
   

 
 

 
   

 

   Nieuwsbrief                 
Jaargang 16 - april 2018 

 

 Beste KBO-leden,       

onderdag 22 februari l.l.       

hebben we in ‘het Parkhuis’     

te De Steeg onze jaarlijkse Algemene Leden-

vergadering gehouden. In de vorige Nieuwsbrief  is al  

aangekondigd dat wij u er deze keer inhoudelijk over 

zouden informeren:  

     Het was teleurstellend dat er zo weinig leden 

aanwezig waren; de reden hiervan wijten wij maar aan 

de weersomstandigheden. Het was ijzig koud!                          

Het Jaarverslag 2017 werd vastgesteld waarin we 

lezen: dat we (KBO Rheden/Rozendaal) per 31 

december 2017 nog maar 529 leden tellen; een 

teruggang van 12 leden. De trend van een jaarlijkse 

teruggang in ledental zet zich helaas door. Verder 

lezen we in dit verslag dat driekwart van onze leden 

ouder is dan 75 jaar. Deze terugloop van het aantal 

leden en de hoge gemiddelde leeftijd baren ons - als 

bestuur - grote zorgen. Om zowel landelijk als lokaal 

aan belangenbehartiging voor senioren te kunnen 

blijven voldoen is een vitale vereniging noodzakelijk. 

We hebben jonge senioren nodig, die zich voor de 

KBO (en PCOB) willen inzetten en uw hulp daarbij is 

onontbeerlijk! Verder hebben wij in het jaarverslag 

vermeld, dat de samenwerking met de PCOB goed 

wortel heeft geschoten en er steeds meer stapjes 

voorwaarts worden gezet. (Zo worden er dit jaar nog 

twee gezamenlijke reizen georganiseerd).    

    Verder zijn de financiële onderwerpen aan de orde 

geweest. De jaarrekening 2017 werd vastgesteld met 

een batig saldo van ca. € 1.250, =. De voorgelegde 

begroting 2018 gaf geen aanleiding tot discussie en 

werd dan ook ongewijzigd aangenomen. Verheugend 

is, dat de contributie voor 2018 niet hoeft te worden 

verhoogd en blijft dus ook dit jaar op een bedrag van 

€ 26, = per lid. De reden hiervan is, dat de afdracht aan 

KBO-G (KBO-Gelderland) eenmalig met € 2, = is 

verlaagd. Op verzoek van een aantal afdelingen en 

omdat de algemene reserve daarvoor voldoende 

ruimte bood, heeft KBO-Gelderland onlangs hiertoe 

besloten. Wij hebben nadrukkelijk besloten deze twee  

 

euro met onze leden te verrekenen; dit houdt echter 

wel in dat voor het jaar 2019 niet aan een contributie-

verhoging kan worden ontkomen.   

 Tevens waren er een aantal bestuursleden statutair 

aftredend. Gelukkig zijn zij bereid, ondanks hun 

relatief hoge leeftijd en mede omdat er zich geen 

kandidaten voor een bestuursfunctie beschikbaar 

hadden gesteld, nog een korte periode hun taak te 

vervullen.                            

Verjonging van het bestuur is bittere noodzaak!                                                                                                                                            

Vanuit de vergadering werd nog opgemerkt: dat 

personen van 75 jaar en ouder, die hun rijbewijs 

willen verlengen, hiervoor zelf het initiatief moeten 

nemen, omdat we niet meer door de gemeente hieraan 

worden herinnerd.                                       

De ledenvergadering werd afgesloten met een 

bijdrage van de heer G. Beltman, vrijwilliger bij het 

Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Zijn 

boeiende verhaal over de vernieuwing van het 

museum met de Canon van de Nederlandse 

Geschiedenis is wellicht een aanbeveling voor een 

(hernieuwd?) bezoek aan dit museum.  

                                                              het Bestuur                                               

Als 

elke vrijwilliger ’n ster kreeg 

werd het nooit meer donker 

 

Terugblik    
      In ‘het Parkhuis’ te De Steeg werd op donderdag-

middag 22 februari voor leden van KBO Rheden/ 

Rozendaal de gebruikelijke jaarvergadering gehouden 

waarbij interim-voorzitter Han Bosz de bijeenkomst 

opende en over de voortgang van de samenwerking met 

de PCOB sprak.  

      Na het officiële gedeelte waarin het bestuur verant-

woording aflegde over het gevoerde beleid en de 

financiën in 2017 en daarvoor door de aanwezigen 

décharge werd verleend, was het woord aan de heer 

Beltman, die al jaren als vrijwilliger aan het Openlucht 

Museum te Arnhem is verbonden. Hij verzorgt vooral  

 

 

D 



rondleidingen door het park waarbij zowel kinderen als 

ouderen soms boeiende en geestige anekdotes - zelfs 

hele familiegeschiedenissen - vertellen. Dat was voor 

hem de aanleiding om die verhalen in een boek ‘De 

Stoepschijter’ te bundelen waaruit hij enkele van die 

humoristische verhalen voorlas.  

Vanmiddag nam hij ons mee op zo’n rondgang door het 

park met zijn bijzondere bezienswaardigheden. Eén 

daarvan was de z.g. ‘CANON van Nederland’ waarbij 

men een reis maakt door de Nederlandse geschiedenis 

met al haar hoogte- en dieptepunten.  

 Agenda 

KBO/PCOB Rheden/Rozendaal 

Do  12 apr   Chinese  maaltijd - Rheden                   

         in Restaurant ‘China Palace’  

                              Aanvang 17.30 uur 

Do  12 apr    Lezing - Rheden           

                    ‘100 Jaar Nationaal Park Veluwezoom’                   

door dhr. W. de Wit           Aanvang 14.00 uur  

Di    8 mei    Lezing ‘De IJssel en de beken’ - Velp    

          door dhr. W. de Wit in ‘de Elleboog’ 

                                 Aanvang 14.30 uur   

*Alle adressen waar activiteiten plaatsvinden,               

staan op de KBO/PCOB Jaarkalender 2017/2018 
 
KBO/PCOB Arnhem                  

Do   19 apr      Virtuele rondleiding in ‘Vreedenhoff’                           
   over ‘Highlights van Arnhem’                                                                                             
            Aanvang 14.00 uur 

Do   17 mei Ontspanningsmiddag -‘Vreedenhoff’                                                                                   

‘Vorst aan tafel’- komische conférence                                                                                      

door Jos Thomas                         Aanvang 14.00 uur 

Uit eigen afdeling                                           
Eet smakelijk                            

Op donderdag 12 april a.s. kunt u weer eten in 

Oosterse sferen bij Restaurant ‘China Palace’ te 

Rheden. Vanaf 17.30 uur staat daar een       

uitgebreid buffet voor u klaar waarvoor        u 

zich tevoren wel dient aan te melden  

bij mevr. N. Suidman onder tele- 

foonnummer 026 - 3618685.            De kosten zijn  

- inclusief het nagerecht en een kopje koffie/thee -  

€ 16,= p.p., dat vóór 7 april wordt overgemaakt op 

bankrekeningnr. NL47INGB0000160388 t.n.v. KBO 

Rheden/Rozendaal.                     

En kunt u minder overweg met de z.g. chopsticks 

ofwel eetstokjes, dan is er voldoende bestek aanwezig 

om u van al het lekkers te laten genieten. 

 

 

 

 

 

Samen uit                  

     Zoals reeds door het bestuur in het lead-artikel 

(Beste KBO-leden) is aangekondigd, worden er dit 

jaar op onderstaande data door de Activiteitencom-

missie twee gezamenlijke (KBO en PCOB) reizen 

georganiseerd. Te weten op: donderdag 24 mei en 

donderdag 14 juni a.s. 
     De reisdoelen voor beide trips zijn weliswaar nog 

niet helemaal rond, maar in de maand april volgt er - 

samen met het KBO/PCOB-magazine - een keurig 

uitgevoerd boekje waarin alle voor u noodzakelijke 

informatie is vermeld.  

Het Bestuur, de Redactie van de            

Nieuwsbrief en alle vrijwilligers                 

van KBO Rheden/Rozendaal  wensen u                  

Zalig Pasen                 
     Wanneer ook u geïnteresseerd bent in een van 

Neerlands grootste waterwegen, kom dan op dinsdag 

8 mei a.s. om 14.30 uur naar Nieuw Schoonoord in 

Velp waar dhr. W. de Wit tekst en uitleg geeft in een 

lezing over  

                ‘De IJssel en de Beken’                                                                               
Met name het economisch belang van de rivier was in 

vroeger dagen belangrijk als transportweg en maakte 

de mens minder afhankelijk van paard en wagen. 

Maar ook vormden rivieren barrières die overbrugd 

moesten worden dan wel om door pontveren de beide 

oevers te verbinden.                            

Vandaag de dag wordt de afzetting van klei nog 

steeds voor steenfabricage benut en zijn de talloze 

vruchtbare uiterwaarden van levensbelang voor mens 

en dier en fauna.  

filmhuis Dieren 

     Op dinsdagmiddag 10 april a.s. presenteert het 

Filmhuis te Dieren om 14.30 uur de film WILD.  

Deze keer is het een natuurfilm over ons Nationale Park 

de ‘Hoge Veluwe’ in al zijn facetten. Zowel het 

dierenrijk als de variatie aan planten, bomen en 

bloeiende natuur komen aan bod.  

   

Actueel nieuws    
Zomertijd 
     Houdt u er rekening mee dat in de nacht van 

zaterdag 24 op zondag 25 maart a.s. om 02.00 uur 

onze klok weer 1 uur vooruit wordt gezet. 

 

 

 

 

       

 


