Nieuwsbrief
Jaargang 16 - maart 2018

Beste KBO-leden,

D

onderdagmiddag 22 februari l.l. hebben we
onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
gehouden in ‘het Parkhuis’ te De Steeg. In
onze bestuursvergadering van begin februari hebben
we deze vergadering voorbereid en in de volgende
Nieuwsbrief zullen wij u informeren over hoe de
Algemene Ledenvergadering is verlopen.
Voor de bestuursvergadering van begin
februari hadden wij mevrouw Hilda Boersma
uitgenodigd. Zij is coördinator van de Stichting
STOER (Senioren Ondersteunen Elkaar in
Rheden/Rozendaal). Wij hebben haar gevraagd ons
bij te praten over de projecten, die door STOER
worden opgepakt. Haar enthousiaste verhalen over de
projecten huisbezoek 70-plus (elke inwoner boven de
70 jaar kan een huisbezoek krijgen, waarbij een goed
beeld wordt gevormd van de woon- en leefsituatie),
het opplusproject ‘mijn huis, mijn toekomst’ (een
stimuleringsproject om senioren langer thuis te laten
wonen) en pilotproject ‘mijn huis, mijn toekomst’
(een project waardoor mensen met lichte dementie
- dankzij aanpassingen in de woning - langer thuis
kunnen blijven wonen), hebben indruk op ons
gemaakt. Voor ons senioren is het echter moeilijk
helder te krijgen in hoeverre ‘de opbrengsten’ van
deze projecten hebben doorgewerkt in het beleid van
onze lokale overheid. Wij hebben er bij haar op
aangedrongen, dat er op dit punt wat meer transparantie komt. Ook hebben wij wat uitvoeriger
stilgestaan bij het werk van de vrijwillige ouderen
adviseurs, die veel nuttig werk doen. In de vorige
Nieuwsbrief hebben wij al een oproep gedaan voor
het werven van vrijwilligers voor STOER, want het
zou heel jammer zijn, dat door ‘personeelsgebrek’
STOER aan inzet voor onze senioren moet inboeten.
Dus als u, of iemand in uw omgeving of kring van
bekenden, met affiniteit voor de doelgroep senioren
interesse heeft om vrijwilliger van STOER te worden,
neem dan contact op met Hilda Boersma (tel.: 0263611975 of e-mail: hildaboersma@stichtingstoer.nl).
Op donderdag 12 april in Rheden en op
dinsdag 8 mei in Velp zijn er nog KBO-PCOB
ledenbijeenkomsten. Op beide dagen komt de heer
Walter de Wit vertellen over ‘100 Jaar Nationaal

Park Veluwezoom’ (in Rheden) en ‘De IJssel en de
beken’ (in Velp). Hij is een boeiend verteller; dus
reserveer alvast deze datum.
Verder is er 12 april de jaarlijkse Chinese
Maaltijd in‘China Palace’ te Rheden. Maar ook de
voorbereidingen voor het seizoen afsluitende reisje
per touringcar zijn gestart waarover overleg met onze
zusterorganisatie PCOB bestaat. In volgende Nieuwsbrieven wordt u over het een en ander meer
geïnformeerd.
Moet u nog uw belastingformulier (aangifte IB 2017)
invullen? Dan kunt u hiervoor ondersteuning krijgen
van een speciaal daarvoor door KBO opgeleide
belastinginvuller. U kunt zich daarvoor wenden tot
mevrouw Elly van den Eijnden (tel. 026-3118990, email: c.eijnden1@kpnplanet.nl). Er is een klein team
van belastinginvullers, verdeeld over de kernen Velp,
Rheden en Dieren en zij zal u met een van hen in
contact brengen.
het Bestuur

de merel en de lijster
bouwen nooit samen een nest,
maar zingen wel samen
het lied van de lente.
Terugblik
Van kroontjespen tot tablet
Het is druk op dinsdagmiddag 13 februari in ‘De
Elleboog’ van Nieuw Schoonoord te Velp waar men
bijna stoelen tekort kwam. Iedereen wilde terug in de
tijd en de voordracht van de heer G. Leijsen - met
assistentie van zijn echtgenote (beamer) - over het
Lager Onderwijs van Vroeger en Nu voldeed daar
volledig aan. Na het openingswoord door PCOBvoorzitter A. Ohm verhaalde de oud-onderwijzer en
schooldirecteur op bijzonder prettige en duidelijke
wijze de geschiedenis van het lesgeven en regelgeving
door de overheid door de jaren heen.
Verluchtigd met vele dia’s/lichtbeelden van schoolgebouwen waar hij heeft gestaan, en attributen die
werden gebruikt, werd het voor de aanwezigen een
feest van herkenning. Zelfs de ‘lei met griffel’, maar

ook de inktlap, het beruchte ‘latje’ en de educatieve,
vooral kleurige schoolplaten waren zelfs in natura
aanwezig in een kleine expositie waar menigeen zich
over boog en verwonderde dat zij het ooit hadden
gebruikt. Het was dan ook tegen half vijf dat eenieder
weer op huis aanging en nog lang over deze middag
zou napraten.

de Zwijger’ te Rheden om 14.00 uur een lezing over
het ontstaan en de ontwikkeling van het park in de loop
van de laatste eeuw.

Nationaal Park
Veluwezoom

Agenda
KBO/PCOB Rheden/Rozendaal

Do 15 mrt Vrijwilligersdag - Laag Soeren
Aanvang 09.30 uur
Do 12 apr Chinese maaltijd - Rheden
in Restaurant ‘China Palace’
Aanvang 17.45 uur
Do 12 apr Lezing - Rheden
‘100 Jaar Nationaal Park Veluwezoom’
door dhr. W. de Wit
Aanvang 14.00 uur
*Alle adressen waar activiteiten plaatsvinden,
staan op de KBO/PCOB Jaarkalender 2017/2018

U hoort er alles over de flora, fauna en het beheer
ervan en hoe de in vroeger dagen met handkracht
uitgevoerde werkzaamheden allengs door machines
zijn overgenomen. Natuurlijk komen begrazing, de
jacht en recreatie, dat een grote invloed heeft op de
natuurkwaliteit, en natuurlijke ontwikkeling aan de
orde waarbij hetgeen Natuurmonumenten doet, niet
altijd goed is voor de natuur.

KBO/PCOB Arnhem

Di

27 mrt

Do 29 mrt
Do 19 apr

Paasbijeenkomst - ‘Vreedenhoff’
Aanvang 14.00 uur
Paasviering - Elden in de ‘Lucaskerk’
waarna samenzijn in de Dorpszaal
Virtuele rondleiding in ‘Vreedenhoff’
over ‘Highlights van Arnhem’
Aanvang 14.00 uur

Uit eigen afdeling

Filmhuis Dieren
Tulipani
Op dinsdag 13 maart a.s.
heeft het Filmhuis te Dieren om 14.30 uur een
bijzondere film voor u in petto:
Tulipani is een tragikomedie over een romantische
Zeeuwse boer, die na de watersnoodramp van 1953
nooit geen natte voeten meer wil en naar Zuid-Italië
fietst om een nieuw bestaan op te bouwen.
Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een
levende legende. Dertig jaar na dato probeert een
Italiaanse politieman te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurd is.

Nationaal Park Veluwezoom
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
Nationaal Park Veluwezoom houdt de heer Walter de
Wit op donderdag 12 april a.s. in dorpshuis ‘Willem

Actueel nieuws
Vastentijd
Gaat ook u de uitdaging aan om 40 dagen lang
zonder alcohol door te brengen? In deze veertigdagentijd (waarvan er inmiddels al zo’n 9 à 10 dagen zijn
verstreken) daagt KBO-PCOB u uit om geen druppel
alcohol te drinken. Onderzoek heeft aangetoond dat
we steeds gemakkelijker naar een wijntje, borrel of
lekker glaasje koud bier grijpen. Tijdens het koken, bij
het eten, voor de televisie en als slaapmutsje. Van de
55-plussers drinkt zo’n 84% zowel doordeweeks als in
het weekend en 1 op de 3 senioren schenkt zichzelf
elke dag een glaasje (of meer) in waardoor het aantal
personen met een uit de hand gelopen drinkgewoonte
stijgt hetgeen de overheid zorgen baart.
Of het een makkie of moeilijk wordt…?
Start daarom vandaag nog en kom erachter - alleen of
met anderen, leden of niet-leden - of veertig dagen
“droog” te doen is.

Meedoen of eerst meer weten? Klik dan onder
www.kbo-pcob.nl/40dagengeendruppel/aaanmeldingsformulier - deelname-40-dagen-geen-druppel/)

