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U mag weer gaan stemmen. Doen!
Een keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit jaar gebeurt dat ook
weer en wel op woensdag 16 maart 2022.
Vanaf 1 januari 2022 zijn er 345 gemeenten in Nederland. De grootte van de raad van een gemeente hangt
af van het aantal inwoners. De grootste gemeenteraden hebben 45 leden, de kleinste hebben 9 leden.
Het aantal raadsleden is altijd oneven.
In Aalten bestaat de gemeenteraad uit 21 leden.
De raad staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt de
inwoners. De belangrijkste taken van de raad zijn het aangeven van de
grote beleidslijnen, het controleren van de uitvoering daarvan door burgemeester en wethouders en het vaststellen van de gemeentebegroting.
De politieke partijen, die zitting hebben in de gemeenteraad, hebben allemaal een eigen programma, waarin staat wat zij van plan zijn om in de
komende 4 jaar in Aalten te gaan doen.
De SOBA wilde een bijeenkomst organiseren, waarin de partijen hun programma zouden komen toelichten. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen heeft men echter moeten besluiten die bijeenkomst niet
door te laten gaan.
Maar in de plaatselijke pers zullen de politieke partijen ongetwijfeld hun
programma ook presenteren. Daar kunt U informatie over het voorgestane
beleid dus ook vinden.
U krijgt een oproep van de gemeente om te gaan stemmen. Bent U
verhinderd, dan kunt U altijd iemand anders machtigen om voor U te
stemmen.
Stemmen is een recht. Maak er gebruik van!
Hartelijke groet en ………. blijf naar elkaar omzien.
Het bestuur.

Activiteitenkalender
30 maart:
11 april:
18 mei:
14 september:

Activiteitenkalender

Ledenvergadering
Nadere bijzonderheden in volgende KBOekje
Paasstukjes maken
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
Verrassingstocht
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
Viering 50(+1) jarig jubileum
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

We kunnen weer. Hoera!
U ziet het, de activiteitenkalender is weer gevuld.
In het vorige KBOekje stond alleen de politieke bijeenkomst van de SOBA vermeld, maar deze is, zoals U hebt
kunnen lezen in de plaatselijke pers, afgelast.
Het SOBA-bestuur vond een bijeenkomst van een groep
activiteiten
mensen, die ook nog tot een risicogroep (senioren) behoren, niet verantwoord.
Intussen is de situatie gelukkig gewijzigd.
Het kabinet heeft de corona-maatregelen aanmerkelijk versoepeld, waardoor er weer activiteiten mogelijk zijn.
Als eerste activiteit staat de ledenvergadering op het programma. Die kan
weer als vanouds in het parochiecentrum worden gehouden.
Bij het volgende KBOekje zal de uitnodiging en agenda daarvoor worden
gevoegd en zal aandacht aan de agendapunten worden besteed.

Een nieuw logo.
Is het U opgevallen, dat het KBOekje is voorzien van een nieuw logo?
Daarop stond altijd het logo van de KBO (op de voorpagina links boven).
Het landelijke samenwerkingsverband van KBO met PCOB heeft een nieuw
eigen logo en aanbevolen wordt om dit ook als afdelingen te gaan gebruiken.
En dat doen we dan ook.
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Wij gedenken…….
Overleden is:
mevrouw T.W. Rensink-Hogenkamp,
Koeweide 30 te Aalten,
in de leeftijd van 91 jaar
Dat zij moge rusten in vrede.

Belangenbehartiging nog steeds erg belangrijk.
Onlangs is de nieuwe regering aangetreden. In de
regeringsverklaring van het nieuwe kabinet stond
helaas niet erg veel over de senioren en wat er
stond was erg teleurstellend.
Al jaren blijft het besteedbaar inkomen van
ouderen achter bij de rest van de bevolking. Zijn
de pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd, nu wil de regering ook nog de
AOW loskoppelen van het minimumloon. Dat loon gaat omhoog maar niet
de AOW. Dus weer een financiële tegenvaller voor de senioren.
Voorafgaand aan het debat stuurde KBO-PCOB, met een brede coalitie van
andere senioren- en maatschappelijke organisaties, een brandbrief aan de
Tweede Kamer over de dreigende ontkoppeling van de AOW en de
geplande verhoging van het minimumloon vanaf 2024. Waarom die
ontkoppeling? Omdat handhaving van de koppeling 2,4 miljard euro (in
latere jaren oplopend tot 2,9 miljard) zou kosten. “Waar in het coalitieakkoord met tientallen miljarden wordt gesmeten, kan er wat het kabinet
betreft kennelijk niets af om AOW’ers mee te laten delen door de
koppeling op een fatsoenlijke manier in ere te houden” was de reactie van
KBO-PCOB hierop.
In het kamerdebat bleek dat de coalitiepartijen zijn geschrokken van de
laatste koopkrachtcijfers. Deze laten zien dat de meeste gepensioneerden
er de komende kabinetsperiode op achteruit gaan. Op verzoek van de
coalitie gaat het kabinet daarom in maart bekijken hoe de koopkrachtachteruitgang van AOW’ers gerepareerd kan worden.
KBO-PCOB is teleurgesteld dat premier Rutte het plan voor de ontkoppeling van de AOW voorlopig niet wil intrekken. Het laatste woord over de
AOW en de koopkracht is dan ook zeker nog niet gesproken.
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Dagje op pad? Dat kan ook met de buurtbus.
De streekbuslijnen van Arriva kent iedereen
wel. Maar kent U de buurtbus van Arriva
ook?
De buurtbus is een kleinere bus met zitplaatsen geschikt voor 8 personen die volgens een vaste dienstregeling een vaste
route rijdt. Er kan alleen een rollator mee,
geen rolstoel of scootmobiel. Het dragen van een mondkapje is verplicht.
De chauffeurs zijn vrijwilligers.
De buurtbus rijdt van en naar kleinere dorpen en dunbevolkte gebieden.
Op deze manier blijven ook deze gebieden bereikbaar. In de buurtbus kan
gebruik worden gemaakt van de OV-chipkaart. Daarnaast zijn er ritkaartjes
verkrijgbaar bij de chauffeur. Er kan met de pinpas betaald worden.
Binnen de gemeente Aalten bestaan 2 buurtbuslijnen.
Lijn 191 rijdt maandag t/m vrijdag van Aalten naar Ruurlo vv. Vanaf 7.00
uur ’s morgens rijdt de bus tot 17.02 uur ’s middags van Aalten via Bredevoort, de Domme Aanleg, Lichtenvoorde, Zieuwent, Mariënvelde naar
Ruurlo. Van Ruurlo terug naar Aalten kan uiterlijk om 18.00 uur.
In Aalten zijn er voor deze lijn haltes bij het NS station, aan de Ludgerstraat, bij de Pol, in het centrum, bij Zonneheuvel en bij zwembad ’t Walfort. In Bredevoort is aan de Tramstraat een halte. Maar het is ook mogelijk
op elke gewenste plaats op de route in te stappen als men duidelijk
aangeeft (bijv. door te zwaaien) dat men mee wilt.
Lijn 194 rijdt van maandag t/m vrijdag van Aalten naar Zelhem vv. Vanaf
6.55 uur tot 17.01 uur rijdt de bus van Aalten via Lintelo, de Heurne, Dinxperlo, Breedenbroek, Sinderen, Varsseveld, Halle naar Zelhem.
In Aalten zijn er voor deze lijn haltes bij het NS station, aan de Adm. de
Ruyterstraat, Aalten, in Lintelo bij Sluiskes, in de Heurne bij Bruggink en bij
de kerk en in Dinxperlo aan de weg naar de Heurne, bij het Groene
Kruisgebouw en aan het Willem van Oranjeplein. Maar ook op deze route is
het mogelijk op elke gewenste plaats in te stappen.
’s Avonds, op zaterdag en zondag rijdt op beide lijnen slechts de zgn.
Belbus. Die moet tenminste één uur voor vertrek bij Arriva per telefoon
(0900-1961) worden gereserveerd.
Voor algemene informatie kan gebeld worden naar 06-20924624.
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U kunt ons helpen.
Het is jammer, maar we moeten vaststellen,
dat ons ledenaantal de laatste paar jaar alleen
maar afneemt. Nu zijn er dat nog 225. De afname komt vooral doordat leden overlijden en
er nauwelijks nog nieuwe leden bijkomen.
Veel verenigingen, niet alleen ouderenorganisaties, hebben hiermee te kampen. De huidige
generatie heeft blijkbaar minder behoefte aan deelname aan het verenigingsleven. Daar kunnen we niet zo veel aan veranderen.
Maar daarnaast zal meespelen, dat de coronamaatregelen het de laatste
paar jaar niet mogelijk maakten om aan de weg te timmeren, met als gevolg minder bekendheid. Daar zou met Uw hulp wel wat aan te doen zijn.
Mond op mondreclame blijkt nog steeds een probaat middel te zijn om de
interesse van iemand te wekken, zeker als men iets te bieden heeft. En dat
hebben wij.
De KBO vormt samen met de PCOB een federatie en maakt zich sterk voor
een samenleving waarin ouderen volwaardig kunnen meedoen en mensen
omzien naar elkaar. Dat gebeurt landelijk, provinciaal en in de gemeente.
Op allerlei terreinen zijn er ontwikkelingen, die ook de ouderen raken.
Denk aan de AOW, aan de pensioenen, aan de zorg, aan de coronamaatregelen. Bij de regering, de politieke partijen, het provinciaal bestuur en de
gemeentelijke overheid worden bij elke ontwikkeling de belangen van de
ouderen onder de aandacht gebracht met zo nodig concrete voorstellen.
Een lid van de KBO kan verder profiteren van allerlei voordelige aanbiedingen (zie elders in dit boekje) en collectiviteitskortingen (bijvoorbeeld bij
het afsluiten van een zorgverzekering). Men kan ook hulp krijgen bij het
invullen van de belastingaangifte of van een ouderenadviseur en men kan
deelnemen aan plaatselijke bijeenkomsten en activiteiten, die zowel informatief als ontspannend zijn. Bovendien krijgt men iedere maand gratis het
interessante KBO-PCOB Magazine en de eigen nieuwsbrief (het KBOekje) in
de brievenbus.
Op de website van de landelijke KBO-PCOB (www.kbo-pcob.nl) van de
provinciale KBO (www.kbogelderland.nl) en de website van onze afdeling
(www.kboaalten.nl) is hierover alles te lezen.
Doet U mee aan deze mond op mondreclame actie?
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KBO-PCOB aanbiedingen.
De KBO-PCOB heeft een eigen webshop, waar U als lid van de KBO verschillende artikelen met veel voordeel
kunt kopen.
Ook voordelige energie-abonnementen
kunt U daar afsluiten. Die zijn eerlijk, blijvend voordelig én groen. Het is
mogelijk om vrijblijvend de besparing voor U persoonlijk te laten berekenen. En de overstap wordt ook voor U geregeld.
Er zijn ook bijvoorbeeld verschillende voordelige mobiele telefoons met
een noodknop te koop met Facebook, WhatsApp en YouTube daarop geïnstalleerd, evenals een bureautelefoon voor senioren.
Een verstelbare wandelstok is er ook te koop, evenals batterijen voor het
gehoorapparaat of een hometrainer of koortsthermometers.
Maar ook dvd’s, boeken en legpuzzels kunt U er kopen.
Airfryers vindt U er eveneens en zelfs E-bikes.
Voor elke aankoop geldt: 14 dagen bedenktijd en niet goed, geld terug.
Betalen kan via een bankoverschrijving of via Ideal.
Als U ergens hulp bij nodig hebt kunt U altijd terecht bij de klantenservice,
telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur via
nummer 085-4863364.
In deze webshop kunt U zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven
van KBO-PCOB, namelijk KBO-PCOB.nu en KBO-PCOOB Verenigingsnieuws.
KBO-PCOB.nu is bestemd voor leden en niet-leden en brengt nieuws over
de belangenbehartiging voor senioren, over landelijke en lokale acties en
over de visie van KBO-PCOB op thema’s die ouderen raken.
KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel om de 2 weken.
KBO-PCOB Verenigingsnieuws is alleen voor leden en brengt U op de
hoogte van alles wat er speelt binnen de vereniging. U kunt daarin lezen
over boeiende activiteiten en leerzame trainingen, krijgt u handvatten om
zelf praktisch aan de slag te gaan en u vindt er aantrekkelijke ledenvoordelen.
KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tienmaal per kalenderjaar.
De webshop is bereikbaar via klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl.
Het is beslist de moeite waard daar eens te gaan kijken.
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Veiligheid in huis.
Ons huis is zo’n belangrijke plek dat een veiligheidscontrole eigenlijk niet mag ontbreken.
Is alles in huis wel veilig? Zit er bijvoorbeeld
een kierstandhouder op de deur? Weet u waar
u aan moet denken om inbraak te voorkomen?
KBO-PCOB heeft veiligheidsadviseurs, die kosteloos bij u langs komen om te zien of uw huis aan de laatste veiligheidsmaatregelen voldoet.
Inbraak- en brandpreventie komen aan bod, maar ook kijkt de veiligheidsadviseur of uw huis zo ingericht is dat de kans op vallen zo klein mogelijk is.
Kortom, de veiligheidsadviseur geeft u tips en informatie zodat u weet wat
u kunt doen en waar u op kunt letten.
De veiligheidsadviseurs zijn goed opgeleid en hebben naast de basistraining
ouderenadvisering ook de training veiligheidsadviseur gevolgd.
Wilt U, dat een veiligheidsadviseur bij u op bezoek komt? Neem dan
contact op met KBO Gelderland via telefoonnummer 0481 450 252. Mailen
naar info@kbogelderland.nl kan ook

Veiligheid op de fiets.
Fietsen hoort bij ons Nederlanders. Wij worden er mee
groot gebracht. En we gaan er ook tot op hoge leeftijd
mee door. De elektrische fiets of E-bike komt steeds
meer in trek. Maar die werkt net even iets anders dan
een “gewone” fiets.
Hieronder een aantal praktische tips om veilig de weg op
te gaan.
1. Vertrek in een lage versnelling en met lage ondersteuning;
2. Schakel altijd terug in bochten;
3. Zet bij stilstand de ondersteuning op 0;
4. Zorg dat het zadel en het stuur goed afgesteld zijn en vastzitten;
5. Controleer regelmatig het bandenprofiel;
6. Controleer bij nat en koud weer de remmen voordat je vertrekt;
7. Rem rustig om onverwachte situaties te voorkomen;
8. Hou rekening met je snelheid;
9. Zorg dat je goed zichtbaar bent op afstand.
7

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

