VAN DE BESTUURSTAFEL

Van de Voorzitter

Ik schrijf dit stukje op donderdag 10 juni en het is
helemaal duidelijk, de zomer is begonnen!
Daar fleurt een mens van op! Weg met de kou, de
somberheid en de vele regen. Al dagen hebben we
nu stralend zonnig weer en je merkt aan iedereen
dat dat de mensen goed doet.
Wat ook heel positief is: de berichten over de
ontwikkeling van de corona epidemie gaan de goede kant op, het
aantal besmettingen neemt gestaag af, evenals de ziekenhuis
opnames en de opnames op de ic’s.
Als deze trend doorzet dan is de verwachting dat vanaf september wel
eens alle beperkingen opgeheven zouden kunnen worden. Als dat
bewaarheid wordt dan kunnen wij met z’n allen weer doen en laten
wat we willen en gaan en staan waar we willen. Een fantastisch
vooruitzicht!
Dan kunnen ook de activiteiten die de KBO organiseert gaandeweg
weer op gang komen. Dan kunnen weer samen gaan wandelen en
fietsen, een bingomiddag houden, een borreltje drinken in het
maandelijkse inloopcafé. Ook wij als bestuur kunnen niet wachten tot
wij u weer tegenkomen bij een van onze vele activiteiten! Aan ons zal
het niet liggen, zodra het kan gaan wij er weer vol tegenaan.
We weten natuurlijk allemaal dat we nog niet helemaal van corona af
zijn, maar alle signalen staan momenteel op groen.
Vanuit die wetenschap zeg ik tot u allen: Tot spoedig ziens!
En u weet het, we blijven alert en letten op elkaar!
Ton van Oss.
Van de Activiteitencommissie
Start inloopcafé
Vanaf vrijdag 2 juli 2021 wil de inloopcommissie weer starten met haar
maandelijkse inloopcafé. We hebben hier met veel geduld naar
uitgekeken; eindelijk is het dan zover!
Omdat Down Town iedere dag om 16:00 uur zijn deur sloot konden wij
daarna gebruik van de ruimte maken.
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Helaas bestaat Down Town niet meer en is het gedeelte, waar we
vanaf 16:00 uur hebben, gezeten Markt 19 geworden. Hier kan men
nu vrij eten en een feestje of partijtje houden.
Voorlopig kunnen er op het terras geen plaatsen gereserveerd
worden, zoals ook bij alle ondernemers op de Grote Markt.
Om deze reden heeft de commissie besloten om in plaats van 16:00
uur om 15:00 te beginnen. We hebben dan de meeste kans op
zitplaatsen. Wij zullen ruim van tevoren aanwezig zijn en dan apart
aan een tafel gaan zitten, zodat we voor u toch plaatsen kunnen
“claimen”. Er mogen 4 personen aan één tafel…. Deze keer zal de
KBO u enkele hapjes aanbieden.
We hopen u op vanaf 2 juli weer eerste vrijdag maandelijks te mogen
begroeten.
De inloopcommissie

Lid zijn van een seniorenbond
U, als lezer van de NIKO, bent lid van onze KBO: een seniorenbond
die zich ten doel heeft gesteld om uw belangen op velerlei gebied te
behartigen.
KBO/PCOB is landelijk met een kwart miljoen leden de grootste
ouderenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een
samenleving, waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en
mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige
positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk
als op provinciaal en gemeentelijk niveau. KBO Overijssel is de
organisatie voor u in Overijssel, die nauw samenwerkt met de PCOB.
Een dynamische organisatie met 14.000 leden. In Oldenzaal is de
KBO met bijna 1000 leden een solide organisatie, die opkomt voor de
belangen van senioren
Redenen om lid te worden
1. De KBO/PCOB is met bijna 250.000 leden de grootste
ouderenbond van Nederland.
2. De KBO werkt landelijk, provinciaal en plaatselijk samen met de
PCOB.
3. De KBO/PCOB verzorgt de landelijke, provinciale en
plaatselijke belangenbehartiging.
4. De KBO/PCOB wordt gehoord door alle politieke partijen.
5. De KBO/PCOB vecht voor goede gezondheidzorg, pensioenen,
veiligheid, huisvesting en goed openbaar vervoer.
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6. De KBO/PCOB wordt serieus genomen als gesprekspartner op
landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau.
7. De KBO/PCOB zorgt voor adviezen, informatie en zingeving.
8. De KBO/PCOB heeft oog voor levensvragen.
9. De KBO/PCOB komt op voor ouderen die het minder goed
hebben, onderlinge solidariteit en bestrijden van eenzaamheid.
10. De KBO/PCOB zorgt voor leuke voordelen (o.a. voordelige
rijbewijskeuringen, korting op ziektekostenverzekering).
11. De KBO/PCOB-leden ontvangen het nuttige en informatieve
Magazine KBO-PCOB en het lokale Oldenzaalse bulletin NIKO.
12. De KBO/PCOB kan helpen bij financieel-administratieve
vragen, o.a. belastingaangifte, juridische vragen of vragen voor
de gezondheidstelefoon.
13. Tot slot en zeker niet onbelangrijk door deelname aan onze
sociale activiteiten op velerlei gebied (wandelen, fietsen, inloop
café, bingo, carnaval, soosmiddagen) blijft u in contact met
onze overige leden
Toch constateren we dat ons ledental door de vergijzing langzaam
afneemt. Graag willen we dit voorkomen door nieuwe leden aan te
trekken. U kunt ons hierbij helpen door als ambassadeur binnen uw
vrienden- en kennissenkring de meerwaarde van het lidmaatschap
van de KBO-Oldenzaal onder de aandacht te brengen. Graag zullen
ook onze bestuursleden bereid zijn om de voordelen van een
lidmaatschap toe te lichten
Lid worden van de KBO- Oldenzaal kan door contact op te nemen met
onze ledenadministrateur Riet Tiehuis (0541-520512 of
riettiehuis@gmail.com)
Belangrijk voor ABP pensioengerechtigden.
Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat leden van het pensioenfonds
ABP mogelijk te veel pensioen betaald hebben. Uiteraard is dit niet
altijd het geval, het gaat om heel speciale gevallen, maar je moet maar
net in die groep vallen en dan heb je recht op een teruggave van het
pensioenfonds.
Aan de volgend voorwaarde moet je voldoen:
1 Pensioen betaald hebben aan het ABP voor 1 januari 1995. Alles
wat je daarna betaald hebt is gecorrigeerd.
2 Je moet een formele partner gehad hebben, gehuwd geweest zijn
voor 1995 of een huwelijkscontract gehad hebben via de notaris voor
de periode voor 1 januari 1995.
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3 Je formele partner moet pensioen hebben betaald in een ander
pensioenfonds dan het ABP.
Als je, samen met je partner of je toenmalige partner, aan deze
voorwaarden voldoet, dan kun je een formulier invullen via de site van
het ABP.
1 De naam van het formulier is: Samenvallende diensttijd ABP.
2 Dit formulier dient naar het pensioenfonds van je partner gestuurd
te worden met het verzoek het in te vullen.
3 Na verloop van tijd krijg je dit formulier weer thuis teruggestuurd en
moet je dit ondertekenen, je banknummer invullen en verder
doorsturen naar het ABP in Heerlen.
4 Als je recht hebt op teruggave dan gebeurt dit rond 1 september van
dit jaar.
5 De verwachting is dat deze situatie alleen dit jaar nog van kracht is.
Veel succes.

Op vakantie in vroegere tijden

Senioren: schenk- en erfbelasting moet omlaag.
Verreweg de meeste senioren (90%) vinden de huidige erf- en
schenkbelasting te veel van het goede. Dat blijkt uit onderzoek van
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur KBOPCOB: “De reacties op deze belastingen zijn niet mals.
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Een deel aanvaard dat er nog iets aan belasting wordt betaald, maar
waarom zoveel.
En sommige senioren noemen het zelfs diefstal. Zij vinden het niet
terecht dat er dubbel wordt belast. Over de erfenis of schenking is
immers meestal al eerder belasting betaald.
Denk aan inkomsten, vermogens en onroerendezaakbelasting.”
Wie iets schenkt of nalaat, bijvoorbeeld aan de (klein)kinderen, krijgt te
maken met erf- of schenkbelasting. Kinderen en kleinkinderen hoeven
tot een bepaald bedrag (€ 21.282) geen belasting te betalen over een
erfenis van hun (groot)ouders.
Bij schenkingen ligt het iets
ingewikkelder, maar ook daar is
een beperkt deel belastingvrij.
Voor de ruim de helft (55%) van
de senioren is dat niet voldoende
en vindt dat schenkingen en
erfenissen helemaal onbelast
moeten zijn. KBO-PCOB wil dat
het (nieuwe) kabinet nog eens
goed naar deze belastingen kijkt.
Marcel Sturkenboom: “Veel senioren willen graag iets schenken aan
de volgende generaties, of aan goede doelen.
Herziening van het fiscale stelsel is een punt dat bij veel politieke
partijen hoog op de agenda staat. Herziening van de schenk- en
erfbelasting moet daarbij worden meegenomen” Een kwart kan niet
schenken
Ruim acht op de tien senioren (85%) wil een deel van wat ze bezitten
vererven of schenken. In de meeste gevallen is dit aan hun kinderen
(82%), gevolgd door (achter)kleinkinderen (39%) en goede doelen
(18%). Maar al is de wil er om iets te schenken, ruim een kwart van de
senioren heeft geen eigen vermogen of financiële buffer om iets te
kunnen schenken. Dat is wel iets om bij stil te staan. Ja, veel senioren
hebben het goed, maar er is ook een aanzienlijke groep die op een
bestaansminimum zit.
Verplicht op internet: senioren zijn het zat!
Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online
senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en
meer verplicht worden om van alles via internet te doen.
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Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBOPCOB. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior,
94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief
moeten bieden voor mensen zonder internet.
Ook ziet een deel (60% offline/45% online) met lede ogen aan dat
corona door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen
nog via internet te doen. Het kan niet zo zijn dat mensen worden
uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken.
Daar moeten overheden en
bedrijven rekening mee houden.”
Senioren die geen internet
gebruiken geven in de meeste
gevallen aan dat ze dat te
moeilijk en te ingewikkeld vinden.
Andere veel genoemde redenen
zijn de onveiligheid van internet,
omdat ze te oud zijn of er geen
geschikte apparatuur voor
hebben. Een kleine groep senioren (16%) zal online gaan als ze een
cursus krijgen. Maar bijna de helft (48%) van de offline senioren geeft
aan nooit te zullen internetten.
Problemen
Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in
de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld
bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en
bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente,
bij de belastingaangifte en bij het maken van afspraken met
zorgverleners.
Online senioren
De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken,
doen dat vrijwel dagelijks (90%). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per
dag online. Het liefst maken ze dan gebruik van een tablet (28%),
gevolgd door een desktop (25%), laptop (24%) en smartphone (21%).
Het meest gebruikt men internet voor e-mailen. Verder voor
internetbankieren, (nieuws)informatie opzoeken, contact onderhouden
met familie en vrienden, gebruik maken van overheidsdiensten zoals
de Belastingdienst, en het versturen en bekijken van foto’s.
Internet wordt bijna niet gebruikt om dagelijkse boodschappen te
bestellen en voor domotica (zoals de verwarming aanzetten, gas- en
elektriciteitsgebruik meten).
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Opgravingen vroegere stadspoort Deurningerstraat
Wie wel eens in Elburg is geweest kan nauwelijks geloven dat
Oldenzaal er in de Middeleeuwen ook zo ongeveer uit moet hebben
gezien: volledig ommuurd met daarbuiten omheen een gracht. Van de
drie toegangspoorten in Oldenzaal bevond er zich één aan de
Deurningerstraat. Tijdens rioolwerkzaamheden zijn de restanten van
deze poort onlangs blootgelegd.

Foto’s Riet Vos
Wat daarbij opvalt is dat er in het verleden op en door deze historische
funderingen al eens leidingen en buizen zijn gelegd. Kennelijk zag
men er toen de historische waarde nog niet zo van in.
Het onderstaande beeld laat zien hoe de toegangspoorten er in
Oldenzaal hoogstwaarschijnlijk uit hebben gezien
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Promotie Oldenzaal Hollandse Weken.
Iedere woensdag t/m vrijdag:
Oranje stadswandeling en Oranje torenbeklimming.
Vanuit Oldezaal Promotie worden er weer stadswandelingen en
torenbeklimmingen georganiseerd. Tijdens de Hollandse weken
krijgen deelnemers een oranjebitter (+een gele kaart van Björn
Kuipers tijdens de torenbeklimming).
Iedere woensdag of vrijdag:
RouTextiel onder leiding van een gids.
(wandeltocht iedere woensdag, fietstocht iedere vrijdag)
Tijdens deze tocht, vertrekpunt vanuit Oldenzaal Promotie aan de
Grotestraat 35, leer je alles over de textielgeschiedenis van Oldenzaal.
Gevelspeurtocht:
Tijdens de Hollandse Weken is de “Gevelspeurtocht”, waarbij de
deelnemers op zoek moeten naar gevels in het centrum, met korting
verkrijgbaar bij Promotie Oldenzaal.
Promotie Oldenzaal Hollandse Weken duur tot en met 11 Juli 2021
Op vakantie in vroegere tijden
De meeste lezers van dit blad herinneren zich nog wel dat op vakantie
gaan vroeger iets heel anders was dan heden ten dage. Is nu 14
dagen naar een ressort in Dubai of een rondreis door Amerika voor
grote groepen van mensen de normaalste zaak van de wereld, in de
jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was een week naar Tecklenburg of
een paar dagen naar het Drielandenpunt in Vaals al een hele
onderneming.
Het gros van de mensen beschikte toen nog niet eens over een auto.
Dus, als men al op vakantie ging dan was het met de (geleende) auto
of in veel gevallen met de bromfiets. Gelogeerd werd er dan in een
tent of een goedkoop pension. Zowel het eten voor onderweg als
tijdens de vakantie zelf werd zoveel van huis mogelijk meegenomen.
Immers aan geld was, net als de beschikbare vrije tijd, een groot
gebrek. Veel mensen bleven toen thuis. Een dagje naar de Waarbeek,
een fietstocht naar het Lutterzand of het Singraven, met een ijsje
onderweg. Dat was het dan wel zo’n beetje.
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Op vakantie in vroegere tijden

In onze huidige maatschappij zijn de economische perspectieven en
de daarop gebaseerde welvaart leidend geworden. Daar is op zich
niets mis mee. Immers, we profiteren daar dagelijks van. De een wat
meer dan de ander, maar het heeft onmiskenbaar geleid tot een veel
hogere levenstandaard voor de meesten van ons. Het brengt met zich
mee dat vakantie en op vakantie gaan een vanzelfsprekendheid is
geworden.
Toch blijft dat nostalgische gevoel van onze eerste vakantie, ook als
was het maar voor een dag, een onvergetelijke ervaring. De eerste
keer naar het strand of de eerste tienertoer, we kunnen het ons als de
dag van gisteren herinneren.
Dit jaar is de spanwijdte van ons vakantieplezier beperkt. Misschien
gaat u wel helemaal niet of blijft u in de stad of de regio. Hoe dan ook,
de redactie wens u een fijne vakantie toe.

KBO OLDENZAAL

Juli – Augustus 2021

9

Op Vakantie in vroegere tijden

De Redactie wenst u allen een prettige vakantie
Data verschijning Niko en Nestor in 2020
De volgende Niko wordt rond 25 augustus bezorgd
en geldt voor de periode van 30 juni tot 25 augustus 2021.
Kopij graag vóór zaterdag 7 augustus 2021 sturen naar
redaktieniko@gmail.com
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