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NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 
Afdelingen Rheden-Rozendaal 
Uitgave: november 2021 
 
Het jaar neigt zich tot stille groet, 
het rijpte een zomer lang tot zin,  
nu in de herfst houdt het zich in 
en spreekt uit volheid: God is goed. 
Liedboek 712: 1 
 
Beste mensen,  
Na de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge op 25 
september jl. zijn er gelukkig weer veel coronavoorschriften versoepeld 
en/of afgeschaft. Dat heeft een behoorlijke stimulans gegeven op onze 
afdelingsactiviteiten als KBO en PCOB. 
 
Zo hebben we kunnen genieten van de bijzondere presentatie door onze 
Velpse plaatsgenoot, Martin Idema, over zijn reis naar en over het 
natuureiland, het prachtige IJsland. 
 
En deze maand kregen we een unieke inkijk achter de schermen van 
grimeur Richard Klompenbouwer: heel apart. Wat komt er allemaal kijken 
vóór de acteurs op het toneel staan bij de grote musicals en wat gebeurt 
er nog allemaal tijdens de uitvoering. Jammer dat er niet zoveel leden 
aanwezig waren. In Rheden gooide de griepprik ook roet in het eten. Maar 
degenen die om welke reden dan ook er niet waren hebben echt wat 
gemist! 
 
De activiteitenwerkgroep heeft ook al voor november en december de 
bijeenkomsten voorbereid en plannen gemaakt voor het voorjaar van 
2022. Het belooft een boeiende afsluiting te worden van dit lastige 
coronajaar. 
 
In de wetenschap dat we nog steeds spannende tijden blijven doormaken, 
wens ik u, mede namens de beide besturen, een mooie herfst toe. Geniet 
van het bijzondere herfstlicht en de bijna onnatuurlijke kleurenpracht. Die 
vooral hier in onze fantastische woonomgeving ‘gratis voor niks’ aan een 
ieder, jong en oud, rijk en minder bedeeld, ter beschikking wordt gesteld.  
Door Hem waarop wij steeds kunnen blijven vertrouwen. 

Arthur Ohm, voorzitter PCOB Rheden-Rozendaal. 
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KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden:  
 
Velp:  
Rheden: 

9 november       
11 november 

Als het leven stopt, wat dan? 
Gerrit van Middelkoop 

 
Data ledenmiddagen najaar 2021:  
Velp:      21 december 
Rheden: 9 december  
 
Plaats Velp:   
De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp                         
Tijd:14.00 - 16.00 uur 
Ophaalservice: Gerry Kisjes, tel: 026-3645967 
 
Plaats Rheden: 
Dorpshuis Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 1, Rheden 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
-------------------------------------------------------------------------- 
Als het leven stopt, wat dan? 
Op een doodgewone, doordeweekse dag naar een lezing over de dood, 
zitten we daar op te wachten? Het is een ongemakkelijk, maar ook een 
alledaags gegeven. Beeldend kunstenaar Gerrit van Middelkoop bewijst in 
deze lezing, dat ook het praten over dit onderwerp niet zwaar of 
sentimenteel hoeft te zijn. 

Als het leven stopt, wat dan? Het is een 
universele en tijdloze vraag. De spreker 
neemt ons mee in een luchtige 
verkenning hoe men daar, ver weg en 
dicht bij huis, in de loop der eeuwen, in 
uiteenlopende culturen en onder 
verschillende omstandigheden tegen 
aan keek 
Interessant is ook hoe de actuele stand 
van zaken is, welke nieuwe opvattingen 

er ontwikkeld worden. Het zijn soms in onze ogen bizarre ideeën, maar bij 
nadere beschouwing zijn ze vaak heel praktisch, en logisch. De lezing 
wordt verlucht met veel plaatjes en anekdotes. Ook voorbeelden uit de 
literatuur en de film zullen de revue passeren. Soms overheerst het zwart 
van de rouw, vaak ook is het een kleurrijk en feestelijk vertoon. 
En hoe goed kennen wij de laatste rustplaatsen in onze eigen gemeente? 

In een heuse quiz wordt tot slot onze kennis hierover getest. 
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De ledenmiddagen en corona 
Aanmelden hoeft niet meer en ook het limiet aan het aantal toegestane 
personen is losgelaten. 
Aan enkele voorschriften hebben wij ons nog wel te houden voor ons aller 
gezondheid. 
 
 
 
 
 

1. Kom niet als u verkouden bent, hoest of andere corona gerelateerde   
    klachten heeft. 
2. Reinig voor binnenkomst uw handen met desinfecteermiddel. 
3. Alleen gepast betalen voor koffie/thee bij binnenkomst. € 1 per kop. 
    - In Velp liefst met de pinpas betalen. 
4. Houdt gepaste afstand, zodat iedereen zich daar prettig bij kan voelen. 
 

 
Van de bestuurstafel 
De halfjaarlijkse PCOB-regiobijeenkomst van 6 oktober in 
Doesburg/Angerlo heeft uw bestuur, met een bestuurslid 
van de KBO-Rheden-Rozendaal, bijgewoond.  
Veel informatie passeerde daar de revue en zorgde voor 

levendige discussies. 
De bijeenkomst kon rekenen op een goede vertegenwoordiging uit de 
regioafdelingen.  
De centrale KBO-PCOB in Nieuwengein had een hoofdbestuurslid, de 
heer Henk Steegstra, afgevaardigd. Hij hield een vurig pleidooi voor de 
vorm van besturen in Federatieverband, zoals nu aan de orde is voor onze 
KBO-PCOB organisatie.  
Daarbij is het van groot belang, dat de federatiebestuurders dichter bij 
bestuur en leden van de afdelingen komt. Hoe en op welke wijze, is nog 
punt van verdere uitwerking door diverse werkgroepen.  
 
Een andere presentatie, door de landelijk coördinator de heer Edward 
Niessen, bood een perspectief voor de afdelingsbesturen. Met name die 
afdelingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals in de 
situaties waarin er personele tekorten zijn in de besturen. 
Die afdelingen kunnen een beroep doen op ondersteuning, zowel 
financieel als in menskracht. Hij gaf ook een voorbeeld van een afdeling in 
N-Holland, die op apegapen lag. 
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Na overleg met de landelijk coördinator werden daar per persoonlijke brief 
de jongere leden uitgenodigd voor een bespreking over de moeizame 
bestuurlijke situatie. 
De heer Harry Zieleman, vertelde hoe de inzet van beroepskrachten 
binnen KBO-Gelderland, zal verbeteren. Via een platform met daarin 
vertegenwoordigers van het bestuur KBO-Gelderland, de 
Regiocoördinator en 2 beroepskrachten, worden verzoeken van afdelingen 
beoordeeld en zo mogelijk 
gehonoreerd.  
Tot slot: onze fusiepogingen van 
de afdelingen KBO en PCOB 
Rheden-Rozendaal. Deze gaan 
hopelijk een nieuwe impuls krijgen door een overleg tussen 
vertegenwoordigers van beide besturen, met coördinatie door de 
Regiocoördinator mw. Joke de Coninck (Doesburg). De afspraken worden 
gemaakt. Van beide kanten is er een oprechte wil om waar mogelijk tot 
een nog verder gaande samenwerking (lees fusie) te komen dan er nu al 
mogelijk is. 
Hindernis is daarbij dat er nog steeds onvoldoende nieuwe kandidaten zijn 
gevonden voor opvolging van de huidige bestuursleden van het KBO. Dit 
is wel een ‘harde’ voorwaarde om te kunnen ‘fuseren’. 
Intussen gaan wij door met de samenwerking op tal van gebieden zoals u 
zelf kunt zien. 
Arthur Ohm, voorzitter PCOB Rheden-Rozendaal 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Directeur Marcel Sturkenboom vertrekt bij KBO-PCOB 

Directeur Marcel Sturkenboom vertrekt bij KBO-PCOB. 
Aanleiding is de plotselinge ernstige ziekte van zijn 
vrouw. Hij zal haar bijstaan in de periode van langdurige 
en intensieve behandelingen. Dit betekent dat hij zijn 
werkzaamheden als directeur KBO-PCOB per 15 
oktober heeft afgerond.  

De procedure voor het vinden van een interim directeur en voor de 
definitieve invulling van de directeurspositie is inmiddels in gang gezet  
door het bestuur. 

 
Iedereen welkom bij de Open Inloop Dorpshuis Rheden 
Iedere werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur is iedereen hartelijk 
welkom in het Dorpshuis voor een kopje koffie of thee, een 
praatje, een spelletje, een kaartje leggen, kortom voor gezelligheid!  
Loop ook eens binnen en neem iemand mee! 
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Webinar slachtofferhulp 
Praktische handvatten voor helpers   
Afgelopen zomer hielden we een onderzoek over 
slachtofferschap, ook kwam het helpen van een slachtoffer 
aan de orde. Veel mensen staan klaar voor hun naasten 
en voelen over het algemeen veel voldoening als zij een ander kunnen 
helpen. Maar helpers kunnen ook voor allerlei vragen komen te staan. 
Reageer ik wel goed? Hoe doen anderen dit eigenlijk? Hoe houd ik mijn 
grenzen in de gaten?  
Zij zijn wellicht gebaat bij Hulp voor de helpers, een initiatief van 
Slachtofferhulp Nederland. Daarom organiseert KBO-PCOB samen 
met Slachtofferhulp Nederland op 10 november van 10 tot 11 uur een 
webinar over hulp voor slachtoffers. Zowel hulp krijgen als hulp geven 
komt aan bod. Er worden inspirerende filmpjes getoond en casussen met 
u besproken. Het belooft een interessante (online) bijeenkomst te worden. 
Aanmelden via 
 https://kbo-pcob.webinargeek.com/voor-de-helpers-door-slachtofferhulp? 
 

 
Dag van de Ouderen groot succes 
Op 1 oktober jl. vulde het restaurant van Theothorne zich al 
spoedig met senioren, die op de Dag van de Ouderen 
verwelkomd werden met koffie en heerlijk gebak. Nadat 
iedereen zich daarna naar de grote zaal boven had begeven, opende 
burgemeester Weststeijn van Rozendaal op humorvolle wijze deze dag, 
daarbij memorerend hoe fijn het was dat dit jaar de Dag van de Ouderen 
kon doorgaan in tegenstelling tot vorig jaar, toen corona alles stillegde. 
Vervolgens vergastte Henri Kleijer, jachtopziener van Middachten, ons op 
een lezing over de vier seizoenen op het landgoed Middachten aan de 

hand van prachtige beelden van de flora en fauna, 
die het landgoed rijk is. Wat een weelde dat we zo 
iets moois in onze directe omgeving hebben. 
Tot slot van het ochtendprogramma vertelde 
wethouder Gea Hofstede over het nieuwe 
huisbezoekproject ‘Vitaal &Veilig Thuis’, dat als 

doel heeft samen bekijken wat er nodig is om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven wonen. 
Daarna wachtte beneden de lunch met lekker belegde broodjes en 
kroketten. De lunch werd opgeluisterd met muziek van Ben Wissink. 
Al met al een zeer geslaagde dag. Dank aan het organiserend comité! 
Ineke van Huissteden 

https://kbo-pcob.webinargeek.com/voor-de-helpers-door-slachtofferhulp
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Wegwijsinrhedenrozendaal.nl al bezocht en gedeeld? 
Sinds vorige maand kunnen inwoners uit de dorpen 
Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren, 
Laag-Soeren en Rozendaal hun dorp ontdekken en 
hun buurt leren kennen. 
Hoe? Door wegwijsinrhedenrozendaal.nl te bezoeken. Deze sociale kaart 
is een initiatief van het NIO (Netwerk Informele Ondersteuning), in 
samenwerking met Incluzio. 
 
Op wegwijsinrhedenrozendaal.nl staan alle activiteiten, organisaties, 
initiatieven en oproepjes vanuit Rheden en Rozendaal. Het was nog nooit 
zo gemakkelijk om dichtbij huis mee te doen aan activiteiten en gebruik te 
maken van het ondersteuningsaanbod.  
 

 
Van, voor en door inwoners 
Inwoners uit de gemeenten Rheden en Rozendaal vullen zelf deze 
informatiebron. Zo zorgen inwoners er zelf voor dat anderen ook hun dorp 
kunnen ontdekken. De informatie is eenvoudig te vinden. Zoeken kan 
onder andere op dorp, thema, activiteit en organisatie. Er is een agenda 
met alle activiteiten en een prikbord met vraag- en aanbodoproepjes van 
betrokken inwoners en organisaties.  
Ook in de etalage: de lokale ondersteunende dienstverlening waarvan 
inwoners gebruik kunnen maken. Ook hier is het eenvoudig zoeken op 
thema, doelgroep en dorp. 
 

https://incluziorheden.us7.list-manage.com/track/click?u=71066816be5b4cadb1dd81241&id=f09aa72877&e=6f75800353
http://wegwijsinrhedenrozendaal.nl/
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Tweede Kamer vraagt perspectief op pensioenindexatie 
KBO-PCOB is verheugd dat in een motie over het pensioenakkoord, die 
de Tweede Kamer op 28 september heeft aangenomen, wordt 
geconstateerd dat er nog geen helderheid bestaat over belangrijke zaken 

zoals een snel perspectief op indexatie. En dat 
mede daardoor de onvrede onder 
gepensioneerden (maar ook onder werkenden) 
toeneemt en het draagvlak voor het 
pensioenakkoord naar verhouding afneemt. 
In de motie wordt de regering verzocht om op 
zo kort mogelijke termijn met een heldere 
uitwerking te komen die leidt tot perspectief op 

indexatie per 2022, een eerlijke overstap van het oude naar het nieuwe 
stelsel en meer zeggenschap van gepensioneerden. Ook moet de 
regering seniorenorganisaties nauwer bij het overleg over die uitwerking 
van het pensioenakkoord betrekken. 
Kamer tegen heropenen onderhandelingen pensioenakkoord 
Een motie van de SP over het heropenen van de onderhandelingen 
rondom het pensioenakkoord om indexatie voor iedere generatie mogelijk 
te maken op korte termijn kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer. 
Ook een SP-motie over verregaande vormen van zeggenschap voor 
gepensioneerden en werkenden werd verworpen. 
Toewerken naar spoedige indexatie 
Hoe dan ook krijgt KBO-PCOB dagelijks signalen van onvrede onder 
senioren over het jaar in jaar uit uitblijven van pensioenindexatie en het 
jaar in jaar uit groter worden van hun achterstand in koopkracht. Samen 
met andere seniorenorganisaties pleit KBO-PCOB daarom voor spoedige 
indexatie van de pensioenen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vera verrast Wieteke van Dort 

In Vera Verrast gaat Vera op 
bezoek bij niemand minder dan 
Wieteke van Dort. Uiteraard 
komen Tante Lien en Indisch eten 
langs, maar ook de kracht van 
positieve gedachten.  
Ook de andere vlogs zijn nog te 
bekijken.  

Kijk op: https://youtu.be/SADEs_4Yimg 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z15531&did=2021D33329
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Internetcafé – Tabletcafé 
Verzorgd door de Bibliotheek Veluwezoom 
Maak je gebruik van een tabletcomputer of een 
smartphone en wil je er meer over leren? Doe mee 
met het Tabletcafé en wissel ervaringen en handige 

tips uit met andere deelnemers. Hoe kan ik een app downloaden? 
Waarom lukt het niet om verbinding te krijgen met internet? Ik wil een 
route plannen met mijn tablet, hoe doe ik dat? 
 
Het tabletcafé is voor iedereen die een tablet of een smartphone gebruikt 
en er meer over wil leren. Voor ervaren en minder ervaren gebruikers. Je 
kunt vragen stellen én informatie delen. Wat de een weet, kan waardevol 
zijn voor de ander.  
Neem je tabletcomputer/smartphone mee, stel je vragen en deel je kennis 
en ervaringen. 
 
Bibliotheek Dieren:   1 november: 10.00 - 11.00 uur 
Bibliotheek Velp:       8 november: 10.00 - 11.00 uur  
Dorpshuis Rheden:   22 november: 14.00 - 15.00 uur- 
 
 
Tot slot…  
 

Herfst 
Bladeren vallen, vallen van daarginder 
alsof verre tuinen verwelken in de hemel; 
zij vallen met afwijzende gebaren. 
 
En in de nachten vervalt de zware aarde 
uit alle sterren in eenzaamheid. 
 
Wij vallen allemaal. Deze hand hier valt. 
En zie de anderen: het is in allen. 
 
En toch is er Eén, die al dit vallen 
oneindig zachtjes in zijn handen houdt. 
 
Rainer Maria Rilke                                                          Zondag Voleinding 
 

 
Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-4954579 


