VAN DE BESTUURSTAFEL
Van de voorzitter.
Ik schrijf dit stukje op goede vrijdag 2 april. Als u
dit leest is Pasen alweer bijna drie weken
geleden. Toch merken wij ook tijdens het
Paasfeest dat we nog steeds niet van de corona
af zijn. De kruisweg kan op goede vrijdag niet
plaatsvinden, wie naar de paaswake wil kan dat
alleen maar digitaal doen. Kort en goed dit geeft
al aan dat de beperkingen er nog steeds zijn.
Gelukkig komt de vaccinatie voor onze
doelgroep langzaam maar zeker op stoom. Binnenkort komen de 70
tot 74-jarigen aan de beurt. Dus hopelijk zijn wij senioren eind van de
maand april allemaal gevaccineerd!
Als dat werkelijkheid wordt kunnen wij weer eens bijeenkomen! Wat
een prachtige gedachte. Elkaar weer eens in levenden lijve te zien en
te ontmoeten. Dat zijn we met z’n allen een beetje ontwend! Ik denk
dat we, als we eenmaal onze “vrijheid” weer hebben dat we daar zo
weer aan gewend zijn. Maar ik hoop dat we van deze corona-crisis
onthouden hoe bijzonder en waardevol onze vrijheid uiteindelijk is!
Kunnen gaan en staan waar je wilt op tijdstippen die jou het beste
uitkomen, het klinkt nu nog allemaal ver weg, maar het zit eraan te
komen! Zoals laatst een viroloog op de tv zei, houd nog even vol met
z’n allen, dat is de enige manier om het einde van de tunnel te
bereiken en weer in het volle licht en leven te kunnen staan.
Ik weet dat ik u niet hoef te vragen u aan de regels te houden. Wij
senioren zijn wat dat betreft erg gehoorzaam. Maar toch naarmate
alles langer duurt valt het soms niet mee de regels goed na te komen.
Zo zie je in winkels mensen vaak erg dicht bij elkaar staan, of het
mondkapje bungelt onder aan hun kin. Op dat soort dingen moeten we
natuurlijk wel blijven letten.
Ik wens u allen toe dat de komende meimaand (wat mij betreft de
mooiste maand van het jaar!) zonnig en warm zal zijn en dat u
optimaal zult kunnen genieten van uw herwonnen vrijheid!
In de tussen tijd: blijf gezond en let een beetje op elkaar!
Ton van Oss, voorzitter
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Van de Activiteitencommissie
Geachte KBO - leden.
Na maanden van afzien is er eindelijk licht in de tunnel zichtbaar.
Alhoewel de coronabesmettingen nog dagelijks plaatsvinden, zijn wij
van de activiteitencommissie toch positief gestemd voor de naaste
toekomst.
De vaccinatie voor onze leeftijdsgroepen loopt bijzonder goed, zodat
wij weer langzaam uitkijken naar hetgeen weer mogelijk gaat worden.
Heeft U weer zin om op reis te gaan? Dan treft u het, want
onderstaande reis naar het Saksenland (het vroegere Oost-Duitsland),
waarbij wij de mooie steden Dresden en Leipzig zullen bezoeken, zal
weer door de KBO voor u worden georganiseerd.
Indien er weer meer vrijheden zullen ontstaan, dan starten wij de
verdere activiteiten voor u ook weer op. Tot het zover is dient u goed
op uzelf te passen. Blijf gezond, dan zien wij elkaar spoedig terug.
Met vriendelijke groeten,
Henny Helthuis
6-Daagse KBO Reis naar Dresden en Leipzig (Het Saksenland).
Dit jaar gaan wij met onze 6-daagse reis naar “Het Saksenland “. Van
zondag 22 augustus 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 zullen
wij de mooie steden Dresden en Leipzig (de stad van de componist
Bach) bezoeken.
Onze standplaats zal Dresden zijn, waar we logeren in Hotel “Am
Terrassenufer”. Het is een 4- sterren hotel en is gelegen in de
Altstadt van Dresden aan de rivier de Elbe. Dit hotel kent echter een
toeslag voor een
eenpersoonskamer van €
105,-. Alle kamers zijn met de
lift bereikbaar en zijn voorzien
van o.a. televisie. Het hotel
beschikt verder over een
zomerterras en een stijlvolle
bar.
Dresden
De bekende “Frauenkirche” is op 10 minuten lopen van het hotel.
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Wij hebben optie op 25 twee- en 8 eenpersoonskamers.
Inbegrepen is hierbij o.a.:
* 5 x overnachting, incl. ontbijt en diner/buffet in een 4-sterren hotel;
* de gids in Dresden;
* entree en excursie Meissen Porselein;
* 2x koffie of thee met gebak op de heenreis;
* slotdiner bij Partycentrum Rouwhorst te Oldenzaal.
Het avondeten in het hotel is s ’avonds vermoedelijk om 19.00 uur.
Reisomschrijving
(globale dagindeling c.q. wijzigingen voorbehouden )
Dag 1 zondag 22 augustus 2021
Met touringcarbedrijf “Brookhuis Busreizen “gaat de
activiteitenwerkgroep (reizen) van de KBO met u naar Dresden en
Leipzig (Het Saksenland).
Onze standplaats is Dresden en verblijven in het gezellige 4-sterren
hotel “Am Terrassenufer “(tel. + 49 3514409500).
Wij vertrekken s ’morgens om 07.00 uur vanaf de Ganzenmarkt
(Stadhuis). Aanwezig om 06.45 uur.
Vandaag is het dus onze reisdag en zullen we op de heenreis
regelmatig stoppen. Koffie of thee (2x) met gebak zal u worden
aangeboden. Tegen ongeveer 17.30 uur zullen wij aankomen bij ons
hotel, waar u de kamersleutel zal worden uitgereikt.
Om ongeveer 19.00 uur staat een heerlijk diner voor ons klaar. Nadien
kunt u nog een afzakkertje binnen gebruiken of buiten op het
zomerterras. Ook kunt u eventueel de binnenstad van Dresden
verkennen.
Dag 2 maandag 23 augustus 2021
Vandaag gaan we kennismaken met de
mooie stad Dresden. s’morgens staat een
stadsrondrit met een gids op het
programma. In de middag is alles prima
op loopafstand te bezoeken.
Dag 3 dinsdag 24 augustus 2021
Deze dag staat een uitje naar buurland
Tsjechië op het program. Een mooie
rondrit waarbij we het Ertsgebergte zien
en ook de stad Teplice aandoen.
Teplice
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Dag 4 woensdag 25
augustus 2021
Vandaag gaan we naar de
mooie stad Leipzig,
componistenstad van Bach,
met de mooie “Thomaskirche”,
het oude stadhuis en het
Mendelsohnhuis. Met de bus
gaan we eerst een sightseeing
maken. Nadien kunt u op
eigen gelegenheid het mooie centrum verkennen.

Leipzig

Dag 5 donderdag 26 augustus 2021
Na het ontbijt brengen wij een bezoek aan Meissen.
Meissen staat bekend om zijn porselein. Na ontvangst gaat u met een
“audio” in de Nederlandse taal door deze fabriek. Duur circa 1,5 uur.
In de middag heeft u dan wederom tijd in Dresden om eventueel uw
laatste inkopen te doen.
Dag 6 vrijdag 27 augustus 2021
Vandaag hebben we de terugreis dag met leuke stop onderweg.
Wij hopen tegen 19.00 uur in Oldenzaal te zijn om deze vakantiereis af
te sluiten met een diner (inclusief 1 consumptie) bij Partycentrum
Rouwhorst.
Wij zijn gedurende de gehele reis bereikbaar voor het thuisfront op
telefoon
00316 22512300.
De deelnameprijs van dit 6-daagse arrangement is €. 475, —. Daarbij
komt eventueel nog een toeslag van
€ 105, — voor een eenpersoonskamer.
Verder is de vermelde reissom inclusief het slotdiner bij Partycentrum
Rouwhorst, alsmede de fooien voor de buschauffeur en het personeel
van het hotel in Dresden.
Wij gaan hierbij uit van de deelname van de door ons geplande
bezetting van 58 personen
Indien zich minder deelnemers opgeven zal een eventuele kleine
verhoging het gevolg zijn.
Aanmelding.
Omdat wij vroegtijdig willen weten hoeveel deelnemers wij voor deze
reis kunnen verwachten, kunt u zich voor deze 6-daagse reis opgeven
op vrijdag 21 mei. 2021 in het Michgoriushuis aan de Marktstraat,
vanaf 10.00 uur.
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Het verschuldigde bedrag dient u voor 15 juli a.s. over te maken naar
de penningmeester van de K.B.O. Oldenzaal op rekeningnummer:
NL35RABO1093485663 onder vermelding “KBO-reis 2021 Dresden.
Mocht deze reis, nadat U heeft betaald, niet door kunnen gaan
vanwege de corona, dan zullen wij het door U betaalde bedrag
terugbetalen.
Voor vragen of nadere informatie kunt U terecht bij Henny Helthuis,
tel. 06-22512300
Namens de activiteitenwerkgroep (reizen) van de K.B.O.
Henny Helthuis
Joop de Groot

Omdat u nu niet naar ons kunt komen, komen wij (digitaal) naar u toe!
Webinar ‘Verbonden zijn rond zingeving’
voor KBO en PCOB leden
23 april om 13.30 uur
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Als leden van de KBO en PCOB in Overijssel missen we momenteel
de verbondenheid die er is tijdens de bijeenkomsten en cursussen.
Juist even iets meer dan het gewone van alledag, iets om naar uit te
kijken.
De KBO-PCOB in Overijssel gaat daarom, in samenwerking met de
provincie Overijssel en met medewerking van gedeputeerde Roy de
Witte, voor haar leden een Webinar organiseren.
Een uurtje verbondenheid, zingeving en gewoon gezellig
ontspannen met elkaar kijken en luisteren
Geen sprekers met een ingewikkeld betoog, maar ook en juist mensen
uit het veld, een paar luchtige sketches en bekende liederen.
Een Webinar is een bijeenkomst, rechtstreeks op het scherm te volgen
via een link op uw computer, tablet of telefoon. De link zetten we op de
website van de KBO Overijssel.
Deze link https://youtu.be/Ap6FC81iNYE klikt u aan en u ziet op
23 april om 13.30 uur de live Webinar
Alle leden met een internetverbinding kunnen meedoen. U ook!
Eerste melkfabriek in Oldenzaal

De eerste melkfabriek in Oldenzaal, de “Coöperatie
Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting Ons Belang” lag aan de
Bentheimerstraat in Oldenzaal, zeg maar het op huidige gedeelte
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tussen de Oliemolenstraat en de Brandvijver. Op de voorgrond is nog
het tramlijntje te zien dat naar Denekamp liep.
Eind jaren 30 van de vorige eeuw werd 150 meter verderop richting
het centrum een nieuwe en modernere fabriek gebouwd. Die werd in
de jaren 60 vervolgens gesloopt.
Tegelwippen Doet u ook mee?
Misschien hebt u het al in de kranten gelezen. Er wordt een heus
Nederlands kampioenschap tegelwippen georganiseerd. En het leuke
is dat u er als inwoner van Oldenzaal ook een mee kunt doen en er
zelfs een prijs mee winnen!

Het doel van het tegelwippen is om de verstening van tuinen tegen te
gaan. In toenemende mate worden voor- en achtertuinen namelijk
bestraat opdat er minder werk is aan het maaien van gras, snoeien
van hout of de verzorging van bloemen en planten.
Niet alleen wordt daardoor het straatbeeld minder fraai, ook de bijen
en vogels kunnen minder gemakkelijk aan hun voedsel komen.
Bovendien leidt meer bestrating het tot grotere wateroverlast en
hogere temperaturen in de zomer.
De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt, wint de
prestigieuze Gouden Tegel. Ook actieve bewoners die hun (gevel)tuin
transformeren maken kans op een prijs: elke maand wordt door een
vakjury de Wipper van de maand uitgekozen. Al deze wippers zijn
genomineerd voor de grote publieksprijs die begin oktober wordt
uitgereikt.
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Vanaf 30 maart kunnen alle inwoners van Oldenzaal hun gewipte
tegels aanmelden via
NK-tegelwippen.nl. De actie loopt tot 30 september.
Wilt u niet meedoen aan de landelijke actie maar toch een bijdrage
leveren aan een beter milieu en een groenere omgeving: elke tegel
telt!

Op weg naar de “Vrijheid”

De dames Boswinkel en van der
Lied, allebei lid van de KBO,
goedgemutst op weg naar de bieb
in Oldenzaal voor hun prik tegen
Corona.

Oproep: vacature lid redactie Niko
Door het vertrek van een van de leden is er een vacature ontstaan
binnen de redactie van de Niko.
Vind u het leuk om deel uit te maken van een gezellig team en één
keer per maand met elkaar de inhoud van de Niko te bespreken? Dan
vragen wij u contact met ons op te nemen.
Wij stellen geen hoge eisen. Het bezit van een computer, kennis van
wat erin en rondom Oldenzaal speelt en enig gevoel voor humor is wat
ons betreft al meer dan voldoende.
Bij belangstelling graag een mailtje naar: redaktieniko@gmail.com of
een telefoontje naar Theo Hampsink, 0541-516604 of 0614921598
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Fietsknoop (www.fietsknoop.nl)
Voor degene die een
mobieltje heeft dat
verbonden is met internet!!!
Senioren fietsen vaak en
veel en dat is heel
belangrijk voor de fysieke
en geestelijke vitaliteit.
Voor diegene die veel
fietstochten maakt is een
fietsnavigatie een handig
hulpmiddel.
Deze zorgt ervoor dat u de route volgt die u van tevoren heeft
uitgestippeld. Maar kwalitatieve fietscomputers zijn stevig geprijsd. Het
kan anders, eigenlijk helemaal voor niets.
Aks u een mobieltje hebt dat verbonden is met internet. Download dan
de gratis app "Fietsknoop" op uw mobiel en registreer u in de app of
op de website: (https://www.fietsknoop.nl/account/registreren).
Maak-na inloggen-in uw PC of laptop, op de website een fietsroute en
log daarna in op de app. Fietsknoop synchroniseert via wifi of
internetverbinding automatisch de uitgestippelde route in uw mobiel. U
kunt ook rechtstreeks via de app, in uw mobiel een route uitstippelen.
Op de website vindt u handige instructievideo's.
(https://www.fietsknoop.nl/videos)
Verder heeft u een stevige en robuuste telefoonhouder nodig op uw
fietsstuur. Veel plezier met al uw fietstochten.

Oproep KBO-PCOB aan partijen: Luister naar de
senioren van vandaag en morgen
Met de verkiezingsuitslag in de
hand doet seniorenorganisatie
KBO-PCOB een oproep aan
alle partijen die de komende
vier jaar in de Tweede Kamer
zitten: Luister naar de senioren
van vandaag en morgen en ga
er mee aan de slag! Marcel
Sturkenboom, directeur KBOPCOB: “Wil Nederland klaar
zijn voor de groeiende groep senioren in 2030, dan moeten de
partijen en het nieuw te vormen kabinet daar nu mee aan de slag
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gaan. Niet alleen voor de senioren van nu, maar ook voor die van
de toekomst.”
Uit eerder onderzoek van KBO-PCOB, vlak voor de verkiezingen, blijkt
dat met name koopkracht (AOW en pensioenen), wonen en zorg &
welzijn de belangrijkste thema’s voor senioren te zijn. Maar ook de
klimaatproblematiek en het voorkomen van een tweedeling in de
maatschappij tussen jong en oud werden vaak genoemd.
Minister voor Ouderenzaken
Voor het nieuwe kabinet heeft KBO-PCOB de wens dat er een
minister voor Ouderenzaken komt. Sturkenboom: “En die functie mag
wat ons betreft ambitieus zijn. Deze kijkt niet alleen naar de zorgkant,
maar ook bijvoorbeeld naar de bouw van seniorenwoningen en naar
de AOW en pensioenen. De komende vergrijzingsgolf kent vele
uitdagingen. Let wel, hierbij is het dan ook heel belangrijk om dan niet
alleen óver ouderen te praten, maar vooral mét hen.”

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor
al uw vragen.
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het
coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook, dat niet
alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn
van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte
hebben even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu
veel activiteiten stilliggen.
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn
geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

De volgende Niko voor de maand Juni wordt rond 26 Mei bezorgd
en geldt voor de periode van 26 Mei tot 30 Juni 2021.
Kopij graag vóór zaterdag 8 Mei 2021 sturen naar
redaktieniko@gmail.com
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