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Nieuws- en mededelingenblad van de KBO afdeling Aalten

Jammer, maar helaas……!
In het vorige KBOekje hebben we U opgeroepen de
ledenvergadering van 30 maart te bezoeken. Dit
omdat in deze vergadering het voortbestaan van
de afdeling aan de orde zou komen.
Wij hadden gehoopt, dat deze oproep zou zorgen
voor een groot bezoekersaantal. Maar helaas, de
opkomst was zelfs minder dan tijdens de vorige
ledenvergaderingen. Naast het voltallige bestuur
waren slechts 23 leden aanwezig.
Het voornaamste agendapunt van deze vergadering was de vraag of er nog
wel behoefte is aan een eigen KBO afdeling. Dat punt heeft volop aandacht
gekregen.
Elders in dit KBOekje treft U het (verkorte) verslag van de vergadering aan.
Daarin kunt U kunt lezen waarom het bestuur heeft gemeend deze vraag
aan de orde te moeten stellen en hoe daarop gereageerd is.
De conclusie van de discussie was duidelijk: de aanwezige leden konden
ook geen oplossing aandragen voor de geschetste problemen. Zij zagen
daarom wel in, dat aan opheffing in feite niet meer te ontkomen is. Gebeurt dit niet dan zal over hooguit enkele jaren de afdeling een zachte
dood sterven.
Het bestuur heeft mandaat gekregen om de opheffing van de afdeling af te
handelen.
Dat zal nu gaan gebeuren, maar eerst zullen we nog ons 50 jarig jubileum
gaan vieren, dat dan helaas wel een viering met een zwart randje zal
worden.
Het is niet anders.
Hartelijke groet en ………. blijf naar elkaar omzien.
Het bestuur.

Activiteitenkalender
18 mei:
3 woensdagen in
augustus en september:
14 september:

Activiteitenkalender

Verrassingstocht
Zie de uitnodiging elders in dit KBOekje.
Fietstochten van de SOBA
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
Onder voorbehoud!
Viering 50(+1) jarig jubileum
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Nog geen nieuwe eigen activiteiten gepland.
De eerste 2 activiteiten na de coronacrisis zitten erop:
de ledenvergadering op 30 maart j.l en het maken van
paasbloemstukjes op 11 april j.l.
Viel de opkomst bij de ledenvergadering tegen, de
deelname aan het bloemstukjes maken was weer als
vanouds. Elders in KBOekje staat een korte impressie
daarvan.
Naast de verrassingstocht, tevens afsluiting van het seizoen, en de jubileumviering zijn (nog?) geen nieuwe eigen activiteiten gepland.
Wat de jubileumviering betreft, het programma daarvoor is in grote lijnen
rond. Daarover volgen t.z.t. nadere mededelingen, maar nu willen we U
alvast wel aanraden op 14 september de middag hiervoor vrij te houden.
Dat is beslist de moeite waard!
De andere bonden, waarmee we binnen de SOBA samenwerken (de PCOB
Aalten en de PCOB Dinxperlo) hebben tot nu toe ook geen activiteiten voor
de gezamenlijke bonden op het programma staan.
Wat waarschijnlijk wel zal plaatsvinden zijn de fietstochten, die de SOBA
elk jaar organiseert op 3 woensdagen in augustus en 3 in september.
Over het al dan niet doorgaan van de Ouderenbeurs, die voor de coronapandemie in het kader van de Dag van de Ouderen in oktober door de
SOBA georganiseerd werd in samenwerking met Dinxpers Belang, vindt nog
overleg plaats.
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Wij gedenken…….
Overleden zijn:
mevrouw H.J.E. Elschot-Scholten,
Koendersweg 8, Dinxperlo,
in de leeftijd van 71 jaar;
de heer G.B. Reiring,
Tubantenstraat 100, Aalten,
in de leeftijd van 91 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Bloemstukjes voor Pasen.
Nadat 2 achtereenvolgende jaren het
vanwege de coronamaatregelen niet
mogelijk was om gezamenlijk paasbloemstukjes te maken kon dat nu
gelukkig wel weer.
Op maandagmiddag 11 april j.l. was het
een gezellige puinhoop in het parochiecentrum. Maar liefst 12 dames hadden
zich opgegeven, waarvan er 10 aanwezig waren. Onder leiding van één heer, Frits Weijers, waren zij aan de slag
om met groen, bloemen, eieren en kuikentjes een schaal om te toveren tot
een prachtig paasbloemstuk. En voor de dames die verhinderd waren
maakte Frits een stukje.
Met zijn aanwijzingen en zo nodig zijn hulp leefde iedereen zich met veel
enthousiasme creatief uit met als resultaat prachtige paaspronkstukjes,
want zo kunnen ze best wel genoemd worden, voor thuis op tafel.
En ondanks dat iedereen met dezelfde materialen bezig was ontstonden er
heel verschillende stukjes. Er was er geen een hetzelfde. En elk stukje werd
voorzien van een door Frits gegraveerd stukje glas met de tekst Vrolijk
Pasen.
Na afloop was van de gezellige puinhoop niets meer te zien, want de dames hadden natuurlijk alles weer keurig opgeruimd.
Alle dames vonden het Jammer dat dit waarschijnlijk de laatste keer is
geweest, dat er bloemstukjes gemaakt konden worden.
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In het afgelopen seizoen kon er maar weinig doorgaan.
Maar nu zijn de beperkingen gelukkig voorbij.
En net als in de coronavrije jaren willen we het seizoen nu weer gaan
afsluiten met een verrassingstocht.
Waar de tocht heengaat is natuurlijk een verrassing.
U mag al wel weten dat we met auto's op stap gaan.
En dat U ook niet met een lege maag weer naar huis gaat.
Vooral degenen, die aan huis gebonden zijn en niet vaak een uitje hebben
willen we graag uitnodigen met ons mee te gaan.
Gebruik van een rollator of rolstoel is geen probleem.
Voor het vervoer hebben we auto´s nodig.
Daarvoor zoeken we chauffeurs.

De tocht is op woensdag 18 mei a.s.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij
partycentrum ’t Noorden,
Lichtenvoordsestraatweg 44, Aalten
Aanmelden voor 11 mei
door het aanmeldingsformulier in te leveren bij:
Frits Weijers, Reviusstraat 40, tel. 474638, email: f.weijers36@upcmail.nl
Ina Bennink, Eligiusstraat 20, tel. 472113, email: i.bennink@hotmail.nl
Kosten (streefbedrag):
€ 12,50 per persoon.
Nadere informatie:
te verkrijgen bij bovengenoemde personen.

U gaat toch ook mee?
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Verkort verslag algemene ledenvergadering 30 maart 2022.
Henk Eijkelkamp
kon als waarnemend voorzitter
29 leden welkom
heten, waaronder
het voltallige bestuur. Hij sprak van
een bewogen jaar vanwege corona
en het overlijden van oud-voorzitter
Jan Hofman. Hij herdacht de in
2021 en de tot nu toe in 2022
overleden leden en bedankte de
vrijwilligers, die in het afgelopen
aktief zijn geweest.
De notulen van de vorige
ledenvergadering, het jaarverslag
en het financieel verslag werden
ongewijzigd vastgesteld.
De kascontrolecommissie, waarin
de heer Lensink vanwege lichamelijk ongemak vervangen is door mevrouw ten Barge, meldde, dat de financiën in orde zijn bevonden. De
leden van de commissie werden
herbenoemd. Het voorstel van het
bestuur om de contributie niet te
verhogen werd overgenomen en de
begroting 2022 werd vastgesteld.
Het agendapunt bestuursverkiezing
vroeg meer tijd. De waarnemend
voorzitter lichtte uitgebreid toe
waarom het bestuur de vraag aan
de orde wilde stellen of wij nog wel
bestaansrecht hebben. Het ledental
loopt gestaag terug. Een nieuwe
voorzitter is nog steeds niet gevon-

den hoewel diverse kandidaten zijn
benaderd. De huidige generatie wil
zich niet meer binden. De bestuursleden hebben al jaren zitting vanwege gebrek aan nieuwe kandidaten, terwijl een vereniging juist
regelmatig van bestuursleden zou
moeten wisselen. Verschillende bestuursleden zijn niet meer herkiesbaar. Ook komt er geen respons als
de leden wat gevraagd wordt.
De aanwezige leden vonden het
jammer, dat de afdeling zou worden opgeheven, maar konden ook
geen oplossing aandragen. Er zijn
geen jonge senioren lid, waarop
een beroep zou kunnen worden
gedaan. Nauwere samenwerking
binnen de SOBA is geen alternatief.
De andere bonden kampen met
zelfde problemen. De afdeling zal
vanzelf een stille dood sterven. Aan
opheffing is niet meer te ontkomen.
Afscheid werd nog genomen van
Leni Blij als bestuurslid en Henk
Eijkelkamp werd herkozen.
De activiteitencommissie vertelde
wat er nog op het programma staat
en hoe de jubileumviering er in
grote lijnen uit zal gaan zien.
Nadat nog werd toegezegd, dat met
opheffing in ieder geval zal worden
gewacht tot na de jubileumviering
werd de vergadering gesloten en
volgde nog een gezellige bingo.
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KBO-PCOB op de bres voor een betere pensioenwet.
KBO-PCOB vindt samen met andere ouderenorganisaties, die deel uitmaken
van de Seniorencoalitie, het wetsvoorstel voor een nieuwe pensioenregeling
in de huidige vorm onacceptabel.
Op verschillende onderdelen heeft men
kritiek. Zo zouden al vóór 2027 de pensioenen geïndexeerd moeten worden,
maar daar is in het wetsvoorstel weinig zicht op.
Een ander punt van kritiek is, dat de koopkracht van het pensioen na 2027
op een structureel lager niveau zal komen te liggen. Voor het overgrote
deel van de gepensioneerden bedraagt de indexatieachterstand nu al rond
de 23%. Door de oplopende prijsinflatie wordt die achterstand alleen maar
groter en zou kunnen oplopen tot 40%. Dat is onacceptabel en het kabinet
breekt zijn belofte van een koopkrachtig pensioen.
Dat de pensioenen vanaf 2027 sneller kunnen worden verhoogd is mooi,
maar die verhoging komt te laat voor de gemiddelde gepensioneerde, die
rond de 77 jaar oud is.
De ouderenorganisaties vinden, dat het kabinet met dit wetsontwerp het
gewenste vertrouwen verspeelt. Het benodigde draagvlak voor de
vernieuwing van het pensioenstelsel komt op het spel te staan.
De organisaties willen dat draagvlak best wel bieden maar alleen op
voorwaarde dat met de belangen van 3,5 miljoen gepensioneerden
rekening wordt gehouden.
Rond het nieuwe pensioenstelsel staan nog veel vragen open. De Seniorencoalitie gaat de zeer uitgebreide en complexe regelgeving in de komende
tijd nader bestuderen.
Voor de behandeling daarvan in het parlement zal men met een grondige
reactie komen en de leden van de Tweede en Eerste Kamer oproepen om
de wetgeving te verbeteren.
Naast het kunnen indexeren van de pensioenen zal de Seniorencoalitie er
met name ook op toezien, dat het vooruitzicht op inhaalindexatie, dat een
eerlijke overstap naar het nieuwe stelsel en dat voldoende zeggenschap
van gepensioneerden daarover in de nieuwe wet veel beter geregeld zal
gaan worden.
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over 50 jaar KBO Aalten
vervolg
Wist U dat….behalve in het KBOekje, dat sinds 2007 verschijnt, ook altijd
informatie over onze afdeling te vinden is geweest op internet, vanaf 2012
tot en met 2020 op de website van KBO Gelderland en vanaf 2021 op de
eigen website www.kboaalten.nl?
Wist u, dat….er gedurende ons 50 jarig bestaan door de verschillende
activiteitencommissie heel veel verschillende activiteiten georganiseerd
zijn, waarvan het bezoek aan een vuilverwerkingscentrale, het bezoek aan
het provinciehuis te Arnhem, het spelen van golf, een huifkartocht en het
het bijwonen van een live tv-uitzending van het programma Tijd voor Max
wel erg bijzonder waren?
Wist U, dat….verschillende activiteiten al een lange traditie hebben, zoals
de advents/kerstviering (vanaf 1981), bloemstukjes maken t.g.v. kerst en
pasen (vanaf 2008), de nieuwjaarsreceptie (vanaf 2008) en de verrassingstocht (vanaf 2011)?
Wist U, dat….we als afdeling 3 keer met de MuseumPlusBus een museum
hebben bezocht, te weten in 2012 het Openluchtmuseum te Arnhem, in
2013 het Cobra museum in Amstelveen en in 2017 het museum Twentse
Welle in Enschede?
Wist U, dat….we in 2018 als afdeling in een verhalenwedstrijd, georganiseerd door de MuseumPlusBus organisatie, de eerste prijs hebben gewonnen in de vorm van een “feestelijk” bezoek aan het Noordbrabants
Museum te ’s Hertogenbosch
Wist U, dat…onze afdeling vertegenwoordigers heeft gehad in verschillende officiële adviesorganen van de gemeente, zoals de Seniorenraad, die
later is vervangen door de Stichting Senioren- en Gehandicaptenraad en in
de WMO-raad, die later vervangen is door de Sociale Raad?
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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
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

