
   

 
 

 
   

 

Nieuwsbrief                
Jaargang 16 - juni 2018 

 

Beste KBO-leden,                           

Medio april zijn de besturen van KBO en 

PCOB bijeen geweest om te praten over de 

onderlinge samenwerking. Het was een prettige 

bijeenkomst en alom was er tevredenheid over de 

samenwerking tot nu. Het is heel verheugend dat de 

leden van beide verenigingen meer en meer ‘aan 

elkaar gewend raken’. We hebben afgesproken, dat 

bij gezamenlijke activiteiten - omwille van de zicht-

baarheid van KBO en PCOB  - de besturen van beide 

verenigingen een rol vervullen. B.v. als de opening 

geschiedt door de PCOB, dan zal de afsluiting 

worden gedaan door de KBO (en andersom).     

De gezamenlijke reizen op 24 mei en 14 juni zijn, 

als we letten op de inschrijvingen, een groot succes 

geworden. Beide reizen zijn overtekend en we 

hebben daarom helaas enkelen moeten teleurstellen. 

Begin juni komen de activiteitencommissies van 

beide verenigingen bij elkaar om het programma 

voor het seizoen 2018/2019 in te vullen. Voor het 

tweede halfjaar van 2018 staat het programma al 

redelijk vast en voor het eerste halfjaar van 2019 zijn 

al meerdere suggesties gedaan. Verder is er afgespro-

ken dat beide verenigingen vooralsnog doorgaan met 

hun eigen nieuwsbrieven. Gelet op het landelijke 

fusieproces van beide seniorenverenigingen, zijn er 

gemeenten waarin de afdelingen KBO en PCOB 

onderlinge afspraken in een samenwerkingsovereen-

komst hebben vastgelegd. In de gemeenten Rheden 

en Rozendaal wordt een dergelijke overeenkomst op 

dit moment nog niet opportuun geacht.  

Naast het organiseren van bijeenkomsten en reizen    

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zijn KBO en PCOB vooral belangenorganisaties 

welke lokaal door het COSBO worden verte-

genwoordigd. Zo werd er onlangs een politiek mani-

fest  opgesteld; is er vóór de gemeenteraadsverkiezin- 

gen overleg geweest met álle politieke partijen en 

vindt er een geregeld overleg plaats met de 

‘portefeuillehouder senioren’ van het college van 

Burgemeester en Wethouders. Hierover wordt u 

geïnformeerd door nieuwsbrieven van het COSBO 

en via onze eigen Nieuwsbrief.  

     Ook landelijk wordt er veel aan belangenbe-

hartiging gedaan en zijn er contacten met ministers 

en staatssecretarissen, met Kamerleden en bestuur-

ders van maatschappelijke organisaties. Daarover 

leest u in ons gezamenlijk maandelijks magazine 

terwijl het landelijk bestuur ons met nieuwsbrieven 

informeert. Deze worden ook op onze website 

geplaatst, zodat leden er kennis van kunnen nemen.  

Bent u hierin geïnteresseerd? Raadpleeg dan de 

website www.kborheden/rozendaal.nl       

     Graag zouden wij als bestuur directer via e-mail 

met u willen communiceren. Daarvoor is het echter 

noodzakelijk dat wij een e-mailadressenbestand van 

onze leden opbouwen. Van de meesten is het e-mail 

adres bij ons niet bekend, maar wij gaan er vanuit dat  

velen van u wél aan het e-mailverkeer deelnemen. 

Wij stellen het zeer op prijs als u uw e-mailadres aan 

onze secretaris (beikeverhoeven@gmail.com) of 

onze ledenadministrateur (benencarola@ziggo.nl) 

doorgeeft.     

     Als u deze Nieuwsbrief ontvangt zitten we al een 

stukje in de maand juni; de zomer staat er aan te 

komen. Geniet van het mooie weer en van al het 

fijne van een vakantieperiode!                                
                                                                         het Bestuur 
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Terugblik 

    De zaal zit vol op dinsdag 8 mei j.l. in het Velpse 

Nieuw Schoonoord waar de heer de Wit  een presentatie 

verzorgt over ‘De IJssel en de Beken’. Vele PCOB’ers, 

maar helaas weinig KBO’ers, zijn erop afgekomen 

terwijl de rivier toch een markante scheidingslijn en 

gezellig fietsuitje vormt. 

    Gij beken eeuwig vloeiend…..waren vanaf de zijde 

van de Veluwezoom belangrijke toevoeraders terwijl de 

tegenoverliggende kant (w.o. Liemers en Achterhoek) 

als overloopgebied werden benut. Sinds de jaren zestig 

van de vorige eeuw echter zoeken de waterschappen 

naar antwoorden op maatschappelijke ontwikkelingen 

zoals waterschaarste, milieuverontreiniging en natuur- 

en landschapsbeheer.  

En ook al is het economisch belang door toenemend 

transport via de weg beduidend minder geworden, voor 

z.g. bulkgoed en kleivoorziening van de diverse steen-

fabrieken en de watersportrecreatie is ‘onze IJssel’ het 

glinsterende lint van Gelderland.  

 

Doe niet zo ijzig in de zomer 
 

     

Agenda 

KBO/PCOB Rheden/Rozendaal 

Do 14 juni  Seizoenafsluitende reis - Vechtdal (Ov.) 

                   Inschrijving gesloten                                                

 
KBO/PCOB Arnhem                  

Do 21 juni  Ton Biegel - Elden (Dorpszaal)  
                   ‘De wondere wereld van licht en kleur’ 

        Aanvang 14.00 uur  

 

Uit eigen afdeling                  

filmhuisDieren                                            

 

Zondag 3 juni om 14.30 uur 

     Ontstaan in de IJstijd en uit-       

gegroeid tot Neerlands grootste natuurgebied, vertelt 

de Veluwe in de film WILD zelf haar verhaal: over 

haar schoonheid en alle uitdagingen die de seizoenen 

voor de daar levende dieren met zich meebrengen. 

 

 

 

 

 

My African Dream                           

O    Op dinsdag 5 juni a.s. kunt u om 14.30 uur een 

filmverslag zien van het bijzondere concert dat André 

Rieu in Kaapstad gaf. Een unieke gelegenheid hem op 

zijn reis naar Zuid-Afrika te vergezellen en zijn droom 

mee te beleven. 

Actueel nieuws         
Solidariteit of……                                      
S       Speelt het u ook wel eens door het hoofd dat vroeg 

of laat Brussel grip krijgt op onze pensioenpotten? Met 

alle gevolgen van dien! Want binnen de EU zijn nogal 

wat lidstaten, die in het verleden als “God in Frank-

rijk” hebben geleefd, maar die volgens Jean-Claude 

Juncker en de zijnen ook bij de Unie horen en dus …. 

gelijke monniken - gelijke kappen. Maar wel ten koste 

van u en mij!                                                                          

      Daarom doet Omroep MAX een moreel appèl op 

de landelijke pensioenfondsen waarin een eenvoudiger, 

eerlijker en goedkoper pensioenstelsel wordt bepleit.    

O    Ook u kunt zich met dit Pensioen Manifest (dat 

t.z.t. aan de Kamer zal worden aangeboden) solidair 

verklaren en het steunen met de eis:                

●   Betaling van redelijke beloning (max. de Balken-

ende-norm) voor het pensioenmanagement                 

●   Openheid over gemaakte afspraken en …. fouten         

●... Eerlijk en onafhankelijk toezicht (geen vriend-

jespolitiek)                   

●   Publiceren van duidelijke en overzichtelijke pen-

sioenregelingen                   

●  Het stopzetten van foute beleggingen in (b.v. 

wapens, belastingontwijking, tabak en fossiele energie-

winning)                            

Realiseert u zich goed dat het hier wel om uw geld 

(inleg) gaat!                               

Dus ga naar www.maxpensioenmanifest.nl en laat u 

horen.                                                     J.H. Budel 

Zomer                  

O    Op 21 juni begint de meteorologische zomer die 

tot zondag 23 september duurt en een inspiratiebron 

voor befaamde componisten is geweest. ‘De Zomer’ in 

de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi behoren tot 

de meest geliefde klassieke werken en beschrijft de 

brandende hitte die mens en dier kwelt. Een herders-

jongen vreest het ergste en een zomerstorm barst los. 

                                             

 

http://www.maxpensioenmanifest.nl/


 

 

 

 

 

  

    


