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NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 
Afdelingen Rheden-Rozendaal 
Uitgave: juni 2022 
 
Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen in het veld, 
wij danken U voor al wat leeft. 
Liedboek 981a 
 
Lente als gangmaker! 
Beste trouwe leden van onze KBO en PCOB Rheden-Rozendaal,  
Het weer is altijd een gangmaker, maar soms een ongewenste spelbreker. 
Een gangmaker, omdat we geen keus hebben: we moeten het weer 
nemen zoals het is en er mee aan de slag. Anders ben je aan het trekken 
aan een dood paard zoals je vaak hoort, vooral als iets niet direct wil 
lukken. 
 
Maar het zonnige, vriendelijke weer van de laatste weken, heeft een heel 

andere invloed op mijn gemoed en humeur. 
Opeens heb ik meer zin in het buiten zijn en 
zoek ik naar mogelijkheden om dat maximaal 
te benutten. Als hobby-imker kom je dan wel 
eerder aan je trekken. 
 
Na een zachte, maar wel degelijk kille winter, 
krijg ik als imker al snel de kriebels om naar 

mijn bijenvolken te gaan. Te zien wat er gebeurt op de zogeheten 
vliegplank, waarop de bijen in en uit vliegen zodra de buiten temperatuur 
12º C of meer is. 
Wat je daar kan zien gebeuren is afhankelijk van het weer, de locatie 
(standplaats zeggen de imkers), en de beschikbaarheid van voedsel. Dat 
laatste in de vorm van de energierijke, zoete nectar en het eiwitrijke 
stuifmeel (pollen). Beiden zijn essentieel voor de ontwikkeling van de 
honingbijenvolken. In de lente is het zelfs kritisch voor een bijenvolk, 
vooral als dat relatief klein is na de winter. 
 
Graag wil ik u nog meer vertellen over mijn hobby, maar mijn ruimte is op, 
dus dat wordt dan in de volgende Nieuwsbrief. 
Ik wens u allen een hele mooie, ontspannen zomer! 
Arthur Ohm 
Voorzitter PCOB Rheden-Rozendaal 
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KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden:  
De zomerstop is ingegaan! 
Data ledenmiddagen najaar 2022:  
Velp:        6 sept, 11 okt,  8 nov,  13 dec 
Rheden:  8 sept, 13 okt, 10 nov, 15 dec 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mededelingen voor de leden van de KBO 
Afgelopen 21 april is de Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Besloten is met onze afdeling verder te 
gaan als een ‘slapende afdeling’ onder de vleugels 
van KBO-Gelderland. Bij een slapende afdeling 
worden de financiële administratie en de 
ledenadministratie ondergebracht bij KBO-Gelderland.  
Het Magazine wordt dan per post aan de leden gestuurd. De contributie 
wordt per automatische incasso geheven (waarvoor een machtiging moet 
worden afgegeven).  
De Nieuwsbrief wordt, zo u dat wilt, naar uw mailadres verzonden.  
Het convenant is inmiddels ondertekend. Het bestuur zal de lopende 
zaken afhandelen tot het moment van overdracht aan KBO-Gelderland, zo 
rond eind van het jaar.  
Na de zomervakantie zullen wij u uitvoeriger informeren over een en 
ander.  
Als het bovenstaande voor u aanleiding is het lidmaatschap van onze 
afdeling op te zeggen, dan wordt u verzocht dat tijdig aan de 
ledenadministratie door te geven. Dit kan per mail (brink.jsm@gmail.com) 
of per telefoon (06 30922986).  
Donderdag 22 september zullen we met een feestelijke bijeenkomst in De 
Elleboog in Velp uiting geven aan onze waardering voor de inzet van de 
vrijwilligers.  
Vrijwilligers: noteer alvast deze datum! 
Namens het bestuur,  
Han Bosz, voorzitter a.i. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eenmalige energietoeslag 2022. Wat moet u weten? 
Veel mensen komen in de knel door de hoge energieprijzen. Daarom heeft 
dit kabinet besloten in 2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan 
ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen. 

mailto:brink.jsm@gmail.com
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De hoogte van de energietoeslag is verschillend per gemeente, maar zal 
in de meeste gevallen tussen de € 200,- en € 800,- liggen.  
Wat een laag inkomen is, bepaalt elke gemeente 
zelf. In sommige gemeenten is dat een netto 
maandelijks inkomen dat niet hoger mag zijn dan 
130% van de bijstandsnorm. Maar er zijn ook 
gemeenten die een grens hanteren van 125%, 
120% of 110% van de bijstandsnorm. Het gaat daarbij om het inkomen 
van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner. Huur- en zorgtoeslagen 
worden niet meegerekend in het inkomen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Herinnering: 
Rookmelders verplicht vanaf juli 2022 
Vanaf juli van dit jaar zijn rookmelders in woningen verplicht. Als u zelf 
geen rookmelders kunt plaatsen, dan kunt u contact opnemen met het 
rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Er wordt 

dan een vrijwilliger gezocht bij u in de 
buurt. Per post ontvangt u dan de 
contactgegevens van de vrijwilliger en 
vervolgens maakt u zelf de datumafspraak. 
Op de afgesproken dag komt de vrijwilliger 
bij u langs en dan wordt/worden de 
rookmelder(s) geplaatst. Ook krijgt u een 
aantal handige tips.  

Plaatsing van de melders is gratis, de kosten van de rookmelder zelf 
komen voor eigen rekening. U kunt over deze zaken telefonisch contact 
opnemen met de Brandwondenstichting, tel. 0251 - 275 555 
Meer informatie kunt u ook vinden op de website: 
www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fietshelm niet alleen verplichten voor 60-plussers 
Het is geen goed idee om het dragen van een fietshelm alleen te 
verplichten voor 60-plussers, zo vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. 
Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) komt met dit voorstel, naar aanleiding van nieuwe cijfers van het 
CBS over het aantal verkeersdoden dat in 2021 viel.  
Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: ‘Door één groep aan te wijzen, werk je 
niet alleen stigmatiserend, maar mis je de kans alle fietsongelukken aan te 
pakken.’ 
 

http://www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam
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Volgens het CBS was de helft van de verkeersdoden 60 jaar of ouder en 
vielen deze relatief vaak bij een fietsongeluk.  
Gelijke fietsers, gelijke helmen 
KBO-PCOB deelt de zorgen van het SWOV dat er relatief veel senioren op 
de fiets onder de verkeersdoden zijn. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: 
‘We zijn dan ook niet tegen een advies om de fietshelm te dragen, maar 
wel tegen het idee dat de helmplicht alléén 60-plussers zou moeten 
gelden. Op deze wijze krijgen senioren weer een beschuldigend vingertje 
hun kant op. Als je het al wil verplichten, dan iedereen. Gelijke fietsers, 
gelijke helmen.’ 
Meer nodig dan alleen fietshelm 
Uit de cijfers van het CBS zou ook blijken dat het 
aantal omgekomen e-bikers stijgt. Met name 
senioren maken gretig gebruik van deze 
elektrische fietsen, omdat dit, ondanks eventuele 
fysieke achteruitgang, de mobiliteit vergroot. Ingrid Rep: ‘Ook als je ouder 
wordt, is blijven bewegen heel belangrijk. De elektrische fiets is daar een 
geweldig middel voor. E-bikers moeten hun snelheid wel aanpassen aan 
de omstandigheden en hun vaardigheden. Je kunt er ongemerkt sneller 
mee dan raadzaam. Je moet je daarnaast realiseren dat evenwicht een 
belangrijke rol speelt bij het voorkomen van een ongeval. Daar biedt de e-
bike nog geen oplossing voor.’ 
Hobbels 
Ook doet KBO-PCOB een beroep op de instanties, zoals gemeenten, die 
de infrastructuur onderhouden. Ingrid Rep: ‘De helm helpt niet om vallen te 
voorkomen. Laten we daarom Nederland als fietsland zo geschikt mogelijk 
maken en ervoor zorgen dat fietsers zo min mogelijk hobbels tegenkomen. 
Letterlijk. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van boomwortels onder het 
fietspad en het leggen van schuine stoepranden. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Convenant Contant Geld getekend 

Drieëntwintig organisaties die nauw betrokken zijn 
bij het Nederlands betalingsverkeer hebben hun 
handtekening gezet onder een nieuw Convenant 
Contant Geld. Ook onze directeur Ingrid Rep zette 
haar handtekening. Doel van de afspraken is er voor 
te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren 
als betaalmiddel aan de kassa, ook als geleidelijk 

steeds meer elektronisch betaald wordt. De afspraken gelden voor een 
periode van in beginsel vijf jaar.  
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Met het Convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat 
contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft.  
Aanleiding voor de nieuwe afspraken is dat het gebruik van contant geld in 
Nederland afneemt. Zo neemt het aantal geldautomaten af en worden 
contante transacties relatief duurder voor winkeliers. 
Als contant geld echter zou verdwijnen, kan dat problemen geven bij 
storingen in het pinverkeer – contant geld is dan een terugvaloptie – en 
voor mensen die van contant betalen afhankelijk zijn 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Expositie bij Nieuwe Ruimte in Velp 
Met als titel ‘Fragmenten’ presenteert Nieuwe Ruimte, het Rhedens 
podium voor beeldende kunst, van 1 t/m. 29 mei een expositie met werk 
van 3 beeldend kunstenaars in haar expositielocatie aan de Oranjestraat 
36a in Velp. 
Deze maand is Laurens Wesselingh de ‘kunstenaar van de maand’. Hij 
nodigde 2 collega’s uit om mee te exposeren: Adriaan van Esveld en Hetty 
van de Zande. 
Hoewel het getoonde werk uiterlijk 
verschilt, hebben de exposanten 
gemeen dat ze in de vormgeving de 
keuze maken om ‘het overbodige’ weg 
te laten en te kiezen voor de ‘klare lijn’. 
Wesselingh haalde uit korte schetsen 
van een bewegend model nieuwe 
vormen die hij omzette in linosnedes. 
Adriaan van Esveld zocht tijdens de lockdowns van de afgelopen jaren 
buiten markante plekken zoals Warnsborn, kasteel Biljoen, of het schooltje 
van Rozendaal.   
Hetty van de Zande heeft zich de afgelopen tijd ook bezig gehouden met 
fotografie en keramiek. Starten met een summier plan, zonder op zoek te 
zijn naar een vooraf bedacht doel ontstaan in haar keramisch werk 
fantasierijke organische vormen. 
De expositie is elke zondag te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. 
Gratis entree. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De voormalige SS-sporthal in Ellecom heeft een nieuwe eigenaar 
Green Real Estate, eigenaar van het naastgelegen Hotel Avegoor, nam de 
sporthal 7 jaar geleden over. Het gebouw was zwaar verwaarloosd en het 
idee was om de cultuurhistorische waarde te cultiveren en door 
herbestemmen een nieuwe functie te geven aan het object. In de 
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afgelopen 20 jaar stond de hal grotendeels leeg. Om het pand te 
behouden, heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie voor 
het herstel van onder andere de rieten kap, sanering van de grond en 
nieuwe bestrating, 
Green Real Estate draagt nu de turnhal (1943) over aan BOEi, een non-
profitorganisatie gericht op restauratie en herbestemming van erfgoed.  
BOEi wil eerst een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek verrichten, 
waarbij de kernkwaliteiten van het gebouw vast te stellen. De beladen 
geschiedenis van het gebouw staat daarbij centraal. Zo zijn Joodse 
dwangarbeiders ingezet voor de 
aanleg van het sportterrein, het 
dempen en droogleggen en het 
grondwerk van het terrein voor de 
bouw van de sporthal.   
Wethouder Marc Budel: 'Het is een 
uniek gebouw dat de Tweede 
Wereldoorlog erg tastbaar maakt 
door het trieste verhaal van Avegoor in combinatie ook met de 
overweldigende ruimte. Dat merk je ook altijd als je met mensen in de hal 
bent, mensen worden er haast letterlijk door ‘overvallen’, daarom is de 
instandhouding van die ruimte ook zo belangrijk. Uitgangspunt voor de 
herstemming is de hal ook als open ruimte. 
Overigens zijn er ook mensen met leuke herinneringen aan de hal uit de 
naoorlogse tijd, dat het een vakantiekamp was bijvoorbeeld. Met BOEi 
krijgt de hal een fantastische eigenaar omdat bij hen het erfgoed centraal 
staat. Daarmee is de zoektocht naar een nieuwe functie nog niet ten 
einde, maar zijn we wel verzekerd van een eigenaar die er hoe dan ook 
voor zal zorgen dat de hal behouden blijft.’ 
 
Vera Verrast deze maand Hans van Breukelen 
In de nieuwe vlog van Vera van Brakel gaat zij op bezoek bij oud keeper 

en Europees Kampioen Hans van Breukelen. 
Er volgt een gesprek over fouten maken, je kwetsbaar 
opstellen en weerbaar worden.  
Elke maand staat er een nieuwe vlog van 
(oud)journaliste en presentatrice Vera van Brakel op 

ons Youtube kanaal. In deze filmpjes praat Vera met (bekende) senioren 
over wat hen verrast, de titel van de serie is dan ook ‘Vera Verrast’. We 
wensen u veel kijkplezier! 
Alle oudere vlogs zijn ook nog te zien. 
Kijk op www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-vera-verrast/ 

http://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-vera-verrast/
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Zorg over bruikbaarheid digitale inlogmiddelen 
De gebruiksvriendelijkheid van digitale inlogmiddelen zoals DigiD staat 
onder grote druk. De middelen worden steeds veiliger en betrouwbaarder. 
Maar hierdoor zijn ze moeilijker bruikbaar door mensen 
met een beperking, psychische kwetsbaarheid en 
ouderen.  
Zo is de twee-staps-identificatie en het tegelijk moeten 
bedienen van twee apparaten voor mensen met een 
beperkte handfunctie niet mogelijk. Het GebruikersNetwerk Digitale 
Inclusie – waar KBO-PCOB deel van uit maakt – maakt zich zorgen 
hierover. 
 
Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid 
Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer 
via internet. Veel mensen vinden dit nog lastig. Wil je iets regelen via de 
computer en kun je wel wat hulp gebruiken? Wil je zelf beter leren omgaan 
met de websites van de overheid? Of ken je iemand die wel wat hulp kan 
gebruiken? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de 
Bibliotheek. 
Hier luisteren we naar jouw vraag en denken met je mee. We geven je 
direct informatie waarmee je verder kunt. Of we verwijzen je door naar de 
juiste organisatie. Je bent welkom zonder afspraak. Je hoeft geen lid te 
zijn van de Bibliotheek. De hulp is gratis.  
 
Bibliotheek Dieren: elke dinsdag en donderdag:10.00-13.00 uur 
Bibliotheek Velp: elke woensdag: 10.30-12.30 uur 
informatie: www.bibliotheekveluwezoom.nl/informatiepunt 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Digicafé juni 
Mét een presentatie: Denken als een computer 
Verzorgd door de Bibliotheek Veluwezoom 
Altijd kun je bij Digicafé weer terecht met 
alle vragen en uitdagingen die je op internet 
kunt tegenkomen, én deze keer geven we 
je inzicht in computers en robots. Hoe 

werken ze eigenlijk?  
Computers en robots zijn niet meer weg te denken uit ons 
leven. Kinderen groeien ermee op, volwassenen gebruiken ze dagelijks. 
Maar hoe werken ze eigenlijk? Hoe denken ze? En hoe maken mensen ze 
iedere keer sneller en beter? 

https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/informatiepunt
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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! 
 
Deelnemen is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Aanmelden is niet 
nodig. 
Het digicafé is altijd op maandag in: 
Dieren: vanwege Pinksteren geen digicafé. 
Velp: Bibliotheek      10.00 - 12.00 uur op 13 juni 
Rheden: Dorpshuis: 14.00 - 16.00 uur op 27 juni 
 
 
Tot slot…  
 

Een zomerlied 
  
De bloemen aan de bomen, 
zij spellen ons ’t geheim, 
dat zomerlicht zal komen, 
de aarde nieuw zal zijn. 
Al vloeien er nog tranen, 
of waait er tegenwind, 
de bloesem wil beamen:  
God is steeds mens-gezind.  
  
Het lied dat vogels zingen 
spreekt over levensmoed. 
het wil de mens omringen 
met klanken, blij en goed. 
Al heerst er soms nog schaduw, 
of buigt ons hart zich neer, 
het zomerlied belijdt ons: 
God, U bent onze Heer. 
 
Alfred C. Bronswijk 
 

 

Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-495 45 79 

https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/leren/ons-aanbod-voor-volwassenen/internetcafe/een-vrijwillige-bijdrage-is-welkom.html

