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Vanaf 24 november jl. is Heman Pieper (67) de nieuwe voorzitter van KBO Overijssel. Na een
politieke loopbaan als wethouder van de gemeente Oldenzaal en als Statenlid voor de VVD
in Overijssel geeft hij nu versterking aan de KBO Overijssel. Om helder te krijgen wat zijn
reden en motivatie is om zich nu te gaan inzetten voor de KBO leggen we hem een aantal
vragen voor.
Herman wat is de reden dat jij je inzet voor het bestuurlijke werk voor de KBO Overijssel?
Er zijn meer redenen. Het voelt goed iets terug te doen voor de organisatie waar mijn ou
ders zoveel plezier aan beleefden. De organisatie zorgt er ook voor dat er voor ouderen
zaken worden ingevuld die zij zelf niet meer kunnen. Samen met al die vrijwilligers die
steeds maar weer bezig zijn onze leden de mogelijkheid te geven mee te doen in onze sa
menleving. Ik heb plezier in het samen met anderen iets tot stand te brengen.
Wat zijn de speerpunten voor de komende jaren?
Het uitdragen van de KBO, het onder de aandacht brengen van de KBO. Het afgelopen jaar
is mij duidelijk geworden dat de dynamiek van inmiddels “onze” KBO een stuk groter is dan
ik langs de zijlijn in de gaten had. Samen met de afdelingen, het provinciale bestuur en de
Unie KBO werken aan het “gezicht” van de veranderende KBO.
Hoe ziet u de toekomst in met samenwerking met andere ouderen bonden?
De samenwerking met de andere bonden is een proces wat lokaal en in mindere mate pro
vinciaal al lang bezig is. Voor veel afdelingen hoeven we wat dat betreft het wiel niet uit te
vinden. Landelijk is het van belang een zo groot mogelijke organisatie te hebben zodat men
niet om ons heen kan. Het credo is en blijft omzien naar elkaar.

Herman Pieper
Voorzitter
Interview door Martin Meijerink
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Droomreis
Ze knoopte haar jas los en hing die over
de stoel naast de mijne, deed haar haar
los en streek vlug door het krullende
haar. Ze sprak met een licht accent dat
ik niet direct thuis kon brengen.
Waarom nam deze vrouw van middel
bare leeftijd plaats direct naast het ta
feltje waaraan ik zat? Ik nam een slok
van mijn Vino Tinto de Casa. Alleen dat
ze naast me aan mijn tafeltje kwam zit
ten maakte dat ik in een plotselinge
waanzin op haar kikte. Een oude man
heeft veel vrije tijd ter beschikking
dacht ik. Een onverhoedse ontmoeting
met hopelijk een leuk gevolg was waar
ik op hoopte. Ze bestelde witte port en
ze vroeg of ik nog een wijntje wilde.
Dat aanbod nam ik natuurlijk aan. Een
warm en gelukzaligmakend gevoel
kwam over me.
Ze vertelde dat ze na zevenentwintig
jaar afscheid had genomen van Sjaak.
Haar eerste jaren met hem waren brui
sende jaren geweest, tot ze ontdekte
dat er een ander was. Zijn nieuwe vrien
din was de fles waar hij niet van af kon
blijven en zodoende was ze geremd en
teleurgesteld geraakt. Ze wilde haar
leven weer op de rit krijgen. Het enige
dat ik kon doen was knikken en ja zeg
gen. Haar mooie grote blauwe ogen
gaven mij een inkijk en het leek dat ik
een rol speelde in een film van Fellini.
De tijd tikte door en voor ik het wist zat
ik met haar aan de Prato da Dia, met
nog een fles rode Douro tinto. Het af
scheid was abrupt, geen vervolgaf
spraak, alleen dat ze Rosa heette en in
Roden woont. Wie weet neem ik nog
eens een trein richting Roden, treinen
doe ik graag maar dromen ook.

Kaatje Knip
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Panta Rhei!

Oktober vorig jaar was er voor de afdelingsbesturen
van de KBO Overijssel een inspirerende en interactie
ve dag georganiseerd. Deze stond in het teken van
alle nieuwe ontwikkelingen. De samenleving veran
dert, verenigingen veranderen en ook de leden en de
afdeling veranderen toch mee? Hoe speelt u daar als
afdelingesbestuur op in? De heer Ferenc van
Damme, communicatiestrateeg van de provincie
Overijssel was bereid te komen én een ieder die dag
aan het denken te zetten.
lles verandert nu
sneller dan ooit tevo
ren in de menselijke
geschiedenis. Zelf
vind ik het een privi
lege om in deze fantastische tijd
te leven! Een fascinerende 'Tran
sitie Tijd'.Een tijd waarin niets
meer voor langere tijd vast staat.
Een tijd vol onverwachte verbin
dingen, nieuwe kansen en verge
zichten zonder weerga. Samen
zijn we een Nieuw Tijdperk aan
het binnen gaan. En daar ligt vol
gens mij een rol van enorme
waarde voor ouderen! Ouderen
die het perspectief van levenser
varing hebben, en kunnen door
geven dat niets permanent is.
Mensen die zelf doorleefd heb
ben hoe snel en drastisch alles is
veranderd in de afgelopen 50

A

jaar. Hoe snel het is gegaan. En
hoe je kunt en moet genieten van
het Nu. En je eigen rol in al die
veranderingen, in het groot en in
het klein. Ouderen kunnen daar
mee de generaties die nu op
groeien helpen een flexibele hou
ding aan te nemen. Een houding
van mensen die snappen en door
leven dat de tijd van 'zekerheid'
en 'maakbaarheid' voorbij is.
Want in het oude Griekenland zei
de filosoof Herakleitos het al: 'Al
les stroomt' (Panta Rhei). En dat
is nu meer waar, dan ooit tevo
ren.
Ferenc van Damme
Beleidsontwikkelaar Participatie &
Communicatie, provincie
Overijssel

Alle KBO-ers aan de tablet
Martin Meijerink

Belangstelling tabletcoach groot!
Dinsdag 12 april waren in Nijverdal veel enthousiastelingen bij
een voor een informatiebijeenkomst over de iPad en het wor
den van tabletcoach hiervoor.
Meer dan vijfentwintig belangstellenden,
waaronder tabletdeskundigen en docen
ten/coaches met ervaring, kwamen bij
een om zich te laten informeren over het
hoe en waarom van het gebruik van de
iPad. Allen deelden de mening dat het
nuttig is een tablet of iPad te gebruiken
door ons senioren, maar ook door me
dioren. Al met al is de prikkel uitgedeeld
om na te denken hoe men in de eigen
afdelingen ermee aan de slag kan. Huis
werk is meegegeven en een evaluatie in
september volgt. Gesproken kan worden
van een nuttige informatiedag die hope
lijk een vervolg krijgt op afdelingsniveau.
Dat de iPad talloze mogelijkheden heeft,

waaronder gratis KBO-apps voor zorg en
hulp op afstand, werd ook duidelijk ge
maakt. Handig, veilig, en vooral ge

bruiksvriendelijk. De Unie KBO stelt haar
leden dan ook in de gelegenheid om
met een korting en diverse extra voorzie
ningen, zoals gratis abonnement op de
senioren helpdesk, een iPad aan te
schaffen.

Uitleg 'wat doet een tabletcoach'

Mantelzorgcafe's voloen aan behoefte
Martin Meijerink

Vijfde mantelzorgcafé in Twente
De Stichting Informele Zorg Twente runt al ruim 2,5 jaar man
telzorgcafés. Nu er geld beschikbaar is gesteld kreeg Oldenzaal
de eer om het vijfde mantelzorgcafé in Twente te openen.
Om te zien of er belangstelling bestaat
ging ik erop uit om de eerste bijeen
komst na de opening te bezoeken. De
belangstelling was groot, dus het Man
telzorgcafé voorziet in een behoefte.
Mantelzorgers en vrijwilligers waren bij
een, geen gastsprekers of agenda, nee
gewoon met elkaar praten over de din
gen die je als mantelzorger tegenkomt
en bezighoudt. Het geven van goede
raad aan elkaar en niet te vergeten de
adviezen hoe te verwijzen naar instan
ties. Ook de ouderenorganisaties zijn
hierbij actief betrokken. Agnes Seiger,
actief binnen KBO Oldenzaal, is vrijwillig
ster en gastvrouw van het mantelzorg
café Oldenzaal. Stilstaan bij jezelf, wat is
er nodig om de zorg die je geeft vol te

Bezoekers mantelzorgcafé

Enthousiaste KBO vrijwilliger

houden? Je bewust worden van je eigen
kracht en leren kijken naar de zorgsitua
tie van de ander. Soms jezelf wegcijfe
ren, maar wel doelen blijven stellen, doe

len die voor jezelf ook belangrijk zijn. De
eerste samenkomst was een succes voor
de bezoekers. Het is belangrijk om de
motivatie te blijven vasthouden en ook in
moeilijke perioden elkaar te weten vin
den. Niet alleen in Twente, maar ook in
veel andere gemeenten in Overijssel is
maandelijks een Mantelzorgcafé te be
zoeken. Het Steunpunt Mantelzorg kan
informatie geven over plaats en tijd.
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Lintjesregen

KBO Hengelo 60 jaar
De voorzitter van de KBO Hengelo en
zijn mede bestuursleden kunnen met
trots terugkijken op de viering van het
60 jarig bestaan van KBO Hengelo. Het
bestuur niet alleen, een overvolle zaal in
zalencentrum Waarbeek in Hengelo ge
tuigde daarvan door een luid applaus te
geven aan het eind van de middag. De
afdeling Hengelo telt meer dan 1150,
waarvan ruim 300 leden ouder zijn dan
85 jaar. Gezond en actief zijn is niet aan
leeftijd gebonden. De mensen die ge

Hans Schabbink ontvangt 'de Nijverbij'

zond en nog actief zijn vormen een be
langrijke schakel voor diegenen die aan
huis gekluisterd zijn. De viering was per
fect georganiseerd, de leden werden op
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hun wenken bediend en het muzikaal op
treden van Diet Gerritsen, die liedjes van
Willem Wilmink vertolkte, brachten de
aanwezigen ertoe om uit volle borst mee
te zingen. De aanwezigheid van Sander
Schelberg, burgemeester van Hengelo,
werd zeer op prijs gesteld. Naast het
overbrengen van de felicitatie aan de 60
jarige bond ontving bezige bij Hans
Schabbink(75), wie kent hem niet, uit zijn
handen 'de Nijverbij' . In Hengelo is
Hans actief op velerlei gebied. Een ware
duizendpoot die zich met hart en ziel
inzet voor de KBO afdeling Hengelo. Hij
is een bindende factor tussen het be
stuur en haar leden. Hij werft nieuwe
leden, schrijft ze in, maakt ze wegwijs,
zoekt ze thuis op en houdt de adresge
gevens bij. Daarnaast is hij coördinator
van de Nestorbezorgers, liefst vijftig me
deleden stuurt hij aan die 10 keer per
jaar de Nestor, met daarin het katern
Overijssel, bij de leden in Hengelo be
zorgen. Hans Schabbink heeft het stads
compliment van Hengelo, 'de Nijverbij',
dan ook dubbel en dwars verdiend. Hans
namens de redactie van het Katern en
alle leden van de KBO Overijssel profici
at.

In Overijssel hebben de volgende actie
ve KBO'ers een koninklijke onderschei
ding ontvangen:
- Herman Baack, KBO Marienheem
- Albert Gelissen, KBO Deventer
- Johan Meulman, KBO Heino
- Theo Lansink, KBO Oldenzaal
- Flip kramer, KBO Haaksbergen
- Henk de Monnink, KBO Haaksbergen
- Fien Scholten - Ten Thije,
KBO Haaksbergen
- Marietje Brookhuis - Kuipers,
KBO de Lutte
Vanuit KBO Overijssel willen we alle ge
decoreerden van harte feliciteren en hen
danken voor alle vrijwillige inzet voor
ook de KBO.

Colofon
De redactie van het Overijssels katern
bestaat uit:
Martin Meijerink, Frans Kemerink, Sylvia
Eshuis, Gerry Vrielink

