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Mensen zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met de veranderingen in de zorg. In
sommige gemeenten is maatwerk geleverd, maar er zijn ook gemeenten die hun zaken nog
niet op orde hebben. Aan het woord is onze Commissaris van de Koning drs. A.Th.B. Bijle
veld-Schouten. Het is een feit dat er veel veranderingen gaande zijn in de zorg. Ik kan me
goed voorstellen dat mensen zich hier zorgen over maken. Veranderingen zijn vaak moeilijk
te accepteren, vooral als het gaat om zo’n belangrijk onderwerp als het ontvangen van
goede zorg. Het is de taak als overheid om de gezondheidszorg voor iedereen goed in te
richten. Er wordt nu veel gesproken over de terugtrekkende overheid. Het klopt inderdaad
dat er kantelingen in de zorg plaatsvinden. Het Rijk heeft een aantal taken, verantwoorde
lijkheden en bevoegdheden rond zorg en welzijn overgedragen aan de gemeenten. De ge
meente is nu het vaste aanspreekpunt geworden. Dat heeft het Rijk gedaan om de zorgta
ken dichter bij de mensen te brengen. De bedoeling is dat er zo minder versnippering ont
staat en er meer ruimte komt voor maatwerk. De Provincie heeft formeel geen taken op het
gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. Indirect zijn we natuurlijk wel op allerlei verschillende
manieren betrokken bij dit thema. Zoals bijvoorbeeld via de campagne ‘Lang zult u wonen’
die inzet op bewustwording om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Als provincie wil
len wij dat mensen in deze maatschappij participeren en daarom ondersteunen wij initiatie
ven van onderop. De Ouderenbonden kunnen hierbij een faciliterende rol vervullen. Als
Commissaris van de Koning van onze mooie provincie Overijssel blijf ik me betrokken voelen
bij mensen die zorg nodig hebben. Ik vind echt dat iedereen recht heeft op goede zorg. Dat
moet gewoon in een land als Nederland. Het zal zeker niet allemaal hetzelfde blijven, maar
ik vertrouw erop dat de gemeenten zo goed mogelijk de nieuwe zorgtaken invullen.

Ank Bijleveld
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Dochter van een
seinhuiswachter
Dan weer was ze op de vaste telefoon
niet bereikbaar, dan weer stoorde de
verbinding met Face Time. Ik zocht de
oorzaak bij mezelf, immers ik ben 79, zij
amper 60. De laatste maanden stapel
den de communicatieproblemen zich
echt op. Ik sprak met haar af om samen
te gaan eten, maar ze kwam niet opda
gen. Ik bespeurde veranderingen in
haar gedrag, ze leek wel depressief, ze
oogde moe, was boos op mij en haar
omgeving. Daar is toch meer aan de
hand dacht ik. Onzekerheid, het niet na
komen van de afspraken en het uiten
van haar emoties namen toe. Toen ik
met haar kinderen daar voorzichtig over
sprak werden ze boos. Wat denk je
wel, kijk naar je eigen gedrag, waren de
reacties. Dat kwam hard aan.
Deze week kwamen de kinderen zich
verontschuldigen. Bij moeder was Alz
heimer geconstateerd. Wanneer ik haar
tegenwoordig bezoek in het zorghuis,
dan tref ik een andere vrouw aan. Ze
streelt mijn hand en praat op gedempte
toon en zegt lieve woorden. Ik blijf haar
bezoeken, ze praat over haar vader die
seinhuiswachter was en die ze geholpen
had met de spoorbomen neer te laten.
Had ik haar signalen niet eerder moeten
waarnemen? Moet ik mij alsnog veront
schuldigen voor de te late
opmerkzaamheid?
Nee, deze ziekte sluipt gewoon bij ie
mand binnen met alle gevolgen van
dien.

Kaartje Knip
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Gezamenlijk
bouwen!

Ouderen in de gemeente Hellendoorn blijken grote
belangstelling te hebben voor mogelijke nieuwbouw
projecten, waarbij ze gezamenlijk hun lang gekoester
de woonwensen voor seniorenwoningen kunnen ver
wezenlijken.
ouwen onder C.P.O.
(Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap)
is populair bij onze
doelgroep. Het houdt
in dat men in verenigingsverband,
in samenwerking met 1 gekozen
architect voor het hele project,
een gemeenschappelijk woning
project ontwikkelt.
De KBO Hellendoorn-Nijverdal en
architect Nijhof kunnen hierover
meepraten. De op 28 mei gehou
den informatieavond in de hoofd
vesting van de Rabobank in Nij
verdal, werd door bijna 100 men
sen bezocht. Het enthousiasme
voor deze manier van bouwen
was groot.
Architect Nijhof is met de ge
meente in gesprek over twee mo
gelijke C.P.O.-projecten aan de
Van Steen van Ommerenstraat en
de Tijmweg (locatie Noetsele). In
zijn gesprek met wethouder Tho
mas Walder was sprake van vijf
tot zes geschakelde woningen

B

per locatie, maar 'de potentie'
van deze groepen is veel groter.
Of dat ook betekent dat er meer
woningen beschikbaar komen
voor beide C.P.O.-groepen is nog
onduidelijk. Architect Nijhof wil
medio dit jaar van beide C.P.O.groepen een officiële stichting
maken, zodat dan volstrekt helder
is wie wel en wie toch niet wil
meedoen. Tijdens deze bijeen
komst werden ook de School
straat en Parallelweg (Spoorthea
ter) genoemd als mogelijke
nieuwbouwlocaties voor senioren
woningen.
Dit initiatief zal zeker leiden tot
een besparing op bouwkosten,
maar zal ook het zo lang mogelijk
en zelfstandig blijven wonen be
vorderen.
Finy Kelder en Jan Woertman
(KBO Hellendoorn-Nijverdal)

Kuierdag
Good Goan,
een waar succes!
Samen de natuur in en tijdens korte wan
delingen aan de hand van verhalen met
die andere onbekende in gesprek raken.
Het was een ware ontdekkingstocht door
het prachtige natuurgebied van het
Springendal te Ootmarsum. Samen met
elkaar wandelen door het landschap,
onder de kruinen van de bomen door
met hun breed bladerendak, door de
bossen en langs de waterbronnen van
het Springendal. Deze zette aan om met
elkaar na te denken en van gedachten te
wisselen over het leven dat we geleefd
hebben en het levenspad dat we nog
hebben te gaan.

Lang zult u wonen
brachte lunch bij Hoeve Springendal
werd het een waar delen van de over
vloed van de meegebrachte proviand.
De gehele wandelroute bleek een inspi
ratiebron voor allen. De groep uit Slag
haren was hiervoor met velen naar Twen
te getrokken. Op het eind kwamen we
tot het besef dat je de keuze moet
maken of je links dan wel rechts verder
wilt gaan. De Kuierdag was met recht
een succes.
Good Goan! een wandelaar
* gefingeerde namen

Omgaan met
verlies

De initiatiefnemers K.C.W.O. (Katholiek
Centrum Welzijnsbevordering Overijssel)
en de commissie Identiteit & Zingeving
van de KBO Overijssel kunnen samen
met de deelnemers terugzien op een in
spirerende wandeltocht. Een tocht die
voor herhaling vatbaar is en ook past in
een ander natuurgebied dat Overijssel
rijkelijk bezit.
De Mosbeek, die ontspringt op de west
flank van de Ootmarsumse stuwwal,
bracht ons al snel op het thema: Bron.
De wandeling over de bospaden van de
Hulsweg, waar de wortels van de bomen
zichtbaar open lagen bracht ons op het
thema: Wortels. Hier spraken we over:
'Waar liggen je wortels, waar kom je van
daan?' (Esther*: "ik ben al jaren opzoek
naar mezelf"). Al wandelend kwamen we
op vragen als: 'wie ben ik, hoe sta ik in
het leven en wat heeft het leven voor mij
voor zin?' (Marinus*:" ik heb zoveel mee
gemaakt en ook verkeerd gedaan, ik
voel mij schuldig"). Ook de bronnen in
het natuurgebied van het Springendal
bracht ons op het thema: de bron van
ons bestaan. Tijdens de zelf meege

In Overijssel zijn de afgelopen tijd door
verschilende KBO-afdelingen bijeenkom
sten georganiseerd over afscheid nemen
en rouw verwerken. In deze voorlich
tingsbijeenkomsten "Omgaan met ver
lies", gegeven door voorlichters die door
de Unie KBO zijn opgeleid, gaat het over
alle dingen die geregeld moeten worden
bij een overlijden, maar ook over het op
een persoonlijke manier vorm geven aan
het afscheid van een dierbare. Wat kun
je bijv. zelf doen en hoe pak je het aan
als de gang naar de kerk minder vanzelf
sprekend is geworden? Daarnaast is er in
zo’n bijeenkomst veel aandacht voor het
omgaan met de emoties waar een rou
wende mee te maken krijgt. Wanneer u
ook belangstelling heeft voor deze voor
lichting neem dan contact op met uw af
deling en vraag naar de mogelijkheden.

in een veiliger en comfortabeler huis!
Woont u in een fijne buurt? En zou u
graag nog heel lang in uw vertrouwde
omgeving willen wonen? Denk er dan
eens over na om uw huis nú veiliger en
comfortabeler te maken.
BelangenOrganisatiesOverijssel en Vrou
wenplatform Carree en 'Lang zult u wo
nen' werken samen in een project ‘Lang
zult u wonen’.
Graag willen we weten welke woonwen
sen of -behoeften ouderen hebben om
in het eigen huis te kunnen blijven
wonen. Doe daarom mee aan dit onder
zoek door een vragenlijst met slechts 9
vragen in te vullen, www.belangenorga
nisatiesoverijssel.nl

COSE!
Als KBO hebben wij een relatie met
COSE. Dit is een ouderenorganisatie op
de Filippijnen die wij financieel onder
steunen, maar waar wij op onze beurt
veel van kunnen leren. Het is bewonde
renswaardig te zien hoe COSE ouderen
bijstaat in hun kracht te gaan staan. De
situatie op de Filippijnen is in veel op
zichten veel minder rooskleurig dan bij
ons, maar dat maakt de ouderen niet zie
lig. Op allerlei manieren komen zij bij el
kaar waarbij ieder zijn of haar ervaring en
kennis inbrengt. Dit komt hun eigen
waarde ten goede en tegelijkertijd profi
teert de samenleving ervan. Zij voelen
zich eerder trots dan achtergesteld. Con
tact met hen kan ons creatief en sterk
maken.
Als u wilt weten hoe uw afdeling hierbij
betrokken kan worden, laat het dan
weten via info@kbo-overijssel.nl of
0572-361177. Ik informeer u graag
nader.

Deelnemers project COSE

Herman Scholte-Albers, lid werkgroep
Solidariteitsfonds KBO
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Themadag
‘Roze, dichtbij’
Op 10 september organiseert KBO
Overijssel een themadag over homosek
sualiteit in de naaste omgeving ‘Roze,
dichtbij!
De commissie Identiteit & Zingeving van
KBO Overijssel geeft hiermee een ver
volg aan de themadag van vorig jaar ‘Ro
ze, binnen een kleurrijke KBO’.
Voor wie?
Veel mensen kennen in hun directe om
geving iemand die homoseksueel is. Mis
schien een broer of zus of een kind of
kleinkind. Dat roept veelal vragen op bij
jezelf, maar ook krijg je dikwijls vragen
vanuit de directe omgeving. Wat doet
het met je als je kind vertelt dat hij ho
moseksueel is? Hoe ga je ermee om als
anderen je daarop aanspreken? Wat be
tekent het voor je eigen toekomstver
wachting; bijv. krijg ik nu geen kleinkin
deren? Hoe reageerden je ouders toen
je zus vertelde dat ze lesbisch is. Herkent
u deze vragen? Bent u zelf homoseksu
eel, ouder, broer/zus van iemand die ho
moseksueel is of heeft u gewoon belang
stelling voor dit onderwerp dan nodigen
we u van harte uit voor deze dag.
Het programma:
De heer Kees Scheffers, pastor en zelf
homoseksueel, verzorgt de inleiding.
Verder vertellen enkele leden een per
soonlijk verhaal en aan de hand van film
beelden willen wij ook gezamenlijk in ge
sprek gaan.

Interesse?
Geef u dan voor 1 september op door te
mailen naar info@kbo-overijssel.nl (o.v.v.
naam, adres, telefoonnummer en afde
lingsnaam KBO) of te bellen naar
0572-361177.
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Veel van onze KBO leden zijn en blijven
op zoek naar hun eigen identiteit en pro
beren zingeving te blijven vinden ook in
moeilijke tijden. Wel, ik kan u een be
zoek aan Kevelaer aanbevelen. Het
maakte ons in ieder geval blij, want
Maria liederen zingend in de auto, sloten
we deze bijzondere zondag af.
De komende maanden zijn er georgani
seerde busreizen naar Kevelaer vanuit
veel plaatsen in Overijssel,
bijvoorbeeld vanuit:
Haaksbergen: 12 sept. en 1 nov.
Twentse Processie: 22 augustus
Heilige Kruis Raalte: 5 september
Zwolle en omstreken: 25 en 26 augustus
Zie ook: www.aartsbisdom.nl
Martin Meijerink

Gastvrij in Twente!

(za-za)

vanaf
€509,-

Speciale Senioren Weekarrangementen
Inclusief
● Halen en Brengen
● 2 dagtochten, 1 middag tocht
● Avondentertainment
● Volpension
● Thuiszorg (als u dit ook thuis
ontvangt)
● Wellness en Fitness (ochtendgymnastiek)

●

●
●

Volpension (koffie extra in de
ochtend en avond)
Lift aanwezig
toeslag 1 persoonskamer €45,per week

Ook andere arrangementen
mogelijk, bel of mail ons voor
meer informatie

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstaat 118, 7573 EC Oldenzaal,
The Netherlands Tel: 0541-512496
www.hotelhetlandhuis.nl
info@hotelhetlandhuis.nl

Colofon

Aan deelname zijn geen kosten verbon
den. U krijgt koffie/thee en een lunch.
Reiskosten zijn wel voor eigen rekening.

Een tijdje geleden moest ik een belofte
waarmaken. Ik had aan twee vrienden
(KBO leden uit Hengelo), Clara (81) en
Gerhard (86) beloofd een dag met ze
naar Kevelaer te gaan. En men weet be
lofte maakt schuld. Dus trokken we die
zonnige zondag in mei per auto naar Ke
velaer. Het weer werkte mee en van erge
drukte ter plaatse was toen nog geen
sprake. Verwonderlijk was het voor mij,
dat een gepland dagje uit, plotseling
een verandering teweeg brengt in je be
staan en niet alleen bij mij. Dat een be
zoek aan Maria Kevelaer een ontmoe
tingsplek wordt waar je tot bezinning
komt en inspiratie opdoet. Een plek waar
je opnieuw tot de ontdekking komt dat
je al een lange weg bent gegaan en dat
je levenspad op zijn eind begint te
lopen. Hier kom je tot overdenking en
bezinning en plots sta je in de kapel
samen te zingen zonder
dat dit is afgesproken:
"Adoro te devote latens Deitas"

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

Datum: 10 september 2015
Locatie: Sint Jansgebouw, Kerkstraat 1
te Wierden.
Tijd: 10.30 - 15.30 uur

Pelgrimages

