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Junimaand, niet alleen zomermaand.
Hoewel het dan lang niet altijd prachtig zomerweer is
wordt juni ook wel de zomermaand genoemd. Voor
het gevoel zijn de maanden juli en augustus dat veel
meer, maar deze worden gek genoeg niet zo genoemd,
maar vakantiemaand (juli) en oogstmaand (augustus).
Waar dat door komt, Joost mag het weten.
Voor veel studenten is de maand juni in ieder geval
(nog) geen zomermaand. Het is de maand waarin de (laatste) eindexamens
plaatsvinden. Pas nadat de uitslag daarvan binnen is kan de zomer voor
hun beginnen.
En wist U, dat om de vier jaar in juni altijd het wereldkampioenschap voetbal wordt gehouden? Tenminste als corona of iets anders geen roet in het
eten gooit.
Op de derde zondag in juni is het altijd vaderdag en meestal valt ook
Pinksteren in de maand juni.
Juni is dus veel meer dan alleen een zomermaand.
Voor gepensioneerden is juni vaak de vakantiemaand. Dan is het nog niet
zo druk overal en daarom in trek om met de caravan, camper of anderszins
erop uit te trekken.
Voor ouderen, die niet meer zo mobiel zijn of het financieel niet zo breed
hebben is dat vaak niet weggelegd. Voor hun is de junimaand helaas vaak
het begin van een periode met veel minder contacten. Zeker bij alleenstaande ouderen ligt vereenzaming op de loer.
Juist in deze periode is daarom het omzien naar elkaar, waarvoor we elke
keer aandacht vragen, nog belangrijker.
Als U met vakantie gaat, geniet ervan en kom goed weer thuis.
Hartelijke groet en ………. blijf naar elkaar omzien, vooral nu!
Het bestuur.

Activiteitenkalender
10, 17, 24, 31 augustus
7 en 14 september:
14 september:

Activiteitenkalender

Fietstochten van de SOBA
Zie onderstaand artikeltje
Viering 50(+1) jarig jubileum
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Nog slechts één eigen activiteit, maar wel nog fietstochten.
De activiteitenkalender is wel erg dunnetjes. En het slechte nieuws is dat
dit ook zo zal blijven. Er komen geen nieuwe activiteiten meer van onze
kant.
De jubileumviering zal de laatste activiteit zijn, afgezien van de ledenvergadering, die nog moet worden gehouden alvorens de afdeling op te kunnen heffen. Er is nog geen datum daarvoor bepaald. In een van de volgende KBOekjes zal meer hierover bekend worden gemaakt.
Nog wel zijn er de SOBA fietstochten.
Op 6 woensdagen kan weer hier weer aan deelgenomen worden. En de ervaring in voorgaande
jaren heeft geleerd, dat het beslist de moeite
waard is om een keer of vaker mee te fietsen.
Er worden iedere keer prachtige routes uitgezet
door de gemeente Aalten en omliggende gemeentes en soms ook door Duitsland. De organisatoren slagen er bijna iedere keer weer in om
weggetjes en paden te vinden, waar je nog nooit geweest bent.
Onderweg wordt gezorgd voor een verfrissing en aan het eind is er altijd
koffie met een snee krentenbrood.
Het vertrek is dit jaar niet meer vanaf het parochiecentrum, maar vanaf de
Opmaat, het clubgebouw van de muziekvereniging “De Eendracht” aan de
Nijverheidsweg. Er kan gestart worden tussen 13.30 en 14.00 uur.
Gewoon eens meefietsen is ons advies. Maar niet op 14 september
natuurlijk want dan vindt onze jubileumviering plaats!
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Eerstvolgende KBO-PCOB Magazine/KBOekje.
U bent gewend het KBOekje met het
KBO-PCOB Magazine elke maand in
uw brievenbus te vinden.
In de vakantieperiode verschijnt echter dit magazine niet. Dus ook het
KBOekje zult U dan moeten missen.
De eerstvolgende editie verschijnt
weer op dinsdag 23 augustus.
Daarin zal onder meer aandacht worden besteed aan het jubileum.

Overleg met anderen.
Regelmatig heeft het bestuur overleg met zusterorganisaties, zoals met de
PCOB Aalten en Dinxperlo binnen de SOBA en met de KBO-afdelingen uit
de regio binnen het zgn. clusteroverleg.
De afgelopen periode is op verzoek ook overleg gevoerd met enkele andere
organisaties.
De sociale raad wilde graag van ons horen wat er
zoal leeft onder de ouderen. Deze raad adviseert
burgemeester en wethouders over sociale aangelegenheden, zoals de WMO, de jeugdhulp e.d.
Wij hebben de vertegenwoordigers van de raad
verteld wat de speerpunten KBO-PCOB zijn en waarop bij elk van die
speerpunten wordt ingezet. Ook is verteld welke problemen onze belastinginvulhulp zoal te horen krijgt als hij bij de mensen thuis komt,
bijvoorbeeld minder hulp of andere hulpverleners, veel te veel regels,
problemen met internetbetalingen, te hoge woonlasten.
De fractie van de ChristenUnie in de Aaltense gemeenteraad wilde ook
graag weten wat er speelt onder de senioren en hoe Aalten nog mooier en
leefbaarder gemaakt kan worden.
Ook hun hebben we verteld tegen welke problemen senioren aanlopen,
voor zover we die weten. En we hebben gewezen op het belang van goede
en vooral ook duidelijke voorlichting.
De fractie wil graag op de hoogte gesteld worden als er zich problemen
met de gemeente voordoen. Is U dat overkomen, meld het ons dan. Wij
zullen er voor zorgen dat Uw reactie bij de Aaltense politiek terecht komt.
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Senioren en veiligheid
Een van de speerpunten van beleid van KBO-PCOB
is veiligheid. Dit is een breed begrip. Voorkomen
dat je opgelicht wordt valt daaronder, maar
bijvoorbeeld ook veilig internetten en veilig
wonen.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie,
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en zes ouderenorganisaties hebben
een brochure uitgebracht, waarin voorlichting
wordt gegeven hierover.
In het hoofdstuk oplichting van de brochure wordt
beschreven hoe kan worden voorkomen dat oplichters via een babbeltruc
of meekijken bij het pinnen U geld afhandig maken. En hoe U
hulpvraagfraude, waarbij een bekende via een WhatsApp berichtje om
financiële hulp vraagt, kunt herkennen. Ook wordt uitgelegd hoe spoofing
kan worden herkend. Daarvan is sprake als iemand zegt van Uw bank te
zijn en om privé-gegevens vraagt zogenaamd om uw rekening te
beveiligen, terwijl het in werkelijkheid om een oplichter gaat.
In het hoofdstuk over internetten wordt aandacht besteed aan veilige
wachtwoorden, wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om uw computerprogramma’s en apps op de telefoon regelmatig te updaten en waarom een goede virusscanner onontbeerlijk is.
Het hoofdstuk over veilig wonen wordt beschreven wat U kunt doen om
de kans op inbraak te verkleinen, hoe je de woning kunt voorzien van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen, wat daarvan de voordelen zijn en wat U het
beste kun doen wanneer U zorg aan huis nodig hebt en niet zelf meer de
deur kunt openen.
Er wordt in de brochure ook nog verwezen naar diverse hulpinstanties, die
ingeschakeld kunnen worden wanneer U slachtoffer bent geworden van
een oplichter en waar U nog verdere informatie kunt krijgen over de
behandelde onderwerpen.
De brochure zelf is in te zien op en te downloaden van de website van de
KBO-PCOB: www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid en dan onder Folders en Filmpjes “Vrijwilligersbrochure Senioren en Veiligheid” aanklikken.
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Veilig en gezond met de fiets op weg.
Fietsen is ons als het ware met de paplepel
ingegeven. Praktisch iedereen fietst al vanaf
zijn jeugd.
Maar het fietsen is in de loop der jaren wel
anders geworden. Het verkeer is veel
drukker en fietsen met een electrische fiets
gaat veel sneller. Vooral ouderen kunnen
zich daardoor minder zeker gaan voelen.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil hier wat aan doen en organiseert
daarom voor 60+ers de workshop “Het Nieuwe Fietsen”.
In deze workshop delen de deelnemers daaraan ervaringen met elkaar en
geeft de adviseur van VVN tips en adviezen.
Het is heel iets anders dan een traditionele fietscursus. Er wordt geen
verkeersles of fietscursus gegeven, maar elkaars ervaringen worden gedeeld en er worden praktische tips gegeven over de veiligheid op weg.
Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komt
onder andere aan de orde:
- Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?
- Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?
- Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?
- Wat moet ik weten over de fiets of een e-bike?
Op verzoek van de gemeente organiseert VVN deze workshop in Aalten en
wel op:

vrijdag 8 juli 2022 van 13.30 – 16.00 uur
in

evenementencentrum De Hofnar, Polstraat 7
Aalten.
Inwoners van de gemeente Aalten kunnen zich hiervoor aanmelden via
www.vvn.nl/opfriscursussen
of door te mailen naar
steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aalten.
Vergeet niet bij de aanmelding je naam, geboortejaar en telefoonnummer
op te geven.
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Zouden Engelsen deze “speakwords” en “sayings” kennen?
Make that the cat wise
A good begin is half the work.
There is work on the shop.
That is wet finger work.
Those children listen for no meter
The one his dead is the other his bread.
I stand for monkey.
He stinks an hour in the wind.
You lie that you burst.
You see there on your eastbest out.
That comes there now from.
Joost may it know.
Knot that but good in your ears.
I feel it on my water.
So works it not.
Hold there with up.
We are the king too rich.
Mopping with the crane open.
He sleeps a hole in the day.
You are me there one.
In May all birds lays an egg.
This is all nonsens but you had it naturaly already long
through.
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over 50 jaar KBO Aalten
vervolg
Wist U, dat….het aantal leden van onze afdeling tot 2004 nogal wisselend
was (tussen 47 en 85), dat het ledental vanaf 2004 gestaag toenam tot het
hoogste aantal (253) in 2017, waarna het gestaag afneemt tot 215 nu;
Wist U, dat…. de toenmalige besturen verschillende malen acties hebben
gehouden om nieuwe leden te werven, bijvoorbeeld via een oproep in de
Ons Kontakt, het parochieblad van Aalten (in 1987 en 2006) en in de
parochiebladen van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo (in 2014), via
persoonlijke aanschrijving, door folders achter in de kerk te leggen en
affiches op te hangen, door leden op te roepen zelf nieuwe leden te
werven (in 2014 en 2019), maar dat deze acties in het algemeen slechts
weinig resultaat hebben gehad;
Wist U, dat…2 keer in de geschiedenis van onze afdeling een aantal nieuwe
leden tegelijk kon worden ingeschreven en wel in 2005, toen de
vrouwenbond werd opgeheven en een tiental leden daarvan overstapten
naar de KBO en in 2010 toen de afdeling Bredevoort van de KBO werd
opgeheven en een twintigtal leden daarvan de overstap maakten naar onze
afdeling;
Wist U, dat…..de activiteiten van onze afdeling, zoals de spelmiddag, de ledenvergadering en de kerstviering, in het begin altijd plaats vonden in zaal
de Driesprong (Vultink), dat ze (m.u.v. de kerstviering) vanaf 1981 werden
gehouden in het (oude) parochiecentrum in de voormalige modevakschool,
en vanaf 2003 in het parochiecentrum in de kerk;
Wist U, dat…. de gemeente in 2014 van plan was het subsidie, dat elk jaar
aan de plaatselijke ouderenbonden en dus ook onze afdeling werd toegekend, te stoppen, maar dat na een actie van de SOBA (Samenwerkende
OuderenBonden Aalten) dit kon worden afgewend.
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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

