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Nieuws- en mededelingenblad van de KBO afdeling Aalten

Een gouden jubileum met een donkere rand.
Verschillende keren hebben we in het KBOekje aandacht besteed aan ons 50 jarig bestaan in 2021.
Corona had ons echter een behoorlijk lange tijd in de
greep, waardoor het niet mogelijk maar zeker niet
verantwoord was om activiteiten te organiseren, laat
staan een feestje te vieren.
Al is het coronavirus nog niet weg, het is al wel zover
teruggedrongen, dat dit weer kan. En het feestje komt er dan ook en wel
op 14 september a.s. Dan gaan we ons 50(+1) jarig jubileum vieren.
In dit KBOekje vindt U een folder met daarin een uitnodiging om deze jubileumviering bij te wonen. Ook het programma van de feestmiddag treft U
daarin aan en een opgaveformulier.
Vergeet niet dit formulier tijdig in te leveren.
Ter gelegenheid van het jubileum is het KBO logo, dat op de folder staat,
aangepast en versiert met een glaasje en ballonnen met een lachend
gezicht. Het is gemaakt door de broer van onze penningmeester Emma
Bijlsma, waarvoor we hem graag hartelijk bedanken.
Het is erg feestelijk, maar als U goed kijkt ziet U dat de laatste ballon een
triest gezicht heeft en wordt doorgeprikt. Dat heeft een reden.
Zoals U inmiddels wel zult weten is deze jubileumviering tevens de laatste
activiteit, die wij als afdeling organiseren. Wij en met ons de leden zien
geen toekomst meer voor onze afdeling. Hoe spijtig dat ook is, maar het is
de realiteit en daar kan niet voor weggelopen worden. De jubileumviering
zal hierdoor een donkere rand krijgen, maar dat mag en zal ons niet
beletten om met z’n allen er een gezellige middag van te maken.
Tot ziens op 14 september a.s.
Hartelijke groet en ………. blijf naar elkaar omzien.
Het bestuur.

Activiteitenkalender
31 augustus,
7 en 14 september:
14 september:
28 september en
4 oktober:
12 oktober:

Activiteitenkalender

Fietstochten van de SOBA
Start vanaf 13.30 uur bij gebouw de Opmaat
Viering 50(+1) jarig jubileum
Zie bijgevoegde folder.
Informatiebijeenkomsten Wonen in de
gemeente Aalten
Zie elders in dit KBOekje
Ledenvergadering
Agenda en uitnodiging in volgende KBOekje

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Geen eigen activiteiten meer.
U weet het inmiddels: er komen geen nieuwe eigen activiteiten meer. Dat
wil zeggen, er komen geen informatieve of ontspannende bijeenkomsten
meer.
Er komt nog wel een ledenvergadering. Onze statuten schrijven voor, dat
de afdeling eerst kan worden opgeheven als in een speciaal hiervoor
belegde ledenvergadering hiertoe wordt besloten door tenminste
twee/derde van de aanwezige leden.
Er zijn ook nog 3 SOBA fietstochten.
Hebt U nog niet meegefietst dan willen we U graag
aanraden dat alsnog een keer te doen.
Het is beslist de moeite waard. De routes zijn mooi en
goed begaanbaar, onderweg is er altijd een pauzeplek
waar U een verfrissing krijgt aangeboden en aan het
eind wacht U koffie met een snee pillewegge.
Van harte aanbevolen dus!
Nieuw is, dat de SOBA een tweetal informatiebijeenkomsten (één in Aalten
en één in Dinxperlo) organiseert met als thema “Wonen in de gemeente
Aalten”, waarin getracht zal worden duidelijkheid te krijgen over welke
bouwmogelijkheden er in de gemeente Aalten zijn.
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Wonen in de gemeente Aalten.
Net als in zoveel andere gemeenten in
Nederland kent de gemeente Aalten het
probleem van krapte op de woningmarkt.
Het woningtekort raakt ook de senioren. De
SOBA heeft als belangenbehartiger van die
senioren besloten een bijeenkomst met bij
de woningbouw betrokken organisaties en
instellingen te beleggen om te trachten
meer duidelijkheid te krijgen over de woningbouwsituatie in Aalten. Omdat
het woningprobleem alle leeftijdsgroepen treft zal in die bijeenkomst niet
alleen de woningbouwsituatie van senioren aan de orde komen, maar van
alle woningzoekenden in de gemeente.
Uit overleg met wethouder Kok van o.a. wonen is gebleken, dat de gemeente op verschillende manieren probeert de woningnood aan te pakken, maar dat er nog veel knelpunten zijn op te lossen.
Aan de bijeenkomst zullen naast de gemeente in de persoon van wethouder Kok en de woningbouwambtenaar, een aannemer, een makelaar, een
afgevaardigde van de Rabobank en een afgevaardigde van wooncorporatie
“de Woonplaats” deelnemen. Er zal er alle gelegenheid zijn om vragen te
stellen en in gesprek met hun te gaan.
De bedoeling is dat de bijeenkomst meer duidelijkheid oplevert over wonen in de gemeente Aalten op korte of een iets langere termijn. Wat bieden de gemeentelijke beleidsnota’s aan mogelijkheden en wat kunnen
woningzoekenden verwachten, waar komen levensloopbestendige woningen, waar zijn starterswoningen te verkrijgen, hoe zit het met de zogenoemde “doorstroming” en niet te vergeten wat kunnen/moeten woningzoekenden nu al doen?
Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen de bijeenkomst bij
te worden, worden er twee gehouden en wel:
in het kerkelijk centrum te Dinxperlo op woensdagmiddag 28 september,
aanvang 14.30 uur en
in zalencentrum ’t Noorden te Aalten op dinsdagavond 4 oktober, aanvang 19.30 uur.
De toegang is gratis. Ook niet leden zijn van harte welkom.
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Gezondheidszaken regelen via de computer.
Wist U, dat tegenwoordig het mogelijk is via de computer allerlei gezondheidszaken te regelen? U hebt al wel eens gehoord dat dit kan, maar hebt
geen idee hoe dat moet?
Dan is de workshop DigiVitaler, die door de bibliotheek
Achterhoek wordt gegeven misschien wel wat voor U.
Hierin leert U stap voor stap wat digitale zorg is en hoe
het werkt.
Contact met de huisarts of ziekenhuis verloopt steeds
vaker digitaal via de smartphone, tablet of computer.
Heel handig want het kost minder tijd en moeite én U hebt altijd en overal
toegang tot Uw gegevens of van diegene waarvoor U zorgt.
Maar wat als U hier vragen over hebt of graag wilt weten hoe dit werkt?
Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met de dokter, inloggen in een patiëntenportaal of het zoeken naar betrouwbare informatie op internet. De
workshop DigiVitaler kan U hierbij helpen.
In die workshop wordt ondermeer uitgelegd hoe U:
*informatie over gezondheid en medicijnen vindt op internet;
*online een vraag kunt stellen aan de dokter;
*inlogt in het patiëntenportaal van de huisarts of ziekenhuis;
*kunt videobellen met de dokter;
*de beste apps kunt vinden voor Uw gezondheid.
Binnenkort vinden zowel in de bibliotheek van Aalten als die van Dinxperlo
enkele workshops plaats en wel:
-in de bibliotheek van Aalten de workshop Videoconsult op 16 september
a.s. van 10.30 uur tot 12.00 uur;
-in de bibliotheek van Dinxperlo de workshop Patiëntenportaal huisartsen
op 30 september a.s. van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Deelname aan de workshops is gratis. Wel is het nodig tevoren een plaats
te reserveren.
Dat kan via de website van de bibliotheek (www.achterhoeksepoort.nl) of
via telefoonnummer 088-0062929.
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Jeu de boules en Bocce op Sportpark Zuid.
Dat er op Sportpark Zuid in Aalten een Jeu de boulesbaan ligt, daaraan
hebben we in een van de vorige KBOekjes al eens aandacht besteed. Maar
er ligt nu ook een Boccebaan.
Bij Jeu de boules gaat het er om de
eigen jeu de boules ballen zo dicht
mogelijk bij een klein balletje, dat op
de baan ligt, te gooien. Daarbij mogen ook ballen van andere spelers
weggespeeld worden.
Bocce wordt op vrijwel dezelfde
manier gespeeld, maar wel met anJeu de boules
dere ballen en op een andere baan
(omheind en van kunstgras). Ook bij dit spel is het de bedoeling de eigen
ballen dichterbij de witte kleine bal te gooien dan de tegenstander.
Bocce is niet moeilijk en een erg toegankelijke sport, waarbij plezier, precisie en teamwerk samenkomen. De
sport is geschikt voor alle leeftijden,
voor mensen die nog niet zo bedreven zijn in Jeu de Boules maar ook
voor minder validen. Het heeft ook
wel wat weg van koersbal.
Op het sportpark liggen 2 Jeu de Boules
Bocce
banen nabij de beachvelden. De 3 Bocce banen liggen iets verder op het
park ter hoogte van het tweede voetbalveld.
Het sportpark is 7 dagen open van 9.00 uur tot 22.00 uur (in het weekend
tot 20.00 uur). Voor een kop koffie of fris kunt u terecht in de kantine op de
ochtenden van maandag t/m vrijdag, behalve op dinsdag. Toiletten en
invalidentoilet zijn aanwezig.
Mocht U zelf geen ballen hebben, dan kunt U als de kantine open is deze in
bruikleen vragen. Er zijn in beperkte mate ballen beschikbaar.
Gebruik maken van de banen is gratis. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.
Op borden bij het park staat aangegeven waar de banen liggen en daarop
worden ook de spelregels uitgelegd.
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KBO-PCOB komt voor U op!
Huurtoeslag
Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering
krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen van
het kabinet doorgaan.
Voor de Seniorencoalitie, waar KBO-PCOB deel van
uitmaakt, is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een
groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor
niets huurtoeslag.
De koopkracht van deze groep AOW’ers is al sinds 2010 uitgehold. Met de
huidige energiecrisis en de toenemende inflatie neemt hun koopkracht alleen maar verder af.
De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere
huurtoeslag, vindt de Seniorencoalitie. Deze reactie hebben ze inmiddels
toegezonden aan de betrokken departementen via een zogenoemde
internetconsultatie.
Wat wel op instemming kan rekenen is het voorstel om ook huurders in de
vrije sector in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag. Al jaren is te
zien dat senioren die een huis huren in de vrije sector een steeds groter
deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, zonder enige vorm van
compensatie.
Pensioenwet
Op 6 september biedt de Seniorencoalitie de
petitie “Pas de Pensioenwet aan” aan de
voorzitter van de vaste Kamercommissie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
pensioenwoordvoerders in de Tweede
Kamer. De week daarna debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.
In die petitie wordt geconstateerd, dat de gedane beloftes (koopkrachtig
pensioen voor zowel gepensioneerde als werkenden) niet worden ingelost
met het wetsvoorstel, zoals dat er nu ligt. Daarvoor moet er een aantal
belangrijke en wezenlijke aanpassingen in de voorgenomen wet komen.
In de petitie wordt verzocht de wet aan te passen om blijvend te kunnen
indexeren, om een eerlijke verdeling van de pensioenpot te krijgen en om
gepensioneerden echt te kunnen laten meepraten
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over 50 jaar KBO Aalten
vervolg
Wist U, dat….de voornaamste bron van inkomsten altijd de contributie is
geweest, maar dat in de verslagen van de jaarvergaderingen en in de financiële stukken tot 2002 de hoogte daarvan nooit is vermeld;
Wist U, dat….eerst in 2002 bij de invoering van de euro het contributiebedrag werd genoemd, namelijk € 11,50 per persoon;
Wist U, dat….de contributieopbrengst in 2002 € 770,-- was en in 2019, het
jaar met de hoogste opbrengst, zelfs € 6.175,--;
Wist U, dat….naast de contributie het jaarlijks gemeentelijk subsidie ook
een vaste inkomstenbron was en nog is, dat tot 2006 gebaseerd was op het
aantal leden en vanaf 2007 uit een vast bedrag van € 250,-- per jaar bestaat;
Wist U, dat….vanaf 2019 via de actie Hart voor de Achterhoek van de Rabobank ook financiële ondersteuning werd verkregen, dat de hoogte van die
ondersteuning afhankelijk is van het aantal op onze afdeling uitgebrachte
stemmen en dat hoogste verkregen bedrag € 254,-- is geweest;
Wist U, dat….een van de grootste uitgave-post elk jaar de contributieafdracht aan de provinciale en landelijk KBO was (in 2002 € 470,-- ) en nog
steeds is (in 2021 € 3.650,--), tot de coronacrisis gevolgd door de kosten
van de activiteiten (in 2002 € 520,--en in 2019 € 2.155,--);
Wist U, dat….de leden hebben bijgedragen in de kosten van verschillende
activiteiten (in 2002 € 145,--en in 2019 € 1.120,--) en dat van de andere
Aaltense ouderenbonden en sinds 2018 ook van de SOBA een bijdrage
wordt verkregen in de kosten van de activiteiten die we organiseren mede
namens die andere ouderenbonden;
Wist U, dat….ons jaarlijks budget is toegenomen van € 1.510,--in 2002 tot
zelfs € 8.980 -- in 2019 (het hoogste in al de jaren) en € 6.250,-- in 2021.
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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

