VAN DE BESTUURSTAFEL
Van de voorzitter
Ik schrijf dit stukje op dinsdag 6 oktober, op het moment
dat u dit leest schrijven we al weer eind oktober. Ik denk
dat het u net zo vergaat als mij. Iedere dag wacht ik met
spanning op de nieuwe coronacijfers. En tot nu toe
vallen die iedere dag tegen en dat terwijl de winter nog
moet beginnen!
Ik weet niet of u dezelfde neiging heeft als ik, namelijk
steeds minder contact hebben met vrienden en
bekenden. Je hoort ook over besmettingen die steeds
dichterbij komen, je gaat minder de straat op en je
probeert de boodschappen zoveel mogelijk in één keer te doen op een rustig
tijdstip.
Zo maken we eigenlijk onze eigen mini lock-down. En dan te bedenken dat
het in het begin van de zomer allemaal zo goed ging! Er was nauwelijks
sprake van nieuwe besmettingen en per 1 juni kon een aantal maatregelen
versoepeld worden.
Hoe anders ziet het er nu uit. Het is een en al corona, je kunt geen
televisieprogramma aanzetten of het gaat over corona. Het is begrijpelijk dat
we daar allemaal een beetje moe van worden. Dat komt vooral om dat het de
leuke dingen zijn die we nu voorlopig niet kunnen doen.
En toch beste mensen zullen wij met z’n allen ons door deze crisis heen
moeten bijten, we hebben geen andere keus.
Daarom herhaal ik nog maar eens een keer wat ik al eerder heb geschreven,
laten we er met z’n allen het beste van proberen te maken, laten we
proberen onze contacten vast te houden door te bellen, te appen of te facetimen. Laten we mekaar een beetje opbeuren en opfleuren dan moet het
toch lukken deze onwerkelijke periode goed te doorstaan!
Blijf op elkaar letten en pas ook goed op uzelf!
Ton van Oss. Voorzitter
Wij zoeken U !!!!!!
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Oldenzaal is een
vereniging van en voor senioren in Oldenzaal. Wij bieden onze bijna 1000
leden een scala aan activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
De KBO- Oldenzaal wil
De deelname vergroten van de senioren in de Oldenzaalse samenleving;
Het welzijn bevorderen van de bij ons aangesloten leden;
Identiteitsgebonden activiteiten voorbereiden, organiseren en vormgeven.
We doen dit met veel vrijwilligers die onze leden zo goed mogelijk van dienst
willen zijn. Vrijwilligers die zorgen voor velerlei zaken zoals organiseren van
fiets- en wandeltochten, bingo- en soosmiddagen, inloop café, jaarlijkse
reizen maar ook belastingservice, ouderen-advisering in het sociale domein
en de maandelijkse sortering en bezorging van het landelijke KBO/PCOB
blad met ons eigen blad de NIKO.
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Om diverse, zeer goede, redenen moeten soms onze vrijwilligers echter
afhaken. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
samen met het zittende gedeelte het voortbestaan van onze KBO blijven
garanderen.
Momenteel zijn we op zoek naar :
Voorzitter (M/V) voor de KBO Oldenzaal
Onze huidige voorzitter heeft te kennen gegeven te willen stoppen in het
voorjaar van 2021.
De voorzitter leidt het bestuur en stuurt met hen alle activiteiten aan.
Daarnaast willen we ook relevant zijn binnen de gemeente Oldenzaal.
Hiervoor vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente en de
welzijnsorganisaties in Oldenzaal met als doel de belangen van de
Oldenzaalse senioren tot hun recht te laten komen.
Hij of zij moet enige affiniteit hebben met onze senioren, een teamspeler zijn
en zich willen inzetten voor de belangenbehartiging van onze senioren bij de
diverse instanties binnen de gemeente Oldenzaal.
Informatie bij de huidige voorzitter, dhr. Ton van Oss tel 0541-516479
Bezorgers (M/V):
10 keer per jaar (veelal tegen het eind van de maand) worden het landelijke
KBO/PCOB blad samen met ons blad de NIKO bij onze leden thuis bezorgd
door onze onvolprezen vrijwilligers. De bladen worden vooraf gesorteerd en
gebundeld en kunnen dan op woensdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends
worden opgehaald bij het Michgoriushuis. Voor de bezorging gaan we er
vanuit dat nog in dezelfde week de leden het blad in hun brievenbus krijgen.
In overleg met de bezorger proberen we een wijk te maken bestaande uit
plusminus 25-30 adressen, zoveel mogelijk bij elkaar gelegen.
Al met al kost het bezorgen niet meer dan een uurtje in de maand. Soms
moeten vrijwillige bezorgers afhaken vanwege leeftijd of andere lichamelijke
ongemakken. Momenteel zijn we naarstig op zoek naar bezorgers voor de
wijken Thij (omgeving morslaan) en Berghuizen.
Informatie bij Riet Tiehuis tel 0541- 520512

ONDERZOEK KOOPKRACHT 2020. GROTE ONZEKERHEID OVER
FINANCIËLE TOEKOMST SENIOREN
Grote onzekerheid over financiële toekomst senioren
Nederlandse senioren begonnen net wat meer
vertrouwen te krijgen in hun koopkracht. Nu wordt dit
voorzichtige vertrouwen overschaduwd door een
groeiend gevoel van onzekerheid over de toekomst.
Boosdoeners zijn de coronacrisis, de uitwerking van
het pensioencontract en hun weinige financiële
reserves.
Zo blijkt uit het koopkrachtonderzoek van KBO-PCOB
onder 1.300 Nederlandse senioren.
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Het is voor het zevende jaar op rij dat KBO-PCOB een groot
koopkrachtonderzoek uitvoerde. En vrijwel elk jaar hadden senioren het
gevoel dat hun koopkracht achteruitging.
Dit jaar, in 2020, was er voor het eerst weer een kleine opleving te zien.
Het aantal senioren dat minder geld op hun bankrekening kreeg, nam af.
Minder senioren letten extra op hun uitgaven. Het aantal senioren dat rood
stond daalde. En er was een lichte daling in het aantal senioren dat wakker
ligt van hun financiële situatie.
Dit voorzichtige positieve gevoel over de huidige situatie werd echter al snel
overschaduwd door een grote onzekerheid over de toekomst.
Geen enkele zekerheid meer
Een van de redenen voor de groeiende onzekerheid is de vrees voor de
gevolgen van de coronacrisis.
Maar liefst negen op de tien senioren verwachten dat de economie zal
verslechteren: vier op de tien voorzien zelfs een forse verslechtering, vijf op
de tien een geringere.
De helft geeft aan dat hun gevoel van financiële zekerheid is veranderd door
corona, zoals
Ingrid (70): ‘Door deze crisis bestaat geen enkele zekerheid meer.
Alles is anders en de toekomst ziet er nu niet erg rooskleurig uit. Iedereen wil
nu uit de overheidspot een bijdrage hebben en daar draaien we straks
allemaal voor op.’
Alfred (68: ‘Je zou blind zijn als je niet ziet dat er een enorme recessie op
ons wacht. Het leed dat corona teweegbrengt, is niet te overzien. Ik dacht
genoeg gespaard te hebben, maar nu voel ik me onzeker of het zo is.’
Volgens zes op de tien senioren ligt er momenteel te veel nadruk op
ondersteuning van ondernemers en mensen met werk en te weinig op de
koopkracht van ouderen.
Theo (79): ‘Mijn pensioen is al meer dan tien jaar hetzelfde gebleven,
verhoging was niet mogelijk, maar zonder één enkel probleem worden
er miljarden steun gepompt in het bedrijfsleven zoals de KLM.’
Gevolgen pensioencontract
De verwachtingen over het pensioen van volgend jaar (2021) zijn niet
hooggestemd. De meeste gepensioneerden, bijna zeven op de tien,
verwachten dat het pensioen dan hetzelfde zal zijn, een kwart verwacht een
lager pensioen, slechts 2% verwacht een stijging.
Zeven op de tien senioren voelen zich op hoofdlijnen goed geïnformeerd
over het nieuwe pensioencontract. Maar het nieuwe pensioencontract heeft
het gevoel van financiële zekerheid bij de helft van de senioren wel negatief
beïnvloed.
Annemarie (75): ‘Veel onzekerheid staat ons te wachten. We zijn niet meer
zeker van een vast bedrag, we zijn uitgeleverd aan de grillen van de beurs.
En alles hangt af van de wijze waarop de transitie naar het nieuwe
pensioenstelsel verloopt.’
Miljoen financieel kwetsbare senioren
Een derde van de Nederlandse senioren heeft
geen spaargeld of eigen vermogen. Wanneer zij
een financiële tegenvaller hebben, komt een
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groot deel van hen in problemen, ze zijn financieel kwetsbaar.
Een onverwachte aanslag van de belasting van € 400 die binnen twee
weken moet worden betaald, zou 30% van deze groep in de problemen
brengen. Ze staan drie keer zo vaak rood op hun bankrekening als senioren
mét eigen vermogen, hebben bijna vijf keer zo vaak een uitstaande schuld
en zijn vier keer zo vaak in problemen gekomen met de kosten van vaste
lasten of boodschappen.
Maar de 50-plussers die nog niet met pensioen zijn, staan er financieel nog
veel slechter voor. Slechts de helft van deze groep heeft eigen vermogen,
terwijl bij de huidige gepensioneerden zeven op de tien eigen vermogen
hebben.
Het ontbreken van een appeltje voor de
dorst in de vorm van eigen vermogen,
maakt senioren financieel kwetsbaar.
Hun huidige en toekomstige financiële
situatie baart de aanstaande
gepensioneerden dan ook zorgen, twee
keer zo veel als de groep senioren die al
met pensioen zijn.
Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van KBO-PCOB uitgevoerd door bureau
TeraKnowledge®. Aan dit onderzoek hebben 1.300 senioren deelgenomen.
Opmerkelijke cijfers
9 op de 10 senioren verwachten dat de economie zal verslechteren.
Slechts 2% verwacht dat het pensioen van 2021 hoger zal zijn.
Een derde (!) van de Nederlandse senioren heeft geen spaargeld of eigen
vermogen.
MEER SOCIAAL CONTACT OP HOGE LEEFTIJD
Wordt uw sociale leven minder groot en komt u steeds minder in aanraking
met andere mensen? Bijvoorbeeld omdat u geen kinderen heeft, deze niet in
de buurt wonen, u minder mobiel bent of uw partner en oude vrienden en
vriendinnen zijn komen te overlijden? In Nederland en ook in Oldenzaal staat
u er dan niet alleen voor. Er zijn veel mogelijkheden om, ook als
alleenstaande op (hoge) leeftijd, gezelschap te hebben aan anderen. Sociaal
contact, of dit nu uit of thuis is.
PERSOONLIJK SOCIAAL CONTACT EN GEZELSCHAP
In dit artikel richten we ons op vriendschappelijk, persoonlijk contact waarbij
u elkaar daadwerkelijk ontmoet. Daarbij hebben we het dus niet over online
contact via bijvoorbeeld dating- of relatiesites. De informatie is speciaal
bedoeld voor mensen die, bijvoorbeeld door beperkte mobiliteit of minder
energie, niet makkelijk actief kunnen participeren in vrijwilligerswerk of aan
maatschappelijke activiteiten. Terwijl dat juist kansen zijn om contacten op te
doen!
In onze omgeving zijn veel organisaties met vrijwilligers die helpen bij
contact en ontmoeting met ouderen. Denk hierbij aan onder andere de
volgende organisaties:
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Humanitas: een vereniging met een groot aantal vrijwilligers die
mensen die dat nodig hebben, meestal tijdelijk, ondersteunen. U kunt
Humanitas bereiken via hun website of tel. 074 - 2437733.
De Zonnebloem: de vrijwilligers van de Zonnebloem komen langs
voor een kop koffie of gaan samen met u op pad. U kunt daarvoor contact
opnemen met Annemieke Reimer, tel. 0541 – 518026.
Stichting impuls: Eén van de kerntaken van deze
welzijnsorganisaties is het ‘bevorderen van participatie en het bestrijden van
eenzaamheid’. U mag daarom verwachten dat uw lokale welzijnsorganisatie
u actief ondersteunt bij het vinden van gezelschap of vrijwilligerswerk. Voor
contact kunt u terecht op de website of tel. 0541-571414.
Stichting Present: bestaat helemaal uit vrijwilligers. Bieden hulp aan
bij b.v. het doen van boodschappen of komen graag een kop koffie drinken.
Voor contact: Mirjam Engelbertink tel. 06 38 68 10 63.
Komt er u niet uit? Dan kunt u altijd bellen of mailen met het Wmo-loket van
de gemeente Oldenzaal. Participatie, sociaal contact en bestrijden van
eenzaamheid behoort onder meer tot hun taken. Voor telefonisch contact:
0541-588111.
VAN DE AKTIVITEITENCOMMISSIE
INLOOPCAFÉ IN CORONATIJD
In de Niko van de maanden juni-augustus stond
aangekondigd dat vrijwilligers van de
activiteitengroep van het inloopcafé aanwezig zouden
zijn op het terras bij Down Town. Dit alles buiten de
verantwoordelijkheid van de KBO om, maar uiteraard
met strikte inachtneming van de RIVM voorschriften.
Gezien de huidige toestand waarbij de
coronabesmettingen weer erg zijn toegenomen is
besloten om ook deze activiteit voorlopig op te schorten.
Voorkomen is beter dan genezen.
Riet, Ria, Hermien, Ben, Milly
WANDELEN MET DE KBO VOORLOPIG AFGELAST
Blijkens de persconferentie van de Minister President van
dinsdag 13 oktober is de Corona situatie in Twente is
"zeer ernstig"( meer dan 250 besmettingen per 100.000).
Bijeenkomsten buiten zijn nog toegestaan met max 4
personen.
De (koffie) restaurants / cafés zijn vooralsnog voor 4
weken gesloten. In verband hiermee is besloten om voor
onbepaalde tijd onze wandeltochten op dinsdag af te
gelasten. Zodra er weer gelegenheid is en het wettelijk toegestaan is gaan
we weer op pad.
We houden u op de hoogte via de website of via de NIKO.
Helaas is het niet anders. Hopelijk wordt het gauw weer anders.
Blijft u vooral gezond.
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WANDELEN MET MEDEWERKERS VAN GEZONDHEIDSCENTRUM
VIVALDI
U kunt wel iedere dinsdag, woensdag en vrijdag deelnemen aan een half
uurtje wandelen op en in de omgeving van de Gravenes. Deze wandelingen
worden op de dinsdag en de woensdag en de vrijdagen veelal begeleid door
medewerkers van het gezondheidscentrum Vivaldi. Er wordt een halfuurtje
gewandeld en het vertrekpunt is telkens bij het gezondheidscentrum Vivaldi
om 13.00 uur.
De deelname is geheel gratis en aanmelden hiervoor is niet noodzakelijk. U
kunt gewoon aansluiten.
Bij slechte weersomstandigheden wordt er niet gewandeld.
ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN
Datum: maandag 2 november 2020
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke
kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt
sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.
Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel
katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.
Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op
de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. De voorbereidingen voor
beide feesten vinden vaak plaats op allerheiligenavond, die van Allerzielen
ook wel op allerheiligendag. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween
of "All Hallows eve(ning)" genoemd. In Engeland heeft Halloween zich als
wereldlijk feest, los van Allerheiligen en Allerzielen, sinds de zestiende eeuw
verder ontwikkeld en van daaruit verder verspreid. Met de kerkelijke feesten
heeft het huidige Halloween niets meer te maken.
Geschiedenis
Een gedenkdag op 2 november voor alle gestorven kloosterbroeders werd in
de tiende eeuw door abt Odilo van Cluny ingesteld. In de twaalfde eeuw
werd deze dag door paus Johannes XIX algemeen ingevoerd als feestdag
voor alle gelovige zielen.
Rooms-katholiek feest
De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen van de
overleden gelovigen in meer of mindere mate zondig
zijn. Ze bevinden zich in het vagevuur en wachten op
hun loutering om voor God te kunnen verschijnen en
in de hemel te worden opgenomen. Bemiddeling en
voorbeden van de levende gelovigen kunnen helpen
de schulden van de doden te verlichten en hun tijd in
het vagevuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de
levenden eveneens aflaten verkrijgen voor hun eigen zonden. De gebruiken
die zich rond deze geloofsleer hebben ontwikkeld, zijn talrijk.
Naast het bijwonen van missen, deelname aan processies, bidden en het
branden van kaarsen behoren kerkhofbezoek en versiering van graven met
(witte) bloemen tot de plechtigheden.
Het eten van zielenbroodjes door de nabestaanden en het uitdelen daarvan
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aan armen is lange tijd een onderdeel van het Allerzielenfeest geweest. Elk
(al of niet onder gebed) gegeten broodje betekende de verlossing van een
zieltje. Deze brooduitdeling was een belangrijke vorm van kerkelijke
armenzorg.
De gebruiken rond Allerzielen hebben ook aanleiding gegeven tot
verteltradities. Verhalen over de tijdelijke terugkeer van doden, lichtjes die
daarbij de weg moesten wijzen, klokluiden en gekruiste bosjes stro op
graven als afweer tegen het kwade, zijn daar voorbeelden van.
Samen met de gebruiken thuis en op kerkhoven geven ze inzicht in de
individuele geloofsvoorstellingen die vaak nog tot in de twintigste eeuw
leefden
Allerzielen
Ik schreef je naam in het zand
Maar toen kwam de zee
Alles spoelde weg
en het werd nacht
Ik schreef je naam in de sneeuw
maar toen kwam de zon
alles smolt weg
en weer kwam de nacht
Ik schreef je naam
in mijn hart
en noch de zee
noch de zon
krijgen het daar nog weg
het blijft nu dag
SOCIAAL TEAM OLDENZAAL
Heeft u een vraag over zelfstandig blijven wonen?
Of over vrijetijdsbesteding?
Of heeft u moeite met het betalen van rekeningen?
Of wilt u gewoon eens een gesprek over zaken die u bezig houden?
Dan kunt u iedere werkdag tussen 09:00 – 13:00 uur bellen of langskomen
bij het spreekuur van het Sociaal Team
Oldenzaal.
Wat kan het sociaal team voor u doen?
In het Sociaal Team Oldenzaal vindt u ervaren en
professionele medewerkers van verschillende Oldenzaalse organisaties in
samenwerking met vrijwilligers. Zij proberen u te ondersteunen en verder te
helpen. We bieden, waar nodig, een steuntje in de rug.
De medewerkers beschikken over verschillende kennis en ervaringen.
Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk werk, buurtwerk, financiën
en schulden, ondersteuning en begeleiding. Het Sociaal Team Oldenzaal is
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ook hèt loket voor hulp bij financiële zorgen. De medewerkers werken nauw
samen met elkaar en met andere hulpverleners uit Oldenzaal.
Wie kan er bij het sociaal team terecht?
- Alle inwoners van Oldenzaal met een hulpvraag
- Hulpverleners die betrokken zijn bij Oldenzaalse inwoners
U kunt gratis gebruik maken van de hulp van het Sociaal Team. Wij bieden
één loket voor al uw hulpvragen.
Hoe werkt het sociaal team?
U kunt iedere werkdag tussen 09:00 -13:00 uur
terecht bij het sociaal team. Dit kan op de
volgende manieren:
U kunt ons bellen: 0541 57 1414 (kies voor optie 2)
U kunt binnenlopen bij het inloopspreekuur in het Michgoriushuis,
Marktstraat 10, Oldenzaal. U kunt zo binnenlopen, of eerst een afspraak
maken.
U kunt ons ook mailen: contact@sociaalteam-oldenzaal.nl
In een kort gesprek praten we over uw hulpvraag. Soms is er direct een
oplossing voor handen. Soms is een vervolgafspraak noodzakelijk. Ook kan
het zijn dat u bij ons niet aan het goede adres bent, en dan zoeken wij uit
waar u wel naar toe kunt met uw vraag.
Verschil tussen het sociaal team en het Maatschappelijk Plein van de
gemeente.
Het sociaal team is laagdrempelig, neutraal, informeel en onafhankelijk. Wij
bieden een luisterend oor en proberen u verder te helpen. Wij kunnen u
echter geen WMO voorziening toekennen (zoals vervoer of huishoudelijke
ondersteuning) of een uitkering.
Dit kan alleen de gemeente Oldenzaal via het Maatschappelijk Plein.
Het sociaal team bestaat uit professionals van Impuls, Carintreggeland,
Zorggroep Sint Maarten, de Zorgfederatie, SIZTwente, Humanitas en
Wijkracht.
Denk hierbij aan de ouderenadviseur, mantelzorgconsulent, kinder- en
jongerenwerker, opbouwwerkers en maatschappelijk werkers.
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Impuls, telefoonnummer
0541-571414.
ANWB Automaatje past haar openingstijden aan
Vanaf maandag 12 oktober zijn de openingstijden
van ANWB Automaatje aangepast. Zij zijn nu
iedere werkdag van 10.00-12.00 uur te bereiken
voor informatie of het reserveren van een rit.
Automaatje is een vervoersservice voor de minder
mobiele Oldenzalers, zodat zij zo lang mogelijk
kunnen blijven deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven.
Vanwege het Coronavirus heeft de vervoersservice een tijdje stil gestaan,
maar vanaf 24 augustus jl. zijn zij weer gestart.
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In eerste instantie is dit alleen voor mensen die geen regiotaxipas hebben.
Er zijn door Corona namelijk minder chauffeurs die kunnen rijden. Uiteraard
houden zij rekening met alle maatregelen vanuit het RIVM. Dit betekent dat
de deelnemer zelf moet kunnen in- en uitstappen en zelf de veiligheidsriem
om moet kunnen doen.
Verder is gedurende de rit, een mondkapje verplicht voor chauffeur én
passagier. Ook dient men gepast te betalen. De ritprijs wordt bij reservering
doorgegeven. Wilt u een rit reserveren? Bel dan naar 0541-571410, iedere
werkdag te bereiken van 10.00 tot 12.00 uur.
De bibliotheek gaat verhuizen!
Het is bijna zover!
In november gaat de Bibliotheek Oldenzaal
aan de Ganzenmarkt verhuizen naar een
nieuwe bibliotheek in De Vijfhoek!
Bibliotheek Nieuwe Stijl
Van 'collectie' naar 'connectie'
Niet alleen ons gebouw, maar ook de bibliotheek in
het algemeen is zich aan het vernieuwen. Nog steeds
willen we de wereld van mensen groter maken en
mensen helpen verder te komen.
Hierbij draait het niet meer enkel om de boeken in de kast. De bibliotheek
wordt een plek waar iedereen naartoe wil, jong en oud. Deze plek creëren
we samen met onze partners door een breed aanbod aan diverse soorten
activiteiten.
Noteer in uw agenda!
21nov.
Laatste uitleendag in de bibliotheek aan de Ganzenmarkt
23 nov.- 5 dec.
De bibliotheek is gesloten i.v.m. de verhuizing.
7 dec.
Opening nieuwe bibliotheek.
7-12 dec.
FEESTWEEK! In deze week vinden tal van activiteiten plaats
Data verschijning Niko en Nestor in 2020

De volgende Niko wordt rond 25 november bezorgd
en geldt voor de periode van 25 november 2020 tot 26 januari 2021.
Kopij graag vóór zaterdag 7 november 2020 sturen naar
redaktieniko@gmail.com
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