NIEUWSBRIEF KBO-PCOB
Afdelingen Rheden-Rozendaal
Uitgave: september 2022
Zoals het graan, verzameld tot de oogst
- met zorg gemaakt tot levend brood de honger stilt van mensen overal,
maak ons bestaan zo tot een goede oogst.
Liedboek 715: 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------Beste KBO en PCOB leden
Deze Nieuwsbrief is om meer dan één reden een speciaal nummer
geworden. Allereerst de ongewone lange droge periode met ook meerdere
keren tropische dagen van meer dan 35º C. Het lijkt wel of onze natuur
zucht en kreunt onder deze uitzonderlijke weersomstandigheden.
De tropische hitte dwong het bestuur ook om ons kleinschalig uitje naar
het ‘Kijk- en Luistermuseum’ in Bennekom op 19 juli jl. af te blazen. Heel
jammer, maar we hopen op betere tijden, zo mogelijk nog dit seizoen.
Een andere reden is het besluit van KBO Rheden-Rozendaal om haar
vereniging, na het terugtreden van het voltallig KBO-bestuur in
oktober/november a.s. op te hangen aan het KBO-Gelderland. Zie verder
het artikel in deze Nieuwsbrief gericht aan de KBO-leden.
Bij alle leden, dus ook die van de PCOB, roepen deze ontwikkelingen veel
vragen op. Die kunnen nu nog lang niet allemaal worden beantwoord.
Hopelijk wordt in de komende maanden een en ander meer duidelijk. Zie
ook: Van het bestuur.
Tot slot wil ik u graag enkele positieve berichten meegeven. De KBOPCOB Activiteitencommissie heeft kans gezien om een fraai en boeiend
najaarsprogramma 2022 samen te stellen. Zie voor de details verderop in
deze Nieuwsbrief.
De COSBO heeft voor donderdagmiddag 20 oktober weer een
themamiddag gepland in Ons Huis te Rheden.
In voorbereiding zijn, later in dit jaar, een aantal gratis rollator-checks en
verbeterbijeenkomsten in Velp, Rheden en Dieren.
Graag wens ik u en de uwen een goede nazomer, in gezondheid en in
vreugde. Hopelijk spoedig tot ziens in een van de dorpen en/of bij de
ledenmiddagen. Probeer vooral om gezond te blijven!
Athur Ohm Voorzitter, PCOB Rheden-Rozendaal.
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KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden:
Velp:

13 sept: De geschiedenis van de steenfabrieken in de
Havikerwaard - Gerrit van Middelkoop

Rheden: 15 sept: Walter Toon(t) Hermans - Walter van Geffen
Data ledenmiddagen najaar 2022:
Velp:
11 okt, 8 nov, 13 dec
Rheden: 13 okt, 10 nov, 15 dec
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
------------------------------------------------------------------------------------------------Velp 13 september:
De geschiedenis van de steenfabrieken in de Havikerwaard.
Gerrit van Middelkoop ging als kleine jongen mee met zijn vader om de
koeien te melken in de uiterwaarden van de Havikerwaard. Daar zag hij
het smalspoor van de dieseltreinen, die de bakstenen vervoerden van de
grootschalige baksteenindustrie in de Gelderse uiterwaarden. Tussen
Arnhem en Dieren stonden wel 26
steenfabrieken.
In de Havikerwaard bestond een
compleet dorp voor de arbeiders
van de steenfabriek aldaar met
hun gezinnen.
Heel veel later vond Gerrit de
vroegere remise terug, volledig
overwoekerd door oprukkend
struikgewas. Dank zij hem is het gebouw niet gesloopt en hoopt hij dat het
een gemeentelijke monumentenstatus krijgt als herinnering aan de
vroegere baksteenindustrie.
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Rheden 15 september: (let op de datum is gewijzigd!)
Toon Hermans
Drie keer is scheepsrecht luidt het spreekwoord. Twee keer werd de
geplande lezing door Walter van Geffen om moverende redenen afgezegd
en zelfs nu dreigde er een kink in de kabel te komen, maar door de datum
een week op te schuiven hopen we nu toch in de herkansing te gaan om
alsnog te kunnen genieten van de herinnering
aan deze grote cabaretier, zanger, kunstschilder
en dichter.
‘Wat hebben we gelachen’ kopte de voorpagina
van de krant toen bekend werd dat ‘de grote
clown’ op 22 april 2000 was overleden. Heel
Nederland was in rouw. ‘De clown is niet meer’
zo opende het acht uur journaal. De hele dag was er op iedere
televisiezender dit trieste nieuws te horen en in elk nieuwsprogramma
werd er aandacht aan besteed. Mensen spraken elkaar aan op straat:
‘Heb je het al gehoord? Toon is dood.’ Toon, alleen zijn voornaam was al
genoeg. Iedereen wist over wie je het had.
Waar is de tijd gebleven van lachen om eigenlijk niets en toch iets groots.
Lachen zonder mensen te choqueren en te schofferen. Gewoon
ouderwets je de tranen lachen? Een avondje Toon stond daar altijd gerand
voor. Of hij nou ‘De stoel van mijn zuster’ liet zien, of vertelde over het
banket met de gehaktbal en de uitschuiftafeldame of zijn kolderliedjes
zong met o.a. Nottebellemargarineta, miljoenen mensen hebben
onbedaarlijk gelachen. Deze humor is tijdloos. Deze humor moet bewaard
worden. Daarom: ‘Walter Toon(t) Hermans’.
Het wordt vast en zeker een leuke en boeiende middag.
Belangstellenden zijn welkom.
Programma ledenmiddagen najaar 2022:
Velp
Rheden

11 oktober
13 oktober

Reisverslag Tibet
Martin Idema

Velp
Rheden

8 november
10 november

De Wensambulance

Velp
Rheden

13 december
15 december

Kerst met harpiste Regina Ederveen
Advents/Kerstprogramma
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Van het PCOB Bestuur
Zoals reeds in het begin van deze Nieuwsbrief is gemeld roept
het besluit van KBO Rheden-Rozendaal om haar vereniging
na het terugtreden van het voltallig KBO-bestuur in
oktober/november a.s. op te hangen aan het KBO-Gelderland veel vragen
op bij het Bestuur en de leden van de PCOB
Om enkele vragen te noemen:
 Hoe gaat het met de ledenactiviteiten als er straks geen KBOdeelnemers meer zijn?
 Wie gaan zich straks inzetten om de activiteiten voor te bereiden
en te begeleiden?
 Hoe worden de kosten hiervan opgevangen?
 Hoe zal het gaan met de Nieuwsbrief, wie levert regelmatig kopij,
zodat Ineke van Huissteden het niet allemaal alleen hoeft te doen?
 Hoe gaan we onze vertegenwoordiging in de seniorenkoepel
COSBO (her)organiseren?
 Wie wil en kan zich inzetten voor onze belangenbehartiging? Enz.
enz.
 En tenslotte, maar niet als laatste: hoe bewaren we het
regelmatige contact met de gemeentelijke bestuurders en
ambtenaren?
Het pijnpunt blijft bij al deze activiteiten de beperkt beschikbare
menskracht. Die is nu al schaars, en wordt nog schaarser. Dat dwingt ons
als meedenkers en medewerkers om zuinig om te gaan met de onmisbare
inzet van onze vrijwilligers.
Toch willen we als PCOB-bestuur een laatste poging doen om nieuwe
kandidaten te vinden voor een KBO-bestuur, zodat de afdeling KBO
Rheden-Rozendaal actief kan blijven en de vruchtbare samenwerking
KBO-PCOB, zoals die in de laatste jaren op ons lokaal niveau gegroeid is,
in stand kan blijven.
Vandaar onderstaand artikel gericht aan de KBO-leden.
Arthur Ohm, voorzitter
Beste KBO-leden,
Han Bosz, voorzitter a.i. van KBO afdeling Rheden-Rozendaal, schreef in
het juli/augustus nummer van deze Nieuwsbrief zijn laatste bijdrage. Want
hij zal, zoals eerder aangegeven, per oktober/november als voorzitter van
het bestuur stoppen. De overige KBO-bestuursleden leggen dan ook hun
functies neer. Met als gevolg dat de afdeling van KBO-Rheden-Rozendaal,
met ongeveer 370 leden, onder KBO-Gelderland komt te hangen. Een
zgn. slapende afdeling.
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Als PCOB bestuur hebben wij hier grote moeite mee. Immers, de
gezamenlijke ledenactiviteiten die KBO en PCOB jarenlang succesvol
hebben ondernomen, komen abrupt ten einde en de gezamenlijke
Nieuwsbrief wordt ‘uitgekleed’. Volgens ons als PCOB een ongewenste
gang van zaken.
Reden voor mij als PCOB-er actief samen met de KBO-ers Herman de
Lange en Bernd Bonnier en onze secretaris, Gerry Kisjes, naar kandidaten
voor een nieuw KBO-bestuur Rheden-Rozendaal te zoeken.
Hiervoor heeft het aftredend KBO-bestuur ons helaas weinig tijd gegund.
Die beperkte tijd valt ook nog eens grotendeels in de vakantietijd.
Het streven is om ten minste drie serieuze kandidaten voor een nieuw te
vormen KBO-bestuur te vinden, waarmee een doorstart kan worden
gemaakt.
Nu ik dit schrijf, half augustus, hebben wij een paar mogelijke kandidaten
op het oog. Maar de speurtocht moet verder voortgezet worden.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat alle KBO-leden zichzelf ook
kandidaat kunnen stellen.
Stel dat het bovenstaande lukt, dan zullen er ook KBO-ers gevonden
moeten worden voor de gezamenlijke activiteiten en/of als bezorger van
het Magazine en de Nieuwsbrief. Vandaar de oproep aan alle KBOleden om zich alsnog kandidaat te stellen. Zo mogelijk voor een
bestuursfunctie, of voor een van de activiteiten.
Iets anders is, dat ons als PCOB, vanuit KBO-leden vragen bereiken in de
trant van: kunnen wij als KBO-lid ons eenvoudig laten overschrijven naar
het PCOB-lidmaatschap. Ja, natuurlijk kan dat, en u bent daar geheel vrij
in om dat te doen. Vanaf nu is dat al mogelijk, u hoeft niet te wachten tot 1
januari 2023. U behoudt uiteraard alle (voor)rechten die u als huidig KBOlid heeft. Zoals de kortingen op de zorgpremie, de ondersteuning bij de
belastingaangifte, enz. enz.
U kunt zich aanmelden bij de ledenadministrateur van de PCOB:
Jan-Aart van Egmond: javanegmond47@gmail.com , of telefonisch: 0570785764.
Vanzelfsprekend bent u als nieuw PCOB-lid van harte welkom, en als
zodanig kunt u gewoon mee blijven doen met alle ledenactiviteiten.
Daarvan staan er al weer de nodige in de steigers voor het komende
seizoen. U kunt dit lezen in dit (mogelijk laatste gezamenlijke?) nummer
van de KBO-PCOB Nieuwsbrief.
Arthur Ohm
voorzitter PCOB Rheden-Rozendaal
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Viering Dag van de Ouderen op 3 oktober 2022
De organisatie voor de Dag van de Ouderen in 2022
loopt op schema. Ook dit jaar hebben we een mooi
programma voor u samengesteld. Op maandag 3
oktober bent u vanaf 10.00 van harte welkom bij
Theothorne aan het Callunaplein 77 te Dieren. De
verwachte eindtijd is rond 13.30 uur. Dit jaar wel een hele speciale gast!
Wim Daniëls, onder andere bekend van het tv-programma Het Dorp, komt
een voordracht geven. Dit wilt u toch niet missen?
Het programma is als volgt:
10.00 inloop met koffie en wat lekkers
10.30 aanvang programma
 voordracht door Wim Daniëls, schrijver, taalkundige, cabaretier,
spreker en tv-presentator
 muzikaal intermezzo door Wilma Huijzers
 optreden van het Velps Middagkoor
12.30 lunch
Vooraf aanmelden is verplicht via administratie@stichtingstoer.nl of
www.stichtingstoer.nl Telefonisch opgeven (026-3611975) van 13 tot 27
september op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Opgave uiterlijk 27 september, geeft u ook door of u blijft lunchen?
Alle senioren uit Rheden en Rozendaal zijn van harte uitgenodigd.
Komt u ook?
Hermien Marsman, Coördinator Stichting STOER
Vredesweek 2022
17-25 september
Thema 2022: Generatie Vrede
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen
continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld.
Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt
ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in
Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat
vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een
gezamenlijk project waar élke dag aan moet
worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de
wereld om ons heen snel verandert, nieuwe
dreigingen op ons afkomen en grote
vraagstukken over veiligheid op tafel
liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat
horen!
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Digicafé
Ruzie met je smartphone of tablet? Lukt het niet om een
e-book te lenen? Hapert je e-mail? Heb je een vraag over
Windows of Apple, of wil je meer weten over Twitter,
Facebook of andere digitale ontwikkelingen? Kom naar
het Digicafé!
Het Digicafé biedt hulp bij alle vragen en uitdagingen die je in de digitale
wereld kunt tegenkomen. Of je nu beginner of gevorderde bent, we
zoeken samen met jou naar een antwoord en laten je stap voor stap
kennismaken met nieuwe digitale ontwikkelingen.
Deelnemen is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden is niet nodig.
Het internetcafé is altijd op maandag in:
Dieren: Bibliotheek: 10.00 - 12.00 uur op 5 september
Velp: Bibliotheek
10.00 - 12.00 uur op 12 september
Dorpshuis Rheden: 14.00 - 16.00 uur op 26 september
Tot slot…
De tuin
De tuin op zes september: een oase.
Windstille zonnesluier hangt rondom.
Zwaar van de dauw liggen de grassen om.
Een spin hangt in zilver te verbazen.
Kleine insecten schieten door de mazen
van haar kleverig net. Een hommel bromt
en beidt haar tijd boven de vijverkom.
Zwaluwen schrijven hoog een afscheidsfrase.
De schaduwen al langer dan voorheen,
korten bij ’t stijgen van de zonnewagen,
een mythe die nog nooit zo zuiver scheen.
Negen bij negen. Vier muren van steen.
En toch een plek die zoveel schatten dragen
mag, dat ze niet te tellen zijn door één.
Maria de Groot
Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-495 45 79
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