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Beste KBO-leden,
De afgelopen maanden is er binnen de
besturen van KBO-Gelderland en diverse lokale
afdelingen discussie geweest over de landelijke
en lokale samenwerking tussen KBO en PCOB,
oftewel het fusieproces KBO/PCOB. Overal in
het land zijn zgn. dialoogbijeenkomsten geweest
onder het motto ‘KBO-PCOB vernieuwt’.
Doel van deze bijeenkomsten was zicht te
krijgen op een gewenste inhoudelijke strategie:
wat is nodig om een seniorenorganisatie
toekomstbestendig te maken en hoe kunnen wij
van betekenis zijn voor jonge senioren?
Een stuurgroep verzamelde de oogst van
deze landelijke bijeenkomsten en stelde een
advies op. De rode lijn is, dat KBO/PCOB zich
ontwikkelt in de richting van een open beweging
van actieve senioren, die zich inzetten voor
elkaar en voor de samenleving. KBO/PCOB zal
een bijdrage (blijven) leveren aan een
samenleving waarin senioren volwaardig mee
kunnen doen en mensen naar elkaar omzien.
Hoewel er over het vorenstaande consensus
bestaat, is er nog geen overeenstemming over
hoe procesmatig bij de fusievorming hieraan
invulling moet worden gegeven. Want KBO
kent provinciale bonden en lokale afdelingen
met veel eigen bevoegdheden, maar PCOB is op
dit punt anders georganiseerd. Discussiepunten
binnen de KBO-organisaties zijn: op welke
punten bundelen we de krachten voor een sterk
gemeenschappelijk beleid en wat wordt centraal
aangeboden als dienstverlening naar afdelingen?
Kortom, wat is de vrije ruimte op provinciaal
en/of lokaal niveau? Hierover is in november
een werkconferentie onder leiding van een
gekwalificeerde organisatieadviseur gehouden.
De uitkomsten hiervan zijn ons nog niet bekend.
In het informatiebulletin over de ledenraadsvergadering van KBO-PCOB d.d. 17 oktober l.l.,
leest u meer over de voortgang van het fusieproces. Daarvoor verwijzen wij u graag naar
onze website www.kbo-rheden/rozendaal.nl

Inmiddels is het al volop Advent en leven we toe
naar de viering van het kerstfeest. KBO’s kerstviering is op dinsdag 18 december a.s. en - zoals
de laatste jaren gebruikelijk - in ‘het Parkhuis’ aan
de Parkweg 5 te De Steeg.

Samen met de PCOB hebben we de laatste twee
jaar gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomsten gehouden in Velp (voor onze leden uit Velp en
Rozendaal) en in De Steeg (voor onze leden uit
Rheden en Dieren e.o.).
Ook in 2019 zijn er Nieuwjaarsbijeenkomsten en
wel op dinsdag 8 januari in Velp en donderdag 10
januari in De Steeg.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u in een afzonderlijke bijlage nadere informatie over de Kerstviering en de Nieuwjaarsbijeenkomsten waar wij
velen van u hopen te ontmoeten.
Wij wensen u en de uwen een Goede Adventstijd, Gezegende en Prettige Kerstdagen en een
Gezellige Jaarwisseling.
het Bestuur

Terugblik
Mata Hari
Zowel de uitdagend geklede etalagefiguren bij
de ingang van ‘De Elleboog’ als de pose van Mata
Hari zelf op het introductiebeeld van de beamer
(projector), deden aan het begin van de lezing, in
een afgeladen recreatiezaal waar slechts twee stoelen vrij waren, heel wat vermoeden. Maar dat werd
op dinsdag 13 november echter direct door Gerrit
van Middelkoop ontzenuwd door te wijzen op de
titel van zijn voordracht “In de schaduw van Mata
Hari”.
Na het welkom door de heer Ohm waarin tevens
het afscheid van Corrie en Alie van de PCOBActiviteitencommissie werd aangekondigd, volgde het boeiende verhaal van Neerlands bekendste
spionne aan het begin van de 20ste eeuw: Mata
Hari. En zoals de titel al deed vermoeden, ging het

niet zozeer om haar wulpse manier van doen,
maar werd haar privéleven met alle ups en
downs, tot aan haar executie in Frankrijk uitstekend door van Middelkoop belicht. Kortom - het
klinkt bijna dubbelzinnig - de aanwezigen
luisterden ademloos naar de naakte waarheid
over Margaretha Zelle.
Bij afwezigheid van de heer Han Bosz was
ook het slotwoord voor de PCOB-voorzitter en
klonk het gedicht ‘WEGGAAN’ door Riet Mars
bijna symbolisch.

Samen genoten
Op donderdag 25 oktober waren zowel KBOals PCOB-leden in het leerrestaurant ‘La Rana’ in
Velp te gast. Bij een gezellig samenzijn genoten
de leden en hun introducé’s in de sfeervolle
ambiance van een heerlijk 3-gangen diner waarover iedereen zeer tevreden was.
Vandaar dat de medewerkers van ‘La Rana’
alle lof voor hun vriendelijkheid en goede verzorging verdienen.

Agenda

Uit eigen afdeling
Ledenklantenkaart
Wie wil dat nou niet: korting in procenten
of euro’s en andere extra’s op een groot aantal
inkopen bij Velpse, Rhedense en Dierense
winkeliers?!
Dat u daarvoor lid dient te zijn van KBO of
PCOB spreekt vanzelf maar laat - voordat u uw
aankoop afrekent - uw lidmaatschapskaart aan
de desbetreffende winkelier zien.
Oftewel: SEE - BUY en GO met KBO!
Voor alle zekerheid en te uwer informatie is
een lijst van de deelnemende lokale winkeliers
en hun kortingscondities voor het nieuwe jaar
2019 bijgevoegd.
Op donderdag 8 januari
beleeft u in het Filmhuis
te Dieren om 14.30 uur de
prachtige natuurfilm WAD.
Zowel boven als onder water krijgt u een inkijk
op de fauna en flora van het enige Nederlandse
waddengebied dat op de UNESCO Erfgoedlijst
prijkt.

KBO-PCOB Rheden/Rozendaal

Di 18 dec Kerstviering - De Steeg
‘het Parkhuis’ - Parkweg 5
Aanvang 14.00 uur
Di 8 jan Nieuwjaarsbijeenkomst - Velp
Nieuw Schoonoord
Aanvang 14.30 uur
Do 10 jan Nieuwjaarsbijeenkomst - De Steeg
‘het Parkhuis’- Parkweg 5
Aanvang 14.00 uur
Di 12 feb Lezing - Velp
Spitsbergen/Madagaskar in Nieuw Schoonoord
Aanvang 14.30 uur
Do 14 feb Lezing - Rheden
‘Ouderengeneeskunde’- Dorpshuis
Aanvang 14.00 uur
Do 21 feb KBO - Alg. Ledenvergadering - Velp
in Nieuw Schoonoord
Aanvang 14.00 uur
KBO-PCOB Arnhem

Do 20 dec Kerstviering - Elden
in de Lucaskerk – aansl. kerstdiner
Aanvang 14.00 uur

Een inspirerende kersttijd en
’n gezond en positief 2019
wenst u de Redactie
van deze KBO-Nieuwsbrief

Actueel nieuws
Bent u een beetje vertrouwd met Internet?
En kijkt u wel eens op de site van KBO-PCOB?
Daar ontdekt u wat een ouderenbond kan betekenen in het dagelijkse leven bij:
• Mobiliteit voor iedereen
• Een groene leefomgeving
• De leefbaarheid
• Wonen naar wens
Het zou te ver voeren om elke lezenswaardige
belangenbehartiging in deze kolommen te publiceren en van lokaal commentaar te voorzien.
Dus…. open die site en weet waarvoor u uw
contributie doneert.

Classic fm
Voor menigeen zijn de lange winterdagen
extra onaangenaam en wordt getracht de stilte
en eenzaamheid wat draaglijker te maken door
het aanzetten van TV of radio. Omdat deze
media echter vooral op de jonge generaties zijn
gericht en u de reclamespots en rapteksten niet
meer kunt uitstaan, is het misschien een idee:
om eens op uw tuner/radio te zoeken naar de
zender classicfm.
Daarmee worden de donkere decemberdagen
voor u en talloze anderen een stuk lichter.

