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’t Is weer (bijna) voorbij die mooie(?) zomer.
U bent gewend op deze plek het woordje van onze
voorzitter aan te treffen. Dat is nu niet zo. Waarom
dat zo is leest U verderop in dit KBOekje.
Velen van U zullen de zin boven dit artikeltje - als U
wat er tussen haakjes staat wegdenkt - vast wel
herkennen. Inderdaad. Het is een lied van Gerard
Cox. Het leek ons - met de aanvulling tussen
haakjes - van toepassing op de huidige tijd van het jaar.
Maar was het ook een mooie zomer? Het antwoord op die vraag hangt af
van wat iemand mooi vindt. Er zijn mensen, die alleen maar houden van
warm zonnig weer. Die zullen zeker niet spreken van een mooie zomer.
Anderen vinden juist wat koeler en afwisselend weer prettig. Voor hen was
de bijna afgelopen zomer waarschijnlijk wel mooi.
Maar een al dan niet mooie zomer hoeft niet alleen van het weer
afhankelijk te zijn. Een prettige vakantie, een grandioze reis, een bijzondere
ontmoeting kan ook maken, dat mooi op de zomer kan worden terug
gekeken.
En helaas zijn er ook mensen, waarvoor de zomer nooit mooi is. Voor alleenstaanden, voor mensen, die vanwege ziekte of ongemak dan wel
anderszins afhankelijk zijn van hulp, is de zomer vaak een tijd, waarin ze
veel minder contacten hebben. Zij zullen het juist niet jammer vinden, dat
de zomer weer (bijna) voorbij is en het zeker geen mooie zomer hebben
gevonden.
Wij hopen, dat U, ondanks de nog steeds aanwezige coronabeperkingen,
wel een mooie zomer hebt gehad en ook weer zult genieten van het
komend najaar, dat ook z’n charmes heeft
Hartelijke groet,
Het bestuur.

Activiteitenkalender
1+8 september:
13 oktober:
20 december:
22 december:
12 januari:

Activiteitenkalender

Fietstochten SOBA
Zie artikel elders in dit blad
Ledenvergadering
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
Kerststukjes maken
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
Advents/Kerstviering
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
Nieuwjaarsreceptie
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Langzaam maar zeker.
U ziet het: de activiteitenkalender gaat zich
langzamerhand weer vullen.
Is het U opgevallen, dat er nu een andere datum
voor de ledenvergadering staat dan in het
vorige KBOekje? Daarin stond, dat die vergadering op 23 oktober zal worden gehouden.
Maar dat was fout!
De ledenvergadering zal op 13 oktober plaatsvinden. Vanwege corona dit
keer niet zoals gewoonlijk in het parochiecentrum, maar bij ’t Noorden. Als
de coronavoorschriften wat betreft het houden van afstand en het
maximum aantal bezoekers dan nog gelden is het mogelijk daaraan te
voldoen. In en bij het volgende KBOekje meer hierover.
Wat betreft de andere geplande activiteiten, we gaan er vanuit, dat er
geen nieuwe beperkende maatregelen in verband met de coronapandemie zullen komen. Is dat wel het geval dan zullen we moeten
bekijken of die activiteiten wel door kunnen gaan.
Nu hebben we al besloten om de advents/kerstviering net als de ledenvergadering ook in ’t Noorden te houden.
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Persoonlijk woordje van Jan Hofman.
Ruim 15 jaar mocht ik deel uitmaken van het bestuur van de Katholieke
Belangenorganisatie voor senioren afdeling Aalten, onze KBO. Ik kijk
met voldoening terug op een prachtige periode als bestuurslid. Een
periode die de nodige hoogtepunten kende. Ik denk daarbij aan de
groei van onze KBO van 47 naar 250 leden, de gezellige voorlichtingsen ontspanningsmiddagen, onze jaarlijkse verrassingstochten en natuurlijk de festiviteiten bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van
onze KBO afdeling Aalten in 2011.
Ik heb het geluk gehad in die 15 jaar te mogen samenwerken met enthousiaste bestuurders, mensen die alles in het werk stelden en nog
stellen om de belangen van onze vereniging zo goed mogelijk te
behartigen. Een ieder wist wat van haar of hem verwacht werd, taken
werden goed verdeeld, afspraken werden nagekomen, zaken werd
correct afgehandeld. Je kon altijd op elkaar rekenen. Met zulke mensen
samenwerken is geen opgave, het is een prettig gebeuren. Daarvan heb
ik al die jaren kunnen en mogen genieten.
Maar helaas komt aan dit alles abrupt een einde. Vanwege mijn
gezondheidstoestand heb ik het bestuur te kennen gegeven mij te
moeten terugtrekken. Verder functioneren als bestuurslid is niet meer
mogelijk en verantwoord.
Ik wil langs deze weg het bestuur maar ook alle leden bedanken voor
hun inzet voor de KBO en de prettige samenwerking en medewerking
die ik steeds van alle kanten heb ondervonden. En ik wens u allen en
onze KBO nog een goede toekomst toe.
Hartelijke groet,
Jan Hofman.

Wij gedenken…
Overleden zijn:
op 6 juli: mevr. G. Hilt, Ludgerstraat 27
in de leeftijd van 86 jaar,
op 3 augustus: dhr. F.N. Donselaar, Geurdenstraat 68,
in de leeftijd van 75 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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Dat zal toch niet waar zijn!
Dat dachten wij als bestuur toen onze voorzitter Jan Hofman ons vertelde,
dat hij om gezondheidsredenen zich moet terugtrekken Dat zal U ook zo
vergaan zijn na het lezen van zijn persoonlijk woordje op de vorige pagina.
Helaas is het wel waar. We kunnen het nog steeds niet goed bevatten,
maar dat zal toch moeten.
Natuurlijk zullen we nog op gepaste wijze afscheid nemen van Jan.
Maar we weten het nu al: we zullen hem ontzettend missen.
Het bestuur

Veilig en gezond blijven fietsen?
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert
voor inwoners van 60 jaar en ouder van de
gemeente Aalten de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’.
Ook de ervaren fietser merkt weleens dat
het fietsen anders is geworden. Het fietsen
met de e-bike gaat sneller en het verkeer is
drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen?
In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met
elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen.
Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen
verschillende onderwerpen aan bod. Hoe ga ik om met anderen op het
fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik
in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten van de fiets of een
e-bike?
Deelname is gratis. De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de
gemeente Aalten en vindt plaats op
dinsdag 21 september a.s. van 09.30 – 12.00 uur
in ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, Aalten
Vooraf aanmelden is vereist.
Dit kan via www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-mail te sturen naar
steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aalten.
Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer.
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SOBA fietstochten.
De eerste fietstochten, die de SOBA dit jaar weer
organiseert, zitten er inmiddels al weer op. Ten
tijde van het opstellen van dit artikeltje waren er 2
(van de 6) geweest. En daarvoor was flinke belangstelling.
Op woensdag 4 augustus was de eerste tocht. Al
ruimschoots voordat gestart kon worden stonden
er al liefhebbers te wachten bij het parochiecentrum. Toen de routeverkoop sloot bleken 96 deelnemers zich te hebben aangemeld.
Het was prachtig fietsweer. De organisatie had een circa 25 km lange tocht
uitgezet, die liep door Lintelo en de Heurne, over zowel harde wegen als
zandwegen.
En natuurlijk was er onderweg weer een rustpunt en wel aan de Heegtweg,
waar de aangeboden verfrissing iedereen goed smaakte
De tocht eindigde zoals gebruikelijk in het verenigingsgebouw van muziekvereniging De Eendracht, de Opmaat, aan de Nijverheidsweg. Daar stond
voor iedere deelnemer een kop koffie met een “pille krentenwegge” gereed.
Op woensdag 11 augustus was de tweede tocht. Nog meer liefhebbers dan
bij de vorige tocht stonden te wachten totdat de routes verkocht gingen
worden. Dit keer waren er maar liefst 110 deelnemers.
Ook nu weer was het prima fietsweer. De tocht ging door Dale en door het
Aaltense Goor naar de pauzeplek aan de Slatdijk, waar een verfrissing voor
iedere deelnemer klaar stond.
Van daaruit moest eerst weer richting Lintelo gefietst worden om via het
Aaltense industrieterrein de Nijverheidsweg en het gebouw De Opmaat te
bereiken, waar ook nu weer het eindpunt was. En uiteraard was er koffie
met krentenwegge.
Na het verschijnen van dit blad zijn er nog 2 tochten: op woensdag 1 en op
woensdag 8 september. Deelname aan een van de beide (aan allebei kan
natuurlijk ook) is beslist een aanrader.
De start is zoals altijd tussen half 2 en 2 uur bij het parochiecentrum van de
RK Kerk aan de Dijkstraat. De kosten bedragen € 3,-- per deelnemer.
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KBO-PCOB Nieuwe Stijl 2021 t/m 2024
Al verschillende keren hebben wij
U via het KBOekje op de hoogte
gehouden van de stand van zaken
wat betreft de fusie/samenwerking
tussen de KBO en de PCOB.
Was het aanvankelijk de bedoeling, dat de landelijke KBO en PCOB zouden
gaan fuseren, gaandeweg werd het duidelijk, dat dit een stap te ver was en
is besloten tot een lichtere vorm van samenwerking onder de noemer KBOPCOB Nieuwe Stijl. Beide landelijke verenigingen met een eigen bestuur en
ledenraad blijven dus bestaan.
De grondslag van dit samenwerkingsverband zal komen te liggen in het
verlengde van de (christelijke) levensovertuiging van beide organisatie
door maatschappelijk en menselijk “naar elkaar om te zien.”
Drie leden uit het bestuur van de landelijke KBO en drie leden uit het
bestuur van de landelijke PCOB zullen samen met een technisch voorzitter
het bestuur van KBO-PCOB gaan vormen.
De samenwerking tussen de plaatselijke afdelingen van KBO en PCOB, die
dus ook apart blijven voortbestaan, zal worden bevorderd door de provinciale KBO-bonden, de regio-coördinatoren/consulenten van de PCOB en
het landelijke KBO-PCOB-bureau, die daartoe elkaar beter dan voorheen
moeten weten te vinden.
De contributie-afdracht aan het landelijk bureau zal t/m 2024 alleen maar
geïndexeerd worden en voor alle leden zal een gelijke basis gehanteerd
worden.
Verder zal nog onderzocht worden of er een samenwerking mogelijk is met
andere ouderenorganisaties, zoals de ANBO, de NOOM, de Koepel van
Gepensioneerden en KBO Brabant, zonder de eigen grondslag te verliezen.
Het gezamenlijke verenigingsbureau zal ook nog onder de loep genomen
worden om de organisatie daarvan goed te laten aansluiten op de manier,
waarop de KBO en PCOB zijn ingericht.
Een vijftal werkgroepen heeft intussen uitgewerkt hoe een en ander in de
praktijk gestalte moet worden gegeven.
Op deze manier wil KBO-PCOB verder bouwen aan twee sterke verenigingen met bloeiende afdelingen in het gehele land.
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De Kattenberg: samen blijven wonen.
In Aalten hebben de
gemeente, woningbouwcorporatie de Woonplaats en zorgcombinatie
Marga Klompé samen
een dementie-vriendelijke woonvorm opgericht in het seniorencomplex de Kattenberg in het centrum van Aalten.
Huurappartementen (onder de huurtoeslaggrens) worden aangeboden aan
oude paren waarvan één van de partners beginnende dementie heeft.
In het appartement kan men zelfstandig samen blijven wonen met
aanpassingen en voorzieningen dichtbij, ook als de zorgvraag toeneemt.
Als het geheugen minder wordt en de gezondheid gaat wat achteruit, dan
is het belangrijk om na te denken wat dit betekent voor de toekomst.
Veel ouderen wachten af tot het thuis écht niet meer gaat. Het is beter om
vroegtijdig de keuze te maken en te verhuizen naar een passende
woonvorm zoals de Kattenberg.
Daar kan zo lang mogelijk zelfstandig en samen gewoond blijven worden,
met ondersteuning, sociale contacten, aandacht voor welzijn, aanpassingen, voorzieningen en een helpende hand dichtbij.
Niet gescheiden worden, ook als de zorg in de toekomst toeneemt, dat is
de bedoeling. Door maatwerk te bieden op het gebied van wonen, welzijn,
ondersteuning en zorg kan een noodgedwongen verhuizing naar een zorginstelling voorkomen worden.
Op de Kattenberg is een wooncoach het aanspreekpunt voor bewoners. Hij
kan ondersteuning en begeleiding bieden waar nodig, zoals advies en
regelen van welzijnsactiviteiten, mantelzorgondersteuning en zorg. Daarbij
kan o.a. gebruik gemaakt worden van de diensten van Figulus en de
mogelijkheden die ‘buurman’ Stegemanhof biedt.
Ook voor informatie, aanmelding en toewijzing van de appartementen kan
men contact opnemen met de wooncoach.
Meer informatie over de Kattenberg is te vinden op de websites en
Facebook van de drie betrokken organisaties.
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Afdelingsinformatie
Website: https://www.kboaalten.nl
Emailadres: info@kboaalten.nl
Voorzitter: vacant
Secretaris: Jan Ebbers, De Pas 4, 7123 AE Aalten, tel. 0543-474426
e-mail: jbebbers@hetnet.nl (ook voor verhuizing doorgeven)
Penning- Emma Bijlsma-Franke, Hogestraat 86, 7122 BZ Aalten
meester: tel. 0543-537965; e-mail: henebijlsma@hetnet.nl
IBAN rekeningnr: NL78RABO0300242557 t.n.v. KBO afd. Aalten
Bestuursleden:
Henk Eijkelkamp, Geurdenstraat 48, 7122 CG Aalten, tel. 0543-472059,
e-mail: henk-eijkelkamp@planet.nl
Frits Weijers, Reviusstraat 40, 7121 VZ Aalten, tel. 0543-474638,
email: f.weijers36@upcmail.nl
Ina Bennink-Pieterse, Eligiusstraat 20, 7121 ED Aalten, tel. 0543-472113,
email: i.bennink@hotmail.nl
Lenie Blij-Betting, Het Verzet 3, 7121 XA Aalten, tel. 0543-471460,
e-mail: blij.blij@hetnet.nl
Ouderenadviseur:
Henk Eijkelkamp, Geurdenstraat 48, 7122 CG Aalten, tel. 0543-472059,
e-mail: henk-eijkelkamp@planet.nl
Belastinginvulhulpen:
Henk Eijkelkamp, Geurdenstraat 48, 7122 CG Aalten, tel. 0543-472059,
e-mail: henk-eijkelkamp@planet.nl
Joke Hubers, Manschotplein 19, 7121 BL Aalten, tel. 0543-471018,
e-mail: jokehubers@hotmail.com
Kees Schippers, Bongenkamp 54, 7122 TZ Aalten, tel. 06-28802751,
email: keesschippers1@gmail.com
Bezorging ledenblad/KBOekje:
Theo van den Elsen, Lichtenvoordsestraatweg 22, tel. 0543-473510
Rijbewijskeuringen:
Opgave bij Jan Meijnen, Geurdenstraat 34, 7122 CG Aalten, tel. 0543476513, email: a.meijnen@kpnplanet.nl

