Het KBOekje

Jaargang 16
mei
2022

Nieuws- en mededelingenblad van de KBO afdeling Aalten

Erg jammer, maar wel begrijpelijk.
Van verschillende kanten hebben we reacties gekregen op het besluit om onze afdeling aan het eind
van het jaar op te heffen.
De teneur van bijna alle reacties was: we vinden het
heel jammer dat jullie er mee stoppen, maar
gehoord hebbende wat er speelt, kunnen we wel
begrijpen, dat jullie tot dit besluit gekomen zijn.
Bij verschillende reacties werd aangegeven dat het probleem om nieuwe
bestuursleden te vinden over niet al te lange tijd ook bij hun zal gaan
spelen en zij dan ook voor dezelfde keuze zullen komen te staan.
Aan het definitief opheffen van de afdeling gaat trouwens nog wel wat
vooraf. Alleen een besluit van het bestuur en de instemming daarmee van
de aanwezige leden tijdens een reguliere ledenvergadering is niet voldoende.
Volgens onze statuten moet een aparte ledenvergadering worden gehouden met ontbinding van de afdeling als enige agendapunt. Alle leden moeten tenminste 2 weken van tevoren een uitnodiging voor deze vergadering
krijgen en op de agenda moet uitdrukkelijk worden vermeld, dat de
ontbinding van de afdeling aan de orde komt.
Het besluit tot ontbinding moet met tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen worden genomen en is pas definitief als het bestuur
van KBO Gelderland daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht.
Het laatste woord over de opheffing – officieel dus de ontbinding – van de
afdeling is dus nog niet gezegd.
Wanneer deze laatste ledenvergadering zal worden gehouden is nu nog
niet te zeggen. Het zal in ieder geval zijn nadat de jubileumviering heeft
plaatsgevonden. Vroegtijdig krijgt U daarvoor een uitnodiging met agenda.
Hartelijke groet en ………. blijf naar elkaar omzien.
Het bestuur.

Activiteitenkalender
3 woensdagen in
augustus en september:
14 september:

Activiteitenkalender

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 slechts één eigen activiteit.
U ziet het: er staat nog maar één eigen activiteit in de activiteitenkalender.
Het is nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk zal dit wel zo blijven.
Dat betekent dan, dat de jubileumreceptie zowel de
eerste als de laatste activiteit van het seizoen
2022/2023 zal zijn. En het is dan ook nog niet alleen
de laatste activiteit van het seizoen, maar zelfs de
allerlaatste activiteit, die onze afdeling organiseert.
Eigenlijk willen we daar op dit moment nog niet zo bij stil staan en zeker
niet tijdens de jubileumviering, maar het is waarschijnlijk wel een feit.
Wat de jubileumviering betreft, de speciaal daarvoor ingestelde commissie
heeft een prachtig programma samengesteld. Hoe dat er uit ziet hoort U
t.z.t. maar nu kunnen we al wel vast verklappen, dat de viering zal plaatsvinden in het Noorden, dat U niet met een lege maag naar huis zult gaan
en dat deelname daaraan helemaal niets gaat kosten. Dus woensdagmiddag 14 september vrijhouden hiervoor.
Wat ook nog plaatsvindt, maar niet in de activiteitenkalender vermeld wordt, zijn de goedkope rijbewijskeuringen.
De keuringen in het tweede halfjaar van 2022 zijn gepland op de zaterdagen 16 juli, 27 augustus, 17
september, 15 oktober, 12 november en 10 december.
De kosten zijn verhoogd naar € 30,--.
Aanmelding hiervoor kan bij de heer Meinen. Zijn telefoonnummer en
emailadres staan op de achterzijde van dit KBOekje.
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Verrassende tocht naar cultureel erfgoed.
Je weet nooit waar je terecht komt als je deelneemt aan de verrassingstocht. Dat is een van de redenen die deze tocht altijd zo leuk maakt. Buiten
dat het ook altijd erg gezellig is natuurlijk.
Woensdag 18 mei hadden zich bij prachtig weer 31 deelnemers verzameld
op het parkeerterrein van partycentum ’t Noorden. Met 9 auto’s werd aan
de tocht begonnen. Onder meer via de Barloseweg en de Zilverbekendijk
ging de tocht naar Harreveld en van daaruit richting Halle. Het einddoel
bleek Zelhem te zijn en wel het museum Smedekinck.
Daar werden we ontvangen door de beheerder, die
eerst in het kort iets vertelde over het ontstaan van
het museum. Het bestaat sinds 2007 en is ondergebracht in een voormalige boerderij met stallen. Het
geheel is aangemerkt als cultureel erfgoed, is prachtig
gerestaureerd en het Pieterpad loopt er langs.
Vervolgens werden we in groepen verdeeld en kon onder leiding van een
gids het tentoongestelde worden bekeken.
In de boerderij zelf waren verschillende ruimtes ingericht als vroeger. Zo
was er een schoolklas uit 1900, een boerenleenbankkantoor en verschillende vertrekken die vroeger in een boerderij waren, zoals de linnenkamer.
En ook was er een trouwzaal uit de voormalige gemeente Zelhem en een
expositie van glas in lood.
Halverwege de middag konden we genieten van een kopje koffie of thee
met een stuk heerlijke “plaggenhendrik” koek.
Verder is er een “Schure” met aandacht voor oude ambachten en beroepen uit het begin van de vorige eeuw met o.a. een historische kruidenierswinkel, een dierenartspraktijk, een smederij, een slagerij en een timmerwerkplaats. Er was ook nog een boekbinder aan het werk.
Op het erf staat een kerkje, gewijd aan Ludger. een karloods met
gereedschappen en landbouwwerktuigen voor het bewerken van bouw- en
grasland, er is een bijenstal en ook nog een kruidentuin. Genoeg te zien dus
om er een middag door te kunnen brengen.
Bij terugkeer in Aalten kon in ’t Noorden genoten worden van een heerlijke
pannenkoek naar keuze met ijs na.
Ina en Frits, hartelijk bedankt voor deze culturele, leerzame, maar vooral
ook gezellige middag.
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Wij gedenken…….
Overleden zijn:
mevrouw E.B.A. Spanjaard-Ebbers,
Morgenzonweg 29, Winterswijk,
in de leeftijd van 80 jaar;
mevrouw W. Winters-v.d. Mark,
Jupiter 9, Aalten,
in de leeftijd van 81 jaar.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Meimaand, gedenkmaand.
In de maand mei gedenken we elk jaar weer de zwarte periode in onze geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog. En nu met de oorlog in Oekraïne
krijgt deze herdenking nog meer betekenis.
Veel Oekraïners zijn op de vlucht en hebben huis en haard moeten achterlaten. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben mensen hun huis verlaten om een veilig heenkomen te zoeken.
Een dezer dagen kregen wij van de heer Köchl
een handgeschreven brief uit augustus 1940
van een echtpaar uit Rotterdam, dat de familie
Wansing uit Aalten bedankt voor de opvang van
hun zoontje Henk. Na het bombardement op
Rotterdam vonden zij het veiliger voor hun
kinderen dat zij uit Rotterdam zouden weggaan.
Hoe de situatie in Rotterdam in augustus 1940 was blijkt wel uit deze brief,
die U hierna kunt lezen.
Rotterdam, 11/8/1940,
Geachte familie,
Met dezen bedanken wij U hartelijk voor opname van ons zoontje
Henk in Uw huisgezin. Wij hopen en verwachten, dat hij het U niet te
lastig zal maken en goed zal oppassen.
Het was voor ons een geheele opluchting toen wij hoorden dat Henk
goed was aangekomen en naar blijkt uit de kaart best wennen kan.
Het is anders erg stil in huis nu er zoo vier van de grootste druktemakers verdwenen zijn en het lijkt wel dat ze na het bombardement
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van de stad nog veel drukker waren geworden.
Het is hier in de stad nog lang niet rustig. Overdag veel Duitsche en
een enkel Engelsch vliegtuig en des avonds en ’s nachts de Engelsche.
Dan hoor je bommen ontploffen en daarbij het afweergeschut, zoodat
van rust weinig overblijft.
In Aalten lijkt het me een eldorado als wij de kaarten en briefjes lezen.
Alles zoo rustig, geen puin, stof en verbrande huizen.
Het mooiste van Rotterdam is weg. Alleen stadhuis en postkantoor,
hoewel zwaar beschadigd en de bibliotheek zijn overeind gebleven,
anders is de geheele binnenstad verdwenen. We hopen dat we niet
nog eens zullen meemaken en dat U er ook van gespaard moogt
blijven.
Van onze Groote Kerk en toren waarvan we hopen, dat U de kaart in
gezondheid ontvangen heeft, zijn enkel de muren en pilaren blijven
staan maar zal zeer waarschijnlijk weer opgeknapt worden.
Terwijl ik dit schrijft zijn er weer Engelschen aan ’t bombarderen. Zelfs
zondags laten ze je niet met rust.
Ik zou U willen vragen of U voor Henk een distributie textielkaart in
Aalten neemt daar wij z’n stamkaart niet bezitten of dat U de stamkaart overstuurt.
Nu verder de hartelijke groeten van mij en m’n huisgezin en bij voorbaat dankend,
N. van Walsum.

Zo maar enkele voorbeelden van belangenbehartiging.
Hoewel je daar niet altijd wat van merkt is
KBO-PCOB continu bezig met de behartiging
van de belangen van senioren.
Enkele voorbeelden van de laatste tijd:
-KBO-PCOB deelt de zorgen van het SWOV dat er relatief veel senioren op
de fiets onder de verkeersdoden zijn, is daarom niet tegen een advies om
de fietshelm te dragen, maar als je het wil verplichten, dan voor iedereen.
‘Gelijke fietsers, gelijke helmen,” vindt KBO-PCOB.
-KBO-PCOB heeft de handtekening gezet onder een nieuw Convenant
Contant Geld, dat ervoor wil zorgen dat aan de kassa met contant geld
betaald kan blijven worden, en niet alleen maar meer gepind kan worden.
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Geriatrische Trauma Unit in SKB Winterswijk.
Sinds kort kent het Koningin Beatrix
Ziekenhuis in Winterswijk een nieuwe
afdeling: de Geriatrische Trauma Unit
(GTU). Ouderen vanaf 70 jaar die een
bot breken komen hier terecht.
Zeventigplussers breken vaker een heup of een bovenbeen dan (jong)volwassenen. Meestal is er bij een val meer aan de hand. Andere gezondheidsproblemen kunnen de oorzaak zijn, zoals geheugenproblemen, slechte voeding, weinig beweging of het gebruik van meerdere medicijnen.
Ouderen zijn ook kwetsbaarder bij opname in het ziekenhuis. Ze zijn weg
uit hun vertrouwde omgeving en dan kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld angstig worden of verward raken. Ze kunnen dan niet meer zelfstandig functioneren.
Als een oudere met een gebroken heup op de spoedeisende hulp binnenkomt wordt hij/zij naar de GTU gebracht. Hier wordt op zoek gegaan naar
de oorzaak van de val, wordt gekeken naar de hele mens, zowel lichamelijk
als geestelijk en naar de thuissituatie. De familie en mantelzorger worden
er ook bij betrokken.
Er wordt intensief samengewerkt met Chirurgie, Orthopedie en Geriatrie
van opname tot ontslag. Ook revalidatie is onderdeel van het zorgproces.
Op de afdeling werken verpleegkundigen, die geschoold zijn in de geriatrie
en die, afhankelijk van het trauma, samen werken met onder andere een
diëtist, een logopedist, een zorgondersteuner, een geriatrie-fysiotherapeut
en een ergotherapeut. Er wordt alles aan gedaan om de ouderen in een
goede conditie te houden dan wel te brengen.
Een belangrijk onderdeel van de GTU is ook de gezamenlijke huiskamer. In
een vertrouwde omgeving met vaste gezichten krijgen de patiënten persoonlijke aandacht. Alles is gericht op het normale dag- en nachtritme. De
patiënten liggen niet te lang in bed, kleden zich aan en eten samen.
Er is activiteiten materiaal aanwezig en contact met andere patiënten is
mogelijk.
Je kunt er maar beter wegblijven, maar als je als zeventigplusser in het
ziekenhuis belandt met een gebroken heup dan is het mooi, dat deze
afdeling er is.
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over 50 jaar KBO Aalten
vervolg
Wist U dat….de verrassingstocht, die op 18 mei j.l. weer werd gehouden en
waarvan in U elders in dit KBOekje een verslag kunt lezen, de sinds 2013
terugkerende jaarlijkse afsluiting van het seizoen is geweest?
Wist u, dat….in de loop van de jaren de tocht naar heel wat verschillende
locaties heeft geleid, die, zoals dat hoort bij een verrassingstocht, tevoren
niet bekend werden gemaakt aan de deelnemers aan de tocht?
Wist U, dat….de eerste tocht in mei 2013 ging naar Cactus Oase van Cactus
Anny in Ruurlo?
Wist U, dat….in de volgende jaren de tocht ging naar het Oranjemuseum in
Diepenheim, naar Erve Brooks in Gelselaar, naar het museum “De sfeer van
weleer” in Rekken, naar Garten Picker in Weseke (Dld), naar de Haarbroekse vijvertuin in Harfsen, naar het Grenslandmuseum in Dinxperlo,
naar het CIVON (centrum voor innovatie) op het DRU complex in Ulft en
naar het museum Smedekinck te Zelhem?
Wist U, dat….elke verrassingstocht werd afgesloten met een etentje, soms
in de vorm van een buffetje en soms in de vorm van pannenkoeken, zodat
niemand met een lege maag naar huis hoefde?
Wist U, dat…dit jaar de tocht voor de 10e keer zou zijn gehouden als de
tochten in 2020 en 2021 niet afgelast hadden hoefden te worden vanwege
de corona pandemie?
Wist U, dat….de activiteitencommissie deze tochten altijd heeft kunnen organiseren en betaalbaar heeft kunnen houden door gebruik te maken van
auto’s van eigen leden, zodat er geen dure bus voor gehuurd hoefde te
worden?
Wist U, dat….aan deze traditie nu helaas een einde is gekomen, maar dat
wist U natuurlijk al!
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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, Varsseveldsestraatweg 18J, 7122 CC 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

