KBO Overijssel

KBO in beweging
Onlangs hoorde ik weer de uitspraak ‘we leven in een tijdperk van veranderingen’. U merkt
het dagelijks, nieuwe communicatietechnieken dienen zich aan, ouderen zoeken belangen
behartigers die ze verstaan. Leden verwachten dat hun lidmaatschap profijtelijk is, overhe
den zoeken draagvlak voor beleidskeuzes.
Ook binnen de KBO is veel in beweging. We zien een cultuuromslag naar ontmoeten-ont
spannen-ontwikkelen en belangenbehartiging. Ook vanuit Overijssel willen we, samen met
alle plaatselijke afdelingen, ons blijven inzetten voor uw belangen en werken aan onderlinge
saamhorigheid en solidariteit. KBO Overijssel ondersteunt daarbij de plaatselijke afdelingen
op vele terreinen, zoals ledenadministratie, scholing, en gezamenlijk versterken van de be
langenbehartiging op het gebied van gemeentezaken, inkomen, woningen voor senioren,
goed openbaar vervoer en gezondheidszorg.
Als voorzitter van KBO Overijssel doe ik een beroep op u. Wij kunnen het als bestuur van
Overijssel en/of van een plaatselijke afdeling niet alleen. We hebben u nodig, om mee te
denken in een nieuw op te richten werkgroep belangenbehartiging, als lid van de commissie
scholing en vorming of als tablet coach. Kijkt u vooral naar de oproepen verder op in dit ka
tern. En…… wilt u daarover met mij een persoonlijk gesprek?
Bel of mail naar info@kbo-overijssel.nl.
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Verandering brengt ‘reuring’ en soms ook onzekerheid met zich mee. Maar het biedt ook
kansen. We mogen/moeten als ouderen zelf de regie in handen houden. Zelf zie ik daar uit
dagingen in en wil graag het gesprek daarover aangaan met alle KBO-ers binnen Overijssel.

Herman Pieper
voorzitter
KBO-Overijssel
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55-plus vierdaagse KBO - PCOB
19 t/m 22 oktober 2016

Positief denken
De transities in de zorg hebben het no
dige teweeg gebracht. Een ander den
ken werd ons opgedrongen, zelfred
zaamheid en zo lang mogelijk zelfstan
dig blijven wonen. Wanneer ik zo om
mij heen kijk dan zie ik ouderen, alleen
staand of samen, nog prima functione
ren. Soms met beperkingen, maar op
positieve wijze in het leven staan. Ze or
ganiseren fietsttochten, een wandeling
of een dagje klootschieten. Dat past bij
de huidige generatie senioren. Bejaarde
mannen en vrouwen die de oorlog nog
hebben meegemaakt, en na de bevrij
ding geholpen hebben ons land weer
op te bouwen.
Mijn beide opa’s waren werkzaam bij de
spoorwegen. De één was ploegbaas bij
de Noord Westfaalse Stoomtrammaat
schappij en bereikte de gezegende
leeftijd van 95 jaar. De ander was rem
mer/conducteur. Hij verloor op jeugdi
ge leeftijd bij een bedrijfsongeval zijn
beide benen, maar met twee kunstbe
nen werd hij 98 jaar. Ik herinner mij hen
beide, de één als een pessimist en de
ander als een optimist. De optimist reis
de tot op hoge leeftijd met zijn beper
kingen door ons land.
Goed zien doet goed volgen en ik kies
voor de weg van optimist. Deze zomer
Lissabon, Den Haag en Berlijn bezocht
en concerten van de ook ouder wor
dende rocker Bruce The Boss bijge
woond. Back in Your Arms. Mijn pinco
de heb ik gewijzigd in Kaartjeknip hon
derd. De tachtig voorbij, dus nog bijna
twintig jaar te gaan. Zo kom ik de
zomer, de herfst en ook de winter door.
Mooi dat dit voor mij is weggelegd.
Maar laten we de eenzame ouderen
niet vergeten, een bezoekje of tele
foontje beurt ze op. Doen hoor!

Kaatje Knip
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Komt u ook?

KBO Overijssel nodigt u van harte uit voor de 55-plus
4 daagse in Zutphen. Deze vindt plaatst op woensdag
19 t/m zaterdag 22 oktober a.s.
ls KBO Overijssel or
ganiseren we mede
deze beurs en doen
dat in samenwerking
met KBO Gelderland
en de PCOB uit beide oostelijke
provincies. Wanneer u de beurs
bezoekt heeft u echt een leuke
dag met veel informatie en gezel
lige momenten. De meesten van
u hebben hier vast al over ge
hoord via de eigen KBO-afdeling,
wellicht is er zelfs al een bus ge
regeld. De entreekosten voor de
beurs zijn 10 Euro. KBO leden en
hun introducees krijgen 4 Euro
korting. Die betalen dus 6 Euro.

A

De 55 Plus 4 Daagse bevat the
ma’s als:
Sfeervol wonen én leven; Alles op
het gebied van huis, tuin, onder
houd en inrichting.
Reizen; De 55 plusser heeft tijd
om te reizen. Zowel tripjes in
eigen land als exotische reizen.

Gezondheid én beweging; Ge
zond eten en drinken, verant
woord bewegen en sporten.
Hobby en creativiteit; Demonstra
ties, gereedschappen, materialen,
workshops en volop tips.
Informatiemarkt; Niet commer
ciële instellingen presenteren zich
en geven advies.
Op de beurs treft u ook work
shops, proeverijen en presenta
ties. Maar ook optredens op
podia met muziek, show, dans en
exposities. Uiteraard is er ook een
KBO – PCOB plein, hier worden
o.a. diverse workshops gegeven
die onze organisatie ook ver
zorgd. Bij de Nestor van oktober
ontvangt u een uitgebreide
beurskrant.Wij hopen u te treffen
op één van de beursdagen in ok
tober, locatie Hanzehal, Fanny
Blankers-Koenweg 2, Zutphen
(19 t/m 22 oktober van 10.00 tot
17.00 uur).

Is ouder worden een hemel of een hel?
Willy Brons, KBO Oldenzaal

Geslaagde bijeenkomst
Na twee succesvolle lezingen van pastor Adri Verweij, besloot
de Oldenzaalse afdeling van de KBO te kiezen voor een derde
bijeenkomst met de werktitel: 'Is ouder worden een hemel of
een hel?'
De vraag aan mevrouw Heshusius, of zij
een inleiding wilde houden over dit on
derwerp, werd door haar positief beant
woord. Vermeldenswaard is, dat er op
de bijeenkomst ook 5 leden aanwezig
waren van onze zusterafdeling uit Oot
marsum. In haar inleiding ging mevrouw
Heshusius uitgebreid in op de beleving
van de individuele oudere. Wat door de
één wordt ervaren als een hemel, kan
voor de ander kenmerken hebben van
een hel. Ze gaf voorbeelden van verschil
lende zienswijzen om tegen een pro
bleem aan te kijken. Dat we zo van de
hemel in de hel terecht kunnen komen.
Maar ook, dat we voor die ervaring af

hankelijk zijn van onze lichamelijke ge
steldheid, sociale omgeving, geld en
bezit maar ook psychische problemen als
rouw, depressiviteit, verslaving, een
zaamheid….

Een leven zonder ouderdom en dood
om ons heen is een leven zonder inhoud.
Zo ervaren we onderdeel te zijn van een
groter geheel, het gevoel verbonden te
zijn met familieleden of vrienden uit ver
leden en heden, een kerkgemeenschap,
of met de schepping en haar Schepper.
Maar ook met de ander, jong of oud, die
het fijn vindt om wat voor óns te kunnen
betekenen! Mevrouw Heshusius sloot af
met de stelling: “Wat een kleurrijk ge
heel biedt het ouder worden, wat een
prachtige herfst, wat een warme over
vloed aan rijpe vruchten! Maar vóór we
ervan kunnen genieten, moeten we
leren, net als die vruchten, los te laten
om tot volle ontplooiing te komen.”
Na de pauze werd er volop gediscussi
eerd en gaven velen hun eigen mening
over vragen: met wie voelt u zich het
meest verbonden en waarom? Is kwets
baar leven nog wel waardig leven? Hoe
bereiden we ons nu voor als het straks
minder gaat?
Een geslaagde middag!

Themadag 4 oktober in Wierden
Herman Scholte-Albers

'Denk eerder aan later'
Niemand kan je een goede toekomst garanderen. Maar van
daag stilstaan bij de veranderingen die je onherroepelijk in het
leven te wachten staan, speelt een grote rol om positief met
die veranderingen om te kunnen gaan.
Daarom: wat je vandaag kunt doen,
moet je zeker niet nalaten als je zoveel
mogelijk voldoening in je leven wilt blij
ven ervaren.
Hopelijk ervaar je het leven op dit mo
ment als zinvol, beleef je aanspraak en
gezelligheid op z’n tijd. Zinvol is het
leven als je diep van binnen iets ervaart
wat het leven de moeite waard maakt.
Wat dat is, is voor iedereen verschillend.
Iedereen staat voor de vraag: hoe kan ik
er nu voor zorgen dat mijn leven mij in
de toekomst ook het nodige te bieden
heeft, dat ik het als zinvol kan blijven er
varen? Belangrijk daarbij is dat je de mo
gelijkheid hebt een beroep te kunnen
doen op mensen om je heen. Dat je initi

atieven neemt andere mensen te kunnen
blijven ontmoeten.
Daar willen we op deze themadag
'Denk eerder aan later' uitdrukkelijk bij
stilstaan.
We stellen ons vragen als:
Ouder worden. Hoe wil jij dat doen?
Ieder verlangt naar aanspraak, gezellig
heid. Hoe zorg jij daarvoor?
Leven in een of andere woonvorm? Wat
daagt je daartoe uit? Wat benauwt je?
Zomaar ineens heb je een respectabele
leeftijd. Worden het gouden jaren of
vooral zorg om aftakeling? Hoe behoud
je goede moed?

Drie inleiders zullen vanuit een verschil
lende invalshoek hierop ingaan en ons
uitnodigen ons hierop te bezinnen. Wat
kunnen we nu doen om datgene wat ons
leven de moeite waard maakt zoveel mo
gelijk te behouden?
De themadag wordt voorbereid door de
Commissie Identiteit en Zingeving van
de KBO Overijssel en is voor alle leden
van de KBO in Overijssel.

De dag vindt plaats op 4 oktober, van
10.00 – 15.30 uur. St. Jansgebouw,
Kerkstraat 1, Wierden. Koffie/thee en
lunch zijn inbegrepen.
U kunt zich opgeven via: de eigen af
deling of door te mailen naar info@k
bo-overijssel.nl.
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Actief worden in de provincie?

In de Werkgroep
belangenbehartiging
Samen met de PCOB wil KBO Overijssel
een werkgroep belangenbehartiging op
richten. Deze werkgroep gaat plaatselij
ke afdelingen ondersteunen bij belan
genbehartiging op het gebied van
wonen, zorg en welzijn.
- bent u al actief en wilt u uw ervaring
provinciaal inzetten

Kuierdag GOOD GOAN!

Een wandeling
door het Reestdal
De dames De Waal en Westerbeek uit
Lettele liepen eind mei mee met de kui
erdag 'Good Goan', georganiseerd door
de commissie Identiteit en Zingeving. Zij
schrijven hierover het volgende:
Aangekomen bij de Reeskerk in Oud
Avereest maakten we, onder het genot
van een kopje koffie, kennis met elkaar.
Hierna begon de tocht.

- wilt u zich inzetten voor de belangen
van ouderen op het gebied van wonen,
zorg, welzijn en inkomen
- nog geen ervaring met belangenbehar
tiging, maar wel ervaringsdeskundig
Neem dan contact met ons op!

In de commissie
Scholing&Vorming
Deze commissie verzorgt themadagen
en cursussen voor bestuursleden van af
delingen.
- heeft u ervaring met vrijwilligersbeleid
- het organiseren van bijeenkomsten
- weet u wat afdelingen nodig hebben
op het gebied van scholing
dan zijn wij OP ZOEK NAAR U!

In de werkgroep
digitalisering
- vindt u het ook belangrijk dat ouderen
gebruik naken van een tablet
- heeft u ervaring om anderen hiermee
te helpen
- wilt u dit doen met een stel enthousi
aste mensen
Meldt u dan aan als tabletcoach of voor
de organisaties van tablet cursussen.
Spreekt één van bovenstaande oproe
pen u aan?
Neem dan contact op via
info@kbo-overijssel.nl of bel
0572-361177

Vacatures
Overijssel

Een wandeling door het Reesdal met als
thema: “De schepping als Gods gelaat”.
We stonden op verschillende plekken
even stil voor een bezinningsmoment.
Dat ging over:
- Verhalen uit de encycliek van paus
Franciscus.
- Wat roept 'leven met vergankelijkheid'
bij jou op?
- Zijn er in jouw leven grensmomenten
(geweest) en hoe ging je daarmee om?
- De boom van hoog tot laag en breed
uit. Hoe staat het met deze verbindin
gen in ons leven?
- Stille waterene hebben diepe gronden.
Achter de buitenkant van ieder van ons
gaat veel schuil. de slechte, maar ook
de goede geest. Herken je dat?
- Ook al sta je stevig en voel je vaste
bodem. Maar wat als je storm hebt
gehad in je leven of op drijfzand komt?

Provincie: Vraagbaak en aanbieder
“Hebt u even een momentje”, er gaat
nog een telefoon. “Ik heb een probleem
met de Ledenadministratie, hoe los ik
dat op?”
“Ik wil een themabijeenkomst houden
over “Omgaan met verlies” of “Oude
ren in veilige handen”, hebben jullie daar
iemand voor”. “Geeft de provincie nog
een bijdrage voor ons jubileum?” “Wan
neer kan ik een speld aanvragen voor
iemand?”
Diezelfde en nog andere vragen komen
ook per mail binnen en Sylvia, Yvette en
Gerry handelen voor alle leden uit onze
provincie deze zaken af.
Maar er is meer. Op cluster en districts
bijeenkomsten zijn zij er ook en vormen
voor de bestuursleden van de afdelingen
een herkenbare en direct bereikbare
vraagbaak.
Het afhandelen van zaken doen zij deels
zelf en daarnaast geven zij de vragen
door aan de voorlichters, die onze pro
vincie kent op velerlei terrein, bv. het on
dersteunen van digitale zelfstandigheid,
het verwerken van gegevens op de web
site, het ondersteunen voor de leden van
het boekhoudprogramma.
Zij onderhouden contacten met de Unie
KBO in Den Bosch en bekijken samen
met het provinciaal bestuur hoe dat be
leid in Overijssel het beste tot zijn recht
kan komen.
Door dichtbij te zijn en herkenbaar voor
ons, is het contact leggen een stuk mak
kelijker. Zij kennen de afdeling en kun
nen vaak een veel gerichtere oplossing
bieden.
0572-361177 of info@kbo-overijssel.nl
een vraagbaak voor ons allemaal.

- Kerkepad: Lopen in traditie. Kun je ver
anderingen gemakkelijk accepteren en
vormgeven?

Colofon
Een geweldig mooie dag van beleving,
ontmoeting, ontspanning en saamhorig
heid.

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

