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Beste KBO-leden,

I

in het laatste KBO-PCOB-magazine (mei
2019) hebt u op de bladzijden 43 en
volgende uitgebreid kunnen lezen over de
successen in 2018, die onze landelijke verenigingen KBO en PCOB op het punt van de
belangenbehartiging hebben geboekt.
We noemen als belangrijkste wapenfeiten het
‘manifest waardig ouder worden’ ● de inzet op het
punt van de digitalisering (o.a. de toegankelijkheid van de overheid) ● het contant
kunnen blijven betalen ● zingeving en vele andere
onderwerpen. Successen waarop we trots kunnen
zijn! Het is o.a. om deze reden, dat het belangrijk
is lid van de KBO of de PCOB te zijn. Advies: lees
de genoemde bladzijden nog eens goed en
stimuleer familieleden, vrienden en bekenden lid
van onze verenigingen te worden. Het is ook
belangrijk dat de samenwerkende seniorenbonden
in onze gemeenten, het COSBO, meer in de
belangstelling van de gemeente is gekomen. Zie
ook onze vorige Nieuwsbrief.
De belangenbehartiging van senioren is zowel
landelijk als lokaal bij KBO en PCOB in goede
handen!
Lokaal verloopt de samenwerking KBO en
PCOB zoals we dat graag hebben. Onze gezamenlijke ledenmiddagen worden goed bezocht; de
onderwerpen zijn vaak goed gekozen en de leden
van KBO en PCOB waarderen dat beide
verenigingen gezamenlijk optrekken. Wel hebben
wij de indruk, dat de leden van de PCOB bij de
bijeenkomsten in de meerderheid zijn. Niet erg,
maar het zou fijn zijn als er wat meer KBO’ers
zouden komen. In het volgende seizoen is de
aanvangstijd van de bijeenkomsten in ‘de
Elleboog’ om 14.00 uur. Wellicht een aansporing
te komen (in het afgelopen seizoen was er helaas
soms onduidelijkheid over het aanvangstijdstip en
dat betreuren wij).

De activiteitencommissies zijn onlangs weer bij
elkaar geweest. Het programma voor het tweede
halfjaar 2019 is definitief gemaakt en er zijn
afspraken gemaakt voor het eerste halfjaar 2020.
De grote uitdaging voor beide besturen is:
in het volgende seizoen met een gezamenlijke
nieuwsbrief te komen.
Ook de landelijke samenwerking is succesvol, want KBO en PCOB zijn op dat punt zeer
voortvarend van start gegaan. Maar als je
toewerkt naar een fusie of federatie, dan moeten
op het juiste moment de juiste besluiten worden
genomen. En op dat punt is een en ander niet
goed gelopen. Van begin af aan moet eigenlijk
duidelijk zijn wat willen we nou precies; wat is
het primaat van de afdelingen en welke taken
moeten centraal worden opgepakt? Is er in de
nieuwe organisatie nog plaats voor een provinciale tussenlaag? En wat betekent e.e.a. voor
de financiën?
Landelijk zijn in de structuur van KBO en
PCOB grote verschillen. De KBO kent provinciale
bonden en binnen deze bonden zijn er verschillen
van inzicht. Vooralsnog is men er nog niet uit.
Er is een externe adviseur in de persoon van de heer
Geert Jansen (voormalig commissaris van de
koning in Overijssel) gevraagd in dit proces mee te
denken. Hij heeft een eerste rapport uitgebracht,
waarin hij concludeert dat samen-werking
procesmatig niet correct is verlopen en dat de
aansturing van het bureau in Utrecht rommelig is.
Helaas vertraagt e.e.a. de voortgang van ‘op weg
naar fusie of federatie’. Wel is duidelijk, dat alle
partijen vóór de gewenste samenwerking zijn.
Enkele bestuursleden hebben aangegeven om
hen moverende en voor ons begrijpelijke redenen
volgend jaar te willen stoppen. Wij hebben ons kort
beraden over de consequenties daarvan en hebben
hierover grote zorgen. In de volgende Nieuwsbrief
komen wij hierop terug.
het Bestuur

Terugblik
Op dinsdag 14 l.l. mei zou er in Nieuw
Schoonoord te Velp een lezing over ‘Tuinen en
Buitenhuizen’ worden gehouden. Daarvoor in
de plaats hield Maria Bonte een verhandeling
over katholieke en protestantse feestdagen
zoals sacramentsprocessies - carnaval - Maria
Lichtmis en Maria Hemelvaart.
Een review over deze middag is er door
omstandigheden niet geschreven.

sociaalcafé@rheden.nl. Tevens meedoen met
de markt naar aanleiding van het thema wordt
gewaardeerd, maar is niet vereist. Download
daarvoor het Deelnameformulier en retourneer
het z.s.m.; per post aan Gemeente Rheden t.a.v.
Margret Goossen - Postbus 9110 - 6994 ZJ De
Steeg
De eerstvolgende Sociale Café’s zijn op:
donderdag 26 september en donderdag 28
november 2019.
W.g. Trudy Broenink en Margret Goossen

Dagtocht I
Als de laatste gasten op dinsdag 21 mei bij
de diverse opstapplaatsen “aan boord” van de
touringcar zijn, staat ons een mooie tocht naar
het pittoreske Montfoort in de Lopikerwaard te
wachten. Door de hartelijke ontvangst bij
restaurant ‘De Heeren van Montfoort’ smaakte
de koffie met gebak nog lekkerder en genoten
vervolgens van een prachtige en interessante
tour langs de Hollandse IJssel, zijn uiterwaarden, de polders en smalle weggetjes.

Na terugkomst in het restaurant genoten we
met smaak van een heerlijke maaltijd met de op
Grootmoederswijze bereide schnitzel en bijbehorende groenten. Als er na het dessert nog een
toetje komt in de vorm van een tweetal
optredens van het Montfoorts mannenkoor ‘De
IJsselzangers’ en de aanwezigen tot meezingen
zijn uitgenodigd, wordt het pas écht gezellig.
Na nog een kopje koffie en cake manoeuvreert chauffeur Frenk ons vakkundig door de
nauwe straatjes Montfoort uit en doezelen we in
de bus weg met de herinnering aan een mooie,
geslaagde KBO-PCOB-dag.

Uit eigen afdeling
Zorgzame buurt
Onder deze titel gaat op donderdag 6 juni a.s.
van 16.00 tot 18.00 uur in Zalencentrum
‘Theothorne’ aan het Callunaplein 77 te Dieren
een nieuwe editie van het Sociaal Café van start.
Er is weer een markt en eenieder is van harte
welkom.
Het thema ‘Zorgzame buurt’ is zeer actueel
en vooraanmelding wordt graag ingewacht op

Je kunt de klok niet terugdraaien,
maar je kunt hem wel opnieuw
opwinden
Museum-bus
Het is alweer enkele jaren geleden dat wij van
de Museum-bus gebruik mochten maken en ook
dit jaar kunnen KBO-leden daarvan profiteren.
De museum-bus wordt door de Bank-Giroloterij
gesponsord en is bedoeld voor maximaal 40
personen vanaf 70 jaar. In het voertuig is plaats
voor 2 rolstoelen (bij gebruik van een normale
rolstoel is eigen begeleiding noodzakelijk), geen
scootmobielen, maar rollators zijn geen bezwaar.
Op dinsdag 6 augustus bezoeken we de
Museumfabriek in Enschede. Elf jaar geleden
zijn 3 regionale instellingen t.w.: Natuurmuseum
Enschede - het van Deine Instituut en museum
Jannink samengegaan en vormen sindsdien ‘de
Museumfabriek’. In drie verschillende zalen
wordt een indruk gegeven van de Twentse natuur
en cultuur en haar ontwikkeling als middelpunt
van de textielindustrie.
Busvervoer: GRATIS
Lunch:
€ 13,= p.p.
Opstapplaats: Stationsplein Velp
Tijdstip:
08.45 uur
Retour:
thuiskomst om ca. 17.45 uur
U kunt zich opgeven vóór 20 juni a.s. bij
mevr. Nini Suidman - Nieuw Schoonoord 150 6881 TV Velp.
Per e-mail: bernisuid@kpnmail.nl
Per telefoon: 026 - 3618685
onder vermelding van:
● Naam ● Adres ● Geboortedatum
● Telefoonnummer ● Gebruik Rollator.

Het bedrag à €13,= p.p. voor de lunch maakt
u over op bankrekeningnr. NL47INGB0000160388
t.n.v. KBO Rheden/Rozendaal onder vermelding van:
Lunch Museumbus.

Astrid Lindgren (Pippi Langkous) verteld. En
wie van ons is er niet groot mee geworden..?
Wereldwijd is zij een van de meest inspirerende en geliefde auteurs van onze tijd en staat
symbool voor de vrije mens.

Bedevaart Kevelaer
De Arnhemse broederschap gaat op zaterdag
5 oktober a.s. weer op bedevaart naar het Duitse
Kevelaer.
Onder voorbehoud ziet het programma er als
volgt uit:
• 11.30 - Plechtige hoogmis met aansluitend bezoek aan genadekapel
• 13.15 - Gezamenlijke warme maaltijd
• 14.30 - Grote kruisweg in park
• 15.00 - Kruisweg in de Pax-Christi
• 17.00 - Sluitings-lof in de basiliek met
ziekenzegening
• 18.15 - Vertrek uit Kevelaer

Op dinsdag 11 juni a.s. is deze bijzondere
film tijdens de matineevoorstelling van 14.30 uur
in de het Filmhuis te Dieren - Callunaplein 77 te
zien.

Actueel nieuws
50PlusBeurs

De bedevaart wordt begeleid door Aalmoezenier Tuan T. Nguyen, pastor H. ten Have en de
diakens R. Heinen en S. Kruszynski met
medewerking van het befaamde ArnhemKevelaerkoor o.l.v. Monique Verhoeven en
organist Jan Peters.
Inclusief busreis, warme maaltijd, misboekje
en ééndaagse verzekering zijn de kosten € 42,=
p.p. en KBO-leden genieten alleen via de website
enige reductie.
Inschrijving vindt plaats vóór 16 september
en het inschrijfgeld dient u over te maken op
bankrekening NL05INGB0005617006 t.n.v.
Arnhemse Broederschap Arnhem. Betaalt u per
overschrijvingskaart of elektronisch, vermeld
dan duidelijk uw naam, adres en opstapplaats:
• Velp - Den Heuvel (Pres. Kennedylaan)
• Rheden - Arnhemsestraatweg 7
(ter hoogte van Garage v. Hoorn)
• Dieren - NS station
Uw betaling is tevens uw inschrijvingsbewijs.
Stuur het aanmeldingsbriefje - geheel ingevuld direct op of meld u aan via de website
www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl
Nadere informatie ontvangt u ongetwijfeld
van de heer C. Zewald onder telefoonnummer
026 - 3614556.

Pippi Langkous
Met een speelduur van 123 minuten wordt in
‘Becoming Astrid’ het verhaal over de jonge
jaren van de Zweedse kinderboekenschrijfster

Het grootste evenement voor de actieve 50plussers is toch wel de 50PlusBeurs met 550
stands vol informatie, aanbiedingen en entertainmant, die van dinsdag 17 t/m zaterdag 21
september a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht wordt
georganiseerd.

Wilt u weten hoe u lang en gelukkig oud kunt
worden….? Bezoek dan de stand van KBOPCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een kwart miljoen leden. Het thema
dit jaar is geïnspireerd op de Blauwe Zones
(plaatsen op de wereld waar mensen langer en
gezonder leven dan ergens anders).
Ook kunt u in onze stand meer te weten
komen over de leefregels die in deze gebieden
gelden en zelf testen hoe u lang en gelukkig oud
kunt worden. Laad uw plastic tas vol met folders,
flyers e.d. en maak kans op het winnen van een
reis naar één van deze gebieden.

Op woensdag 18 september is aansluitend
aan de beurstijd: 10.00 tot 17.00 uur - speciaal
voor KBO-PCOB-leden - de Silver Show met
Tineke Schouten van 17.15 tot 19.00 uur.
Deze exclusieve show kost € 5,= p.p. en geldt
alleen i.c.m. het beursticket à € 17,50.
Een combinatieticket voor beurs én show
bedraagt € 19,95 p.p. in de vroege voorverkoop
tot 15 juli 2019 !!
Dan bestaat er ook nog het z.g. dag-ticket
voor € 19,= p.p. in combinatie met een NStreinkaartje. En wilt u trein, beurs én show dan
kost u dat € 29,90 p.p. bij de spoorwegen.
Mocht u gaan, dan wensen wij u nu alvast een
hele prettige beursdag!

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Na een lange tijd van chaos lijkt het CBR de
zaakjes weer enigszins op orde te hebben en
vallen de wachttijden op alle locaties weer
binnen de afgesproken termijn van zeven weken.
Bij 11 van de 54 examencentra is afrijden binnen
één week zelfs mogelijk.
Met het aannemen van 226 extra examinatoren
kunnen de kandidaten nu sneller worden
opgeroepen en staan er totaal zo’n 650 examinatoren paraat.
Een groot probleem vormde ook het falende
en miljoenen kostende ICT-project op de
desbetreffende afdeling van het CBR waardoor
talloze mensen in de problemen kwamen bij het
verlengen van het rijbewijs.
Dankzij de druk vanuit het ministerie voor
Infrastructuur en Waterstaat is de verwachting
dat in het derde kwartaal van 2019 de misère
voorbij is.

Zandverhalen

Nevel in de vroege nacht
geeft zomerdagen volle pracht
Parkeerellende
KBO-PCOB startte onlangs een petitie als
protest tegen de torenhoge parkeerkosten bij de
Nederlandse ziekenhuizen. Inmiddels hebben
meer dan 25.000 mensen getekend. De actie
loopt nog door tot en met maandag 10 juni.
Enkele dagen later gaat KBO-PCOB bij politiek
Den Haag aandringen op maatregelen om een
eind te maken aan de veel te hoge kosten voor het
parkeren bij ziekenhuisbezoek; enkele uitzonderingen daargelaten.
Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die
in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven waardoor de indruk ontstaat dat ziekenhuizen parkeerders steeds vaker gebruiken als melkkoe.
Bovendien is voor velen het reizen per openbaar vervoer geen optie.

Niet dat wij senioren ons aan de regulaire
vakantieperioden moeten houden, maar hoe leuk
is het om ’s zomers met de kleinkinderen, vrienden of vriendinnen erop uit te trekken en nieuwe
dingen te ontdekken.
Een van die ontdekkingen zou kunnen zijn:
Het bezoeken van één van ’s werelds grootste
binnen-zandprojecten in Elburg.
Want aan de Havenkade - J.P. Broekhavenstraat
9 -11 komen met zo’n 4000 kubieke meter zand
de bijbel-verhalen van onze cultuur tot leven.
De openingstijden zijn van maandag t/m
zondag van 10.00 tot 18.00 uur en de
toegangsprijs bedraagt € 16,50 voor volwassenen
en € 14,50 voor kinderen.
Meer informatie krijgt u onder telefoonnummer:
0525 - 745970

