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Nieuws- en mededelingenblad van de KBO afdeling Aalten

Jan Hofman onderscheiden.
In het vorige KBOekje hebt U kunnen lezen, dat
Jan Hofman zijn functie als voorzitter van onze
club om gezondheidsredenen heeft moeten
neerleggen. We schreven toen al, dat het
moeilijk te bevatten is dat Jan geen deel meer
uitmaakt van ons bestuur en dat we nog op
gepaste wijze afscheid van hem zullen nemen.
Bij dat afscheid hoort in ieder geval het tonen
van onze grote erkentelijkheid - en dan niet alleen met woorden - voor al hetgeen Jan gedaan
heeft voor de KBO.
En dat is ook gebeurd. Op 24 augustus j.l. is Jan
onderscheiden met de zilveren bondsspeld met
goud van de provinciale KBO. Elders in dit boekje
kunt U meer daarover lezen.
Ook vindt U in dit boekje de uitnodiging en
agenda voor de ledenvergadering, die vanwege
de coronamaatpandemie veel later dan normaal
wordt gehouden en ook op een andere locatie,
namelijk bij ’t Noorden in plaats van in het
parochiehuis.
Wij willen U vragen de uitnodiging goed te lezen en ook nog even kennis te
nemen van het artikel elders in dit blad met informatie over de te behandelen agendapunten.
Wij hopen velen van U tijdens deze eerste activiteit in 2021 van onze
afdeling te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Het bestuur

Activiteitenkalender
13 oktober:

20 december:
22 december:
12 januari:

Activiteitenkalender

Ledenvergadering
Zie de bijlage bij en het artikel elders in dit
KBOekje.
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

We gaan weer (voorzichtig) beginnen.
Onde

Onze eerste activiteit in 2021 komt er aan:
de ledenvergadering.
Het is natuurlijk apart om het seizoen te
beginnen met de ledenvergadering, maar
het kan gelukkig weer. Verleden jaar kon
de vergadering helemaal niet gehouden
worden.
Ook de andere hierboven genoemde activiteiten kunnen doorgaan als
tenminste de coronamaatregelen niet verscherpt worden.
Inmiddels zijn de biljarters ook weer van start gegaan. Hans Raben regelt
nu de onderlinge competitie.
De coronamaatregelen zijn er nog wel de oorzaak van, dat de SOBA (Samenwerkende Ouderen Bonden Aalten) besloten heeft voorlopig nog
geen gezamenlijke activiteiten te plannen.
Wel zullen de deelnemende bonden (PCOB Aalten, PCOB Dinxperlo en
wij) apart en dan alleen voor hun eigen leden wat organiseren. En dat
doen wij ook.
Zie de activiteitenkalender hierboven.
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Wij gedenken…….
Overleden zijn:
op 28 augustus: mevr. J.M. Bennink-Mijnen,
Ludgerstraat 33, Aalten in de leeftijd van 89 jaar,
op 1 september: dhr. J.M. Lohschelder, Vredense Hof,
Winterswijk, in de leeftijd van 73 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Wij verwelkomen.......
De heer Hans Lensink,
Koppelstraat 26,
Bredevoort.

Jaarvergadering.
Bij dit KBOekje treft U uitnodiging en agenda voor de ledenvergadering van
13 oktober a.s. in partycentrum ’t Noorden aan.
Over enkele agendapunten zullen wij hieronder in het kort aangeven wat
daarbij aan de orde komt, zodat U er alvast over kunt nadenken.
Betaling vooraf bij deelname aan activiteiten: wij willen U de vraag
voorleggen of U er bezwaar tegen hebt om al voor een activiteit, waarvoor
een bijdrage gevraagd wordt, te betalen als U zich daarvoor aanmeldt.
Meestal moet bij een dergelijke activiteit vooraf opgegeven hoeveel
personen er aan zullen deelnemen en daarvoor moet dan betaald worden.
Als de bijdrage pas geïnd wordt tijdens de activiteit, moet, wanneer
iemand, die zich wel had opgegeven, maar niet aanwezig is, vanuit de kas
worden bijgedragen.
Door vooraf daarvoor te betalen kan dit worden voorkomen.
Viering 50 jarig jubileum: graag willen wij met U overleggen hoe wij dit
jubileum zouden kunnen vieren. Er bestaat al een werkgroep, die zich
hiermee bezig houdt, maar elke suggestie is van harte welkom.
Nieuwe bestuursleden: op dit moment is binnen ons bestuur de voorzittersfunctie vacant. Een viertal andere bestuursleden hebben zich weliswaar
nog een keer herkiesbaar gesteld, maar dat zullen ze waarschijnlijk niet
nogmaals doen. Er is, zeker op termijn, behoefte aan nieuwe bestuursleden. Denkt U er eens over na of dit misschien iets voor U is.
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Een complete verrassing.
Dat was het voor Jan Hofman., toen hij op dinsdagmiddag 24 augustus j.l.
door zijn vrouw Dettie werd gevraagd naar het parochiecentrum te gaan
voor een gesprek met het KBO bestuur. Nog verrassender was het voor
hem om daar niet alleen het bestuur, maar ook zijn dochter Rachel en de
heer Kremers, secretaris van de provinciale KBO aan te treffen.
Wat was er aan de hand?
De heer Kremers was naar Aalten gekomen om aan Jan de zilveren
bondsspeld met goud uit te reiken, die KBO Gelderland aan hem heeft
toegekend als waardering voor alles wat hij voor de senioren in Aalten
heeft gedaan. En dat is nogal wat!
In 2006 werd hij lid van de afdeling en in 2007 voorzitter daarvan. In die
functie heeft hij vele bestuurs- en ledenvergaderingen geleid, dat hij altijd
deed op een prettige wijze en waarop hij zich steeds terdege voorbereidde.
Prettig te lezen waren ook zijn persoonlijke woordjes onder “Van de
voorzitter” op de eerste bladzijde van het KBOekje.
Heel wat vergaderingen van o.a. KBO Gelderland, de SOBA, de cluster
Oost Achterhoek van de KBO en de gemeentelijke seniorenraad (SSGRA)
heeft hij als vertegenwoordiger van onze afdeling bijgewoond. Medeorganisator was hij vele jaren van de SOBA seniorenbeurs en fietstochten.
Jan heeft er voor gezorgd dat er een biljard in het parochiecentrum kwam
en heeft de laatste jaren de biljardcompetitie geleid. En ook bezorgde hij
nog het KBO-PCOB Magazine in de
buurtschappen, Dinxperlo en Varsseveld.
In zijn dankwoord zei Jan bijzonder
trots op de onderscheiding te zijn
maar hij vond wel, dat deze aan het
gehele KBO-bestuur toegekend had
moeten worden.
Dettie spelt Jan de onderscheiding op
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We feliciteren Jan van harte met
deze dik verdiende onderscheiding.

Laat uw rijvaardigheid toetsen

De meeste senioren hebben al jaren hun rijbewijs en zijn ervaren chauffeurs. Maar het verkeer is toegenomen, de kruispunten zijn ingewikkelder
geworden en er zijn nieuwe verkeersregels gekomen.
Ook de lichaamsfuncties gaan bij ouderen vaak ongemerkt achteruit.
Het kan daarom nooit kwaad om uw rijvaardigheid eens te laten beoordelen door daarvoor speciaal opgeleide instructeurs.
Dat kan en wel op donderdag 21 oktober 2021.
Dan organiseert de VVN Gem. Aalten een zgn. Broemvaardig-heidsrit 50+.
Broem is de afkorting van Breed overleg Ouderen En Mobiliteit en is een
samenwerkingsverband tussen de ANWB, de Bovag en Veilig Verkeer
Nederland. Zij bevelen deze rijvaardigheidsrit van harte aan.
Tijdens de rijvaardigheidsrit gaat U rijden met uw eigen auto. De gemaakte rit wordt daarna met U besproken. Ook worden Uw ogen getest en
wordt er voorlichting gegeven over nieuwe verkeersregels.
Het is geen rijexamen en uw rijbewijs komt niet in gevaar!
De Broemvaardigheidsritten vinden plaats bij
Restaurant ‘t Noorden,
Lichtenvoordsestraatweg 44 te Aalten.
Ze duren van 8.30 uur tot 12.15 uur.
Er zijn geen kosten aan de ritten verbonden.
U krijgt door de organisatie 2 consumpties aangeboden.
Aanmelding kan plaatsvinden via het apart bijgevoegde aanmeldingsformulier. Na aanmelding krijgt U automatisch de benodigde verdere
informatie.
Er kunnen maximaal 30 personen aan de cursus deelnemen..
Voor verdere informatie en aanmelding kunt U terecht bij de secretaris
van VVN Aalten, Eddy ten Broeke, Keminksweide 53, 7091 DL Dinxperlo
mailadres: eddytenbroeke@hotmail.nl
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Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente.
In 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren
steeds meer taken bij gekregen, onder meer
op het gebied van zorg, participatie en de
fysieke leefomgeving.
Politici, die weten wat er speelt en rekening
houden met sociale belangen brengen de politiek dichtbij mensen.
Nu gaat dat nog niet altijd goed. Velen senioren voelen zich onvoldoende gehoord. Andere inwoners zullen dat gevoel ook hebben,
maar ouderen hebben daarbij ook specifieke belangen. Zij hebben iets
zinnigs te vertellen en willen blijven meedoen in de samenleving.
KBO-PCOB heeft een manifest opgesteld, dat drie algemene aanbevelingen
bevat voor elke lokale bestuurder:
1. Zorg dat u de wereld van senioren kent en dat senioren zich (weer) in de
politiek kunnen herkennen;
2. Streef naar een leeftijdsvriendelijke gemeente. Betrek senioren actief bij
het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid;
3. Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.
In dit manifest geeft KBO-PCOB verder specifieke voorwaarden en aanbevelingen, die gebruikt kunnen worden als een checklist voor de seniorvriendelijkheid van een gemeente.
Dit gebeurt aan de hand van de speerpunten van beleid van KBO-PCOB,
waarbij per speerpunt ook goede voorbeelden van gemeenten worden
aangegeven, die er al werk van maken,
De SOBA (Samenwerkende OuderenBonden Aalten) heeft onlangs besloten
dit manifest namens de KBO Aalten, de PCOB Aalten en de PCOB Dinxperlo
aan te bieden aan de politieke partijen, die in Aalten zitting hebben in de
gemeenteraad.
De SOBA zal misschien in het voorjaar van 2022 een verkiezingsdebat met
de lijsttrekkers organiseren, zoals dat er bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook is geweest.
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Kort allerlei.
De MuseumPlusBus heeft de afgelopen periode niet kunnen rijden
vanwege de coronapandemie.
Men verwacht dat in het jaar 2022 weer musea bezocht zullen kunnen
worden en daarom wordt op 1 oktober a.s. de aanmelding weer open gesteld.
Evenals voorgaande jaren zullen wij onze afdeling weer aanmelden. En dan
maar hopen, dat we uit de vele aanmeldingen, die er ongetwijfeld zullen
komen, gekozen zullen worden.
De MuseumplusBus organisatie brengt weer een nieuwe uitgave van het
Magazine TotZo uit. In plaats van de kunstwerken in een museum te
bezoeken brengt dit magazine de kunstwerken naar de ouderen.
U kunt lezen over en kijken naar kunstwerken uit de grootste musea van
Nederland. Wij zullen 50 exemplaren van dit magazine krijgen.
In 2020 hebben we dat magazine ook gekregen en verspreid onder degenen die zich daarvoor hadden aangemeld. Ook nu willen wij dat doen.
Zodra het magazine binnen is zullen we U daarvan in kennis stellen.
De SOBA fietstochten zitten er voor dit jaar weer op. Meer dan 600 fietsers
en fietsters hebben daaraan deelgenomen. De slechte bereikbaarheid van
de startlocatie (R.K. Kerk) door de werkzaamheden in de Dijkstraat bleken
geen beletsel te zijn voor hun deelname.
Begin 2022 zal de RK Sint Helenakerk definitief gesloten worden. Ook het
parochiecentrum, jarenlang ons “clublokaal”, zal dan niet meer gebruikt
kunnen worden.
De locatieraad is in gesprek met de Protestante Gemeente Aalten over
gebruikmaking van de kerk op de Markt voor de vieringen en het gebouw
Elim door de huidige gebruikers van het parochiecentrum. We wachten af
tot welk resultaat dit gesprek leidt.
De eerstvolgende data van de rijbewijskeuring, die nodig is bij verlenging
van het rijbewijs vanwege de leeftijd, zijn op de zaterdagen 16 oktober, 20
november en 11 december. De keuringen vinden plaats in het Borchuus,
Kerkplein 3 te Varsseveld.
De keuringskosten bedragen € 25,--.
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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

