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De beste wensen voor 2022.
In “normale” tijden zouden we dit elkaar toegewenst
hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie met een ferme
handdruk of een dikke kus. Maar ja, begin januari
waren er geen bijeenkomsten mogelijk, dus kon er
ook geen nieuwjaarsreceptie worden gehouden.
Daarom wensen wij U op deze wijze alle goeds toe
voor het komende jaar. Dat het U mag brengen wat
U ervan hoopt en verwacht.
En dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn.
Wij denken, dat iedereen wel hoopt, dat in 2022 eindelijk de coronapandemie zal kunnen worden bedwongen en weer het “oude” leven kan
worden opgepakt.
Waarschijnlijk hoopt U persoonlijk op nog veel meer, afhankelijk van Uw
persoonlijke situatie natuurlijk.
En wat zijn Uw verwachtingen voor 2022? Bijvoorbeeld van de nieuwe
regering? Een aansprekend motto hebben ze in ieder geval wel: “omzien
naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Maar zullen ze dat in de praktijk ook kunnen waarmaken? We zullen het moeten afwachten.
Tussen haakjes, zou de regering het omzien naar elkaar van ons afgekeken
hebben? Door oud voorzitter Jan Hofman en na zijn aftreden ook door ons
– laatstelijk nog in het KBOekje van nov/dec – is verschillende malen aan U
gevraagd dat te doen.
U hebt persoonlijk natuurlijk nog veel meer verwachtingen, die van persoon tot persoon zullen verschillen.
Als bestuur hopen we niet alleen maar verwachten wij ook, dat in het
komend jaar wij elkaar weer als vanouds zullen kunnen ontmoeten. Helaas
kunnen wij niet de garantie geven, dat deze hoop en verwachting uitkomt.
Hartelijke groet en ….blijf omzien naar elkaar.
Het bestuur

Activiteitenkalender
10 februari:

Activiteitenkalender

Politieke bijeenkomst (onder voorbehoud!)
Partycentrum ’t Noorden; aanvang 14.30 uur
Organisatie: SOBA.
Zie ook verderop in dit KBOekje onder: 2022 Een vooruitblik.

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Nog geen eigen activiteiten, ook geen nieuwe ideeën daarvoor.
We hebben dan wel geen harde lockdown meer, maar lang nog niet alles is
mogelijk. En de besmettingscijfers zijn nog erg verontrustend. Gevreesd
moet worden dat er op korte termijn weinig versoepelingen zullen kunnen
komen.
Wij vonden het daarom niet verstandig om nu al concrete data vast te
stellen voor onze eigen activiteiten.
Jammer maar het is niet anders.
Maar ook jammer vonden wij het, dat we geen enkele
reacties hebben gekregen op onze oproep in het
vorige KBOekje om met ideeën te komen voor activiteiten, die we zouden kunnen organiseren.
Bent U er door de drukte tijdens de feestdagen niet
aan toe gekomen of bent U het gewoon vergeten?
U krijgt een nieuwe kans.
Nogmaals de vraag dus: aan welke activiteiten hebt U behoefte? Dat kan
van alles zijn, bijvoorbeeld bingo, bridgen, fietsen, wandelen, maar er zijn
er natuurlijk nog veel meer te bedenken. Het hoeven niet persé groepsactiviteiten te zijn, maar ook activiteiten, die met z’n tweeën of met een
stelletje ondernomen kunnen worden..
Opgave kan door inlevering van het enqueteformulier, dat bij het vorige
KBOekje was gevoegd, bij Ina Bennink of Frits Weijers. Hun adres staat op
de achterzijde van dit KBOekje.
Mailen is ook mogelijk naar info@kboaalten.nl en invulling van het contactformulier, dat op onze website (www.kboaalten.nl) onder de rubriek
Contact te vinden is, kan ook.
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Wij gedenken…….
Overleden zijn:
de heer H.J. Roerdink, Groothuizerlaan 16, Dinxperlo
in de leeftijd van 86 jaar;
mevrouw E.B. Bennink-Hogenkamp, Brukterenstraat 5,
Aalten in de leeftijd van 97 jaar;
de heer G.M. Rots, Ambthuiswal 15-I, Bredevoort,
in de leeftijd van 92 jaar..
Dat zij mogen rusten in vrede.

Rijbewijskeuringen.
Als U vanwege uw leeftijd om het rijbewijs te kunnen
behouden medisch gekeurd moet worden kan via de
KBO een goedkope keuring worden geregeld.
U kunt voor die keuring terecht in het Borchuus, Kerkstraat 3 te Varsseveld. De keuringen in het eerste halfjaar 2022 zijn op de zaterdagen: 12 februari, 12 maart, 9
april, 7 mei en 11 juni.
Sinds de wachtlijsten zijn weggewerkt zijn de geldigheidstermijnen ingekort. Na ontvangst van de verwijzing naar een keuringsarts moet de keuring binnen 3 maanden plaatsvinden. Na ontvangst van de goedkeuring
moet de verlenging van het rijbewijs binnen 3 maanden worden aangevraagd.
Aanmelding voor deze keuring kan bij Jan Meijnen, tel. 0543 47 65 13,
email: a. meijnen@kpnplanet.nl.

Onze bestuursleden zijn nu UBO’s!
Wat heeft dit nu weer te betekenen zult U zich misschien afvragen.
Europese regelgeving verplicht elke vereniging/stichting alle belanghebbenden daarvan (in het Engels Ultimate Beneficial Owners, afgekort UBO)
in te schrijven in een apart register. Dit om meer duidelijkheid te krijgen
wie de belanghebbenden precies zijn. En die duidelijkheid moet dan weer
bijdragen aan het voorkomen van fraude en andere mogelijke criminele
activiteiten.
Van onze club moeten alle bestuurders als UBO worden aangemerkt en zijn
in het register bijgeschreven.
Ze hebben er dus een mooie titel bij maar of ze er ook trots op zijn?
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2021 Een terugblik.

Weer een uitzonderlijk jaar, dat was
2021 zeker. En ook nog jaar met een
donkere rand. We moesten afscheid
nemen van onze voorzitter Jan
Hofman. Een groot gemis.
Niet voor niets heeft het bestuur
van KBO Gelderland hem de erepenning in zilver met goud toegekend en is hij benoemd tot erelid
van onze afdeling.
Het jaar begon met een strenge
lockdown met als consequentie, dat
er helemaal niets kon. Geen nieuwjaarsreceptie dus, geen paasstukjes
maken, geen verrassingstocht, geen
viering van ons 50-jarig jubileum.
De eerste activiteiten waren pas in
augustus en september. En dat waren ook nog niet onze eigen activiteiten, maar de fietstochten van
de SOBA, die wij overigens wel mee
georganiseerd hebben.
Onze eerste eigen activiteit was pas
de (uitgestelde) ledenvergadering in
oktober. Daarin werden onder meer
alle aftredende bestuursleden herbenoemd, ook zij die in al 2020 aftredend waren. Dat moest nog omdat er toen geen ledenvergadering
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is geweest.
De ledenvergadering was meteen
de laatste activiteit in 2021. Geen
seizoenopening dus, geen seniorenbeurs, geen kerststukjes maken en
geen advents/kerstviering.
Wat gelukkig wel gewoon is doorgegaan is de bezorging van het
KBO-PCOB_Magazine met daarin
ons eigen KBOekje. Ook de verjaardagskaarten zijn gehele jaar door
gewoon bezorgd.
Het bestuurlijk werk is eveneens zo
veel mogelijk doorgegaan, coronaproof uiteraard en in de loop van
2021 is onze eigen website in de
lucht gekomen (www.kboaalten.nl).
Voorzover ze niet werden afgelast
zijn vergaderingen van de provinciale KBO, van het cluster, van de
SOBA en het ouderenplatform door
een afvaardiging van ons bestuur
bijgewoond.
In oktober werden de bewoners en
het personeel van de verzorgingshuizen in de gemeente Aalten evenals verleden jaar in het kader van de
Dag van de Ouderen door de SOBA
verrast met een heerlijke tractie.
En tenslotte, als kleine compensatie
voor het wegvallen van alle
activiteiten hebben alle leden
evenals in 2020 weer een eigen
gemaakte kerstkaart mogen ontvangen.

2022 Een vooruitblik.

Op het begin van 2022 hoeft al niet
meer vooruit geblikt te worden. Dat
is al achter de rug. En om nu te zeggen, het zag er hoopvol uit: nee.
Maar daarom niet getreurd, het jaar
is nog lang en het kan alleen maar
beter worden.
Een eerste verbetering zou al zijn,
de benoeming van een nieuwe
voorzitter. Wij gaan er van uit dat
het ons in het begin van het jaar zal
lukken een kandidaat hiervoor te
vinden.
Een verdere verbetering zal zijn, u
raadt het al, de beteugeling van de
corona-pandemie, zodat er weer
meer mogelijk is.
De SOBA heeft vooruitlopend daarop al wel een activiteit gepland: een
politieke bijeenkomst op 10 februari
a.s bij ’t Noorden. Dit moest nu wel
omdat in maart gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.
Als deze bijeenkomst niet door kan
gaan wordt dit in Aalten Vooruit en
de Band van 1 en/of 8 februari bekend gemaakt.
De lijsttrekkers van de fracties in de

Aaltense gemeenteraad zullen hun
partijprogramma komen toelichten.
En er is alle gelegenheid om vragen
aan hun te stellen.
Wat onze eigen activiteiten betreft,
we gaan er van uit dat in maart
weer de ledenvergadering zal kunnen worden gehouden.
Er was door de activiteitencommissie een mooi programma voorbereid voor de nieuwjaarsreceptie.
Het duo Een en Ander zou komen
optreden. Nu is het de bedoeling
dat dit duo in april ons komt verrassen.
En natuurlijk gaan we in mei ook
weer een verrassingstocht organiseren ter afsluiting van het seizoen.
Exacte data voor deze activiteiten
zijn nog niet vastgesteld. Zodra dat
het geval is zullen we die publiceren
in het KBOekje.
We hopen van ganser harte dit
allemaal kan doorgaan
In het nieuwe seizoen, dat in september altijd van start gaat, zullen
we geen gebruik meer kunnen maken van het parochiecentrum omdat de kerk per 13 juni sluit.
Waar we dan heen zullen gaan? We
weten het op dit moment nog niet.
Zodra daarover meer bekend is
leest U het in ons KBOekje, dat in
ieder geval het gehele jaar door
weer verschijnen zal.
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Dagelijks telefonisch spreekuur voor vragen over het OV.
Het openbaar vervoer is er voor
iedereen. Maar reizen met het openbaar vervoer kan voor ouderen ingewikkeld lijken. Daarom zijn er OVambassadeurs. Deze senioren hebben veel kennis van en passie voor
het openbaar vervoer en maken
vrijwillig ouderen wegwijs in het
reizen met bus of trein.
Zij geven antwoord op al uw vragen over het gebruik van het OV.
Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de
40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de
coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van
abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen
afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De
OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.
Het telefoonnummer: 038 - 303 70 10. Het is bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Meer informatie is te vinden op: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Collectiviteitskorting op schadeverzekeringen bij Univé
Als lid van KBO Gelderland kunt bij Univé een schadeverzekering afsluiten met een collectiviteitskorting van
minimaal 5% op de premie.
Autoverzekering, motorverzekering, wonen (inboedel en
opstal)verzekering, rechtsbijstandsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, doorlopende reisverzekering,
fietsverzekering (ook E-bike!), caravan -en camperverzekering, zijn voorbeelden van verzekeringen, die U kunt afsluiten.
Wilt U meer hierover weten?
Kijk dan op www.unive.nl/contact of neem contact op via telefoonnummer
088-5520303.
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Dank je wel vrijwilligers!
Ondanks alle coronamaatregelen en het als gevolg
daarvan noodgedwongen moeten laten vervallen
van verschillende activiteiten, zijn in 2021 toch nog
heel wat vrijwilligers actief geweest.
Een dank je wel aan deze personen is zeker op zijn
plaats.
Als namen genoemd worden bestaat het risico, dat
iemand vergeten wordt. Dat risico nemen we maar
want onze vrijwilligers verdienen het om in het
zonnetje gezet te worden.
Verschillende van hen doen het vrijwilligerswerk ook al jaren.
Wie zijn dat dan wel?
De distributeurs en bezorgers van het KBO-PCOB Magazine/KBOekje: Lies
Brethouwer, Theo v.d. Elzen, Leni Blij, Agnes Weijers, Toon Hummelink,
Gerard ten Barge (2 wijken!), Jan Verhoeven en Jan Hofman (in herinnering);
De maker van het KBOekje: Jan Ebbers;
De vertegenwoordiger in de SOBA: Jan Hofman (in herinnering), Henk
Eijkelkamp;
De ouderenadviseur: Henk Eijkelkamp;
De belastinginvulhulpen: Henk Eijkelkamp, Joke Hubers en Kees Schippers;
De activiteitencommissie: Frits Weijers en Ina Bennink;
De bezoekersgroep: Detty Hofman, Ina Bennink en Mieke Goedhals;
De verjaardagskaarten: Lia Ebbers (maken), Agnes Weijers en Lia en Jan
Ebbers (bezorgen);
De kerstkaarten: Lia Ebbers (maken); bezorgers KBOekje (bezorgen);
Rijbewijskeuringen regelen: Jan Meinen;
De medewerk(st)ers aan de SOBA-fietstochten: Jan Ebbers, Frits Weijers,
Emma en Henk Bijlsma, Maria en Gerard ten Barge;
Biljarten: Jan Hofman (in herinnering), Hans Raben, Frits Weijers;
Zonder hun inzet zou er het afgelopen jaar nog veel minder zijn gebeurd
dan nu het geval is geweest.
Allen, nogmaals, dank je wel!
Graag rekenen wij in 2022 weer op uw hulp.
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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

