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Nieuws- en mededelingenblad van de KBO afdeling Aalten

Oud voorzitter en erelid Jan Hofman overleden.
Wat zijn we geschrokken, toen Jan Hofman half juli
ons mededeelde, dat hij om gezondheidsredenen het
voorzitterschap moest beëindigen.
Net zo geschrokken zijn we weer, toen ons op 19 november j.l. het bericht bereikte, dat Jan was overleden. We kunnen het nog niet goed bevatten, dat we al
zo snel definitief afscheid van hem moeten nemen.
Elders in dit KBoekje treft U een in memoriam aan.
Maar het leven gaat door. En tot dat leven hoort de coronapandemie. Daar
valt niet aan te ontkomen.
Hopen doen we natuurlijk allemaal, dat het “oude normaal” in het komende jaar eindelijk weer terugkomt. Het is erg frustrerend om geen activiteiten te kunnen organiseren. Maar wij staan met de rug tegen de muur.
Aanvankelijk verboden de coronamaatregelen het gewoon. Toen die wat
werden versoepeld was met een coronacheck weliswaar wel wat mogelijk,
maar wij vonden het onverantwoord om wat te organiseren, zoals U ook
elders in dit KBOekje kunt lezen.
We blijven echter optimistisch en erin geloven, dat er in 2022 een omslag
komt en het mogelijk wordt om zonder risico van besmetting elkaar weer
te ontmoeten.

Wij wensen U ondanks alles
prettige feestdagen en een voorspoedig 2022.
Blijf gezond en blijf omzien naar elkaar!

Het bestuur.

Activiteitenkalender
20 december:

Activiteitenkalender

Kerststukjes maken

Gaat niet door!!!!
22 december:

Advents/Kerstviering

Gaat niet door!!!!
12 januari:

Nieuwjaarsreceptie

Gaat niet door!!!!

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Jammer maar helaas!
U ziet het: al de geplande activiteiten zijn afgelast.
Wat waren we blij, toen na meer dan 1 jaar van noodgedwongen niets doen in september eindelijk de coronaregels wat werden versoepeld en er weer wat mocht.
Maar de vreugde is helaas maar van korte duur. Er zijn weer strengere
maatregelen van kracht. En niet zonder reden: het aantal besmetting
loopt in korte tijd enorm op en de ziekenhuizen stromen weer vol.
Weliswaar laten die strengere maatregelen nog wel ruimte voor het
organiseren van activiteiten, maar dan wel met het dringende advies
weer 1,5 m afstand in acht te nemen. En de coronacheck is verplicht in
nog meer gevallen.
Het organiseren van een activiteit in het parochiecentrum kan nu niet
meer omdat daar geen 1,5 m afstand in acht kan worden genomen.
In principe zou nog wel naar ’t Noorden uitgeweken kunnen worden,
maar wij hebben besloten dat niet te doen, in navolging van de Gelderse
KBO, die ook alle activiteiten voorlopig weer hebben afgelast. Net als zij
vinden wij het niet verantwoord om nu in grotere groepen bij elkaar te
komen. Gezondheid is een groot goed en daarmee mag geen enkel risico
genomen worden. Zodra het weer mogelijk en verantwoord is om wat te
organiseren zullen wij dat uiteraard doen.
Als kleine compensatie voor het wegvallen van de feestelijkheden bieden
wij U graag de bij dit boekje gevoegde eigen gemaakte kerstkaart aan.

Wij gedenken ......
Overleden is:
op 18 oktober j.l.:
de heer K.C. Pieterse, Pronsweide, Winterswijk
in de leeftijd van 91 jaar.
Dat hij moge rusten in vrede.

In memoriam Jan Hofman.
Toen Jan in 2006 lid werd van onze afdeling zal hij niet vermoed hebben, dat hij zo’n belangrijke rol binnen de afdeling zou gaan spelen.
Want dat heeft hij gedaan.
Vanaf het moment dat hij voorzitter werd in 2007 tot medio 2021, toen
hij om gezondheidsredenen noodgedwongen moest aftreden, was Jan
actief bezig, niet alleen voor onze leden, maar voor alle Aaltense
senioren.
Het voorzitterschap heeft hij altijd met veel enthousiasme vervuld. Hij
bereidde zich terdege voor, leidde de bestuurs- en ledenvergaderingen
altijd op een prettige wijze en opende en sloot die meestal met een
toepasselijk woordje. En hij heeft er ook voor gezorgd, dat in het
parochiecentrum een biljarttafel werd geplaatst.
Als voorzitter heeft hij onze afdeling vertegenwoordigd op talrijke
vergaderingen van KBO Gelderland en van het clusteroverleg met de
KBO-afdelingen uit naburige gemeenten. Jarenlang was hij bestuurslid
van de Samenwerkende Ouderenbonden Aalten (SOBA) en hielp in die
hoedanigheid ook actief mee aan de organisatie van bijvoorbeeld de
jaarlijkse fietstochten en de Seniorenbeurs.
Het was dan ook meer dan terecht, dat het bestuur van KBO Gelderland
hem voor al zijn verdiensten bij zijn afscheid de zilveren bondsspeld
met goud van de KBO heeft toegekend.
En door Jan te benoemen tot erelid van de afdeling hebben ook onze
leden hun waardering laten blijken voor zijn vele werk.
Wij zullen Jan erg missen.
Maar voor Dettie, zijn kinderen en hun gezinnen zal dat nog veel meer
het geval zijn. Wij wensen hen alle sterkte daarbij.
Dat Jan moge rusten in vrede.
ls voorzitterof allerlei welke stempel hij dat hijnen is van 207 tot medio
dit jaar voorzitter daarvan geweest.
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Dat in ’t komend jaar alles anders is,
en de situatie eindelijk als vanouds weer is.
Waarin corona weer gewoon een biertje is,
en een dissel alleen iets voor aan een caravan is.
Waarin de pandemie verdwenen is,
en geen persconferentie noodzakelijk is.
Waarin het prikken geen item meer is,
en praktisch iedereen gevaccineerd dan is.
Waarin 1,5 m afstand niet meer nodig is,
en positief echt alleen maar gunstig is.
Waarin isolatie alleen nog afdichting is,
en een wattenstaafje alleen voor orenschoonmaak is.
Waarin de QR-code check helemaal verdwenen is,
en een mondkapje alleen tegen stof nog nodig is.
Waarin 2 G of 3 G niet aan de orde meer is,
en cafébezoek ’s avonds weer mogelijk is.
Waarin een hoest of nies normaal weer is,
en geen elleboog daarvoor nodig is.
Waarin bezoek aan huis niet beperkt meer is,
en sporten met publiek weer toegestaan is.
Waarin de ziekenhuisbezetting normaal weer is,
en voor de verplegers er geen stress meer is.
Waarin quarantaine niet meer nodig is,
en de GGD helemaal afgeschaald is.
Waarin een test weer een examen is,
en de corona-app verdwenen is.
Waarin het oude normaal terug dus is,
wij hopen, dat in 2022 dit het geval weer is.
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Wat zou U graag willen doen?
Dit vindt U misschien een vraag, die in deze
coronatijd niet gesteld moet worden. Maar misschien
juist ook wel. Want U hebt nu alle tijd om daarover
na te denken.
Tijdens de ledenvergadering van 13 oktober j.l. is
uitvoerig gesproken over mogelijke activiteiten, maar
er is toen geen beslissing daarover genomen.
Alvorens nieuwe activiteiten te plannen (zodra dat weer mogelijk is) zouden
wij graag willen weten waar U behoefte aan hebt.
Dat kan van alles zijn. Bingo bijvoorbeeld of bridgen, of fietsen of wandelen.
Deze activiteiten zijn tijdens de vergadering genoemd, maar er zijn er
natuurlijk nog veel meer te bedenken.
Wat zou u nu leuk vinden om eens één keer, of wekelijks, of maandelijks te
doen? Dat hoeven niet persé groepsactiviteiten te zijn. Ook activiteiten met
z’n tweeën of met een stel zijn denkbaar.
Laat het ons weten. Wij zullen dan kijken aan welke activiteiten het meeste
behoefte bestaat en proberen die dan te organiseren. Voor activiteiten met
z’n tweeën of met een stel willen we een oproep plaatsen.
Het zou mooi zijn, dat U ook zou willen helpen met het organiseren.
Bij die KBOekje is een formulier gevoegd, waarop U kunt aangeven waaraan
U behoefte heeft. Dit formulier kan worden ingeleverd bij Ina Bennink of
Frits Weijers van de activiteitencommissie. Hun adres staat op de achterkant
van dit KBOekje.
Als U liever mailt, dan kan dat ook. Het gemakkelijkste is dan dat U gebruik
maakt van het contactformulier, dat U kunt vinden onder de rubriek Contact
van onze website: www.kboaalten.nl.
Maar een mail sturen naar info@kboaalten.nl kan natuurlijk ook.
Doet U mee?

Ledenadministratie.
Gaat U verhuizen, hebt U een ander telefoonnummer of
banknummer gekregen? Bent U intussen misschien ook
aan het e-mailen of hebt U een ander e-mailadres?
Laat dat ons weten.
Geef de wijzigingen door aan de secretaris, waarvan U de
adresgegevens vindt op de achterkant van dit KBOekje.

KBO-PCOB: altijd bezig met belangenbehartiging.
KBO-PCOB is de afgelopen tijd op allerlei terreinen weer actief geweest als
belangenbehartiger van U als lid en van
de senioren in het algemeen.
Zo maar een greep daaruit:
-mede door toedoen van KBO-PCOB heeft de Tweede Kamer een motie
aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om met een heldere
uitwerking te komen die leidt tot perspectief op indexatie van de
pensioenen per 2022, een eerlijke overstap van het oude naar het nieuwe
stelsel, meer zeggenschap van gepensioneerden en het betrekken van de
seniorenorganisaties bij het overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord;
-er is een petitie voor boostervaccin gestart. De noodzaak om dat beschikbaar te stellen, wordt met de dag groter. In de petitie wordt het kabinet en
de Tweede Kamer opgeroepen om haast te maken met deze booster. KBOPCOB wil voor alle 60-plussers die dat willen de mogelijkheid voor een
boostervaccin op korte termijn. De petitie is door bijna 5000 mensen
ondertekend en intussen aangebonden aan de Tweede Kamer.
-mede door toedoen van KBO-PCOB is 2 miljoen euro subsidie verkregen
voor onderzoek naar het verloop en de behandeling van COVID-19 bij
ouderen. Bijzonder is dat ouderen nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken zijn. Meer dan 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten
vanaf 70 jaar. Achteruitgang in dagelijks functioneren komt ook veel voor.
Behandeling op maat begint met een goede inschatting van prognose en
kennis over de ziekte. Daar richt het onderzoek zich dan ook op;
-de collectieve zorgverzekering van het Zilberen Kruis, die U als lid kunt
afsluiten, is de beste voor senioren. Hij is op maat gemaakt voor mensen
van 50 jaar en ouder met meer fysiotherapie, een goede vergoeding voor
bril of lenzen, een mooie regeling voor alternatieve geneeswijzen en
slaaptherapie en een vergoeding voor vervangende mantelzorg;
Wilt U regelmatig op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van
KBO-PCOB?
Meld U dan aan voor de verenigingsnieuwsbrief via de website www. kbopcob.nl/ nieuwsbrieven.

Dank je wel stemmers en Rabobank!
De Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ondersteunt jaarlijks met de Rabo Club-supportactie verenigingen en stichtingen. De leden van
de bank konden stemmen op verenigingen en
stichtingen die zij een warm hart toedragen. Iedere stem is geld waard.
Ook wij hadden ons aangemeld voor deelname en U gevraagd om op ons
te stemmen. En dat hebben verschillende leden gedaan.
Onlangs zijn de deelnemende verenigingen op de hoogte gesteld van het
resultaat van de actie. Wij krijgen een bedrag van € 108,29 op onze
rekening gestort.
Prachtig toch!
Al degenen die op ons gestemd hebben, en natuurlijk ook de Rabobank,
hartelijk bedankt.

Neem de tijd……..
Neem de tijd om te lachen,
het is muziek voor je ziel.
Neem de tijd om te huilen,
het is een weerspiegeling van je hart.
Neem de tijd om te lezen,
het is de basis van je kennis.
Neem te tijd om te denken,
het is de bron van je kracht.
Neem de tijd om te dromen,
het is de weg naar je inspiratie.
Neem de tijd om te genieten,
het is de poort naar je geluk.
Neem de tijd om er te zijn voor een ander,
het is niet moeilijk en het maakt je blij.
Neem de tijd om wat te maken van je leven,
het is niet voor niets aan je gegeven!

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: (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

