was weg… en hee bleef weg. Hoovöl leu too wal nich hebt zöcht; het 
doern nen halven dag veurdat de politie ‘m hebben vunden. Heel wied weg, 
achter ’t kearkhof, an de roondweg had he zich verdekt daal ‘ezat.. 
 Jopie dacht: “en as ik now weg loop, mot ze mie ok opzeuken. Woarum mot ik 
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ok aait knienvoor plukken.”  
En zo leup Jopie de stroat op en dach: “woar za’k dan es hen loopen, zodat ze 
heel lang zeuken mot veurdat ze mie veend.”  
Met beide haanden in ’n tuk leup he de almelosestroat op, richting Zeanderen; 
aldoonde kwam hee langs ’t laantje woar de jongs an ’t voetballen waren, woar 
he zo geern an met had willen doon. Want voetballen kon he nog nich zo good 
en hee wol dat wal leren, zodat  
ze’m aait zollen vroagen at ze tengn aand’re buurten mossen spöllen.  
Want d’r was ne stroatcompetitie an de gang met de Strot, de Rooie Lap , de 
Nes en nog een paar aand’re buurten.  En Jopie moch nooit met doon. 
Zo leup he ’n eand langs de stroate… al mosterend in zich zölm. Hee wol wied 
weg… woarhen eagnlijk? Mear dat wus he nog nich. 
 Hee leup al ’n aardig stuksken van hoes en keek of en too es achterumme, um 
te kieken of d’r al leu achter ‘m ankwamen… of ze ‘m al misten; mear d’r 
kwam nog gin eene achter ‘m an. 
.         “ Ik loop wal wieder,”dacht Jopie. Dan goat ze mie wal missen. 
Biej ’t Dikkersbos sloog he rechtsof, richting de roondweg. ‘’t Was wal mooi 
weer; de voggels flooten d’r vrolijk op lös. Misschien deden ze dat wal um Jo-
pie ’n betke bliejer te maken. 
“Ie könt fluiten wat as ie wilt, mear a’j mear nich deankt dat ik doar bliejer van 
wordt.” Want ik mot grös plukken en dat mu’k.” preut Jopie tengn dee vlegende 
muzikaanten. Hee was nich in de stemming um ok mear iets mooi te veenden. 
Too hee ’n eaind ’t bos in elopen was, zag he de poel in de wei van de Molen-
hoeve en doarin zit salemanders. En Jopie vergat efkes zien verdreet en gung 
hen kieken of he nog ne salemander kon veenden. 
Kottns hadden ze, met de buurjongs d’r nog één evangen, en in nen emmer met 
water doan. Mear moo zea dat he zo wal es dood kon goan: ”want ie hebt veur 
zo’n deer gin voor dat he neudig hef.” Dus hebt ze’m wier lös loaten. 
Mear ze beent wal mooi um te bekieken. Veural de koningssalemander, umdat 
den zo mooi oranje is oonder ’n boek. Meer Jopie kon d’r gin eene veenden. 
En hee leup wier vedan. 
Hee keek nog es ’n moal achterum um te vernemmen of d’r al leu achter um an 
’t zeuken waren. Mear hee zag gin eene. 
Ze mist mie nog nich,”dacht Jopie en dat veel um wal wat tengn. 
Dus leup he wier vedan en too he biej de roondweg kwam, gung he zitten; ’t 
was mooi weer, de zunne scheen wal volop, mear hee vun d’r niks an. En dat 
kwam umdat nog gineene noar ‘m an’t zeuken was. 
Too he doar ’n peuske had zötten, keek he es um zich hen en dacht: “wat zit 
hier völ klaover en peerebloomen; doar bint knien wal onwies gek op en dat 
bint ze. “Ik kon doar wal es wat van plukken; mear ik goa nich noar hoes. Loat 
ze miej mear es eerst missen net as too ze onzen Frits kwiet waren.” 
En too gung Jopie an’t plukken en lear de kloaver en de peerebloomen op ‘n 
heupken. Hee zag nog völ meer en hee plukken en plukken. ‘t Heupken klaover 
en peerebloomen wörden groter en groter; ’t wörden nen grooten bult.. 
Mear gin eene kwam kieken woar of Jopie was. Hee dacht, “ze zult wal nich 
wetten woar of ik bin. 
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Too dacht Jopie biej zich zölf, “wat zal Moo ongerust wean. Voort geet ze mie 
missen.”  
Hee vun d’r eigenlijk ook niks mear an um zo alleen an de roondweg te zitten. 
Ik goa geleuf ik mear wier op hoes an.  
“Toch veend ik ’t nich fijn dat ze nich achter mie an bint kommen um mie te 
zeuken, en ik bin nog wal zo’n eaind van hoes of. Gineene dee mie mist.  
Hee stun op en too he den bult knienvoor, dee hee plukt had, zag liggen, dachen 
hee: “Had ik now mear nen zak met nömmen.” 
En langzaam an kötteln hee op hoes an.  
Nich te snel, want “misschien zeukt ze miej toch wal”. Veurdat he ’t in de gaten 
harr , stun he al wier biej Moo in de kökken en hee dreajen nen betke um heur 
hen en vroog too: “Moo, he’j mie nich mist? 
Woarop moo zea: “Zo jong… en heb iej ‘t grös al plukt?”  
 
Zwier, hartelijk dank voor je bijdrage. 
 
Foto’s van de uitwisseling Senioren Winterswijk-Vreden (7-10-2022) 
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Gidsen van Het Gilde uit 
Winterswijk vertellen 
over de historie van    
Winterswijk aan enkele 
Duitse gasten. 

Genieten van de muziek 
door het Vrije Tijds Orkest 
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Soep en broodjes tijdens de lunch. 
Onder: Een optreden van het koor Rockpops.  

Het duo VRE-FAF begon met het 
samen zingen van het Vredense 
‘Stadtlied’. De tekst kon iedereen  
Meezingen. 



Maria van Winterswiek en Ramsdorf 
 
Ik hoorde een tijdje geleden een prachtig verhaal dat mij tot nu toe niet bekend 
was, en met mij ook velen van U waarschijnlijk niet. 
 
De kern van dit verhaal begint lang geleden nl. tijdens de beeldenstorm om-
streeks het jaar 1566 na de openbaring aan de kerkdeur gespijkert in Witten-
burg door Maarten Luther. 
Ook de Winterswijkse Jacobs kerk bleef hierbij niet gespaard, de Jacobs kerk 
was toen ook een katholieke kerk. 
De prachtige muurschilderingen werden over gekalkt en de beelden verwijderd 
of ter plaatse kapot geslagen. 
 
Nu begint het verhaal dat ik hoorde: ,het schijnt dat er een mariabeeld met op 
haar schoot het lijk van Jezus door een boerenmeid uit Kotten uit de kerk is 
ontvoerd en onder haar kleding verstopt is gebracht naar de nog katholieke 
kerk in het Duitse Ramsdorf. 
 
Het heeft hier altijd gestaan met de wetenschap dat dit beeld uit de    Winters-
wijkse Jacobs kerk kwam. 
Het beeld werd in Ramsdorf dan ook” Maria von Wenterswick” genoemd. 
Echter dit bleef niet voor een ieder onopgemerkt, want dit bijzondere voorval 
gaf de kerk in Ramsdorf de status van” bedevaartsoort”, en deze werd ook be-
zocht door verkenners van de katholieke padvinderij, van toen rond de twaalf 
jaar oude jongens uit Winterswijk. 
 

En jaren later in 1962 toen een groep van vier van deze padvinders, en inmid-
dels rond de achttien jaar oud elkaar ontmoeten werd besloten om dit Maria- 
beeld terug te halen naar Winterswijk. 
Een plan werd gesmeed, en op een zaterdagnacht reden ze met een oud au-
tootje over de grens naar Ramsdorf. 

Lida Willemsen bij het beeld van 
Maria in de kerk van Ramsdorf. 
 
Het volgende verhaal is  opgestuurd 
door   Hans Willemsen en verteld 
op de Seniorendag  op 7 oktober in 
Winterswijk. 
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Daar midden in de nacht aangekomen bleek de kerk te zijn afgesloten wat ze 
eigenlijk wel hadden kunnen voorzien. 
 
Waarschijnlijk dat ze voordien gezellig hadden samengezeten en de nodige 
drankjes hadden genuttigd, toen dit plan gesmeed werd. 
Maar het zouden geen echte verkenners zijn geweest als ze de moed direct 
hadden opgegeven. 
Aan de achterkant van de kerk bevond zich het zogenaamde kolen luik, waar 
vroeger de kolen voor de verwarming van de kerk in werden gestort. 
 
De kolen belanden zodoende in de kelder van de kerk. 
Ze besloten het via deze weg te proberen, en waarschijnlijk zijn ze er niet ge-
heel schoon,ofwel zwart mee weggekomen. 
Helaas was het ook via de kelder niet mogelijk in de kerk te komen, echter een 
van de mannen vond een kistje met daarin een stel oude verroeste sleutels. 
  
Weer uit de kelder geklommen probeerden ze de sleutels op de kerkdeur, en 
een ervan paste op een zijdeur. 
Het mariabeeld werd meegenomen maar omdat het een kwajongens streek 
moest blijven lieten ze op het altaar een briefje achter met de tekst: “Maria von 
wenterswick” ist wieder zurück nach wenterswick. 
En met het Mariabeeld op de achterbank tussen hun in  en verstopt onder een 
lange regenjas gingen ze de grens over. 
De volgende ochtend tijdens een kerkdienst in de katholieke kerk van Winters-
wijk werd het beeld op een zij altaar neergezet. 
Grote paniek volgde: koortsachtig overleg tussen de Winterswijkse kapelaan 
en de pastoor uit Ramsdorf, die uiteindelijk samen besloten om dit op de vol-
gende manier op te lossen. 
 
Ook zij zagen er wel een beetje de humor en de kwajongensstreek van in, en er 
werd afgesproken dat het viertal eerst maar eens moest gaan praten met de 
pastoor in Ramsdorf, wat ook gebeurde. 
 
En onder het genot van een borrel werd besloten dat ze de week erop op zon-
dagmiddag het beeld terug naar Ramsdorf zouden brengen. 
De pastoor in Ramsdorf had ondertussen met zijn gelovigen afgesproken dat 
als er iets over het beeld bekend was hij de kerkklokken zou luiden, en de 
mensen naar de kerk zouden komen voor meer informatie. 
 
Terwijl de jongens met het beeld bij de kerk in Ramsdorf aankwamen stroom-
de de kerk vol om de hervonden” Maria von wenterswick” in prosessie de kerk 
binnen te brengen. 
Met het beeld op hun nek, en het over hun heen krijgen van verwensingen als” 
ihr kommt in die hölle” werd het beeld weer op zijn plaats gezet. 
Daar staat het heden ten dage nog en is nog steeds een geliefde bedevaarts-



plaats. 
Het hele voorval heeft de pers in beide landen bezig gehouden en zelfs de  
Duitse televisie maakte hierover een uitzending. 
 
Groet Hans Willemsen. 
 

 

- 12 - 

Op deze en volgende pagina’s nog enkele foto’s van 
deze zeer geslaagde uitwisseling. 
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De lunch wordt geserveerd. Deze en andere foto’s zijn o.a. gemaakt 
door Jolanda Beijers, secretaresse van de STOA                             
(Stichting Ouder Actief) en secretaresse van het organisatie comité.  
 
Linksonder: Burgemeester Joris Bengevoord sluit deze dag en vraagt 
aan alle aanwezigen en muzikanten om een verjaardagslied te zingen 
voor een vriend van hem die ook op deze dag jarig is. Hij maakt een 
selfie en iedereen zingt mee en we besluiten met het welbekende lied: 
“Auf Wiedersehn”. 


