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Mutaties:  
Overleden PCOB-leden 
Mevr. G.W. te Winkel-Oonk, 92 jaar 
Dhr. B.J te Winkel, 91 jaar 
 
Overleden KBO-lid 
Dhr. H. M. Kloosterman, 82 jaar  
Dhr. J. T. G. Brus, 81 jaar 
Mevr. A.M Rabelink. 
 
KBO en PCOB activiteiten 2022  
 
De soosmiddagen zijn nog steeds in de zaal  van de 
Sleeswijk Sleeswijkstraat 63.  
Vanaf maandag 6 februari zijn de soosmiddagen in 
ons nieuwe ontmoetingscentrum aan de                 
Ratumsestraat 20.  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 van de voorzitters: 
 

Vanaf januari 2022 houden PCOB en KBO gezamenlijke bestuursvergadering. 
Ook de ledenmiddagen en spelletjesmiddagen van KBO en PCOB organiseren 
we voor alle leden, evenals de fietstochten en dagtochten. 
Het jaar 2022 hebben we mooi afgesloten met een gezamenlijke kerstviering. 
Deze trend zetten we voort in 2023 met een gezamenlijke jaarvergadering in 
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maart. We hopen zo tot één gezamenlijke ouderenorganisatie te komen op   
christelijke grondslag, waarbij we zoals eerder gezegd, de overeenkomsten meer 
benadrukken dan de verschillen. De achterban van beide organisaties zullen we 
daar in mee moeten nemen. 
Hoe de fusie exact invulling krijgt, is nog steeds niet duidelijk door allerlei     
perikelen op provinciaal en landelijk niveau. Wij zijn ervan overtuigd, gezien het 
verloop van het ledenbestand in beide organisaties, dat een fusie de enige       
toekomstgerichte weg is. 
Zodra wij meer weten hoe één en ander ingevuld gaat worden, stellen wij u  
hiervan uiteraard op de hoogte. 
Anton Reuvekamp en Ben Simmelink 
 
 
Vierde Themamiddag KBO en PCOB  
 
De vierde themamiddag was op donderdag 22 december de gezamenlijke     
Kerstviering. Een Kerstviering waar Hans de Vries voorging op een andere    
manier dan we gewend waren met Kerst. H.A.N.S. dat staat voor Hans Activeert 
Nu Snaren heeft voor ons liederen gezongen met begeleiding op zijn gitaar. Het 
was een goed bezochte Kerstviering en over het algemeen waren de reacties   
positief. Wel ontbraken de mooie gedekte tafels die de KBO leden gewend     
waren, dit is een puntje voor het bestuur om daar bij de volgende Kerstviering 
invulling aan te geven. Het mandje waar u een gift voor Hospice De Lelie in kon 
doen werd goed gevuld en er is € 300,—  aangeboden door Gerda Osinga aan 
De Lelie die dit in dank hebben aanvaard.  
 
Themamiddagen KBO-PCOB voorjaar 2023:  
 
De eerste themamiddag in 2023 is op 26 januari en nog 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 van 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.   
 
De tweede themamiddag is op donderdag 
23   februari in het nieuwe                     
ontmoetingscentrum aan de Ratumsestraat 
20. Dit wordt een hele gezellige middag 
met medewerking van het                     
Duo Nootmuskaat. Duo Nootmuskaat 
speelt het  liedjesprogramma 'Muzikale 
Herinneringen'.  
Met Nederlandstalige liedjes uit de vorige 
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eeuw en korte anekdotes, nemen zij het publiek mee naar de tijd van 
'toen'.    Inloop om 14.00 uur en de middag begint om 14.30 uur. Voor deze  
middag vragen we 3 euro entree en daarvoor krijgt u twee maal koffie of thee 
en een frisdrankje.   
 
De derde themamiddag is op donderdag 23 maart 
en het hoofdthema is dan de KBO en PCOB       
ledenvergadering met aansluitend een gezellige 
bingo met leuke prijsjes. In de volgende      
nieuwsbrief krijgt u hierover meer informatie. 
 
 
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 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    
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 4     
maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook 
medisch gekeurd moet worden. Ik heb onlangs gemerkt dat de prijzen intussen 
verhoogd zijn. Wim Sikking 
 
 
Hulp bij uw belastingaangifte 2022: 
  
Ook dit jaar kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw  belastingaangifte over 
het jaar 2022. De belastingaangifte moet u doen in de periode vanaf 1 maart t/m 
1 mei van dit jaar. We hebben niet meer te maken met coronamaatregelen, u 
maakt zelf een afspraak met een van de belastinghulpen. Er zijn in Winterswijk 
drie KBO leden die andere KBO- en PCOB 
leden kunnen helpen met het invullen van een 
eenvoudige belastingaangifte.  De vrijwillige 
belastinghulp vult uw belasting in via uw eigen 
DigiD of e-Herkenning. De  belastinghulp 
vraagt een kleine onkostenvergoeding deze 
mag niet hoger zijn dan 15 euro per persoon. 
Wilt u hiervan gebruik maken bel dan een van 
de belastinghulpen Gerda Osinga  785072 Ger 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts


4 

Saris 563235 of Anton Reuvekamp 06-29110282 en alles komt goed!! 
  

Sociaal Team van de Post      
 

Hoge energiekosten 
 
Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun 
vaste lasten, mede door de sterk gestegen energiekosten. Heeft u ook last van 
die hoge energierekening? Centrum Duurzaam Winterswijk helpt om uw    
energiekosten te verlagen. 
 
Energiebespaarmaatjes 
Een Energiebespaarmaatje komt gratis bij u langs. Samen bekijkt u op welke 
manieren energie bespaard kan worden met bespaartips en advies op maat over 
kleine aanpassingen in huis.  
Heeft u moeite om uw energierekening te betalen? Dan komt u in aanmerking 
voor energiebesparende producten. Een Energiebespaarmaatje bekijkt welke 
voor uw huis geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van tochtstrips, 
het vervangen van uw lampen door ledlampen of het aanbrengen van             
radiatorfolie. 
Een Energieconciërge staat dan voor u klaar om de energiebesparende          
producten in huis aan te brengen als u hierbij hulp nodig hebt.   
 
Voor meer informatie of een bezoek van een Energiemaatje kunt u contact     
opnemen met: 
Centrum Duurzaam Winterswijk.  
E-mail: duurzaam@winterswijk.nl Telefoonnummer: (0543) 543 100. 
Langskomen kan natuurlijk ook. Het Centrum Duurzaam Winterswijk zit in het 
oude raadhuis (Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1) en is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Financiële vragen of zorgen? 
De medewerkers van Sociaal Team de Post kunnen uw vragen en zorgen met u 
bespreken. Ze bieden kosteloos financiële hulp. 
Iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 kunt u zonder afspraak terecht bij de Post, 
Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Een afspraak maken kan ook; mailen via      
depost@winterswijk.nl of bellen via (0543) 543 960. 
 
 
 
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  kbo-pcob Winters-
wijk februari 2023)  

mailto:duurzaam@winterswijk.nl
mailto:depost@winterswijk.nl
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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: “n Groot talent”.  
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:   
 
Uit de oude doos, iets van Max Tailleur. 
Moos heeft een kruidenierswinkel; een meisje van een jaar 
of 10 komt in de winkel en zegt: 
“Mijnheer Cohen, moet mijn moeder U nog 11 gulden betalen?” 
“natuurlijk”, zegt Moos, strijkt het meisje over haar blonde krullen 
en vraagt haar:  ‘Maar vertel me eens,’ van wie ben je  eigenlijk . 
Nog eentje dan. 
Moos loopt op straat met drie rollen closetpapier onder z’n arm. 
Bram komt naar hem toe en vraagt z’n vrind:  
“Moos heb je closetpapier gekocht?’ 
“nee “antwoordt Moos met een zucht. “Ik heb ze net terug gehaald van de sto-
merij.”  Liny Nijhof. 
 
Laatste nieuws over een Senioren ontmoetingscentrum: 
 
Dit laatste nieuws over het ontmoetingscentrum voor senioren was al goed 
nieuws. In de vorige Nieuwsbrief zag het er al goed uit en nu kunnen we u    
vertellen dat het huurcontact is getekend en dat er vanaf 1 januari hard gewerkt 
wordt om het ontmoetingscentrum in gebruik te kunnen nemen. 1 februari is 
niet haalbaar maar op maandag 6 februari gaat het centrum open voor alle      
ouderen uit de gemeente Winterswijk. De KBO zal op deze maandagmiddag 
met haar soosmiddag de spits afbijten. 
Het bestuur van de SOSW zal er alles aan doen op van Ratumsestraat 20 een 
bruisend ontmoetingscentrum voor ouderen te maken. Om te beginnen wil het 
SOSW bestuur graag een passende naam voor haar ontmoetingscentrum en mag 
u hiervoor een passende naam insturen of doorgeven aan het KBO secretariaat 
Dingstraat 16, tel. 785072 of e-mail: kbowinterswijk@gmail.com 
Als u degene bent die de passende naam heeft ingestuurd dan valt u in de     
prijzen. Namen die al bedacht zijn: zoals, De Oorsprong, Het Trefpunt of Het 
Kruispunt hoeft u niet meer in te   sturen, deze namen komen van SOSW be-
stuursleden. De officiële opening zal ergens in maart of april plaatsvinden met 
daaromheen leuke festiviteiten en de 
nodige publiciteit. Mocht u bij het 
lezen van dit nieuws net zo blij zijn 
als wij en u wilt vrijwilliger worden 
in dit nieuwe ontmoetingscentrum, in 
de functie van gastvrouw of gastheer, 
neem dan      contact op met Hans 
Willemsen tel.06-25150087  

Zwier Kremer 

mailto:z.kremer@kpnmail.nl
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Het SOSW bestuur feliciteert alle ouderen van Winterswijk met dit mooie   
nieuwe ontmoetingscentrum aan de Ratumsestraat 20.  
 
 
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 selectie gemaakt van betrouwbare gezondheidsapps. In deze       
bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan betrouwbare en overzichtelijke 
apps voor uw gezondheid. U dient wel in het bezit te zijn van een smartphone, 
tablet of laptop. Enkele voorbeelden van apps die worden behandeld: 
 
U kunt zich opgeven voor deze cursussen aan de balie van de bibliotheek in 
Winterswijk.  

Voor digibeten is er één-op-één cursus in de bibliotheek. Deze cursus is         
bedoeld voor mensen die voor het eerst een smartphone, tablet of laptop gaan 
gebruiken. De cursist bepaalt wat er zij willen gaan leren. Ik heb al jaren       
ervaring en deze manier van werken bevalt mij en de meeste cursisten het    
beste. We werken met drie vrijwilligers. Er worden 6 weken lang 6 lessen van 
een uur aangeboden. Wim Sikking 
 
Op de site van de PCOB wordt deze nieuwsbrief ook opgenomen. In de digitale 
versie kan ik meer opnemen dan in deze nieuwsbrief. Hier zijn we gebonden 
aan de gebruikelijke 6 pagina’s.  
 
Leden van de PCOB kunnen inliggen op de site met het gebruikersnaam en 
wachtwoord. Via google kunt u de nieuwsbrief ook lezen: u zoekt dan op de 
naam: internetnieuwsbrief kbo-pcob februari 2023. Veel succes. 
 
We werken goed samen met Wenters Plus. Informatie kunt u vinden op de site:  
https://wentersplus.com/ 
 

’n Groot talent  door Zwier Kremer 
 
“Ik hoppe wal da’j hier de kleppe nich zo onwies lostrekt as in ’t oale hoes.” zea Mien, too 
Gait oonder ’n does wol goan.  

https://wentersplus.com/
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Dat was ’n eersten zoaterdag in ’t ni-je hoes. En het zol nich de läste keare wean dat zee dat 
zea. Gait had zo de gewoonte, as he oonder ‘n does gung, um zo hard meugelijk te zingen. 
Dat dear he noamlijk ok aait in ’t oale hoes. Gait en Mien hadden boetenof wond en seens 
kort hadden zee een ni-j hoes in’t döarp betrokken.  
Gait had het boeren al een joar of wat terug op’egeaven. D’r mus geald biej en hee kon in ’t 
döarp nen dikker’n stuuwer verdeenen as op het kleaine spul, dat bestun oet: 6 beeste , 5 
vearken en nen haand vol hoonder. 
  ’t Enige wat he van zich zölf har met nömmen noar ’t ni-je hoes, was een haand vol hoon-
der en ziene stemme. Want zien stemgeloed… doar was hee onwies gek met. Mien vun wal 
dat he ‘n mooien stem har; alleene hee mos nich zo onwies hard oethaalen. En dat dear he as 
he oonder ’n does stun. Eén moal in de wekke gung Gait oonder ’n does. Op zoaterdag… 
‘smiddaangs um ongeveer half vief gung Gait zich klaor maken veur ‘n zundag. Dat was zo 
zien gebroek seens hee zien vee, behalve de hoonder natuurlijk, verkoch har en nich mear 
hoofden te melken. 
Mien had ‘m wal es vroagt of ’t ok misschien een poond meender kon, want de hoonder zol-
len zo wal es van de leg können kommen en ik heur oe ok wal a’j piano’an doot.” zea Mien. 
“ Ik zal ’t proberen.“  Mear dat zear he al zo vaake en ’t hölp allemoal niks.  
Een van zien jongs, den efkes langs kwam, en net zo muzikaal is as zien va…, vreug an zien 
moo, too hee dat geluud anheurden, “Is Va met ’n bladbloaser in ’n hof an ’t weark?” 
“Nee…ow Va steet oonder ’n does nen harfststorm noa te bootsen.” 
    Mear op ‘nen zekeren zoaterdagmiddag gung het opèns nog ’n luk harder. En doar was 
Mien min of meer zölf de oorzaak van. 

   Dat kwam zo: “Gait, zea Mien op ’n goeien dag… as wiej d’r  in ’t döarp ’n betke  tuske 
wilt kommen, mot wiej es een kear noar een oetvoering goan. En now is d’r  tokke wekke 
nen oetvoering van ’t mannenkoor. As wie doar es hen gungen, dan zee’j ok es ’n moal aan-
dere leu.”( En… dachen zee: kan hee es heuren hoo as he zingen mot.) 
Dat leut Gait zich gin twee keer zeggen. Want Gait wol d’r best wal es ‘n moal oet. Nen 
heeln dag biej de vrouwe an de slippe hangen geet ow ok nich in de koale klearen zitten. 
                Het was nen mooien oetvoering; dat vun Mien ok en Gait gaf zich den zölfden 
oavnd nog op as ni’j lid. Hee dachen dat ze d’r nog wal nen gooien stem biej konnen broe-
ken. Hee hooven nich veur te zingen, um te kieken of zien stem good genog was. ’t Was 
meteen dik veur mekaar. Want zee dachen: hoo meer stemmen hoo meer geloed. 
    Too d’r noa een moand of wat wier nen oetvoering van ’t mannenkoor was, woar Gait 
inmiddels in met zung, maken Mien nen groten fout. 
Want toen Gait noa ofloop van ’t concert an Mien vreug: “Now Mien… wat duch ow d’r 
van.” Zea Mien: ”Ik bin onmeundig trots op ow, want ik kon oe heel good heuren, en um 
eerlijk te wean: iej waren den enigen dee zuuver zung.” 
En vanof dat moment trök Gait op zoaterdagsmiddaangs um half view alle registers nog 
wieder lös en gungen de decibellen oonder ’n does met sprongen umhoog. En now schoot 
het geloed wat oet ’n kel van Gait noar boeten kwam biej Mien noar binnen, mear dan wal 
in ‘t verkeerde kelgat. 
Het wörden Mien now te völ en het doer’n dan ok nich zo lang mear of  zee trök van leer 
tengn Gait: ”Ik hoppe, en dat is veur de läste moal dat ik ‘t ow zeg, ik hoppe da’j now nich 
mear zo onwies te kear goat…en as iej toch wier zo onwies gangs goat, goa’k de buurt in 
um te zeggen da’k ‘t ók nich helpen kan, dat iej burengeruchten maakt en dat iej ow van 
miej niks antrekt en da’k ow wal tien moal heb woarschouwd en da’k met de haan in de 
heure zit en d’r zölf ok niks mear an veend. Zal ik ow es wát zeggen… ik goa now voort 
noar de buren, dat doo’k. 
  Gait was efkes een betke beduusd, mear hee herstelden zich voort en zea: 
“Dat hoof iej nich te doon. Ik goa zölf wal noar de buren en vroagen hoo völle last zee d’r 
van hebt. Misschien veenden ze ’t wal heel mooi, en hebt ze zoo een gratis concert.  
“Ik goa d’r now voort hen.” Gait scheut in de bokse, deu‘t hemd en ’t buis an en gung de 
buurte in.  
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’t Doer’n een zetke veurdat Gait wier thoes kwam, mear zien gezicht stun wal biezunder op-
geruumd too hee de kökken in kwam, woar Mien het vleis veur ‘n zundag an’t broaden was.  
“Zo, doar was ik wier, “zea Gait. 
“Noa? zea Mien, en wat hebt de buren ow zeg? “Hebt ze völle last van ow opstartproblemen 
biej ow veurbereidingsritueel van ’n zundag?” 
”Nee, zea Gait. “geels nich; want oonze buren doot alle zoaterdagsmiddaangs tengn een uur 
of veer aait alle ramen en deuren too. 

Zwier weer hartelijk dank voor je verhaal. 

Column februari 2023 KBO-PCOB Winterswijk 
 

Samenwerking en vertrouwen 
 
Het afgelopen jaar stond in het teken van crisis op crisis. Daarin is tot op heden niets aan 
veranderd. De oorlog in de Oekraïne, de stikstof crisis, het tekort aan woningen voor bijna 
iedereen, de energiecrisis en de hoge prijzen maken het voor veel mensen heel moeilijk om 
rond te komen. Ook de angst voor een uitbreiding van de oorlog ligt op de loer. 
 

De overheid blinkt niet uit in oplossingen en blijft de problemen voor zich uitschuiven. Het 
fraudeschandaal sleept zich maar voort en een oplossing is nog lang niet in zicht. De Tweede 
Kamer, zelf oorzaak van veel van deze problemen maakt intern ruzie en draagt zelden bij tot 
oplossingen.  
 

Wij leven in een democratie. Burgers kunnen hun regering kiezen. In een democratie kennen 
we de Trias Politica. Dat betekent dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende 
macht in een land bij verschillende instellingen moeten liggen. 
 

Hoe is het in Nederland in de praktijk geregeld? 
 

De wetgevende macht bestaat uit het parlement en de regering. Het parlement bestaat uit de 
Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De meeste wetsvoorstellen komen van de regering. Het 
parlement moet vervolgens instemmen met het wetsvoorstel, anders kan het geen wet      
worden. De Tweede Kamer kan zelf ook met wetsvoorstellen komen, maar dat gebeurt niet 
zo vaak. Om te kunnen regeren, heeft de regering de steun nodig van een meerderheid van 
de leden van de Tweede Kamer (en Eerste Kamer). Partijen die de regering steunen nemen 
dan meestal de wetsvoorstellen van de regering aan. De andere partijen in het parlement  
vormen de oppositie. Zij zijn vaak kritischer op de regering. 
 
De uitvoerende macht bestaat uit de regering. De regering geeft namelijk leiding aan de 
ministeries en hun ambtenaren, die zich bezighouden met de uitvoering van wetten. De uit-
voerende macht moet rekening houden met de wetgevende macht. De uitvoerende macht 
mag alleen zaken uitvoeren die in de wet staan. Het parlement controleert de regering. Als de 
regering haar werk niet goed doet, dan kan het parlement de regering ten val brengen. Dat 
betekent dat de regering moet opstappen. Er komen dan meestal nieuwe verkiezingen. Dit is 
de vertrouwensregel tussen de regering en het parlement. 
 
De rechterlijke macht in Nederland bestaat uit de rechters en het Openbaar Ministerie. De 
rechters spreken recht op basis van wetten, verdragen, gewoonten en eerdere rechterlijke uit-
spraken (jurisprudentie). In een rechtsstaat kan een rechter ook een uitspraak doen die nade-
lig is voor de overheid.Rechters in Nederland mogen landelijke wetten niet toetsen aan de 
grondwet. De reden is dat rechters niet door het volk worden gekozen.  Rechters mogen 
daarom ook niet bepalen of wetsvoorstellen een wet mogen worden.  Rechters horen niet bij 



9 

de wetgevende macht.Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt verdachten van een strafbaar 
feit. Het OM valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. 
De minister geeft in grote lijnen aan hoe het OM moet werken. Dat geeft de minister 
(iemand die tot de uitvoerende macht hoort) een beetje invloed. Als het OM grote fouten 
maakt, dan is de minister daarvoor politiek verantwoordelijk. 
 
Waar het nu vaak misgaat is de wetgeving in Europees verband. We kennen het Europees 
Parlement waar allerlei wetten gemaakt worden. Prima zou je zeggen. Wel is het zo dat de 
Nederlandse overheid die wetten ondertekent en niet altijd goed nadenkt over de consequen-
ties van zo’n wet. Zo’n wet zou in de Tweede Kamer uitvoerig moeten worden besproken en 
dat gebeurt nu te weinig. De regering heeft wetten aangenomen waar totaal niet is nagedacht 
over handhaving en wat zo’n wet betekent voor de inwoners. Niet erg democratisch.  
 
 
Geitenpaadjes 
 
De overheid gebruikt nu zogenaamde                
geitenpaadjes om het probleem op korte termijn op 
te lossen. De kiezers moeten we toch aan ons    
binden, niet waar. We zien nu hoe dit uitpakt. Zie 
de huidige mestwet. Minister Piet Adema moest in 
het kabinet komen uitleggen dat de opgestelde  
regels gehandhaafd moesten worden.  
 

 
 
 
 
Sociale Media 
 
Ook nemen veel burgers elkaar de maat op sociale media. Gelukkig krijg ik hier niet veel 

van mee, want iedereen die zich te buiten gaat aan schelden en verspreiding van nepnieuws 

verwijder ik. Helpt dit? Natuurlijk niet.  

 
Wat mij opvalt is dat zelfs       
dictaturen verkiezingen houden. 
Bijna 100 % van de stemmen 
gaan naar de leider. Natuurlijk. 
Want de leider is de baas over de 
wetgevende macht,                     
de uitvoerende macht en de    
rechterlijke macht. Gaat een   
rechter niet akkoord?              
Geen probleem, want ontslag 
volgt direct. 
 
 
 

Landbouwminister Piet Adema (links) tijdens een bezoek 
aan een boerenbedrijf. Hij werd al op 19 december op de 
vingers getikt door Brussel vanwege zijn plan om af te 

wijken van de strenge mestregels, maar maakte dak.  
t pas vrijdag bekend aan de boeren. Foto ANP 
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Lichtpuntje. 
De afgelopen week heb ik gezien dat Gert-Jan Segers gestopt is als leider van de CU. Hij is 
zonder problemen opgevolgd door Mirjam Bikker. De PvdA, CDA en meerdere partijen 
kunnen hier een puntje aan zuigen over de gevolgde procedure bij de opvolging. In een 
nieuwsprogramma liet Mirjam Bikker zich uit over de spanningen in de politiek en de      
problemen waar oplossingen voor gezocht dienen te worden.  

 
 

Zij hamert op samenwerking. Als iedereen meedoet en het doel voor ogen heeft om          
Nederland beter, rechtvaardiger en sterker te maken daadwerkelijk wil nastreven, zonder  
elkaar te verketteren is dat mijn kandidaat. En dat is nu net het probleem. Wil iedereen dit 
wel? Begin in ieder geval bij datgene wat jezelf kunt doen. Mijn moeder zei heel vaak: 
“Kleine beetjes helpen.” Dus aan de slag. 
 
Herstel van Vertrouwen 
 

Overleg met elkaar, zoek de overeenkomsten en mogelijkheden in plaats van het               
benadrukken van de tegenstellingen. Het herstel van vertrouwen in de politiek dient hoog op 
de agenda geplaatst te worden. Dat houdt concreet in dat er snel een oplossing gevonden 
moet worden voor het fraudeschandaal en de oplossing voor de inwoners van Groningen die 
nog steeds met de gevolgen van het gesteggel van de overheid wachten. Wel worden        
miljarden uitgegeven aan adviesbureaus, maar geen oplossing voor de gedupeerden. Werk 
aan echte oplossingen en dan kan het vertrouwen in de overheid weer toenemen. 
Ook de wetgeving vanuit Brussel toetsen aan de gevolgen voor de Nederlander. Op dit  mo-
ment vindt het proces tegen Richard de Mos plaats. Hij wordt gezien als lid van een     crimi-
nele organisatie. Volgens mij wil hij de bureaucratie omzeilen en dat is een bijna      onbe-
gonnen traject. Als je dan ook nog onhandige uitspraken doet moet je je wel              verant-
woorden. De Mos vertegenwoordigt wel de grootste partij in Den Haag en dat geeft aan dat 
veel mensen de bureaucratische procedures meer dan zat zijn.  
Ik wens onze Overheid en de  Tweede Kamer veel wijsheid in deze procedure.  
 
 
Ik moet hierbij denken aan de uitspraak van een vertegenwoordiger van een Textielfabriek in 
mijn geboorteplaats Aalten. Op kritiek van een klant op zijn uitspraak zei hij het volgende: 
“Ik neem alles terug wat ik gezegd heb en beweer met klem het tegendeel.” Zo’n houding 
voorkomt veel problemen. 
 

Ik wens u allemaal een goed 2023. Wim Sikking 

 

 

 
 
 
 

 
  
 

Mirjam Bikker 


