
   

 
 

 
   

 

Nieuwsbrief                
Jaargang 16 - juli / augustus 2018 

 

Beste KBO-leden, 

                          
eze Nieuwsbrief  is alweer de laatste van het 

seizoen 2017/2018 en we kunnen op een 

geslaagde periode terugzien met boeiende 

lezingen op onze vaste locaties in Velp (De Elle-

boog) en Rheden (Het Dorpshuis). De Kerstviering 

in december l.l. was erg gezellig en geanimeerd en 

de Nieuwjaarsbijeenkomsten met leden van onze 

zustervereniging PCOB waren uitermate succesvol. 

Toch was er een smetje en dat betrof: de geringe 

belangstelling voor onze Algemene Ledenvergade-

ring in februari. We houden het er maar op dat de 

winterse weersomstandigheden veel leden thuis 

hebben gehouden; maar alle hulde verdienen de 

leden van de Activiteitencommissie want zonder hun 

inzet en creativiteit zouden wij deze bijeenkomsten 

niet hebben kunnen organiseren.  

     In mei en juni hebben de reiscommissies van 

KBO en PCOB een tweetal dagtochten georganiseerd 

waarvan de ene op 24 mei naar de Utrechtse Vecht 

en de andere op 14 juni naar het Vechtdal en 

Landgoed Vilsteren in Overijssel ging. De belang-

stelling voor beide tochten was zo overweldigend, 

dat wij zelfs leden hebben moeten teleurstellen. Alles 

was perfect georganiseerd, de verzorging prima en 

de onderlinge sfeer was gezellig en ontspannen. De 

deelnemers aan beide tochten hebben daarom volop 

genoten!     

 

 

 

                 

     

 

 

      

 

     Tijdens deze beide dagtrips zijn er enkele foto’s 

gemaakt waardoor u een indruk van de sfeer krijgt  

en die op de website www.kborheden/rozendaal.nl  

te bewonderen zijn. 

     Ongetwijfeld bieden wij in het komende seizoen 

 

opnieuw een aantal dagtochten aan en ook hier past 

een compliment aan de organisatoren, die alles 

keurig hadden verzorgd en niets aan het toeval 

hebben overgelaten.  

     Wij gaan nu de zomer in; bijna geruisloos want de 

laatste weken van de lente waren al zomers te 

noemen. Maar het gezamenlijke programma voor 

2018/2019 staat al grotendeels in de steigers en in de 

volgende Nieuwsbrief (voor september a.s.) zullen 

wij u daar nader over informeren. Het nieuwe 

seizoen opent op woensdag 5 september met - zoals 

gebruikelijk) - een viering in de Emmaüskerk te 

Dieren. De afgelopen jaren ging pastoor Gerben 

Zweers voor in deze eucharistieviering, maar hij 

heeft de Eusebiusparochie verlaten en met zijn 

opvolger - pastoor Jozef Tuan Tanh Nguyen - hebben 

wij nog geen afspraken kunnen maken.  

Wel is Hilda Boersma uitgenodigd om na de viering 

de activiteiten van de Stichting STOER (Senioren 

Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden/Rozendaal)  

toe te lichten. Zij is beroepskracht bij deze organi-

satie en in de meest brede zin, uitstekend geïnfor-

meerd over de activiteiten van en voor senioren in 

onze gemeenten. Noteert u alvast in uw agenda:  

     ● 5 september a.s. om 10.00 uur viering in de 

Emmaüskerk in Dieren met aansluitend info door 

Hilda Boersma. Meer informatie hierover ontvangt u 

in de Nieuwsbrief van september, die u in de laatste 

week van augustus ontvangt. 

     Wij wensen u een hele fijne zomer en wanneer u 

op vakantie gaat, geniet dan van al het moois dat u 

tegenkomt! En graag zien we u na de zomerperiode 

bij onze activiteiten en op 5 september bent u van 

harte uitgenodigd! 
het Bestuur  

 

Terugblik 
…. op een prachtige vakantiedag 

     Op 24 mei had de KBO/PCOB een dag voor 

senioren georganiseerd. De belangstelling ervoor was 

enorm en met een volgeladen, lange bus vertrokken 

wij vanaf de opstapplaatsen. Het weer was bewolkt, 

maar aangenaam van temperatuur.  
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     Eerst reed de bus naar Scherpenzeel waar ons 

koffie met een heerlijk vers gebakje wachtte. We 

reden door het mooie groen rond Scherpenzeel/ 

Renswoude en Woudenberg en omdat de chauffeur/ 

gids geboren en getogen was in deze omgeving kon 

hij veel vertellen over de streek vroeger en nu. Ook 

reed hij met deze lange touringcar over mooie, kleine 

weggetjes; wel knap om daar met zo’n bus te rijden.  

Na deze tocht was er een fijn diner in Scherpenzeel 

en iedereen was enthousiast over de kwaliteit! 

Daarna weer de bus in richting Loosdrechtse Plassen 

en Utrechtse Vecht. Daar ging iedereen aan boord en 

konden we zien hoe mooi de theehuisjes en villa’s 

aan het water waren.  

Het was al met al een prachtige vakantiedag en via 

dit artikeltje wil ik namens ons allen de organisatoren 

bedanken. Het was super! 

Ellen Arents 

 

…. op het Vechtdal/Vilsteren/Hessum/Rechteren 

     Als op donderdagochtend 14 juni in Dieren de 

laatste deelnemers ingestapt zijn gaat het richting 

Ommen waar Vilsteren onder valt. Na een hartelijk 

welkom door de chauffeur Eric is het onderweg 

genieten geblazen van de zonnige natuur en de 

dorpen waar we langs of door rijden. Wat worden we 

op de heen- en terugweg verwend door Riet Mars en 

haar team met een flesje water en allerlei lekkers.   

     In Vilsteren stappen we gelijk op de salonboot 

‘Queen of Vechtvalley’ en worden we ontvangen met 

koffie/thee en vlaai door hartelijk personeel. Helaas 

valt een mevrouw over een drempeltje wat voor dit 

echtpaar een hele domper is. Ze wordt dan ook aan 

het einde van de boottocht met een ambulance naar 

een ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. 

Mevrouw Mars stelt zich nader op de hoogte hiervan.  

Het is heerlijk uitwaaien boven op het dek. Je komt 

ogen tekort zoals daar waren: de koeien die lekker in 

de weilanden lopen, de dotters in de Vecht, ooievaars 

met nest met jongen en nog veel meer van deze 

statige stappers. Af en toe een zwaluwtje scherend 

over het water en een veelheid aan bloemen, vlier-

struiken enz. De Vechtvallei is echt een beleving en 

wat vliegt zo’n uur snel voorbij. In restaurant ‘De 

Nieuwe Ruif’ is het gezellig eten met een 3-gangen 

menu. Er heerst een prettige sfeer onder het gezel-

schap en het etentje smaakt prima.  

     Hierna volgt een videopresentatie over de drie 

landgoederen waarin ons van alles wordt verteld en 

getoond. De korte rondrit daarna over de drie land-

goederen o.l.v. onze gids de heer Gert-Jan 

(eigenaar/manager van ‘De Ruif’ is zeker de moeite  

 

 

waard. De conclusie hiervan is dat het belangrijk is dat 

deze landgoederen blijven bestaan voor de activiteiten 

in het buitengebied en er wordt naar nieuwe richtlijnen 

gezocht zodat de toekomst gewaarborgd blijft. Het is 

interessant de details te horen over de respectievelijke 

landgoederen elk met de eigen beheerders/eigenaars/ 

rentmeesters etc. Specifiek is dat elk landgoed zijn 

eigen kleur van luikjes heeft. Aardig is te vermelden 

dat de Belastingdienst ze ook wist te vinden nl: hoe 

meer ruiten, hoe meer standing en dus hoe hogere 

belasting. De oplossing: ruiten blinderen. Wat ook 

heel belangrijk is voor het voortbestaan van de 

landgoederen is de inzet van de vele vrijwilligers. 

                                                                                                                                                    

Vilsteren is nog steeds privébezit. De gids vertelt dat de 

Gasunie een verdeelstation is met een areaal aan 

pijpleidingen. Het aangeleverde gas wordt daar alleen 

klaargemaakt voor verdere verspreiding; dus een veilig 

en volledig geautomatiseerd bedrijf met ca. 80 

werknemers.  

     Het landgoed Huize Hessum is een gezinsbedrijf 

van de familie Von Martels. Mijnheer Von Martels is 

parttime boer en wethouder. Bekend is zijn uitspraak: 

dat er meer boerenverstand in De Kamer moet komen. 

Inmiddels is, na de verkiezingen, Den Haag zijn werk-

terrein, maar in de weekends is hij wel boer gebleven 

met een eigen wijngaard waarvan de opbrengst twee 

flessen wijn per jaar is! 

Na de rondrit bezoeken we nog even de kerk die door 

de eigenaresse mevrouw Cremers van ‘Huis Vilsteren’ 

aan de parochie is geschonken. Altijd leuk om even een 

kaarsje op te steken.  

De regen valt intussen mee. Terug in ‘De Nieuwe Ruif’ 

genieten we nog van thee/koffie met krentenwegge 

waarna de chauffeur ons weer naar huis brengt. In de 

bus overhandigt mevrouw Bruns met een dankwoord 

een envelop aan de chauffeur.  

     Ik denk dat ik namens allen spreek als ik speciaal 

mevrouw Mars en haar team bedank voor haar inzet 

voor deze fijne verzorgde dag.  
Joke Markhorst     

Uit eigen afdeling                         
“Kijken en creëren in de natuur”                              

Met een kleine groep leeftijdgenoten de natuur opzoe-

ken? Omgeven door bomen en hei een schilderij of 

tekening maken?  

     Dat kan deze zomer! Cultuurbedrijf RiQQ nodigt 

senioren uit de gemeente Rheden uit voor het project 

‘kijken en creëren in de natuur’.            

In vier bijeenkomsten neemt een docent beeldende 

kunst de deelnemers mee op een avontuur van kijken 

en weergeven. De prachtige, schaduwrijke tuin van 



 

bezoekerscentrum ‘Veluwezoom’ biedt niet alleen 

een oase van rust, maar is tevens een bron van 

inspiratie.          

Wanneer: woensdag 15, 22, 29 augustus en 5 

september van 10.00 tot 12.00 uur of van 13.30 tot 

15.30 uur.         

Waar: In de IVN-tuin bij het bezoekerscentrum 

Veluwezoom, Rheden                

Kosten: € 12,50 voor het gehele project. De koffie, 

verf en andere materialen staan klaar! 

Aanmelden kan via: anouk@cultuurbedrijfriqq.nl 

of 0313 - 415603         

Voor iedereen vanaf 65 jaar met of zonder teken- 

schilderervaring. En minder mobiel? Geen probleem; 

deelnemers kunnen door een vrijwilliger worden 

opgehaald en thuisgebracht.  

  
Hoe gaat het KBO-bestuur van uw afdeling met uw 
persoonlijke gegevens om?  
     Korter of langer geleden heeft u meegedaan met 

een of meerdere activiteiten van onze KBO. Daarom 

staan uw gegevens bij ons geregistreerd en ontvangt 

u het KBO/PCOB - Magazine en de Nieuwsbrief. 

     Zoals u wellicht weet is per 25 mei jl. de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van kracht geworden en is ook van toepassing op 

onze vereniging. 

Hieronder vertellen wij u hoe we met uw gegevens 

omgaan:  

• KBO Rheden Rozendaal gaat zorgvuldig om 

met uw gegevens en geeft deze niet door aan 

derden. 

• U kunt altijd aangeven dat u geen post meer 

van ons wilt ontvangen. 

• Te allen tijde kunt u aan ons vragen welke 

gegevens van u bij ons geregistreerd staan. 

 

Wilt u contact hierover? 

Meld u zich dan bij de secretaris van de KBO 

Rheden/Rozendaal - mevr. E. Bonnier - Verhoeven, 

tel. nr.: 026 - 3614836 of stuur een e-mail aan: 

beikeverhoeven@gmail.com  

Meer informatie over de AVG vindt u op: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 Han Bosz (a.i.) 

 

Geen zomer zonder buien 

 

 

Aan tafel                   
Op donderdag 25 oktober a.s. zijn we te gast bij het 

Leerrestaurant ‘La Rana’ aan de Reigerstraat te Velp. 

Er is één menu - bij de ontvangst een drankje - en bij 

de maaltijd eveneens een consumptie en koffie/thee als 

dessert.       

 Dit alles voor een all-in prijs van € 20,= p.p. en de 

aanvang is om 17.45 uur.  

     Het maximale aantal personen is 40 en u dient zich 

vóór 15 september telefonisch bij mevr. N. Suidman 

(026-3618685) of per e-mail bernisuid@kpnmail.nl 

op te geven.      

            Wij wensen u: smakelijk eten! 

Opfriscursus rijvaardigheid senioren,  
theorie en praktijk 

 

 

Hierboven ziet u een aantal verkeersborden. Weet u 

nog precies wat elk bord betekent? 

      Ja, juist, daarvoor was nou precies de ‘opfris-

cursus’ van Veilig Verkeer Nederland. En niet alleen 

de borden, maar ook andere regels zoals wanneer 

stoppen voor een zebrapad als er iemand staat te 

wachten: moet er nou wel of niet al een been op de weg 

staan? En niet te vergeten de scootmobiel; mag/moet 

die op de stoep of op het fietspad?  

     Zo zaten zo’n kleine 60 senioren in de “Hangmat” 

in Rheden om hun kennis op te frissen, en dat bleek 

heel nuttig.  

In samenwerking met de gemeente Rheden en Ro-

zendaal en de seniorenbonden heeft Veilig Verkeer 

Nederland een opfriscursus georganiseerd voor 

senioren. De cursus vond plaats op 19 april en 7 juni 

van dit jaar. 

De praktijkervaring in eigen auto. 

     Deelnemers konden zich opgeven voor een 

praktijkrit in hun eigen auto met een gecertificeerd  

docent; in ons geval een rijschoolhouder 

Het is 50 jaar geleden dat we ons rijbewijs hebben 

gehaald en intussen is er ook het één en ander 

veranderd in het verkeer. Dat was voor Dora en mij een 

reden om om ons op te geven voor de cursus. Het 

theorieboekje, dat we op de eerste cursusdag hadden 

ontvangen, konden we ruimschoots voor de rij-test een 

paar keer doornemen. 

mailto:anouk@cultuurbedrijfriqq.nl
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     Voor de rij-test kon je niet zakken. De bedoeling 

was om te zien of je rijvaardigheid goed was en of er 

misschien enkele foutjes in je rijgedrag waren 

geslopen. Na de test kregen we allebei een beoor-

deling van de de rijinstructeur. We scoorden allebei 

goed, maar …. er waren toch een paar puntjes waar 

we op moesten letten zoals: 

1. de snelheid voldoende aanpassen bij nadering van 

een kruising, 

2. op smalle wegen in de bebouwde kom rechts 

houden i.v.m. van rechts komend verkeer dat linksaf 

wil slaan, 

3. bij linksaf slaan ruimte geven aan medeweg-

gebruikers door de buitenbocht te nemen, 

4. de invoegstrook bij de snelweg goed benutten, 

5. goed om je heen kijken en letten op de ‘dode’ 

hoek. 

     Alles bij elkaar een waardevolle en leerzame 

ervaring voor ons beiden. En ja, Dora kreeg maar één 

punt om aandacht aan te geven! Hoewel ik steeds 

zeg, dat zij beter rijdt dan ik, was het wel even 

slikken voor mij.       

Dick de Vries 

 
 
 
 
 
 

De zomer is het seizoen 

waarin vakantiegangers zich van 
hun beschaving en huisdieren ontdoen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


