
  

Mutaties:  
Overleden PCOB-lid 
Mevr. L. te Bokkel-van Rijssen, 78 jaar 
Dhr. G.W. Ebbers, 78 jaar 
Mevr. A.Klomps-Protzmann, 69 jaar 
 
Overleden KBO-lid 
Mevr. M.C. Costa-Font, 82 jaar 
 
KBO en PCOB activiteiten 2022  
 
De soosmiddagen zijn nog steeds in de 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. 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 dan ook graag.      
 
KBO PCOB  nieuws vanuit het bestuur, laatste 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 
richten vereniging. Via deze Nieuwsbrief doen wij als gezamenlijk bestuur van 

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 
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KBO en PCOB dan ook de oproep om kandidaten 
voor te dragen en kandidaten mogen zich natuurlijk 
ook zelf melden bij het secretariaat  van KBO of 
PCOB zie hiervoor de aanhef 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! 
 
Verslag Stamppottentocht en 
Orchideeën Hoeve!  
 
Busreis 10 november 2022 
Om 10.15 uur reden we met nog 
64 leden Winterswijk uit op weg 
naar Nieuw Leusen. Met de dames 
ver in de meerderheid was het een 
praatgraag gezelschap met talrijke 
lachsalvo’s. De zon vergezelde ons 
en kleurde de laatste bladeren 
groen tot goudgeel met ertussen de 
zilverwitte stammen van talrijke berken. Er vliegt een buizerd. De weiden nog 
bevolkt met talrijke koeien nu november nog zo zacht is. Voorbij  Almelo betrekt 
de lucht. De borden geven aan Hardenberg en Ommen. Het is een open gebied 
met weiden omzoomd door bosschages. Na Hardenberg bossen met naaldhout. 

Dan volgen wijzers met Dedemsvaart, Meppel en Bal-
kenbrug. De boerderijen langs de weg zijn heel anders 
dan in de Achterhoek. Ze hebben gebroken kappen en 
zijn meestal rietgedekt. 12.00 uur Nieuw Leusen, res-
taurant LIV. We belanden in een chaos. Het is een vrij 
nieuw pand waarin nog een ander gezelschap de hon-
ger wil stillen. Er zijn geen tafels gereserveerd voor 
ons       gezelschap zodat we als gestreste kippen                
ronddwaalden om een zitplaats te bemachtigen.        
Uiteindelijk is er achteraf nog een zaal waar de rust 
weerkeert. Het kan zijn dat de inflatie en de            
energieprijzen debet zijn aan de kwaliteit van het eten. 
Het stamppotbuffet dat bij eerdere reizen zo geprezen 
werd is een fiasco en veroorzaakt onrust in de              
gelederen. Een schuldvraag is hier moeilijk maar      
Anton excuseert zich als we weer vertrekken en       
belooft onderzoek. Emmeloord en dan Luttelgeest het 
is 14.45 uur. Een open gebied met velden die geploegd 
zijn met glimmende vette kleien veel kassenbouw. Je 
waant je bijna in het Westland. De Orchideeën Hoeve 
wordt voor Alda en mij een complete verrassing. Het 
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kassencomplex is verdeeld in          
compartimenten die   omgetoverd zijn 
in prachtige rotstuinen met veel       
waterpartijen. Er zwemmen meervallen 
en koikarpers. Er zijn schildpadden en 
flamingo’s, een prachtige vlindertuin 
en overal orchideeën waaronder het                  
Venusschoentje en andere tropische 
planten. Daar dwalen we rond tot 
16.30 uur waarna we via Apeldoorn en 
Arnhem terugrijden. Reiscommissie 
heel hartelijk bedankt, want hier gaat 
veel werk aan vooraf.                         
Alda en Frans Frumau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Themamiddagen KBO-PCOB najaar 2022:  
 
Vanaf september zijn de maandelijkse       
Themamiddagen begonnen 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 themamiddag op donderdag 24 november 
was een interessante middag met uitgebreide informatie over Hospice De Lelie. 
Wilma Elsinghorst en Jacqueline Elsinghorst, twee vrijwilligers bij Hospice De 
Lelie, verzorgden aan de hand van een PowerPoint presentatie hoe de dagelijkse 
gang van zaken in het Hospice waar mensen komen om te sterven toch ook zijn 
leuke kanten heeft en waar ook veel gelachen werd. Gerda Osinga bedankte de 
beide dames en overhandigde hen een enveloppe met inhoud. Tegelijkertijd 
kondigde Gerda aan dat de collecte tijdens de komende Kerstviering voor het 
Hospice zal zijn. 
 
Vierde Themamiddag KBO en PCOB  
 
De vierde themamiddag is op donderdag 22 december 
en noemen we de gezamenlijke Kerstviering. Een 
Kerstviering waar Hans de Vries zal voorgaan op een 
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andere manier dan u gewend bent met Kerst. 
H.A.N.S. dat staat voor Hans Activeert Nu Snaren 
gaat voor ons liederen zingen met begeleiding op 
zijn gitaar. Na een lied gezongen te hebben zal Hans 
over elk lied de diepere betekenis van het lied       
vertellen waar hij lijnen naar   bezinning en bijbel 
niet zal schuwen. Deze Kerstviering is op  donderdag 
22 december in het Zonnebrinkcentrum, de zaal is 
open vanaf 14.00 uur en we   beginnen om 14.30 uur. 
Het programma ziet er als volgt uit: Onder             
begeleiding van Wim Sikking op orgel zingen we   
gezamenlijk het eerste half uur Kerstliederen, u 
krijgt deze op papier aangereikt. Na deze opwarming 
begint het eerste gedeelte tot de pauze en dan        
serveren we het tweede kopje koffie of thee. Dan 
volgt het tweede gedeelte en Hans sluit dit af om    
ongeveer 16.30 uur. Dan is er een broodjesbuffet in 
Kerstsfeer dat ongeveer een uurtje zal duren, we zijn 
dan allemaal klaar voor de Kerst en gaan huiswaarts.                                
Zoals eerder aangekondigd staan er mandjes waar u 
een gift voor Hospice De Lelie in mag doen. Verder 
zijn er geen kosten verbonden aan deze middag, wel 
is het voor de organisatie van belang dat u zich aanmeld en dat kan bij het     
secretariaat, Gerda Osinga tel. 785072 of  email: kbowinterswijk@gmail.com                                                                  
Welkom, Welkom 
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 middag, dus wees 
welkom!! Mocht u nu wel graag willen komen maar u kunt op geen enkele    
manier passend vervoer regelen laat de organisatie dit dan weten dan zorgen 
wij KBO & PCOB daarvoor.  
 
Themamiddagen KBO-PCOB voorjaar 2023:  
 
In het nieuwe jaar is de eerste themamiddag op 26 januari in het                   
Zonnebrinkcentrum. Inloop om 14.00 uur en de middag begint om 14.30 uur. 
Op deze eerste middag van het nieuwe jaar verzorgt het Gilde uit Winterswijk 
een digitale wandeling vanaf de oorsprong van de Whemerbeek richting      
Winterswijk. Ook al vriest het buiten of heeft het gesneeuwd u geniet vanuit u 
warme stoel naar de mooie beelden en smeuïge verhalen, ook de textiel van 
Winterswijk komt aan bod. Voor deze middag vragen we 3 euro entree en    
daarvoor krijgt u twee maal koffie of thee en een frisdrankje.   
 
Rijbewijskeuringen in Winterswijk:  
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg  Rijbewijskeuringen in Zonnebrink 

Hans  de Vries 
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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 7 december en in 2023 (onder voorbehoud) vrijdag 20      
januari, woensdag 25 januari, donderdag 2 februari, vrijdag 10 februari,  
woensdag 22 februari, donderdag 9 maart en vrijdag 24 maart.   
Kosten Senioren Klein € 50,00 en Groot Rijbewijs € 70,00. Voor het laten in-
vullen 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  
Eenzaamheid 
De dagen zijn alweer korter, mensen trekken zich meer terug in 
hun eigen woning en de feestdagen staan voor de deur. Voor de een 
knus en feestelijk jaargetijde voor de ander vol zorgen en          
eenzaamheid. Door corona is er meer begrip voor mensen die    
eenzaam zijn. Allen hebben we gemerkt dat eenzaamheid iedereen 
kan treffen. Hierdoor kan het ook wat makkelijker zijn om over 
eenzaamheid te praten. In alle leeftijden kunnen mensen zich   
eenzaam voelen en betekenisvolle contacten missen. 
Dit gemis wordt extra gevoeld door zorgen over de ontwikkelingen in de       
wereld, de onzekerheid door oplopende (energie)prijzen, de eigen gezondheid, 
over werk en financiën van kinderen en kleinkinderen. Persoonlijke aandacht en 
een luisterend oor en kunnen deze   eenzaamheid wat verzachten. 
Contact 
Contact maken en in contact blijven is niet makkelijk. Hoe maak je die eerste 
stap? Zeggen dat je je eenzaam voelt, is een hele klus. Vragen of iemand be-
hoefte heeft aan contact ook. Toch maar proberen! 
Ontmoeting 
Ook dit jaar zijn er weer verschillende initiatieven om in de decembermaand de 
eenzaamheid te verlichten. Maak er gebruik van of breng het onder de aandacht 
van iemand die het kan gebruiken. Als u zich zorgen maakt over iemand of u 
zich eenzaam voelt en u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor? Meldt 
u zich dan! Dit is niet iets om u voor te schamen. 
U kunt contact opnemen met Claudia Bosscher, via 06-12 72 13 85. Zij kijkt 
dan samen met u wat de mogelijkheden zijn. 
 
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 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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de site van de PCOB. (Of via google: internetnieuwsbrief 
KBO-PCOB december-januari 2022-2023 Winterswijk)  

Zwier is geboren in Borne en heeft een aantal verhalen         
geschreven in de Twentse taal. Die kunt u inde internetversie 
lezen. De maanden december en januari een gedicht met de 

titel: “As ‘t doonkert”.  
Zwier vindt het fijn als hij een reactie krijgt van lezers. Het e-
mailadres van Zwier is: z.kremer@planet.nl   

 

Vitaminen voor het leven:   
Het regent, o, wat regent het 
Ik hoor het in mijn warme bed 
Ik hoor de regen zingen 
Het regent, regent dat het giet 
Dat niemand daar nou iets van ziet 
Van al die donkere dingen. 
 
Nou worden alle bomen nat 
En plast het in de sloten 
Het regent, het regent, regent over-  overal 
O, jee, daar loopt het al 
Bij straaltjes uit de goten. 
 
Een vroege morgen zonneschijn 
Als dan de blaadjes zilver zijn 
met druppeltjes bepareld 
Dan doe ik toch mijn eigen zin 
Dan loop ik heel en héél ver in                                                                             
de schoon geworden wereld.   
 
Met dank aan: Liny Nijhof 
 
Laatste nieuws over een Senioren ontmoetingscentrum: 
 
Dit laatste nieuws over het  ontmoetingscentrum voor senioren is goed nieuws. 
Ja zeg maar gewoon geweldig nieuws, de ouderen van Winterswijk hebben 
weer een ontmoetingscentrum. Waar! Waar! Ja rustig maar, het is een            
geweldige plek in de Ratumsestraat 20 het pand waar vroeger Nijenhuis met 
zijn meubels in zat. Er waren drie gesprekken met wethouder Wim Wassink 
voor nodig om zover te komen. Als bestuur van de SOSW hadden we zeker na 
het laatste gesprek bijna alle vertrouwen verloren, maar wethouder              
Wim Wassink heeft waargemaakt van wat hij in het eerste gesprek ons vertelde. 
Hij wilde in Winterswijk ouderen beleid ontwikkelen en voor het                  
ontmoetingscentrum een structurele oplossing zoeken. U snapt natuurlijk dat 
we dit na 8 jaar vechten, niet een twee drie gingen omarmen, we waren al te 

Zwier Kremer 

mailto:z.kremer@kpnmail.nl
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vaak teleurgesteld in de gemeente Winterswijk als ging om het realiseren van 
een ontmoetingscentrum. Maar nu krijgen we dan toch hetgeen we altijd wilden 
een ruimte centraal in Winterswijk waar we als SOSW de lakens kunnen       
uitdelen. Natuurlijk zullen we ook andere clubs en verenigingen helpen als men 
om ruimte verlegen zit, maar alleen als de belangrijkste functie van het        
ontmoetingscentrum daardoor niet in het geding komt. Dus alle credits voor 
Wim Wassink en het College dat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Zou er dan 
toch een andere wind waaien in Winterswijk? Hoe gaat de SOSW dit aanpak-
ken, nu we doorhebben dat het echt waar is hopen we de huur te laten ingaan 
op 1 januari 2023 en na een maand hard werken willen we proberen 1 februari 
open te gaan en tussen haakjes de huur staat voor 5 jaar vast + nog eens 5 jaar. 
Mocht u bij het lezen van dit nieuws net zo blij zijn als wij en je wilt in januari 
komen helpen om de ruimte ontmoetingsklaar te maken dan bent u van harte 
welkom. Even aanmelden bij Hans Willemsen tel.06-25150087   
 
Bijzonder plek van ons nieuwe onderkomen. Dit pand is het oudste bouwwerk 
in Winterswijk en de naam Mauritshof is daaraan verbonden. Klik op onder-
staande link en je ziet een kort filmpje. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4MeYnXA1Y_s 
 
Hier volgt de bijdrage van Zwier 
 
As ‘t doonkert 
 
“too jong..gef ie de hoonder 
veurda’j het nachthok sloet 
nog ’n haandvol mais en rogge 
en nemt de eier d’r oet.” 
 
het schemer’n al, ’t was deep in ’n heerfst 
en karst stun veur de deur 

https://www.youtube.com/watch?v=4MeYnXA1Y_s
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de nevels trökken stillan 
‘nen griezen dichten muur. 
hee luuster’n noar ’t gescharrel 
van de hoonder in het hok 
’t getik, gepik, gefladder en  
en gesteggel op ’n stok 
 
’t wör rustig binn’n en .. boeten 
wör ’t steurig zoesloos stil 
’n witgriez’n dekk’n van daampe 
umslöt um, zwiegend kil. 
 
Doar heur’n hee vanoet de wiedte 
‘neen deep deemoodig’n toon 
dán hoger dán wier leager 
meer rustig in zien doon. 
’n Midweenterhoorn brach stille 
‘neen roop van ver, dichtbiej 
um ’t duuster te deurbrekken 
zien eenvoold maak’n um blie 
 
“as ik dat ooit zol können 
en zo es bloaz’n moch 
roop ik vanoet het doonker 
het duuster op de vloch.” 
 
zo stönne joar’n later 
biej’n radmaker in ’n schuur 
Te luuster’n um te learen 
hoo ’t mos en hoo sekuur 
het zagen, gutsen, liemen 
het bloazen op ’n hoorn 
hee har meer één les neudig 
as was ’t um angeboor’n. 
 
as ’t schemert en de nevels 
teng ‘t leste van het joar  
zo stillan kroept noar ‘t doonker 
dan kléénkt ‘ne roope kloar 
zienen wèèns gung in vervulling 
en hee brech de roope doar 
woar leu nog stil könt luuster’n 
roond karst en ‘t oale joar 
 
Zwier hartelijk dank voor je bijdrage 
 

Zwier Kremer 
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Uit de Winterswijkse geschiedenis 
In Winterswijk werken de ouderenbonden samen en de ouderenbond Wenters 
Plus heeft een zelfstandig verenigingsblad. In dit blad staan artikelen over de 
geschiedenis van Winterswijk. De bonden hebben afgesproken dat we interes-
sante artikelen met elkaar delen. Vooral de geschiedenis van Winterswijk is een 
goed item voor de ouderen in Winterswijk. Het volgende onderwerp komt uit 
het november nummer van Wenters Plus. 
Het is geschreven door Arjan Lichtenberg en heeft betrekking op de ruilverka-
veling in de jaren 70. 

Na 1970 ontkwam geen boer meer aan schaalvergroting: de voedselproductie 
diende te worden verhoogd. Daarbij kunnen ruilverkavelingen enige tientallen 
jaren in beslag nemen, voordat alle percelen groot genoeg zijn en alle eigenaren 
tevreden zijn gesteld. 
 
Winterswijk West, 1982-2002 
 
Deze was gepland in een uitgestrekt gebied noordelijk en westelijk van       
Winterswijk. Gerealiseerd is deze verkaveling alleen in delen van Meddo. Heel 
ingrijpend was dit niet, want deze percelen waren veelal al groot en           
rechthoekig. Voor het overige ging dit grote plan niet door, omdat er toen al 
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veel waardering was voor het bestaande, kleinschalige coulissenlandschap. 
 
Aalten, 1970-1980 
In de gemeente Aalten zijn twee ruilverkavelingen voltooid: Barlo, vooral het 
gebied Zilverbekendijk (nabij het Grote Goor, een ontginningsgebied, ca. 
1990), en in Lintelo, rond de Vosheurne. Deze ruilverkaveling (voltooid in 
1979) heeft het oorspronkelijke coulissenlandschap erg bedorven; de betrokken 
boeren hadden al gauw spijt van deze verkaveling. 
 
Winterswijk Oost 
De ruilverkaveling is hier niet uitgewerkt. Er kwamen geen cultuurtechnische 
werken, vanwege nieuwe inzichten voor het behoud van het landschap. In de 
rechtgetrokken beken zijn meanders hersteld. Er kwam wel een kavelruil-
stichting, die later slapend werd. Bij kavelruil gaat men ervan uit dat boeren op 
vrijwillige basis binnen 10 jaar meer grond rond hun huis krijgen. Percelen bij 
elkaar voegen kan heel goed, als daarvoor alleen een afrastering hoeft te wor-
den weggehaald. Het landschap inclusief de houtwallen blijft dan onveranderd. 
 
Het bekenplan Winterswijk 
Het bekenplan was een initiatief van het Waterschap van de Berkel, onder     
leiding van ir. Baas, ca. 1970-1975. Het voorzag in kanalisaties van de Berkel, 
Groenlose Slinge, Ratumsebeek en Vennevertlosebeek. Vooral de Buurserbeek 
zou veel water te verwerken krijgen, door vele rechte, haaks aansluitende slo-
ten. Het doel was een snelle ontwatering in het kader van de Ruilverkaveling 
Winterswijk West. Er kwam algauw veel weerstand van boeren en ook zeker 
van mensen die zich zorgen maakten om het landschap. 
Ook het Waterschap van de IJssel voerde een kanalisatie van de beken door:  
• Er kwam een retentiebekken in de Boven-Slinge bij de 
Berenschotbrug. 
• De Slingeplas bij Bredevoort werd een reservoir. De 
Boven-Slinge werd in Miste enigszins rechtgetrokken, 
evenals westelijk van Aalten in Dale richting Varsseveld. 
• De Keizersbeek is als kanaal nagenoeg over zijn hele lengte nieuw aangelegd. 
• Bij Bredevoort kruisen de Keizersbeek (onder) en de Boven-Slinge (boven) 
met een aquaduct. 
• De hierbij behorende ruilverkavelingen zijn doorgevoerd in Lintelo, Meddo, 
Miste, Zwanenbroek  
en aan de Zilverbekendijk. 
• Later zijn delen van o.a. de Vennevertlosebeek (Meddo - Huppel) weer mean-
derend gemaakt. De beide waterschappen, die voorheen zulke rigoureuze  
plannen voor de waterafvoer hadden, zijn later samengevoegd tot het Water-
schap Rijn & IJssel. Eerste plannen voor een landschapspark, 1975 
De rijksoverheid had het plan vanaf 1972 om van heel Winterswijk een zogehe-
ten landschapspark te maken. Er kwam veel verzet van de boeren. Zij waren 
naar hun zeggen eindelijk het ‘juk van de scholtenboeren’ kwijt,  
hadden hun eigen boerderij gekocht en erin geïnvesteerd door het bouwen van 
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ligboxstallen. Met de komst van het landschapspark vreesden ze voor een 
nieuwe ‘scholtenboer’: de overheid. 
Voorbeeld van het ideaal voor efficiënte landbouw: na ruilverkaveling        
ontstaan grote rechthoekige percelen, te bewerken met grote machines. Voor 
Winterswijk een waar schrikbeeld: zo’n ruilverkaveling zou het einde 
van het coulissenlandschap hebben betekend. 
Bronnen: pxhere.com, Wikipedia, Wikiwand 
 
Boerenprotesten met trekkers: geen nieuws  
Er werden spandoeken rond heel Winterswijk gehangen en staatssecretaris 
Meijer werd in Winterswijk verwelkomd met een ezel waarop een bord hing: 
‘Mijn naam is Meijer’. Toen minister Fons van der Stee in mei 1975 een 
ligboxenstal kwam openen (van de familie Samberg in Huppel) en daarna in 
een bus naar het gemeentehuis wilde om burgemeester de Vries te spreken 
over de situatie in Winterswijk, kreeg hij een spontaan georganiseerd escorte 
van trekkers. De boeren met hun trekkers hadden weinig haast en de minister 
vluchtte na een twee uur durende rit de bus uit, terug naar Den Haag zonder de 
burgemeester gesproken te hebben. De spanning liep in Winterswijk hoog op 
en er moest een integratiecommissie komen om de boel te sussen. Dat was niet 
gemakkelijk. In het bestuur van de integratiecommissie zaten mensen met te-
gengestelde belangen uit verschillende bewegingen en het was heel moeilijk 
om alles op één lijn te krijgen. Het was geven en nemen en dat leverde con-
flicten, zelfs bedreigingen op. De boeren hadden echt het gevoel dat ze in hun 
bestaan werden aangevallen, dat ze zich niet verder konden ontwikkelen, dat 
er een nieuwe ‘scholtenboer’ kwam – zijnde de overheid – die hen weer ging 
vertellen wat ze wel en niet mochten doen.  Bron: Henk Berenschot, Miste 

Met hartelijke dank aan de redactie van Wenters Plus 
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Waarheid en of Leugen 
 
In het jaar 1522 werd Dirck Volkertsz. Coornhert       
geboren. Nu 500 jaar geleden. Zijn vele geschriften op 
het terrein van theologie, moraal, strafstelsel en      
staatsinrichting zijn in het Nederlands in plaats van in 
het gangbare Latijn geschreven. Hij heeft op die wijze 
veel bijgedragen aan de verrijking en   verbetering van 
de Nederlandse taal.   
Hij was van huis uit katholiek maar ageerde fel   tegen 
praktijken van kettervervolgingen. Hij is enkele keren 
op de vlucht geweest wegens zijn                                                  
anti-rooms-katholieke gezindheid. Hij noemde zichzelf universeel-katholiek.  
 
Hij werd verbannen door zowel calvinistische stadsbestuurders als               
predikanten.  Hij leerde prins Willem van Oranje kennen die de opstand       
tegen Philips II leidde. Coornhert had invloed op Willem van Oranje met wie 
hij een goed  contact onderhield inzake gedachten over religieuze                
verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid.  
 Na de beeldenstorm werd hij opgesloten in de gevangenpoort in Den Haag en 
werden zijn bezittingen verbeurde verklaard. Historici nemen aan dat       
Coornhert medeschrijver is geweest van ons huidige volkslied. Hij schreef 
veel over waarheid en leugen. Eén van zijn uitspraken was: “Wie de waarheid 
niet kent, die kent het leven niet.” Zijn devies was dan ook: Zelf op onderzoek    
uitgaan en niet alles klakkeloos aannemen wat anderen vertellen.  
 
Daarom is het goed dat we in Nederland verschillende media onderscheiden. 
Het is dan ook goed om je mening te toetsen aan andere opvattingen en of    
meningen. Juist nu blijkt dat bijna iedereen zijn eigen waarheid meent te     
kennen en dat dan ook laat horen. Denk aan de schaamteloze “waarheden” van 
Trump, Poetin, Baudet en Van Meijeren.    Wim Sikking 
 
Aankondiging 
De bibliotheken geven cursussen 
voor leden en niet-leden en gratis op 
het gebied van digitalisering. In 2023 
wordt er gestart met een workshop 
over  gezondheidsapps.  
In de appstores van Apple en Google 
zijn duizenden gezondheidsapps te     
vinden. Omdat er zoveel keuze is,het 
moeilijk kiezen. Daarom hebben de 
GGD’s een selcetie gemaakt van    
betrouwbare gezondheidsapps. In deze  bijeenkomsten wordt aandacht          
geschonken aan betrouwbare en overzichtelijke apps voor uw gezondheid.  
 
 
 
 

Dirck Volkerz Coornhert 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calvinistisch
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De besturen van 
KBO en PCOB 

wensen u 
Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2023 

 
U dient wel in het bezit te zijn van een smartphone, tablet of laptop. In een 
volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie. Enkele voorbeelden van apps 
die worden behandeld: 
In deze bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan betrouwbare en over-
zichtelijke apps voor uw gezondheid. U dient wel in het bezit te zijn van een 
smartphone, tablet of laptop. In een volgende nieuwsbrief krijgt u meer infor-
matie. Enkele voorbeelden van apps die worden behandeld:tablet of laptop. In 
een volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie. Enkele voorbeelden van 
apps die worden behandeld: 

Wim Sikking 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verenigingsblad van 
Wenters Plus 


