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Belangenbehartiging senioren
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UITNODIGING
Voor de bijeenkomst op 20 september 2022
in het Kerkelijk Centrum aanvang 14.30 uur
Op deze bijeenkomst komt de heer Eric Wichgers,
directeur / bestuurder van Stichting FIGULUS Welzijn in
de gemeente Aalten, vertellen over de doelstellingen van
deze instelling en op welke terreinen ze zoal actief zijn.
Zelf schrijft hij:
“Figulus Welzijn ondersteunt al meer dan 10 jaar alle
inwoners van de gemeente Aalten.
Dit doen ze door de bestaande sociale netwerken te
ondersteunen, waardoor kwetsbare inwoners maximaal
hiervan gebruik kunnen maken.
Met het sociale netwerk wordt bedoeld o.a. de
ouderbonden, (sport) verenigingen,
gemeenschapshuizen, lokale middenstand, lokale
bedrijfsleven, etc.
Doordat dit sociale netwerk in onze gemeente zo sterk is,
waren we ook goed in staat om de gevolgen van de
coronapandemie op te pakken. En waren in staat binnen
enkele dagen meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen te
huisvesten en te ondersteunen.
Ook voor de ouderen wordt van alles geboden. Denk aan
senioren fit (150 deelnemers verdeeld over 12 locaties),
Klussendienst, boodschappendienst,
mantelzorgondersteuning en verschillende inlopen. Niet
altijd is duidelijk dat Figulus Welzijn hierbij betrokken is,
maar helpen wij op de achtergrond.”
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Vooraf
Deze Nieuwsbrief hebt u in de laatste week van augustus
binnengekregen. Dat is voor velen van ons het eind van
een zomerperiode en het begin weer van allerlei
activiteiten.
Allereerst hoop ik dat u de voorbije periode goed
doorgekomen bent. Van een paar leden hoorde ik dat ze
met ziekte en een operatie te maken kregen en dat in de
voorbije periode is op hoge leeftijd overleden Grada
Veerbeek-Luijmes.
De Samenwerkende Ouderenbonden Aalten hebben eind
juni in een vergadering gesproken over een paar
belangrijke zaken voor ons senioren. In de eerste
plaats over het wel of niet organiseren van de Dag van
de Ouderen. Na overleg met de organisatie- commissie is
besloten dat dit jaar nog niet op te pakken.
Verder kwam de organisatie van de Fietstochten aan de
orde. De routes zijn klaar en de data zijn bekend, nl. op
10 en 17 , 24 en 31 aug en op 7 en 14 sept.
Gestart wordt bij “De Opmaat” aan de zuidelijke rondweg
in Aalten, Nijverheidsweg 4b. De kosten zijn een beetje
verhoogd naar € 4,00 p.p.
Uitgebreid is gesproken over het organiseren van twee
informatie momenten over het onderwerp “Wonen in de
gemeente Aalten”. Hierover kunt u verderop in de
Nieuwsbrief meer lezen.
Ter afsluiting dit keer opnieuw iets uit het LIEDBOEK.
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In het boek zijn meerdere , zeg maar – hoofdstukken
opgenomen.; zoals Advent, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen
Hemelvaart en Pinksteren, maar ook Levensreis, Bidden,
Samenleven.
Henk Wassink
Bij Lied 893 las ik het volgende gebed geschreven door
Theresia van Avila,

In mijn hart.
Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.
Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.
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Lief en leed
We gaan nog even terug naar de maand juni, want we
moeten nog melden dat op 15 juni het echtpaar
Hengeveld-Lammers en op 30 juni het echtpaar JansenKruisselbrink hun gouden huwelijk mochten vieren. De
20ste juli vierde het echtpaar Veerbeek-Brüggink hun
diamanten huwelijk. We feliciteren hen allen van harte en
wensen hun samen nog mooie jaren toe. Mevr. JansenFöcking mocht 17 juli haar 80ste verjaardag vieren. Ook
haar feliciteren we van harte met dit heugelijke feit.
Verder zijn er ook leden die met ziekte te maken hebben.
Mevr. v.d. Linden is ernstig ziek. Het is een hele moeilijke
tijd voor haar, heel vaak naar het ziekenhuis. We denken
aan haar. Mevr. Rougoor-Veerbeek verbleef een paar
dagen in het ziekenhuis. Mevr. Keuper-Houwer heeft na
een lange wachttijd de eerste operatie gehad. Gelukkig
goed verlopen. En nu wachten op de tweede. Mevr.
Nijman- Luiten heeft na een val een breuk bij haar
elleboog opgelopen en Mevr. Keuper-Rosegaar ook na
een val een breuk onder haar knie. Gelukkig geen lelijke
breuken maar je bent toch een hele tijd beperkt valide.
We wensen hen moed en kracht toe om er door te
komen.
Gerda Keuper en Annie Veerbeek.
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Financiën
Rabobank Club Support 2022!
Net als vorige jaren hebben wij ons als PCOB aangemeld
voor deze actie.
De aanmelding is beoordeeld en door de bank
geaccepteerd.
In de lijst van deelnemende verenigingen vindt u onze
vereniging als:
PCOB afd. Dinxperlo
Voor het vervolg en hopelijk een goed financieel resultaat
doen we een beroep op onze leden en op alle
sympathisanten van onze vereniging.
Alle leden van Rabobank Graafschap ontvangen een
unieke code waarmee ze kunnen stemmen.
Stemmen kan van 5 september t/m 27 september 2022.
U kunt in uw eigen omgeving, denk aan familie vrienden
en kennissen deze actie onder de aandacht brengen en
hierbij de PCOB promoten!
Elke stem is geld waard!
Namens het bestuur, G Nijeboer.

Wonen
in
de
gemeente Aalten.
Net als zoveel andere
gemeenten in
Nederland kent de
gemeente Aalten het
probleem van krapte op de woningmarkt.
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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 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.

“Tiny
House”

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”
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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.

“levensloopbestendige woning” ??
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Misschien denkt nu wel : Dit is een bericht dat ik wel door
kan geven aan …….. Nou u kent vast wel iemand, jong of
wat ouder. Doe dat dan!

Rijvaardigheidsrit 50+
Het verkeer is veranderd.
U verandert zelf ook.
Al bent u nog zo vitaal, lichaamsfuncties gaan ongemerkt
achteruit. Dat is een normale zaak.
Dat vindt ook het samenwerkingsverband BROEM: Breed
overleg Ouderen En Mobiliteit van de ANWB, de Bovag en
Veilig Verkeer Nederland(VVN). Daarom bevelen zij een
opfriscursus van harte aan.

VVN in de gemeente Aalten organiseert op do.
20 oktober de BROENVAARDIGHEIDSRIT voor
50+ers
Deze rijvaardigheidsritten vinden plaats bij Restaurant
Speeltuin Het Noorden, Lichtenvoordsestraat 44 te
Aalten. De aanvang is om 9.00 uur. Duur: ongeveer 3 ½
uur.
Aan deze opfriscursus zijn geen kosten verbonden (m.u.v.
eigen consumptie).
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 6 oktober 2022 via de
mail of per post.
Mailadres: eddytenbroeke@hotmail.nl
Postadres: Eddy ten Broeke – Keminksweide 53 – 7091 DL
Dinxperlo
Voor de goede orde: het is geen rijexamen en uw
rijbewijs komt niet in gevaar!
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Aanmelding rijvaardigheidsrit 50+.
Naam, Voornamen, Adres, Telefoon en Geboortedatum.
Wil graag deelnemen aan de rijvaardigheidsrit voor
50+ers op do. 20 okt..

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo
Voorzitter
de heer H.J.Wassink
tel. 65 32 35
e-mail : hj.wassink43@gmail.com
Secretaris : de heer. D.Keuper
tel 65 18 30
e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com
Penningmeester de heer G.Nijeboer
tel. 65 32 13
e-mail : nijeboer1940@gmail.com
Banknr.NL11RABO0318022699 t.n.v. PCOB afd.Dinxperlo
Mevr. A.Derksen-Westerveld
Mevr. Annie Veerbeek-Geurkink,
Mevr. Gerda Keuper
Lief en Leed:
Mevr. Annie Veerbeek- Geurkink
e-mail: tenaveerbeek@kpnmail.nl
Hulp Belasting Aangifte ( HUBA )
Dhr. Th. Veerbeek,
e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl
Vrijwillige Ouderen Adviseur ( VOA )
Mevr. A. Berentschot-ter Avest
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tel. 65 34 84
tel 65 33 62
tel. 65 14 55
tel. 65 3362

tel. 65 31 62

e-mal: berentschot@hetnet.nl

tel. 65 32 10

De planning voor de komende herfst
20 sept. Dhr. Eric Wichgers , directeur
van FIGULUS komt vertellen over het
werk van deze instelling.

18 okt. in K.C. Jan en Rianne
Westerhof uit De Heurne doen dan
verslag van hun reis naar ZuidAfrika.

22 nov. in K.C. een lezing over
“Positieve Gezondheid “
waarbij twee ambassadeurs
van KBO-PCOB als
gastsprekers aanwezig zullen
zijn.
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De gehele uitvoering van deze planning is en blijft onder
voorbehoud !
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