Nieuwsbrief
Jaargang 16 - februari 2018

Beste KBO-leden,

D

it is de eerste Nieuwsbrief

van het jaar. We zijn alweer een aardig eind op weg
in de maand januari; wel een beetje laat, maar toch:
wensen wij u het allerbeste voor het jaar 2018!
Veel goeds en vooral veel gezondheid!
Met veel plezier kijken wij terug op de Nieuwjaarsbijeenkomsten voor onze leden en die van onze
zusterorganisatie PCOB op resp. 9 en 11 januari in
Velp en De Steeg De voorzitter van de PCOB heeft
kort iets gezegd over het proces van samengaan/fusie
van de PCOB-afdelingen Velp/Rozendaal, Rheden
e.o. en Dieren e.o. tot één PCOB-afdeling in onze
gemeenten per 2018, en over lokale belangenbehartiging. De voorzitter van de KBO - Han Bosz - ging
kort in op de landelijke en provinciale belangenbehartiging; taken die veelal door beroepskrachten
worden gedaan. Hij heeft nog eens het belang en de
noodzaak hiervan benadrukt. Een groot deel van de
contributieafdrachten aan KBO en PCOB wordt aan
deze belangenbehartiging besteed. Verantwoording
hiervan leest u regelmatig in ons maandelijks magazine en op onze website (www.kborheden/rozendaal.nl).
Het waren gezellige bijeenkomsten en een quizje
heeft bijgedragen aan de onderlinge contacten tussen
KBO’ers en PCOB’ers zodat we ons gesterkt voelen
in het gezamenlijke verdergaan.
Op donderdag 22 februari 2018 houden wij onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in ‘het
Parkhuis’ te De Steeg. Wij nodigen u hierbij van
harte uit. Als bestuur leggen wij in deze vergadering
verantwoording af voor ons beleid en het beheer van
de financiën in 2017. Tevens wordt de begroting
voor 2018 behandeld.
Na de inhoudelijke vergadering komt de heer Gerard
Beltman vertellen over (al het nieuws) in het
Arnhemse Openluchtmuseum. Voor de agenda van
deze vergadering en het onderwerp van de inleiding
verwijzen wij u naar elders in deze Nieuwsbrief.
Voor de vergadering liggen ● het jaarverslag 2017,
● de jaarrekening 2017, ● de begroting 2018 en ● het
verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23

februari 2017 voor u ter inzage.
U kunt deze stukken ook per e-mail ontvangen door
deze veertien dagen vóór de vergadering bij onze
secretaresse, mevr. Beike Verhoeven (e-mailadres:
beikeverhoeven@gmail.com) op te vragen.
COSBO, het samenwerkingsverband van de drie

ouderenbonden in onze gemeenten, zet zich in voor
de belangenbehartiging van álle senioren. Daarnaast
is hiervoor de Stichting STOER actief en staat voor
‘Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden
Rozendaal’. STOER is vooral projectmatig bezig; te
denken hierbij aan: de VOA’s (Vrijwillige Ouderen
Adviseurs), huisbezoekproject 70-plus, het plusproject ‘mijn huis, mijn toekomst’ en de Dag van de
Ouderen. Voor deze projecten zoekt STOER nog
vrijwilligers (m/v).
Als vrijwilliger helpt u senioren en hun naasten met
hun vragen en problemen, verwijst ze zo nodig door
en bemiddelt waar nodig. Vrijwilligers zorgen
ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen,
betere zorg genieten en niet vereenzamen. Kortom,
het is dankbaar werk. Heeft u, of iemand in uw
omgeving of kring van bekenden, affiniteit met de
doelgroep senioren, en houdt u van betekenisvol
contact en werkt u graag samen?
Neem dan contact op met mevr. Hilda Boersma
- coördinator van Stichting STOER - via tel. 0263611975 of e-mail: hildaboersma@stichtingstoer.nl
het Bestuur

Terugblik
De jaarlijkse kerstviering van KBO Rheden/
Rozendaal op donderdag 21 december 2017 in ‘het
Parkhuis’ te De Steeg, werd door vele leden bezocht.
Voorzitter Bosz opende deze middag waarna mevr.
D. Krikhaar op boeiende wijze een presentatie hield
over het kerstfeest door de eeuwen heen. Dit ging
gepaard aan de hand van talrijke, prachtige iconen
die alle facetten belichtten. Tussendoor werden er
kerstliederen gezongen welke door mevr. Maria
Kuijpers muzikaal (piano) werden ondersteund en
ook het gebruikelijke drankje en hapje ontbrak niet.
De zeer interessante middag was een zinvolle
voorbereiding op kerstmis en in die geest sloot de
interim-voorzitter af.

Nieuwjaarsrecepties
Zo’n 80 leden van KBO-PCOB waren op dinsdag
9 januari in ‘de Elleboog’ te gast om elkaar een goed
nieuwjaar toe te wensen en nader kennis te maken.
Beide voorzitters H. Bosz en A. Ohm gaven een
toelichting over wat er verwezenlijkt werd en wat de
belangenbehartiging voor 2018 inhoudt. Met wat
muzikaal entertainment door Maria Kuijpers, het
gebruikelijke drankje en hartige hapjes was het een
aangenaam samenzijn. En door KBOérs en PCOBérs
te mixen werd de door Bram Roodhuizen geleide
quiz een echt stukje samenwerking waarbij ook nog
leuke prijsjes te verdienen waren.
Met dank aan de Activiteitencommissie en de
vrijwilligers op de achtergrond gaan we het nieuwe
jaar in met goede contacten en op weg naar positieve
resultaten.
Trezi Erren
Maar ook in De Steeg
kende ‘het Parkhuis’ op
donderdagmiddag 11 januari de Nieuwjaarsreceptie
voor KBO- en PCOB-leden
waar velen acte de présence gaven en de quiz van de
heer Roodhuizen goed in de smaak viel.

Agenda
KBO/PCOB Rheden/Rozendaal
Do 8 feb Lezing - De Steeg in ‘het Parkhuis’
‘Onderwijs vroeger en nu’ - door hr. G. Leijsen
Aanvang 14.00 uur
Di 13 feb Lezing - Velp in Nieuw Schoonoord
‘Onderwijs vroeger en nu’ - door hr. G. Keijsen
Aanvang 14.30 uur
Zo 28 jan ‘Rimpelingen’ Slotfestijn - Dieren
in ‘Theothorne’, Callunaplein 7
van 13.30 - 17.00 uur
Do 22 feb
KBO-Jaarvergadering - De Steeg
in ‘het Parkhuis’ a.d. Parkweg 5
Intermezzo: Lezing door hr. G. Beltman
Aanvang 14.00 uur

*Alle adressen waar activiteiten plaatsvinden,
staan op de KBO/PCOB Jaarkalender 2017/2018

Kijk positief
en je ziet beter
Uit eigen afdeling
Op zondagmiddag 28 januari a.s. blikt Cultuurbedrijf RIQQ terug op de reeks kunstprojecten welke
voor ouderen in de gemeente Rheden is ontwikkeld.
Sinds twee jaar ontplooit cultuurbedrijf RIQQ
kunstzinnige activiteiten voor ouderen onder de naam
‘Rimpelingen’. Samen met de denktank ‘Ouderen en

Kunst’, bestaande uit tien enthousiaste vrijwilligers,
zijn acht projecten ontwikkeld; zoals het dansproject
in samenwerking met basisscholen en de beschildering van de muur van de sporthal in Dieren. Maar ook
de activiteitengids en het schrijf- en theaterproject
‘Jouw verhaal, mijn verhaal’ kwamen voort uit dit
initiatief van RIQQ.
Deze projecten zijn mogelijk gemaakt met inzet van
vele vrijwilligers, de bevlogen begeleiding van kunstvakdocenten en prettige samenwerking met partners
in zorg, welzijn en cultuur. Maar ook met de steun
van het VSB-fonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Oranjefonds, Fonds Sluyterman van
Loo, RCOAK en de gemeente Rheden.
Daarom zullen we zondagmiddag 28 januari a.s. alle
projecten van ‘Rimpelingen’ in Theothorne te Dieren
presenteren. De theatervoorstelling ‘Jouw verhaal,
mijn verhaal’ gaat in première, het Koor voor Jong &
Oud zingt, er is een expositie van tekeningen en
schilderijen en men kan meedoen met een dans- of
schrijfworkshop. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur staan de
deuren open. Om 13.30 uur is de opening en om
15.00 uur wordt de theatervoorstelling gespeeld. De
hele middag is er van alles te doen en te zien en de
toegang is gratis!

Kunstgeschiedenis
De kunstenaar op reis is de titel waarmee in 2018
een cursus Kunstgeschiedenis in Velp wordt
georganiseerd.
Kunstenaars gingen voor kortere
of langere tijd elders werken en vestigden zich soms permanent in het buitenland. Was Parijs in het begin van de 20ste eeuw
‘the place to be’; inspiratie, maar ook politieke
redenen waren redenen om het vaderland te verlaten.
Deze reislust heeft bijzondere kunstenaars en
stromingen opgeleverd, zoals het Oriëntalisme. Ook
leren we van bekende kunstenaars een onbekende
kant kennen.
Deze afwisselende cursus die u beslist niet mag
missen, wordt door mevr. Carla v. Wely op 4
donderdagochtenden van 09.45 tot 12.00 uur in ‘De
Elleboog’ - Nieuw Schoonoord 2 aan de Hoofdstraat
te Velp gegeven en is beperkt tot 18 personen. De
data zijn: 8 en 15 februari alsook 1 en 8 maart. De
kosten bedragen (inclusief koffie/thee) € 34,= voor
KBO/PCOB-leden en € 39,= voor niet-leden.
Om niemand teleur te hoeven stellen is vooraanmelding bij mevr. Riet Mars noodzakelijk per e-mail:
mjemars001@kpnmail.nl of per telefoon 0263611839.
Het verschuldigde bedrag dient onder vermelding
van ‘Kunstgeschiedenis’ vooraf overgemaakt te
worden aan: NL47INGB0000160388 t.n.v. KBO
Rheden/Rozendaal.

Filmhuis Dieren
Victoria & Abdul
Deze historische film toont de
vriendschap tussen Koningin Victoria en de Indiase
klerk Abdul Karim, die voor het Gouden Jubileum
van de vorstin afreist naar het Verenigd Koninkrijk
om mee te werken aan de viering ervan.
Beleef op dinsdagmiddag 13 februari a.s. om
14.30 uur deze wonderlijke ontwikkeling van een
koningin en haar ondergeschikte, omdat zij zich
verzet tegen de talloze regels en voorschriften welke
het koningschap met zich mee brengt.

Onderwijs vroeger en nu
In een beamerpresentatie wordt vanmiddag de
geschiedenis van het lager/basisonderwijs door de
heer G. Leijsen uit Maasland onder de titel:

Onderwijs Vroeger en Nu
om 14.00 uur in ‘het Parkhuis’ te De Steeg en om
14.30 uur in ‘de Elleboog’ van Nieuw Schoonoord
te Velp verzorgd waarbij u veel zult herkennen in
alles wat u te horen en te zien krijgt.
Met de nadruk op de laatste 100 jaar behandelt hij
met woord, beeld en filmpjes de ontwikkeling van
het Nederlandse lesgeven.

Er is aandacht besteed aan de aspecten van het
onderwijs vóór 1800, de schoolstrijd, aap-noot-mies,
Ot en Sien, oude schoolplaten van Jetses en de
schrijvers van der Hulst en de Vries. Maar ook de
ontwikkeling van het zaakvakonderwijs waaronder
(geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) en het leesen rekenonderricht van vroeger naar de huidige
methoden wordt geschetst.
De presentator van vanmiddag is 40 jaar in het
onderwijs werkzaam geweest waarvan 31 jaar als
directeur van enkele basisscholen en heeft tevens een
kleine tentoonstelling met leermiddelen, schoolplaten en boekjes ingericht.
En ter aanvulling van deze tentoonstelling zou het

een leuk idee zijn wanneer u nog “oude schoolspulletjes” daar mee naar toe neemt.
Kom naar deze contactmiddag en u zult ervaren
dat het een feest van herkenning wordt! Maar ook
familie, vrienden, bekenden en buren zijn zoals altijd
van harte welkom.

Jaarvergadering
Op donderdag 22 februari a.s. maakt de KBO
Rheden/Rozendaal zich op voor haar jaarlijkse
Alegemene Ledenvergadering om 14.00 uur in ‘het
Parkhuis’ te De Steeg. Daarin geeft het bestuur een
overzicht over het gevoerde beleid in 2017.
De Agenda ziet er als volgt uit:
• Opening en welkomstwoord
• Jaarverslag 2017
• Financieel verslag 2017 en Begroting 2018
• Bestuurssamenstelling
(De Jaarstukken zijn ter inzage aanwezig)
In aansluiting op het zakelijke deel van deze
bijeenkomst verhaalt de heer Gerard Beltman (gids
in Arnhems Openluchtmuseum) over zijn belevenissen en ervaringen.

Actueeel nieuws
Aswoensdag
Dit jaar valt Aswoensdag - 14 februari - samen
met Valentijnsdag en daarmee begint de Veertigdagentijd (R.K. Vastentijd).
In veel kerken wordt dan met de as van verbrande
palmtakjes het z.g. Askruisje op het voorhoofd van
de gelovigen gezet om hen aan te sporen tot
bezinning, boete en bekering. De uitgesproken tekst
daarbij luidt: ‘Gedenk mens, dat gij van stof zijt en
tot stof zult wederkeren’.
Voor katholieken is deze dag, samen met Goede
Vrijdag, een algemeen verplichte vastendag waarbij
geacht wordt dat men zich van allerlei dagelijkse
lekkernijen, vlees en alcohol zal onthouden.
Het is de tijd op weg naar het Paasfeest. En na drie
dagen carnaval, Aswoensdag en de daarop volgende
vastentijd, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, volgt
Pasen, de Opstanding van Christus.

Als de krokussen vroeg bloeien,

zullen ze met de koude stoeien.

