
 

 

 

 

Beste KBO-leden, 
 

  Met tevredenheid kijken wij terug op de Alge-

mene Ledenvergadering van 21 februari 2019 in 

‘de Elleboog’ te Velp met ruim dertig belang-

stellende leden!      

     Het was een nuttige en geanimeerde bijeen-

komst waarin de jaarrekening 2018 en de begro-

ting voor 2019 werden vastgesteld. De contributie 

voor het jaar 2019 is vastgesteld op € 28, = per 

persoon en de penningmeester heeft u inmiddels 

daarover geïnformeerd.  

Na het officiële deel hield mevrouw Ria Aartsen, 

bestuurslid van KBO-Gelderland, een boeiend 

verhaal over ‘hoe invulling te geven aan lokale 

belangenbehartiging’.      

     Ook hebben wij van twee bestuursleden, de 

dames Riek Mulder en Trezi Erren afscheid 

genomen (maar dat hadden we ook al in de vorige 

Nieuwsbrief vermeld). Tijdens deze vergadering zijn 

er enkele foto’s gemaakt die op onze website 

www.kborheden/rozendaal.nl zijn geplaatst.    

     Begin dit jaar ontving u bij het KBO/PCOB-

Magazine ook van het COSBO de eerste nieuws-

brief in 2019. Het COSBO is het samenwerkings-

verband van de drie seniorenorganisaties in de 

gemeenten Rheden en Rozendaal. Het behartigt 

lokaal de belangen van álle senioren, dus ook van 

senioren, die géén lid zijn van een seniorenvere-

niging. In 2018 heeft het bestuur van het COSBO 

veel energie gestoken in de contacten met het 

gemeentebestuur van Rheden. Zo is er, nadat er 

met bestuursleden/raadsleden van bijna alle poli-

tieke partijen gesprekken zijn gevoerd, een poli-

tiek manifest opgesteld.                                                                  

Daarnaast zijn er intensieve contacten geweest met 

de wethouder, die het ‘sociaal domein’ in de 

portefeuille heeft. Dit heeft geresulteerd in een 

discussiemiddag met deze wethouder waarbij zij 

toelichting heeft gegeven op het lokale beleid voor 

senioren en waar belangstellenden tevens vragen 

konden stellen. Dit was een zeer geslaagde mid-

dag! En de kosten van deze bijeenkomst heeft de 

gemeente Rheden voor haar rekening genomen. 

Ook de wethouder beoordeelde deze bijeenkomst 

als zeer waardevol en het heeft het COSBO-

bestuur gestimuleerd ‘op de ingeslagen weg door 

te gaan’.      
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Het COSBO heeft deze handschoen opgepakt en 

zal in 2019 twee bijeenkomsten voor senioren 

organiseren waarvoor alle senioren, dus niet alleen 

leden van de seniorenbonden, worden uitgeno-

digd. Ook hiervoor heeft de gemeente de beno-

digde financiële middelen beschikbaar gesteld. 

Maar ongetwijfeld hoort u via de maandelijkse 

Nieuwsbrief meer hierover en ook in de Regiobode 

zal t.z.t. aan deze COSBO-activiteit uitvoerig 

aandacht worden besteed.  

    Als u deze Nieuwsbrief ontvangt, heeft inmid-

dels - na de milde winter - de lente zijn intrede 

gedaan. Wij wensen u mooi lenteweer toe; geniet 

van de ontluikende en frisse natuur en de langere 

avonden!  

het Bestuur 

Urbi et Orbi 
(aan de stad en de wereld) 

 

 

 

 

          

          met Pasen 
zet de paus de bloemetjes weer buiten 

 

Terugblik  
     Logisch dat er op dinsdagmiddag 12 maart l.l. 

vooral ouderen geïnteresseerd waren in de lezing 

van Esther Bertholet - specialist in ouderenge-

neeskunde -, die haar werkzaamheden in de 

praktijk te Velp (het Raadhuis) en Malburgen 

uiteenzette. Door de toenemende vergrijzing van 

de Nederlandse bevolking en de daarmee samen-

hangende problematiek, is preventief daarop in-

spelen (bewegen en verstrooiing) noodzakelijk.   

      Aan het eind van deze middag besloot KBO-

voorzitter Han Bosz dan ook: dat deze bijeenkomst 

voor de vele aanwezigen bijzonder nuttig en inte-

ressant is geweest en wenste iedereen wel thuis! 

 

leren is vaak 
afleren 

http://www.kborheden/rozendaal.nl
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Agenda                 
KBO-PCOB Rheden/Rozendaal  
Di  11 apr  Lezing - Rheden                                            

                 ‘Tuinen en Buitenhuizen’ 
                                              Aanvang 14.00 uur 

Do  9 mei  Lezing/reisverslag - Rheden 

                                              Aanvang 14.00 uur 

Di 14 mei  Lezing - Velp 

                  ‘Tuinen en Buitenhuizen’ 

                   Aanvang 14.30 uur 

 

Uit eigen afdeling 
     Op zondag 14 april a.s start in de gemeente 

Rheden een nieuw cultureel initiatief: 

De Zilveren Zondag 

     Eén keer per maand organiseert een aantal 

partners uit de gemeente een inspirerende middag 

voor ouderen: ● film ● lezing of ● voorstelling op 

basis van ontmoeting, meedoen, kennisuitwisseling 

en verdieping. De sprekers zijn bekende auteurs of 

mensen uit de regio, die boeiend kunnen vertellen 

over kunst & cultuur, over een historisch onder-

werp of over een ambacht. Cultureel aanbod in de 

breedste zin van het woord  

     Op initiatief van Bibliotheek Veluwezoom is 

Zilveren Zondag tot stand gekomen omdat zij zagen 

dat er behoefte is aan een laagdrempelig, maar 

prikkelend aanbod, deels verzorgd door de senioren 

zelf. Nadrukkelijk is dit aanbod ook toegankelijk 

voor ouderen die niet gemakkelijk van huis komen; 

ook zij zijn van harte welkom om hiervan te komen 

genieten en mee te doen.  

     De middagen starten om 14.30 uur (inloop vanaf 

14.00 uur) en duren tot ongeveer 16.00 uur. De 

toegang is € 6,=, inclusief een consumptie. 

Aanmelden is niet nodig. 

● zondag 14 april: film - Dieren over liefde en 

kunst in ‘de Beverode’ Admiraal Helfrichlaan 12. 

● zondag 12 mei: interactieve lezing - Rheden 

‘Word blij wakker’ en ontdek de kracht van dromen 

in ‘het Dorpshuis’. 

● zondag 16 juni: dit programma wordt nog 

bekendgemaakt. 

     Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan er op 

(ma/di/do) contact worden opgenomen met  

cultuurbedrijf RIQQ - tel.: 0313 - 415603 of 

marijn@cultuurbedrijfriqq.nl 

 

RIQQ is het Rhedens Instituut voor kunst (Q) en 

cultuur (Q) - fonetisch gebruikt - en met enige 

creatieve vrijheid geformuleerd (Red.). 

 

Pasen 
     Op zondag 21 en maandag 22 april is het Pasen 

en loopt iedereen er op z’n paasbest bij. Tenminste 

zo was het destijds…. Maar weet u nog wat eraan 

voorafging? Dit jaar: 

Palmzondag (14/4) - Intocht van Jezus in Jeruzalem 

Witte Donderdag (18/4) - Laatste avondmaaltijd 

van Jezus met de 12 apostelen 

Goede Vrijdag (19/4) - Lijden/kruisiging van Jezus 

Stille- of Paaszaterdag (20/4) - Graflegging van 

Jezus en laatste dag van Veertigdagentijd - in de 

kerk wordt altaar leeggeruimd en kruis verwijderd 

Pasen (21-22/4) - Opstanding van Christus 

         

      

 

 

 

 

 

 

KBO-bestuur en Nieuwsbrief-redactie 

Wenst u een Zalig Pasen ! 
 
Het wordt weer ZOMERTIJD 
     Dus, in de nacht van zaterdag 30 op zondag 
31 maart gaan de klokken 1 uur vooruit. 

 

Bedankt voor de bloemen…. 
    ....de cadeaubon, de waardering die ik mocht 

ondervinden. Tien jaar heb ik getracht mijn 

steentje bij te dragen aan onze KBO-PCOB: 

de vergaderingen aan onze grote familietafel (pa-

perassen hebben een plek nodig!) waren zakelijk, 

soms met humor, maar altijd met het doel: onze 

leden voor te lichten, te helpen en te plezieren. 

     Ook de collega’s van de Nieuwsbrief-redactie 

werden vrienden waarmee het prettig samenwer-

ken was. Ik zal de vriendschap en collegialiteit 

missen en hoop iedereen van onze vereniging 

nog te ontmoeten bij activiteiten. 

     Dank allemaal en tot ziens! 
Trezi Erren 

 

Verborgen talent 
     Niet iedereen is in staat (door fysieke of 

sociale beperking) zijn creativiteit buitenshuis 

verder te ontwikkelen; daarom zoekt het RIQQ 

deelnemers, die aan huis privé kunstlessen (in de 

breedste zin) zouden willen volgen. 

Tineke Velvis tineke@cultuurbedrijfriqq.nl of  

telefoonnr. 0313 - 415603 informeert u nader.   
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