VAN DE BESTUURSTAFEL
Van de voorzitter.
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering op
24 maart werden er bij de rondvraag vragen gesteld
over de afdracht van KBO Oldenzaal aan de Provincie
en landelijke KBO. Dat was een heel terechte vraag
en wij hebben als bestuur gemeend een brief te
moeten schrijven naar de voorzitter van de KBO
Overijssel, Herman Pieper.
Wij spreken daar onze zorg in uit over de afdracht, maar ook over de
geringe invloed die de KBO landelijk heeft op de politiek. In de laatste
KBO/PCOB magazine staat een interview met onze nieuwe directeur,
Ingrid Rep. Ik hoop dat zij erin slaagt om een effectieve lobby in Den
Haag te organiseren. Zij heeft de opvatting dat de pensioenen op dit
moment de hoogste prioriteit hebben. Als bestuur wensen we haar
veel succes toe.
Verder in deze NIKO kunt u de brief, die het bestuur aan de voorzitter
van de KBO Overijssel heeft gestuurd, lezen.
Onze bestuur secretaris, Herman Snippers, heeft onlangs van de
burgemeester een koninklijke onderscheiding gekregen. Hoewel de
waardering voor onze koning steeds meer afneemt en het krijgen van
een onderscheiding steeds meer onder druk komt te staan, wil ik toch
graag het doel van deze lintjesregen onderschrijven.
Vrijwilligers zijn in de Nederlandse samenleving van wezenlijk belang.
Of het nu oppas oma of opa is of vrijwilliger bij de voetbalvereniging,
kenmerkend is de tijd en energie die je in je taak stopt. En dat in de
regel zonder betaling. Gewoon omdat je het leuk vindt en een zinvolle
taak in de samenleving wilt vervullen. Met respect en waardering wil ik
graag ook al onze vrijwilligers bedanken voor de taken die zij in KBO
verband verrichten.
Zonder de inzet van de vrijwilligers gebeurt er binnen de KBO niets.
Graag wil ik al deze stille medewerkers bedanken en mijn waardering
uitspreken. En Herman, je hebt het zeker verdiend. Ik ken geen
vrijwilliger die zoveel verschillende taken over een lange periode met
hart en ziel vervult.
Hans Perik.
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Aan het bestuur van de KBO Overijssel.

Geachte heer Pieper, beste Herman
Op vrijdag 8 april mochten we ons verheugen in een bezoek van dhr.
Peter Weeda. Namens het bestuur van de KBO Overijssel was hij
geïnteresseerd in de dagelijkse beslommeringen van de KBO
Oldenzaal. Het was een prettig gesprek, waar wij een aantal zorgen
met hem hebben gedeeld. We spraken met hem af om een brief met
vragen naar het bestuur van Overijssel te sturen als voorbereiding op
de ingelaste vergadering op 19 april daarop volgend.

1. KBO Oldenzaal heeft ongeveer 950 leden, waarvan er circa 70
donateur zijn. Onze afdracht aan de KBO Overijssel is 2 maal 7 euro
per lid op jaarbasis. Grofweg is dat 900 maal 14 euro ergo 12600 euro
per jaar.
Op dit moment vragen we van de leden 20 euro contributie, er blijft 6
euro per lid over voor activiteiten en belangenbehartiging op lokaal
niveau.
De vraag dringt zich dan ook op wat de KBO Overijssel met deze 14
euro (12600 euro) doet.
Wat doet u aan activiteiten voor de KBO Oldenzaal en wat doet u aan
effectieve belangenbehartiging voor ons?
Als bestuur draagt u ongeveer de helft van de inkomsten uit de lokale
KBO’s af aan de landelijke organisatie Unie KBO/PCOB.
Wat doet de landelijke KBO aan lobbyactiviteiten voor de senioren in
het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van alles wat met de
koppeling AOW en minimumloon te maken heeft?
Wat doet de landelijke KBO om de niet indexering gedurende 10 jaar
van de verschillende pensioenfondsen af te schaffen?
Helaas bereiken ons berichten dat de organisatie van de Unie KBO en
PCOB nogal rommelig in elkaar steekt. 60 % van de leden is van
origine KBO en 40% van de leden is van origine PCOB. In het
vertegenwoordigende lichaam schijnt de vertegenwoordiging net
omgekeerd te zijn. Kunt u helder inzicht bieden in de organisatie van
de landelijke koepel?
We weten dat de KBO Brabant uit de landelijke Unie is gestapt en
voor zichzelf een effectieve lobby in Den Haag heeft georganiseerd.
Zou dit ook een stap voor de KBO Overijssel kunnen zijn?
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2 Bij de laatste Algemene leden vergadering Overijssel in Raalte
hebben we als KBO Oldenzaal een paar vragen gesteld. Het heeft ons
verbaasd dat er geen sluitende begroting was opgesteld en dat er
beleid gemaakt is om legaten te gebruiken voor het dichten van gaten
in de begroting. Het leek alsof Oldenzaal daarin alleen stond, maar
tijdens de pauze en na afloop van de vergadering ondersteunden
verschillende leden van andere lokale KBO’s de stellingname van
Oldenzaal.
Wij willen graag een overzicht gepresenteerd zien, waarin vanuit het
bestuur effectieve maatregelen genomen worden om binnen
afzienbare tijd het financiële beleid zodanig om te vormen, zodat er
sprake kan zijn van een sluitende begroting voor de KBO Overijssel.
Verder zijn we van harte met het bestuur van de KBO Overijssel eens
dat er een stroomlijning moet komen van de organisatie.
KBO Overijssel dient een kleine effectieve organisatie te zijn, waar
belangenbehartiging de boventoon moet voeren. Graag willen we dan
ook jaarlijks een overzicht van de activiteiten die de KBO Overijssel
voor ons gedaan heeft, niet als controle maar als bevestiging dat er
een organisatie achter ons staat en wij gezamenlijk optrekken.
Bij de laatste ALV Oldenzaal (24 maart jl.) werden er door leden
vragen gesteld over de KBO Overijssel en KBO landelijk. Als we als
Oldenzaalse KBO de koepel moeten verdedigen dan moet er ook een
evidente reden zijn die ter verdediging bediscussieerd kan worden.
3 Een half jaar geleden hebben we als KBO Oldenzaal om
ondersteuning gevraagd om het dalende aantal leden te keren en
actie te gaan ondernemen voor het werven van leden. Tot heden
hebben we niets meer van gehoord op de ons gestelde vraag.
Misschien kunt u hier opheldering over verschaffen.
4 Bij fusietrajecten en bij het stroomlijnen van organisaties worden
vaak de primaire processen uit het oog verloren. Wij hebben de
stellige indruk dat de KBO Overijssel en de Unie KBO/PCOB meer
met zichzelf dan met de belangenbehartiging van de leden bezig is.
Hopelijk kunt u dit tegenspreken en laten zien dat dit niet het geval is.

Met vriendelijke en constructieve groet,
Namens het bestuur KBO Oldenzaal
De voorzitter Hans Perik.
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Ingrid Rep nieuwe directeur KBO-PCOB
Ingrid Rep (59 jaar) is de nieuwe directeur van
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Met haar komst is er
een ervaren en bevlogen bestuurder aangetrokken,
die weet wat het inhoudt om voor belangen van leden
op te komen: tot voor kort was zij werkzaam bij
vakbond FNV. In haar laatste functie als algemeen
secretaris maakte Rep deel uit van het dagelijks
bestuur.
Ingrid Rep: “Ik ben ontzettend blij dat ik mij mag inzetten voor
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Vijftig plussers zijn van betekenis in
onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een krachtige stem houden
en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd
kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van
overtuigd. KBO-PCOB maakt zich samen met haar leden sterk voor
belangrijke thema’s, zoals wonen, zorg, zingeving en pensioenen.
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van
vandaag en morgen
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Juni
02 fietstocht Denekamp, 20/25 km;
03 inloopcafé Le Sourire aan de Grootemarkt (aanvang 15.00 uur);
08 excursie naar de Grolsch Veste te Enschede (vertrek 14.00 uur);
09 fietstocht Ootmarsum/ Springendal/Vasse 40/45 km;
16 fietstocht Boerskotten/Pannenkoekenplas/Hulsbeek 20/25 km;
22 Soosmiddag in de Abdij (lezing/voorlichting door financiële
zorgcoaches);
23 fietstocht Dreilandersee, 40/45 km;
30 fietstocht Hasselo, 20/25 km.
Juli
01 inloopcafé Le Sourire aan de Grootemarkt (aanvang 15.00 uur);
07 fietstocht Isterberg, 40/45 km;
14 fietstocht Lonneker, 20/25 km;
21 fietstocht Harbrinkhoek, 40/45 km;
27 soosmiddag (onderwerp wordt nog nader bekendgemaakt);
28 fietstocht Volthe/Beuningen/De Lutte, 20/25 km;
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EXCURSIE NAAR DE GROLSCH VESTE TE ENSCHEDE
Herhaalde oproep excursie Grolsch Veste
In de vorige Niko hebt u kunnen lezen dat
we voor u op woensdagmiddag 8 juni een
zeer interessante excursie naar de Grolsch
Veste hebben geregeld. Het aantal
aanmeldingen blijft echter achter bij de
verwachting.
Vandaar deze herhaalde oproep. Wilt u eens op plekken komen waar
u als toeschouwer nooit komt? Dan is dit een uitgelezen kans.
Aanmelden en voor meer informatie: Martin Stofbergen, mobiel te
bereiken op 06-39752574 (‘s avonds tussen 18.00 en 19.00 uur).
Inschrijven voor de Oldenzaalse Wandel4daagse is weer
mogelijk!
Van 7 juni t/m 10 juni kun je weer meelopen met de Oldenzaalse
Wandel4daagse. Wandel je gezellig mee? Deze 59e editie gaat
weer door het mooie Oldenzaalse buitengebied. Er zijn routes
met verschillende afstanden uitgezet, er is dus voor elk wat wils!
Voor wie?
De Wandel4daagse is voor iedereen die het leuk vindt om mee te
lopen en minimaal 5/6 km kan wandelen in ongeveer 2 uur. We maken
een gezellige wandeltocht door Oldenzaal. In één, twee, drie óf vier
dagen loop je verschillende routes door de stad en door het
buitengebied. Je kunt kiezen uit afstanden van 5/6 km of 10-12 km. De
start is op dinsdag 17.45 uur bij De Monnik Dranken, adres
Deventerweg 6. De laatste dag is er een feestelijke finish op de Groote
Markt. Er is een medaille voor alle wandelaars!
Aanmelden
Meedoen aan de Wandel4daagse kost €5 per persoon als je je vooraf
inschrijft. Dit is mogelijk via de website
www.wandel4daagseoldenzaal.nl. Hier vind je ook alle informatie. Ter
plekke inschrijven kan ook, dan betaal je €7,50. Aanmelden voor 1, 2
of 3 dagen kan ook via de website, je betaalt dan €2,50 per avond.
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Partners
De Wandel4daagse wordt ondersteund door verschillende
Oldenzaalse partners zoals Impuls, Akom, Smallsteps Partou, Erve
Hulsbeek, Het Landhuis, Jumbo, Reerink, Monkey Town, gemeente
Oldenzaal en de provincie Overijssel.

Foto Riet Vos

INLOOPCAFÉ
Elke eerste vrijdag van de maand is er gelegenheid om met elkaar in
een ongedwongen sfeer van gedachten te wisselen in ons inloopcafé
Le Sourire aan de Grootemarkt te Oldenzaal.
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 3 juni a.s., aanvang 15.00
uur. Eenieder is van harte welkom. U hoeft geen lid te zijn van de
KBO. Schroom niet om alleen te komen, er is altijd iemand die u zal
opvangen. We zien uw komst met belangstelling tegemoet.
FIETSEN MET DE KBO
Inmiddels fietsen we met de KBO weer door het mooie Twentse
landschap. Zoals u weet is fietsen goed voor lijf en leden en aan de
deelname zijn geen kosten verbonden.
De fietstochten in de maanden juni en juli a.s. zijn te vinden in het
activiteitenoverzicht. De vertrektijden voor de fietstochten zijn:
20/25 km om 14.00 uur; de 40/45 km om 10.30 uur en de 60 km om
09.30 uur. We vertrekken altijd vanaf het Michgoriushuis aan de
Marktstraat. Het dragen van een geel veiligheidshesje is verplicht.
KBO OLDENZAAL
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Indien u niet zelf over een exemplaar beschikt, krijgt u er een van de
begeleiding. Bij het eerder verlaten van de groep dit s.v.p. even
melden aan de begeleider. Eventuele consumpties zijn voor eigen
rekening.
Informatie bij: fam. Schoolkate, tel. 512009; fam. Sanderman, tel.
515425 of de fam. Vrijkotte, tel. 519359
Wij wensen jullie fijne tochten met veel gezelligheid
Lentefeest groot succes

foto’s Riet Vos

Geen carnavals- maar een lentefeest dit jaar. Opkomst en plezier
waren er niet minder om. Humor, muziek en dans stonden ook nu
weer centraal.

SOOSMIDDAG OP WOENSDAG 22 Juni a.s.
Op woensdag 22 juni a.s. komt mevr. Sabine Temmen, financiële
zorgcoach van de ABN/AMRO, naar de Abdij om een lezing c.q.
voorlichting te geven aan de senioren van de KBO.
Deze middag staat in het teken van: veilig bankieren; uitleg van de
financiële zorgcoach. Zelfredzaamheid is daarin het belangrijkste. De
financiële zorgcoach helpt senioren en kwetsbare klanten met hun
bankzaken.
De financiële zorgcoach belt u bij voorbeeld op het afgesproken tijdstip
om u verder op weg te helpen. Dan maakt zij een afspraak met u via
beeldbankieren of bij u thuis. U herkent de financiële zorgcoach aan
de bedrijfskleding van de ABN/AMRO. U kunt vragen om een
legitimatie.
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Al met al een zeer belangrijke bijeenkomst voor onze leden van de
KBO. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd.
Wij hopen dan ook dat u in groten getale naar de Abdij aan de Zuidwal
komt. De aanvang van deze bijeenkomst is 14.00 uur.
Herman Snippers Koninklijk Onderscheiden
Onze eigen Herman Snippers – secretaris van
het bestuur, lid van de Niko redactie, bezorger
van de Niko – is benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Naast de vele
werkzaamheden voor onze eigen KBO, is hij
ook al jaren als vrijwilliger actief bij Gereia,
Unicef en het onderwijs.
Herman van harte gefeliciteerd met deze
bijzondere onderscheiding: meer dan verdiend!
AFSCHEID JOOP DE GROOT

Foto Riet Vos

Op 6 mei Jl. heeft Joop, zoals hij bekend stond binnen de KBOgemeenschap, tijdens een gezellige vergadering van de
activiteitencommissie, afscheid genomen als actief lid van de KBO. De
coördinator activiteiten had lovende woorden
voor Joop en bedankte hem voor de vele jaren
dat hij klaarstond voor de vele werkzaamheden.
Het was Joop nooit te veel en je kon altijd op
hem een beroep doen. Ook voor de buitenlandse
reizen heeft hij veel werkzaamheden verricht.
Namens de KBO werd Joop een bon
aangeboden, als dank voor de vele jaren van
noeste arbeid.
Joop, nogmaals bedankt namens het bestuur,
het ga je goed!
Impuls gaat verhuizen
Welzijnsorganisatie Impuls – zij bieden ook veel activiteiten aan voor
ouderen – gaat op beide locaties verhuizen. Het Michgoriushuis wordt
ingeruild voor een accommodatie aan de Wilhelminastraat en
Breedwijs aan de Helmichstraat voor boerderij Stakenboer aan de
Burgermeester Wallerstraat.
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Foto’s Riet Vos

Carmelhuis Oldenzaal open
Foto Riet Vos

Het Carmelhuis is een kleinschalige woonvoorziening met
plek voor 20 bewoners met dementie. Op 6 mei is het aan de
Carmelstraat gelegen gebouw in gebruik genomen.
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Spoorlijn Almelo – Salzbergen

Op initiatief van een aantal Twentse textielfabrikanten, waaronder
Gelderman in Oldenzaal, is tussen 1862 en 1865 de spoorverbinding
tussen Almelo en Salzbergen aangelegd.
Het spoor liep langs Oldenzaal, waardoor ook Gelderman zich
verzekerd wist van de aanvoer van goedkope kolen uit Duitsland.
Het spoor zowel als het station lagen destijds op Lossers grondgebied.
Daaraan kwam in 1876 een einde door de annexatie van het gebied
rondom het station van de gemeente Losser, waaronder de
Geldermanfabriek zelf en de Haerbroek.

Data verschijning Niko in 2022
De volgende Niko wordt rond 29 juni bezorgd
en geldt voor de periode van 29 juni tot 24 augustus 2022.
Kopij graag vóór zaterdag 11 juni 2022 sturen naar
redaktieniko@gmail.com
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