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Beste KBO-leden,
Bij het vorige KBO-PCOB-magazine ontving u de informatie over de busreizen op 21 mei
en 20 juni, die de reiscommissie KBO/PCOB
voor haar leden heeft georganiseerd. Het worden
weer boeiende en ontspannende reizen!
Vorig jaar waren de reizen zeer succesvol en
alle plaatsen in de bus waren bezet en ongetwijfeld zal het dit jaar - zeker als de weergoden
meewerken - weer zo zijn. Met deze reizen
wordt het verenigingsjaar 2018/2019 afgesloten.
De lente is aangebroken, de natuur is inmiddels
ontwaakt en we verheugen ons op een aangename zomer; al mag het voor velen een beetje
minder warm zijn dan vorig jaar. De gezamenlijke activiteitencommissie van KBO/PCOB
heeft het programma voor het tweede halfjaar
2019 al klaar en het programma voor het eerste
halfjaar 2020 wordt begin mei in de steigers gezet. Het is immers zaak om in een vroegtijdig
stadium afspraken te maken met inleiders! Het
afgelopen seizoen zijn we erg gelukkig geweest
in de keuzes voor de lezingen en ze waren succesvol, als je het afmeet aan de belangstelling.
Meerdere keren moesten er stoelen worden bijgezet! Een en ander is een stimulans voor de organisatoren. Met het bestuur van de PCOB is afgesproken in het komende seizoen ook de aanvangstijd te Velp (de Elleboog) op 14.00 uur
vast te stellen, waardoor er geen verwarring
meer zal zijn over het aanvangstijdstip van onze
gezamenlijke bijeenkomsten.
Het COSBO - samenwerkingsverband van de
drie seniorenbonden in onze gemeente - organiseert ook de nodige activiteiten en dankzij de gemeentelijke subsidie kan het COSBO meer van
zich laten horen. In mei 2019 zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor gebruikers van rollators. In deze Nieuwsbrief leest u hierover meer
en in juni wordt er in ‘de Elleboog’ een informa-

tiemiddag gehouden waarover u in mei meer
zult horen. Uitdrukkelijk merken wij op dat
de bijeenkomsten ven het COSBO niet uitsluitend voor leden van seniorenverenigingen
worden gehouden. Het COSBO zet zich immers in voor de belangenbehartiging van álle
senioren! Op donderdag 21 maart l.l. waren
onze KBO-vrijwilligers, ouderenadviseurs
(VOA’s) en belasting-invulhulpen, de bezorgers van ons maandelijks magazine en de leden van onze commissies onze gasten. Jaarlijks organiseren wij zo’n ontmoetingsmoment waarin we in een ontspannen sfeer bijpraten over het wel en wee van onze KBOvereniging. Want wat moeten we zonder de
inzet van deze vrijwilligers! In het verleden
ontvingen wij hen in de ochtend en sloten af
met een gezamenlijke lunch; maar om kosten
te besparen was dit keer gekozen voor een
middagprogramma waarover iedereen enthousiast was. Het was reuze gezellig en wij
kijken dan ook met tevredenheid op deze
middag terug.
Aan Trezi Erren
is de zilveren speld
van verdienste, met
bijbehorende oorkonde uitgereikt
wegens het jarenlange bestuurslidmaatschap en haar
inzet bij de Redactiecommissie.
Maar ook aan Mies Oosterlaken werd een
bloemenhulde gebracht voor het langdurig coordineren van de maandelijkse magazine-verdeling in Dieren en omgeving. Een spilfunctie, die
zij helaas om gezondheids- en leeftijdsredenen
op moest geven.
● Woensdag 17 april
werd de Algemene Ledenvergadering van
KBO-Gelderland gehouden waarover t.z.t.
nog zal worden bericht.
het Bestuur

Uit eigen afdeling
In Memoriam
Op zondag 31 maart l.l. is ons trouwe KBO-lid
Bep Hakvoort in de leeftijd van 81 jaar overleden. Jarenlang heeft zij de plaatselijke KBOleden bij het invullen van belastingformulieren
geholpen en werd daarom zeer gewaardeerd.
Wij wensen dochter Lizet en verdere familie veel sterkte om dit verlies te dragen en goede
moed voor de komende tijd.

de gemeenten Rheden en Rozendaal en COSBO,
in samenwerking met Repair Café Rheden en
Velp, GRATIS kunt laten controleren.

Dank-je-wel
Onze KBO-afdeling kent vele onmisbare vrijwilligers die veel werk, in welke vorm dan ook,
voor onze vereniging verrichten.
Zo was Mies Oosterlaken uit Dieren - destijds
met haar echtgenoot - jarenlang actief bij de distributie van NESTOR en zorgde maandelijks dat
deze bij de diverse bezorgers kwam. Maar ook
zijzelf bracht het blad - evenals Annie en Gerard
Theunissen te Rheden - vele jaren bij de leden in
de bus. Uit naam van onze KBO-afdeling hebben
mevrouw Wil Bruns en de heer Joop Haarlemmer hen een bloemetje bezorgd waarmee wij allen danken voor hun inzet en werkzaamheden.

Morgenrood - brengt water in de sloot
Agenda
KBO-PCOB Rheden/Rozendaal

Do 9 mei Lezing ‘Reisverslag’ - Rheden
Aanvang 14.00 uur
Di 14 mei Lezing - Velp
‘Tuinen en Buitenhuizen’
Aanvang 14.30 uur
Wo 15 mei Rollatorcheck - Velp
De Elleboog - Nieuw Schoonoord 2
10.00 - 12.00 uur
De Ulenpas - Korte Wal 237
13.30 - 16.30 uur
Za 25 mei Rollatorcheck - Rheden
Rhederhof -Worth Rhedenseweg 45
10.00 - 12.00 uur
Za 25 mei Rollatorcheck - Velp
De Poort - Heeckerensstraat 201
14.00 - 15.45 uur
NB In bovenvermeld schema zijn de tijden
en plaatsen vermeld waar u uw rollator op eventuele gebreken door deskundigen van de ANWB,

Kleine problemen worden ter plekke verholpen terwijl u intussen van een kopje koffie geniet.
Bovendien worden er instructies over lichaamshouding en veilig lopen achter uw hulpmiddel
verstrekt door de therapeuten van van Douveren
& van Harten, ter Horst en ‘de Berkel’ uit Rheden. De PlusBus haalt en brengt u eventueel naar
één van de locaties. Regel tevoren die aanvraag
telefonisch zelf via 026-3707071 of plusbusrhedenrozendaal.nl
De rollatorcheck moet zoveel mogelijk ouderen beschermen tegen eventuele ongevallen met
de rollator. Nog vragen? Informeer bij COSBO:
Dhr. A. Ohm
ohm00009@planet.nl of tel. 06-53803136
Mw. R. Mars
mjemars001@kpnmail.nl
of bij de ANWB consuls:
Mw. C. Backer
cathy.backer54@gmail.com tel.06-57740007
Dhr. A-J. Oosten
a.j.oosten@planet.nl of tel. 06-22232025

Naar de bios
Filmhuis Dieren vertoont op dinsdag 14 mei
om 14.30 uur de familiefilm Mary Poppins Returns. De bekende nanny (Emily Blunt) loodst de
kinderen van de Banks-familie door moeilijke
perioden in hun leven. Zij maakt van elke simpele taak een fantastisch avontuur en verdiende
er als zodanig 4 Oscarnominaties mee.

Bedevaart
Voor de 63ste keer wordt op dinsdag 28 mei
a.s. in Renkum de Maria-ziekenbedevaart gehouden. Het programma van 10.30 - 16.00 uur
omvat een eucharistieviering, plechtig lof, koffie/thee en lunch en kost € 10,= p.p. Meer informatie onder tel. nr: 0317-318362 of via e-mail bij
l.lotgerink@outlook.com

