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Van de redactie
Kukuleku schreeuwt de haan op de voorplaat. Midden in 
de nacht tot ergernis van de buurt maar de “man” van 
vele hennen heeft daar maling aan. Op z’n Zuidafrikaans 
hoort het als koekelekoe ook wel herkenbaar. Iedere taal 
zijn eigen uitleg. Een Franse haan komt tot cocorico en 
in het Hongaars kukuriku. Een Italiaanse haan heeft het 
veel moeilijker. Hij moet chicuhirichi uit zijn strot zien te 
krijgen. 
Van Wim Schepers hebben we via pagina 21 kunnen 
smullen van zijn wetenswaardigheden. Maar aan alles 
komt een einde. Wim heeft aangegeven het mooi te 
vinden nu, al heeft hij nog mappen vol met verhalen. Hij 
sluit niet uit in de toekomst af en toe nog een sappig 
verhaal op te zullen sturen. Wij zijn benieuwd maar 
vooralsnog rest een hartelijk dank voor zijn aandeel aan 
ons blad. Verder leest u weer verhalen over Costa Rica 
en de reeks over oude beroepen. En? Uiteraard weer de 
puzzel. Doet u een keer mee?
Jan Samberg uit Henxel heeft een kleurrijke hobby 
waar hij u graag deelgenoot van wilt maken. Op pagina 
15 kunt u enig werk van hem vinden.
 
Geniet van het voorjaar! 
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Omdat over drie weken de lente begint en we de winter 
gelukkig weer achter ons laten, omdat wij overal al weer 
de voorjaarsbloemen uit de grond zien komen, omdat in 
de supermarkt al van die lekkere chocolade paaseitjes 
te koop zijn, is het bestuur van Wenters Plus optimis-
tisch gestemd. We verwachten in de lente weer gezellig 
samen met u, leden van onze vereniging Wenters Plus, 
de dinsdagmiddagen te vullen met veel muziek en mooie 
bingoprijsjes. Wij zijn ook bezig met het plannen van 
uitstapjes, met de bus naar mooie oorden waar wij dan 
samen een leuke dag gaan beleven.
Vanaf 1 maart kunt ook weer uw belastingaangifte doen. 
U doet dat zelf of u heeft iemand die dat voor u doet. 
Maar mocht dat niet zo zijn, u komt er niet zo goed uit, 
het is allemaal wat te ingewikkeld geworden, dan kunt 
u contact opnemen met onze penningmeester Gerda 
Hoekstra. Zij helpt al veel mensen met hun belastingaan-
gifte. Haar adresgegevens staan voor in dit blad. 
Het bestuur heeft zich afgelopen periode bezig 
gehouden met het opschudden van interne regeltjes. Zo 
zijn wij bezig het huishoudelijk reglement te verbeteren 
en aan te vullen met duidelijke regels. Dat is belangrijk 
om verantwoordelijkheden vast te leggen.
De stichting SOSW is de initiator van ’t Gasthuus. Een 

aantal jaren geleden is de SOSW de motor geweest 
voor de realisering van ‘t Gasthuus. Onze vereniging 
heeft binnen het bestuur van SOSW twee vertegen-
woordigers die onze belangen behartigen. Want het is in 
ons aller belang dat wij, de Vereniging Wenters Plus, op 
de dinsdagmiddagen op een economisch verantwoorde 
wijze onze bijeenkomsten kunnen blijven organiseren. 
De Seniorenraad heeft ten doel het bepleiten en behar-
tigen van de belangen van alle senioren (55 jaar en 
ouder) in de gemeente Winterswijk. Tot aan eind 2021 
waren onze voormalige voorzitter en secretaris onze 
vertegenwoordigers bij de Seniorenraad. Sinds 1 januari 
van dit jaar heeft het bestuur onze bestuursleden Wilma 
Dondergoor en Riekie Bussman aangewezen om onze 
Vereniging Wenters Plus te vertegenwoordigen bij de 
Seniorenraad. 

Uit de bestuurskamer  door Gerda Hoekstra en Riekie Bussman 

Dagtocht 
Op 23 maart organiseert Wenters Plus voor haar leden 
een dagje uit naar Delft. Op de heenweg een kleine 
pauze voor een kop koffie. In Delft maken we een rond-
vaart door de grachten. We krijgen aan boord van de 
boot een lunch. Op de terugweg stoppen we bij een 
restaurant waar we een diner van drie gangen krijgen. 
De kosten per persoon zijn € 82,50.
Meldt u aan bij: onze penningmeester Gerda:  
telefoon 0543 840144 of via email:  
penningmeester@wentersplus.com.  
Of bij onze secretaris Riekie: telefoon 0543-519 430  
of via email: secretariaat@wentersplus.com.

Programma:

07.30 uur – Vertrek vanaf De Storm
09.30 uur – Koffie met gebak in Harmelen
11.30 uur – Bezoek Royal Delft
13.15 uur – Lunch op de boot
16.00 uur – Vertrek uit Delft
18.00 uur – Driegangen-diner in Zeddam
20.45 uur – Aankomst bij de Storm 

Wij vragen:
 
Voor de activiteiten op de dinsdagmiddag vragen wij 

Vrijwilligers 
die ons willen assisteren bij het koffie schenken, de 
bingo en andere activiteiten.

Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie zijn 
zeer welkom. Kom eens een bestuursvergadering 
bijwonen om te kijken of dit iets voor u is.
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Vandaag is de dag
Hij komt maar één keer
Morgen dan is het
Vandaag al niet meer
Niet zeuren, geniet
Van het leven, het mag
Maar doe het vandaag
Want vandaag is de dag.

Met dit bekende versje van Toon Hermans beginnen we 
deze rubriek. Hij schreef veel versjes waarbij zijn vrouw 
Rietje zijn inspiratiebron was. 

Vorige maand heeft u ook al enkele limericks kunnen 
lezen. Hier volgen er nog een paar:

Er was eens een Duitser in Aken,
die vreselijke last had van braken.
Bij wijze van pil kreeg ie toen kikkerdril,
wat ’t braken deed omslaan in kwaken.

en:
Er was eens een vrouw uit Abcoude
Die graag op wat kattenvoer kauwde
Maar o wat een lol
Na zes blikken zat ze vol.
Ze praatte niet meer, maar miauwde

De haiku is ontstaan in Japan, maar tegenwoordig wordt 
deze dichtvorm haiku overal gebruikt. Ook in Nederland 
zijn er dichters die haiku’s schrijven. Deze twee haiku’s 
zijn geschreven door Luk Gybels:

brood op de plank
het roodborstje pikt het niet
menig musje wel.
  en
een regenworm vliegt
in de snavel van een merel
richting hemel.
 En als we het dan toch over regenwormen hebben dan 

doet me dat denken aan het gedicht geschreven door 
Annie M.G. Schmidt:

Er was een regenworm in Sneek
die altijd naar de sterren keek,
en fluisterde: Hoe schoon, hoe schoon...
Zijn moeder zei: Doe toch gewoon,
kijk naar beneden naar de grond,
dat is normaal, dat is gezond,
kijk naar beneden, zoals ik...
 
En toen? Toen kwam de leeuwerik!
Het wormpje, dat naar boven staarde,
zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
maar moe die naar beneden keek
werd opgegeten (daar in Sneek).
Dus doe nooit wat je moeder zegt,
dan komt het allemaal terecht.

Dit grappig gedichtje werd  
geschreven door Joke van Leeuwen:
 
Lijmen

Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje,
een veulentje,

een varkentje.
Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd.
‘t is bijna gelukt.
 
Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een volentje,
een veukentje,
een vargeltje

En dan sluiten we deze maand af met wat gedichtjes
 
Mug
Ik kan niet slapen, 
kannie slapen,
in de kamer is een mug.
Hij is net even weg
Maar telkens komt hij terug:
dan vliegt hij met z’n mugmotoren
keihard, heel dicht langs mijn oren
en soms is het plotseling stil….
Dan zit ie ergens, ‘k weet het zeker
op m’n neus, of op m’n kin, op m’n wang
of m’n bil!
Vervelend beest.

De laatste twee gedichten zijn van John O’Mill
 
Kat uit de boom
’s ochtends bij ’t opstaan, maar vóór de
dagelijkse plichten
lees ik de krant, d’overlijdensberichten,
en zie ik mijn naam daar niet staan
dan pas en niet eerder kleed ik mij aan.

Kannibaal
Op een praktiserende papenvreter
Hier rust een jonge kannibaal
bepaald geen mensenhater,
gestorven na een karig maal
van ouwe missiepater.

 
Heeft u een leuke limerick of een grappig gedichtje? 
Stuur het ons op: corverhaaff@wentersplus.com
of per brief naar Wenters Plus,  
p/a: Landbouwstraat 7-01.

Poëzie met een knipoog



6



7

Stuur beide oplossingen naar: 
corverhaaff@wentersplus.com 
of per briefkaart naar: 
Wenters Plus, p/a: Landbouwstraat 7-01
7101 EK Winterswijk 

Oplossing februari:
1. Beuzenes
2. Karton

De winnaars maken we volgende maand bekend.

Puzzel 1

In iedere rij moet een woord komen. Als alles 
goed is ingevuld dan lees je in een van de 
verticale rijen een Winterswijks woord. 

De acht omschrijvingen:

  1.  De poten van een krab
2.  Schoeisel
3.  Deel van het hoofd
4.  Ander woord voor marionet
5.  Wit Rusland
6.  Aan de kant van een rivier
7.  Werelddeel
8.  Vakantiepark in Groenlo 

Puzzel 2
Welk woord wordt hier uitgebeeld?

Zoek de verschillen (auto van uw redacteur) 
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	 	De kolombreedte is 85 mm  
 

De kolombreedte is 85 mm  
 

 

Actief Wandel Challenge Winterswijk  

Wandelen is voor iedereen een gezonde en eenvoudige manier om buiten te bewegen, te genieten van de 
omgeving en met elkaar in gesprek te gaan. Onder begeleiding van beweegmakelaars Mitchel en Ria, 
buurtsportcoach Jos en docent Graafschap college Wouter met zijn stagiaires Sport en Bewegen bieden wij 
u een wandelprogramma van 12 weken.  
De wandel challenge ondersteunt u om de wandelafstand op te bouwen naar 3 à 5 km of zelfs 10 kilometer. 
Aansluitend kunt u lid worden van een (wandel)groep/vereniging.  
Wij organiseren het op en rond het sportpark van atletiek vereniging Archeus in een veilige omgeving. Naast 
warming-up, rustige opbouw wandelafstanden en tijd, worden er oefeningen gedaan om het evenwicht, 
kracht, beweeglijkheid en looptechniek te verbeteren.  
Ook kunnen er buiten de baan mooie routes gewandeld worden.  
Dit is tevens een uitnodiging voor uw behandelaar of begeleider.  
Hij/zij is welkom eens mee te wandelen. Ook aanbieders van een  
wandelgroep ontmoeten wij graag.  
Ook is er een aanbod met informatie over een gezonde leefstijl en  
voeding (Renate Grevers) en valpreventie (vanuit het Budocentrum).  
• Locatie: AV Archeus, Vredenseweg 136, Winterswijk 
• Start, datum en tijd: Donderdagavond 2 september  
  18:00-19:00 uur of Vrijdagochtend  3 september 10:00-11:00 uur 
• Doelgroep: Startende wandelaars, volwassenen en senioren. 
• Aanmelden en info: www.actiefwinterswijk.nl of mail naar  
  actief@winterswijk.nl met vermelding van uw naam, leeftijd en telefoonnummer. Geef uw voorkeur aan  
  voor donderdagavond of vrijdagmorgen. Beweegmakelaars: Ria Bussink 0623792529 (vakantie van  
  9 tot 30 augustus), Mitchel Hammadi 0610501916 (vakantie van 30 augustus tot 23 september).  
  Mailadres: beweegmakelaar@winterswijk.nl. 

 

 

De infotheek van Oriolus is geopend! 
 

In de infotheek van Oriolus kunt u boeken vinden op diverse gebieden;verschillende kankersoorten, rouw & 
verlies, ervaringsverhalen, kanker & gezin, voeding& leefstijl, etc. Deze boeken zijn te leen en hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Tevens zijn er informatiefolders te vinden.  
Wees welkom, de vrijwilligers van Oriolus begeleiden u graag. 

Vanaf 20 september kunt u op maandag en dinsdag  
binnenlopen vanaf 9.30 uur t/m 12.30 uur.  
Op donderdag kunt u terecht tussen 9.30 uur t/m 15.30 uur.  

Tot aan 20 september zijn de openingstijden beperkt  
i.v.m. de vakantieperiode; iedere dinsdag en donderdag  
kunt u binnenlopen tussen 9.30 uur t/m 12.30 uur. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.oriolus-achterhoek.nl  
of bellen naar 06-10033406. 

 

 

 

Verborgen armoede

Armoede is weer volop in beeld door de hoge energie-
prijzen en steeds hoger wordende prijzen van de dage-
lijkse boodschappen. Meer mensen komen in financiële 
problemen. 

Niet vragen

Om verschillende redenen vragen mensen die daar recht 
op hebben geen (financiële) steun. Het kan zijn dat ze de 
weg niet weten (“Waar kan ik hulp krijgen?”), uit principe 
geen hulp willen (“Dan moet ik zeker mijn hele hebben 
en houden op tafel leggen.” ) of zich schamen (“Dat ik dit 
moet vragen”). Het kan helpen als een ander die nood 
herkent en het gesprek aangaat. Zo kan er misschien een 
oplossing komen. 

Mogelijke aanwijzingen:

-  Iemand draagt steeds weer kleding die niet bij het 
seizoen past en gaat niet (meer) naar de kapper.

- Huis en tuin zijn slecht verzorgd en onderhouden.
- In de winter is het koud in huis. 

-  Iemand nodigt geen mensen 
uit en als ze er zijn wordt 
er geen koffie of thee 
aan geboden.

-  Iemand is niet (meer) lid van 
een vereniging of gaat niet 
(meer) naar de soos.

Ondersteuning

Bij Sociaal team de Post kunt u terecht met al uw vragen, 
daar zijn ook enkele medewerkers gespecialiseerd in het 
thema Armoede. Zij kennen de financiële regelingen en 
ook de praktische hulp. Dan kun je denken aan het Sociaal 
steunpunt met de voedselbank, een sociaal spreekuur en 
een noodfonds of de kledingbank Winterswijk. 

Er is nog geen inloopspreekuur in de Post, we werken 
alleen op afspraak. Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 
12.00 uur via telefoonnummer (0543) 543 960 bereik-
baar. U kunt ook een e-mail sturen naar  
depost@winterswijk.nl. 

Om iedereen geraakt door kanker – (ex-)patiënten, 
naasten én nabestaanden – te laten weten dat ze onvoor-
waardelijk welkom zijn voor ondersteuning, zullen de 
IPSO-inloophuizen vanaf dit jaar landelijk bekend staan 
als ‘Centra voor leven met en na kanker’. Zo zijn de 81 
locaties herkenbaar en beter vindbaar voor mensen 
geraakt door kanker 
en voor verwijzers. 
De centra focussen 
op kwaliteit van leven, 
waarbij altijd wordt 
uit gegaan van de 
behoefte van de gasten.
In de Oost Achterhoek 
is Oriolus het centrum 
voor leven met en na 
kanker. In de  gezellige 
huiskamer zorgen 
geschoolde en ervaren 
gastvrouwen en gast-

heren voor een lekkere kop koffie 
of thee. 
Niets moet maar alles mag gezegd 
en gedaan worden. Er wordt geluis-
terd en gedeeld. Met persoonlijke aandacht zijn ze er 
voor jou en kun je je eigen verhaal bij hen kwijt. 

Oriolus biedt daarnaast ondersteuning 
als lotgenotencontact, ontspannende 
en creatieve activiteiten en je kunt er 
terecht voor informatie en het lenen 
van een boek. Een afspraak maken is 
niet nodig, er is een vrije inloop. Oriolus 
bevindt zich op de achterzijde in het 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix te 
Winterswijk, aan het einde van gang 1.1 

Je bent van harte welkom op 
maandag ochtend, dinsdagochtend  
en donderdag.
www.oriolus-achterhoek.nl 

Sociaal Team van de Post 

Oriolus, centrum voor leven met en na kanker
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Programma Wenters Plus 
De ontspanningsmiddagen worden gehouden in het Gasthuus, 
Misterstraat 96-19, 7101 EZ Winterswijk. 
De zaal is open om 14:00 uur. De aanvang is 14:30 uur en de eindtijd is 16:30 uur.  
Deze evenementen zijn alleen toegankelijk voor leden van Wenters Plus! 
Natuurlijk kunt u ook ter plaatse direct lid worden! De contributie is € 25,00 per jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wilt u een van de middagen bezoeken?  
Dan kunt u zich vooraf aanmelden:  

 

 

Programma maart 2022 
Bij het samenstellen van dit blad waren de RIVM regels voor de komende periode nog 
niet bekend. Onze verwachting is dat we in maart toch weer bijeenkomsten mogen 
houden, maar in deze onzekere tijden kunnen we dat helaas niet beloven. Houdt dus 
onze website www.wentersplus.com  en onze Facebook pagina in de gaten voor de 
laatste informatie.  

Dinsdag  1 maart:      Bingo 
Dinsdag  8 maart:      Dubbel Solo 
Zangduo met cabaret en muziek van alle tijden. 

Dinsdag 15 maart:     Spelmiddag 
Dinsdag 22 maart:     Trio Carmelita 
Dat belooft weer een gezellige muzikale middag te worden. 

Woensdag 23 maart: Dagtocht Delft 
Dinsdag 29 maart.:    Arie Niks en Ina Timmer                                     
Arie en Ina geven een interessante lezing.  
Dinsdag 5 april:  Bingo  

  
 
 

- Bij Gerda Hoekstra: 0543 840 144, penningmeester@wentersplus.com 
- Bij Riekie Bussman: tel: 0543 519 430,  secretariaat@wentersplus.com 

 

Meer informatie over ons programma 
op onze website www.wentersplus.com 

  

 

 

De perfecte plek voor een goede kop koffi e, 
lunch of lekker tussendoortje op ons ruime 

terras of in onze gezellige woonkamer.

Gezellig boerderij terras in bosrijke omgeving.
Gelegen aan vele fi ets- en wandelroutes.

(tussen knooppunt 31 en 39).

Veenweg 2, 7107 BB Winterswijk Kotten
tel.: 0543-564298  www.veenemaat.nl

VeenemaatVeenemaat
Mini-camping, BMini-camping, B&&B, Eetcafé en TerrasB, Eetcafé en Terras

Programma maart 2022
Bij het samenstellen van dit blad waren de RIVM regels voor de komende periode nog niet 
bekend. Onze verwachting is dat we in maart toch weer bijeenkomsten mogen houden,  
maar in deze onzekere tijden kunnen we dat helaas niet beloven. Houdt dus onze website 
www.wentersplus.com en onze Facebook pagina in de gaten voor de laatste informatie.

Meer informatie over ons programma
op onze website www.wentersplus.com
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Hollanders in de tropen 
Een verzameling verhalen geschreven door Anja Geesink in Costa Rica

8. Post

Tante Pos werkt in Costa Rica over het algemeen net 
als overal elders op de wereld. Maar toch zijn er een 
paar verschillen. Neem nou eerst al eens de adressen. 
In Nederland zijn we gewend aan: Beatrixlaan 12, 
3454 AB in Stad. Makkelijk genoeg en altijd te vinden 
voor de postbode. Hier werkt dat niet zo. In de grote 
steden is meestal een recht stratenplan en zijn de straten 
genummerd. De “calles” lopen van noord naar zuid en 
de “avenidas” van oost naar west. De calles ten westen 
van de Calle Central zijn even genummerd, de calles 
ten oosten hiervan oneven. Zo gaat het ook met de 
avenidas: ten noorden van de Avenida Central zijn de 
oneven genummerde avenidas en naar het zuiden vind 
je de oneven avenidas. 
Dat lijkt dus een heel logisch systeem, ware het niet dat 
niemand het gebruikt. Een taxichauffeur kan je dan nog 
wel naar een adres genaamd Avenida 9, Calle 15-17 
brengen, maar daar houdt het dan ook mee op. De 
mensen zeggen hier gewoon: 300 meter ten noorden 
van het ziekenhuis en dan 50 meter naar het westen. Of: 
rechtsaf waar vroeger de bakkerij was en dan 275 meter 
naar het westen. Lastig als je niet weet waar vroeger de 
bakkerij was …  
Huisnummers bestaan ook niet. Maar de Ticos, zoals de 
Costaricanen zichzelf noemen, weten er wel raad mee. 
Ze vinden altijd wel waar ze wezen moeten en anders 
vragen ze gewoon een paar keer naar de weg. Iedereen 
is altijd welwillend om je de weg te wijzen, want ze zitten 
allemaal met hetzelfde probleem. En ach, met 4,5 miljoen 
inwoners valt het ook wel mee, zoveel adressen zijn er 
niet in het land.
Ook de post wordt dus zo bezorgd. Meestal komt het 

wel goed aan. Maar toch hebben veel mensen voor de 
zekerheid een postbus, dat werkt iets makkelijker. Hier 
hebben de plaatsen ook postcodes, dus dat is een tame-
lijk veilig systeem. En dan kom je voor het volgende 
probleem te staan. Onze postbus is in Ciudad Cortez, 
een stadje in het zuidwesten van Costa Rica, 26 km van 
ons dorp Ojochal. De postbeamte heet José. Hij is echter 
niet altijd op zijn plaats. Soms is hij ziek, moet hij naar de 
hoofdstad of post rondbrengen op zijn brommer. En dan 
is het postkantoor gewoon dicht. De postbussen zitten 
binnen, dus dan kun je gewoon onverrichterzake weer 
naar huis. Als hij er wel is informeert hij altijd vriendelijk 
welk postbusnummer je hebt, dan gaat hij kijken of er 
een pakje is dat niet in de postbus past. Helaas is dat 
zelden het geval. Faxen kun je er ook. Het kost altijd 
100 colones (20 eurocent), of je nu een fax verzendt 
of ontvangt. Meestal is niet helemaal duidelijk of de fax 
overgekomen is, dan belt hij er even achteraan.
Er bestaat hier nog een andere manier van dingen 
verzenden. Dat gaat per “encomienda”, met de bus. 
Je levert je pakje op het buskantoor van jouw woon-
plaats in en het wordt naar het kantoor van bestem-
ming gebracht, keurig met verzendnummer. Het werkt 

meestal prima. In Cortez op het 
kantoor kennen ze je ook meteen 
als je er een keer geweest bent. Ze 
weten dan meteen uit hun hoofd 
of jouw pakje al is aangekomen. Dat 
werkt dus wel prettig.
Hier in ons dorp wordt geen post 
aan huis bezorgd. Je kunt het wel in 
het dorpswinkeltje laten bezorgen. 
Daar komen ook de elektriciteits- en 
waterrekeningen, en die kun je daar 
dan ook ter plekke betalen. En toch 
zijn wij het enige dorp met straat-
namen. Twee straten hebben zelfs 
bordjes! Wij wonen in de Calle del 
Jardin, maar of iemand dat weet ……
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Kleur mee met Jan Samberg  door Cor Verhaaff

Diep verscholen in buurtschap Henxel woont de van 
oorsprong Ratummer Jan Samberg. Inmiddels heeft hij  
de respectabele leeftijd van 92 bereikt. Jan lijdt aan 
 schuurisme. Dat is verder ongevaarlijk. Hij timmert en 
knutselt er dagelijks in zijn verwarmde schuur (bordje op 
de deur geeft aan een mancave, dat staat wat chiquer 
dan schuur!). Maar sinds een paar jaar heeft Jan er ook 
nog kleurisme bij. Dat behoeft ook enige uitleg. Jan laat 
ons een hele stapel boeken zien met kleurplaten. Ze 
worden genoemd kleurboek voor volwassenen. Naast 
de vele boeken ligt bij hem standaard op tafel dozen 
vol met wel tig verschillende kleurpotloden. Meerdere 
keren in de week zit Jan aan de tafel te kleuren. Hij kan 

het iedereen aanbevelen. Dat was ook zijn doel om 
Wenters Plus, waar Jan vanaf het begin al lid van is, te 
vragen om aandacht aan deze hobby te besteden. Wij 
doen dat dan graag. Uit de vele, vele kleurplaten hebben 
we vier gekozen om in ons maartnummer te plaatsen. 
Misschien zet het ook u aan om een kleurboek aan te 
schaffen, alhoewel het een zwartwit boek is. Maar aan 
de koper dan de opdracht om de kleuren erin te zetten. 
Jan heeft de meest mooie platen gemaakt.  Arriva heeft 
op een van de Achterhoekse treinen wel de bekende 
Winterswijker Piet Mondriaan op de zijkant gezet, maar 
binnenkort ziet u mogelijk ook treinen rijden met Jan 
Samberg er op. Hij heeft het verdiend! 
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Ik woon op de 
Scholtenenk, in 
de Lindenstraat. 
Vroeger heette het 
gedeelte waar ik 
woon Lindenplein. 
Voor mijn huis is 
een hofje waar 
op een verhoging 
met kunstgras een 
bankje en wat 
speelwerktuigen 
staan. Hoe mooi 
zou het zijn als hier 
een parkje van zou 
worden gemaakt! 
De Scholten enk is een wijk ten noordoosten van het 
centrum van Winterswijk. De Iepenstraat, de Berken-
straat en de Lindenstraat verbinden de Scholtenenk en 
de Plataanlaan met elkaar. De wijk Scholtenenk bestaat 
nu, in 2021, al zo’n 100 jaar. In 1919 werd begonnen met 
de bouw van de eerste vijftig woningen.
In het begin van de twintigste eeuw was er in Winters-
wijk behoefte aan woningen voor de arbeiders, die 
voor namelijk in de textielfabrieken werkzaam waren. 
Het idee werd opgevat om een tuindorp te bouwen. 
Fatsoenlijke arbeiderswoningen, met een kolenhok en 
ruimte om een rijwiel te stallen. Er waren diepe tuinen, 
waar de mensen een moestuin konden aanleggen, zodat 
ze grotendeels in hun eigen onderhoud konden voor-
zien. 
Het initiatief voor het aanleggen van het tuindorp kwam 
van Joan van der Breggen, leraar aan de Rijks-HBS en ook 
bestuurslid van de Vereeniging tot Verbetering van de 
Volkshuisvesting. Om hem te eren is de poort die dedoor-
gang vormt van de Berkenstraat naar de Scholten enk naar 
hem genoemd. 
Met grote letters 
staat er ‘JOAN van 
der BREGGEN 
POORT’ op. Bij 
het ontwerp 
van de wijk 
waren meerdere 
Winterswijkse 
architecten 
betrokken, H. van 
der Schaaf, J.J. Post, W.K. de Wijs en A.J. Streek.
Er waren verschillende typen woningen, gerangschikt 
naar het inkomen van de arbeiders en de grootte en de 
stand van de woningen. De huren waren er niet hoog. De 
goedkoopste klasse kostte twee gulden vijftig per week, 
de duurste vier gulden. Nu vinden we het kleine huizen, 
maar in de jaren twintig van de vorige eeuw vond men de 
klassen C en E, de middelgrote klasse van de huizen, geschikt 

voor gezinnen bestaande uit acht à negen personen. 
Aan de buitenkant van de huizen zijn de verschillen zicht-
baar. Er zijn kleine en iets grotere woningen. Sommige 
zijn wit geschilderd, het merendeel is van rode baksteen 
gemaakt. Overal zijn kleine versieringen zichtbaar, in de 
vorm van bakstenen sierranden en poortjes. Op diverse 
plekken in de wijk zijn extra versieringen op de huizen 
aangebracht, in de vorm van een haan of een uil.
Aan de Scholten-enk waren in de beginperiode ook 

een paar winkels 
gevestigd, die 
inmiddels zijn 
verdwenen. Op 
de hoek van de 
Vredense straat en 
de Scholten enk 
vindt men het 
café Flora. In de 
periode voor 
de Tweede 
Wereldoorlog 
werden hier de 
ver gaderingen van 
de Winterswijkse 
afdeling van de 

communistische Partij Holland gehouden. De bekende 
verzetsstrijder Gradus Kobus was hier lid van. Om deze 
reden, en om de rode baksteen, werd deze wijk ook wel 
het Rode Dorp genoemd. Nog een bekende Winters-
wijker heeft zijn stempel op de wijk gedrukt: op 30 
maart 1944 werd Gerrit Komrij geboren in de Iepen-
straat op nummer 23. Voor het huis is een gedenksteen 
voor Gerrit Komrij geplaatst.
De wijk ligt er in 2022 nog vrijwel net zo bij als in 1921. 
Van de oorspronkelijke 255 huizen zijn er een paar afge-
broken, maar het merendeel staat er nog.  Van binnen zijn 
de woningen allemaal gerenoveerd en de kolenhokken 
zullen overal wel verdwenen zijn, maar van buiten is er 
maar weinig veranderd.

Woont u ook 
in een wijk of 
buurtschap met 
veel historie? 

Vertel ons er 
meer over! Schrijf 
het op of wij 
komen langs voor 
een interview. 
Bel Otto Geesink  
op 06 12154307  
of Cor Verhaaff  
op 06 53228842 

Lindenstraat toen ... 
... Lindenstraat nu.

Het blijft mijn straatje. 
volledig geparkeerd in mijn 

gedachten 
Gerrit Komrij 

Scholtenenk door Anja Geesink
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Ook voor de zakelijke lunch!

vervangen door 
Harm Kookt

Wordt het koken  
u (soms) teveel?

Laat dan uw 
maaltijden verzorgen 

door HarmKookt.

Laan van Hilbelink 6-2       7101WG Winterswijk        Tel: 0543 216526       www.harmkookt.nl

Eet smakelijk! 
   Harm
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Je kunt er geen beroep meer op doen (deel 4) door Cor Verhaaff

In mijn vorig deel beschreef ik al mijn voorliefde voor de 
mannen in de straat die langs de huizen kwamen om geld 
op te halen of anderszins producten op te halen of mee 
te nemen. De marskramer, de schillenboer, kolenboer en 
velen meer. Omdat de moeders toentertijd standaard 
thuis werkten kon dat ook 
makkelijk. Maar het meest 
interessant of het meest 
spannend vond ik wel de 
aanzegger.
Uiteraard gingen er 
vroeger ook al mensen 
dood en als dat gebeurde 
in jouw straat dan kwam 
de aanzegger langs. 
Voor mijn gevoel toen een 
hele statige man in een 
pak met slippen en een 
hoge hoed op. Je hoorde 
in die tijd natuurlijk heel 
snel wanneer er iemand 
was overleden. Je kende 
toen nog alle mensen in 
de straat. Zonder echt nostalgisch te worden wel een 
hele fijne tijd. Iedereen was nog betrokken met elkaar. 
Maar ik stond toen nog als Corrie lang voor het raam 
staan wachten op de aanzegger. En ja hoor daar was hij 
dan aan de overkant. Blaadje in zijn hand en van deur tot 
deur.  Als hij dan de straat overstak was hij met nog drie 
huizen te gaan bij ons aan de deur. Ik ging dan uit het 
zicht op de trap zitten wanneer mijn moeder de deur 
open deed. Zonder verder één woord te zeggen las hij 
van een blaadje op … heden, de 21e of zoiets, is over-
leden.. en dan een aantal wetenswaardigheden over de 
persoon. Met uiteraard een uitgestreken gezicht en na 
het laatste woord vertrok hij dan weer naar de volgende 
deur voor hetzelfde verhaal. 
Wanneer dat gebeurd was ging ik ook altijd even de 
straat in want bij die mensen zaten dan lakens voor de 
ramen ten teken van rouw. Die bleven dan hangen tot 
na de begrafenis. Ook stond er altijd een raam open 
want de ziel moest er uit kunnen. Verder vond ik ook 
de zwarte armband een vreemd verschijnsel. De directe 
familie die in dat huis woonden moesten naar hun werk 
en school een zwarte band om de arm. Een fenomeen 
wat voetballers nu ook nog doen nadat een clubicoon is 
overleden. Ik kan mij nog een jongen herinneren waarvan 
de vader was overleden. 
Hij liep dan moederziel alleen met de band om zijn arm 
naar school. Tijdens de pauze stond hij dan alleen in een 
hoekje alsof hij verdoemd was. Maar zover ik mij kan 
herinneren was dat niet om hem te pesten of zoiets 
maar omdat je niet wist wat je ermee aan moest. Wel 
een bijzondere tijd. Gelukkig gaat dat tegenwoordig wat 
meer ontspannen, al blijft het altijd droevig genoeg, net 
als vroeger. Daar zit geen verschil in.

Wie er verder nog 
langs kwamen was 
ondermeer de 
mosselman. “Zeg 
ken jij de mosselman 
de mosselman”. 
Helaas hielden mijn 
ouders niet van 
mosselen of ze waren 
te duur maar bij ons 
kon hij voorbij gaan. 
Alhoewel je moest 
naar hem toe op 
straat. Meteen weer 
een buurtbijeen-
komst. 
 
Hoogtepunt was wel de ijscoboer. 
Tingelingtingeling….., hij diende zich dan aan. En maar 
soebatten bij je moeder om een duppie. Ik kan die kar 
nog dromen. In het midden haalde hij dan een staaf ijs 
omhoog. Hij legde er dan een wafeltje op stak een stuk 
af (als hij je mocht of je moeder mocht, dan werd de plak 
iets dikker) draaide het ijsje om en aan de andere kant 
ook een wafeltje en likken maar. 

Tot mijn verrassing trof ik laatst ergens langs de weg op 
een parkeerplaats zo’n zelfde ijscokar. Heb meteen een 
ijsje genomen (dubbeltje was niet genoeg meer). Was 
het lekker? Nou vergeleken met Talamini niet veel aan 
meer. En voor de kinderen thuis heeft moeder nu in de 
diepvries verpakte ijsjes in allerlei vormen en smaken. 
 
Het was vroeger  
mooi in de straat. 

De aanzegger.
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WIM SCHEPERSWIM SCHEPERS

Onkruid wieden bij de meester 
Het dialect heeft bijna mijn hele leven een belangrijke 
plaats ingenomen in mijn dagelijkse communicatie met 
de medemens. Ik heb er op deze plek al eens eerder over 
geschreven. Ik ben geboren in het Woold en daar van 
jongs af aan met ‘Woolds Plat’ opgevoed. Het werd er bij 
wijze van spreken met de paplepel ingestopt. Ik denk dat 
ik tot mijn eerste gang naar de lagere school ééntalig ben 
geweest. Mijn ouders en grootouders spraken onderling 
plat en ook in de omgang met mij en mijn zusje werd er 
vermoedelijk uitsluitend in het Woolds gecommuniceerd. 
Dat gebeurde ook als er familie uit Wenters of buren 
op bezoek waren. Mijn eerste echte confrontatie met 
de algemene vaderlandse omgangstaal (die heel voor-
naam het ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands, wordt 
genoemd), dateert naar schatting van de eerste dag in 
de schoolbank bij juffrouw Mientje Meinen. Natuurlijk 
hadden mijn ouders wel eens mensen over de vloer die 
ons dialect niet beheersten, maar bij die gelegenheden 
werd ik geacht mijn mond te houden. Immers, als je 
“Hollands” praatte was je heel belangrijk en dus had ik 
me daar als kind niet mee te bemoeien.
De groei naar tweetaligheid voltrok zich in de periode van 
de lagere school geleidelijk. De meesters en juffrouwen 
deden hun uiterste best ons communicatievaardig te 
maken voor het contact met de grote buitenwereld, de 
wereld buiten Winterswijk. Dat lukte hen volgens eigen 
beoordeling aardig, want ik had meestal een mooi cijfer 
voor Taal. Waar echter niet of nauwelijks aandacht aan 
werd besteed was de uitspraak van het Nederlands. Ik 
heb het dan ook min of meer als een schok ervaren, dat 
in de vijfde klas meester Jan Olivier mij duidelijk maakte 
dat ik het met mijn zware Wooldse accent waarschijn-
lijk niet ver zou schoppen in het maatschappelijk leven. 
Gelukkig had hij een plan bedacht om mijn verdere 
levenspad enigermate te effenen: als ik zaterdag bij hem 
thuis de tuin kwam wieden zou hij bij mij komen zitten 
om vervolgens in lange gesprekken over koetjes en 
kalfjes een correcte uitspraak van het ABN te doceren 
en met mij te oefenen. 
Zo bedacht, zo gedaan. Ik werkte graag in de tuin, ook 
thuis op de boerderij samen met mijn opa, dus dat was 
geen enkel beletsel voor deze bijzondere toevoeging aan 
mijn educatie. Eigenlijk was ik ook best een beetje trots, 
dat ik een zomerlang op zaterdag bij de meester de tuin 
mocht doen. Die buitenkans was immers niet voor mijn 
klasgenootjes weggelegd. De meester op zijn beurt was 
ook ingenomen met ons buitenschoolse contact, omdat 

hij zelf niet op de knieën hoefde om het weekend met 
een keurig aangeharkte tuin in te gaan. De dank voor 
mijn inspanningen kwam trouwens vooral van de vrouw 
van de meester die altijd weer zorgde voor een kopje 
koffie met koek of een glaasje ranja.
Vele jaren later heb ik nog levende herinneringen aan 
die uren tussen de Afrikaantjes (oh sorry, tegenwoordig 
moet je die bloemen Tagetes noemen), de petunia’s en 
de salvia’s bij de meester in de tuin. Ik moest hem in het 
Nederlands vertellen over mijn hobbies, mijn toekomst-
plannen, mijn leven op de boerderij bij mijn ouders. Maar 
echte verhaaltjes werden het nooit, zeker niet in het 
begin, omdat hij me om de haverklap onderbrak. Ieder 
woord uit mijn mond dat qua uitspraak “te Woolds” 
klonk werd door hem gecorrigeerd. Daarna mocht ik 
het opnieuw proberen. En nog eens. En nog eens .....
Ik sta er achteraf wel eens versteld van hoe ik deze 
bijzondere bijlessen vrijwillig heb willen ondergaan en 
nooit heb geroepen “Iej ruumt oew roet zelf maor 
op, meister!”. Maar tegelijkertijd ben ik meester Olivier 
eeuwig dankbaar dat hij me op het pad van een correcte, 
accentloze uitspraak van de Nederlandse taal heeft 
gezet. Ik heb er in mijn verdere leven op allerlei vlakken 
en in veel stadia van kunnen profiteren. Ik ben in mijn 
latere studietijd en maatschappelijke loopbaan nooit 
aangesproken op mijn Achterhoekse accent, ik ben er 
nooit mee geplaagd of gepest zoals met anderen (zoals 
ik zelf heb ervaren) wel gebeurde, ik heb geslaagde solli-
citaties gedaan bij o.a. radio, tv en overheidsinstellingen in 
de Randstad, onmiskenbaar dankzij meester Jan Olivier. 
Anderzijds is een accentloze uitspraak van het Neder-
lands natuurlijk geen voorwaarde om verder te komen 
op de maatschappelijke ladder en gelukkig te leven. Er 
zijn veel Winterswijkers aan wie je kunt horen dat ze uit 
de Oost-Achterhoek komen die kunnen terugblikken op 
een geslaagde maatschappelijke loopbaan en een mooi 
en gelukkig leven.
Ik heb dan ook nooit afstand genomen van het Winters-
wijks dialect. Ik spreek het in mijn hedendaagse meer-
talige leven nog dagelijks met veel plezier. En als ik in 
contact met ‘Westerlingen’ de vraag krijg of ik ook het 
dialect beheers geef ik graag een met zwaar Woolds 
accent uitgesproken voorbeeld: “Ak de mangelkoele 
moet oetmaeijen en daor un mieghampennust zit, doo’k 
eerst de steffels an, want anders mieg iej oew later in de 
bokse van de jökkerieje”.

Als je grijze haren hebt...Als je grijze haren hebt...
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✪  Lidmaatschap kost €25 per persoon per jaar ✪

Bank: Rabobank NL 05 RABO 0148 8025 24
Wentersplus, p/a Sleeswijkstraat 101, 7101 GM Winterswijk

Wenters Plus heeft de culturele ANBI-status. Mocht u Wenters Plus een gift willen doen, dan kan dat voor u 
fiscaal aantrekkelijk zijn. De meest aantrekkelijke fiscale vorm is een periodieke gift. Doneert u bijvoorbeeld 

gedurende 5 jaar €30 aan Wenters Plus, dan mag u €37,50 van uw belastbaar inkomen aftrekken.  
Onze penningmeester Gerda Hoekstra kan u helpen met de belastingaangifte.  

Met uw gift kan onze vereniging meer activiteiten organiseren en u heeft een belastingvoordeel.

Mutatieformulier voor ledenadministratie
Inleveren bij:   Riekie Bussman   Misterweg 17 - 7102 BD Winterswijk 

telefoon 0543-519430 - email ledenbeheer@wentersplus.com 

Betreft  o Nieuw lid   o Opzegging lidmaatschap   o Overlijden  o Wijziging

 Naam en voorletters / M/V:  ___________________________________________________________________  

 Adres:  ___________________________________________________________________  

 Postcode en Woonplaats:  ___________________________________________________________________  

 Geboortedatum:  ___________________________________________________________________  

 Telefoonnummer:  ___________________________________________________________________  

 E-mail:  ___________________________________________________________________  

 Iban-banknummer:  ___________________________________________________________________  

 Datum:  ________________  Handtekening:  ______________________________________

Mutaties 
Verhuisd:  mevr. J.G. Dales-Schreurs  naar Gradus Kobusstraat 80 7103 VX Winterswijk 

mevr. J. Wamelink-Jentink naar Morgenzonweg 29 woning 09-K 2 7101 BH Winterswijk

Overleden:   mevr. N. Visscher-Muller Sleeswijkstraat 116 7101 GM Winterswijk

© Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten of foto’s uit dit blad is niet toegestaan. 

 Internet: www.wentersplus.com  
 Facebook:  www.facebook.com/50plusVerenigingWinterswijk



24

Open: di-do 9.30 - 17.30 / vr 9.30 - 19.00
za 9.30 - 17.00




