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Zachte krachten
Binnenkort is het weer Kerstmis. En dat is al weken merkbaar in winkelstraten en in de week
bladen omdat het vooral een commercieel feest is geworden. Maar velen van u zijn ook op
gegroeid met het kerstverhaal, met de oude vertrouwde woorden over een maagd die
zwanger wordt en een zoon krijgt die de wereld zal veranderen en vrede zal brengen. Een
verhaal over hoop en verwachting en over licht in de duisternis, over de zachte kracht van
liefde, aanvaarding en vertrouwen.
Het is in onze tijd misschien een confronterend verhaal want wij zijn niet zo gauw meer ge
neigd om ‘Uw wil geschiede’ te zeggen. We willen, ook als oudere, toch graag de regie
over ons leven houden en zelf bepalen wat we doen en laten. We stellen het liefst zelf onze
routeplanner in. Maar de wegomleidingen, die we niet in de hand hebben, kunnen soms in
spirerende ontmoetingen opleveren, net zoals bij de herders en de koningen in het kerstver
haal. Op weg gaan in vertrouwen op iets dat je niet in de hand hebt. Dat is geloven. En dat
zien we ook nu in vele vormen. Mensen gaan op weg uit moeilijke situaties, omdat ze gelo
ven in een betere toekomst. En door dat vertrouwen ontmoeten ze andere mensen die hen
steunen en van betekenis voor hen kunnen zijn.
Want zoals Mandela zei: ”De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de
levens van anderen”. En dan winnen de zachte krachten!
Een betekenisvolle Kerstmis!
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Foto: links de heer Van den Berg, rechts de heer Pieper

Fijne feestdagen!
Ik haat Kerst, of liever het heilige of zali
ge Kerst wat men uitspreekt. De laatste
weken van het jaar moeten we ineens
weer lief en aardig zijn en vooral aardig
doen. Wat een geforceerde hoffelijk
heid wordt er ten toon gespreid. Elkaar
nu al vervloeken en ook nog worstelen
met de vraag hoe de feestdagen wor
den doorgebracht en bij wie. Het hele
jaar hebben we tijd en gelegenheid
gehad.Tijd om de zorg rond je eigen
ouders of schoonouders. Tijd die je
voorbij hebt laten gaan en geen aan
dacht heb gegeven aan je oude collega
die al langdurig ziek is bijv. Ja, je voor
nemens zijn goed, maar niet waarge
maakt. Je hebt al zo vaak voor die an
deren gekookt en is dus de vraag wat
nu? Je kunt gemakkelijk zelf koken met
Kerst. Rivierkreeftensoep, reerug voor
verpakt met een handige bijgesloten
hoe te doen lijst. En dan de wijn, de
kaarsjes, de bij passende muziek. Wat
mij betreft kan Kerst mij gestolen wor
den als het op deze manier moet gaan.
Nee, nee het moet niet zo. Gooi de
franje van je af en doe gewoon. Maak
een heerlijke boerenkool met worst, eet
en praat gezellig. Het hele jaar hebben
we gelegenheden gehad, samen mos
selen eten, samen Cataplane maken,
macaronischotel, gegrilde sardines. Ik
hoor ze het nog zeggen: “Kaatje het
was heerlijk”. Dus nodig die vrienden of
vriendinnen uit die jij hebt verkozen
boven die ander. De vriend of vriendin
die om je geeft en jij op jouw beurt om
hem of haar. En denk: vrede op aarde
zal een gedachte blijven van hoop en
dat is goed want hoop doet leven. Met
die gedachte wens ik jullie allen een
fijne kerst en voor 2016 een goed en
gezond jaar.

Kaatje Knip

Wisseling van
de wacht!

Op 24 november heeft Ton van den Berg als voorzit
ter van de KBO Overijssel afscheid genomen in de Al
gemene ledenvergadering, dit na een zittingstermijn
van acht jaar. Herman Pieper uit Oldenzaal is in die
zelfde Ledenvergadering als zijn opvolger benoemd.
n een gezamenlijk gesprek
blikken ze terug en kijken
vooruit naar de toekomst
van de KBO in Overijssel. De
doelstelling van Ton van den
Berg was acht jaar geleden de
goed draaiende provincie in
stand te houden, naar buiten uit
te dragen en er een nog sterkere
organisatie van te maken. Er was
nog sprake van een jaarlijkse toe
name van het aantal leden.
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Maatschappelijke ontwikkelingen,
veranderende omstandigheden
leidden er toe dat het aantal
leden de laatste jaren helaas
afnam. “Ook het afhaken van
Brabant heeft veel pijn gedaan,
maar mij er niet van weerhouden
te blijven gaan voor één sterke
organisatie”, aldus Ton van den
Berg.
Anno 2015 is er een begin van
een samenwerkingsverband met
de PCOB, en de Unie KBO treedt
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landelijk krachtiger dan ooit naar
buiten. Provincie en afdelingen
haken daarbij aan.
De toekomst, aldus de nieuwe
voorzitter Herman Pieper, moet
weer een krachtige organisatie te
zien geven, bestaande uit sterke
afdelingen en gemotiveerde vrij
willigers. Subsidies nemen af, be
roepskrachten worden minder.
Vrijwilligers worden steeds be
langrijker. Zorg dat je zichtbaar
blijft. Afdelingen werken divers,
maar zoek naar wat je bindt en
wissel best practice uit. Daar haal
je de kracht vandaan. Bij het be
hartigen van lokale belangen kan
de provincie een coördinerende
rol spelen. Contacten (via district
Twente) met buurgemeenten in
Duitsland kunnen provinciebreed
van belang zijn. Tot slot een com
pliment aan het huidige bestuur,
dat een gezonde provincie over
draagt.

Digitale zelfstandigheid
Willy Brons

Internetbankieren en de KBO
KBO leden krijgen meer en meer te maken met digitale dienst
verlening. Heeft niet iedereen onmiddellijk behoefte aan fa
cebook en twitter dan toch komen andere aspecten steeds
dichterbij.
n een samenwerkingsverband tus
sen de KBO en ABN Amro worden
er cursussen internetbankieren aan
geboden aan leden. Geen landelijke
locatie, maar bij de plaatselijke ves
tigingen van de bank, waardoor het een
vertrouwde plek is.
Vanuit de KBO Oldenzaal heeft de eer
ste cursus inmiddels plaatsgevonden. Na
een uitleg over de inhoud van de cursus,
waarbij o.a. zaken als veiligheid en inlog
gen aan bod komen, wordt gestart met
de meer praktische kan. Aan de hand
van voorbeelden, meedoen en zelf uit
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voeren van financiële transacties. Voor
de mensen die al bij de ABN Amro ban
kierden kunnen nu ook door middel van
een app op hun tablet de toegang tot
hun gegevens nog sneller en makkelijker
bereiken. Navraag bij de cursisten leerde
dat ze allen zeer tevreden waren over de
inhoud en opzet van de cursus. Ook het
geduld van de instructeurs werd gepre
zen. Nu nog alles onthouden …., maar
door regelmatig handelingen uit te voe
ren blijft de vergaarde kennis ongetwij
feld up-to-date. 'Een mooi initiatief van
de ABN Amro en KBO', aldus de KBO
Oldenzaal! De maatschappelijke ontwik

keling om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te blijven vraagt ook digitale
zelfstandigheid!
Ook in andere gemeenten kunt u hulp
krijgen bij het leren internetbankieren.
De Rabobank biedt op verschillende
plaatsen ook deze service aan. Wilt u
ook in uw woonplaats een cursus inter
netbankieren vraag dan naar de moge
lijkheden hiervoor bij uw afdeling of via
KBO Overijssel, info@kbo-overijssel.nl of
0572-361177.

Ondersteuning bij ouder worden
Frans Kemerink

Mentorschap wat en waarom
In de onlangs gehouden vergaderingen voor de bestuurders
van de KBO Twente verzorgde mevrouw Blankman een inlei
ding over “Mentorschap”. Zij is regiocoördinator van de Stich
ting Mentorschap Overijssel/Gelderland.
Wanneer kun je mentor zijn?
Mensen zijn soms door ziekte of beper
kingen niet meer in staat om zelf beslis
singen te nemen, terwijl er wel zaken ge
regeld moeten worden. Als er een part
ner of andere familieleden zijn, kunnen
deze een helpende hand bieden, dat zijn
dan onbenoemde vertegenwoordigers.
Deze onbenoemde vertegenwoordiger
heeft geen meebeslissingsrecht. De fa
miliementor, benoemd door de kanton
rechter, heeft dat wel. Is er geen familie
beschikbaar dan kan de zorgvragende
iedere meerderjarige verzoeken zijn of
haar mentor te zijn. Een groeiend aantal
mensen heeft behoefte aan een men

tor, omdat ze niet terug kunnen val
len op familie of vrienden. Voor hen 
komt de Stichting Mentorschap op door
het werven van mensen die bereid zijn
om op vrijwillige basis op te treden als
mentor. Zij gaan zorgvuldig op zoek naar
een mentor die bij de cliënt past en on
dersteunen hem of haar bij de aanvraag
van het mentorschap bij de rechtbank.
Waarom een mentor?
Een benoemde mentor behartigt de be
langen op het gebied van verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding.
De mentor kan ook overleg voeren met
de zorgaanbieder en heeft in alle geval

len meebeslissingsrecht. Daarnaast kan
de kantonrechter de mentor vragen ver
slag te doen van zijn of haar werkzaam
heden.
Kan ik nu al een mentor regelen?
Bij de kantonrechter kunt u, ook al bent
nog kerngezond, een verzoek indienen
om wanneer het nodig is een goede
vriend, kennis of familielid te benoemen
tot mentor. Daarmee voorkomt u dat
een willekeurig iemand wordt benoemd.
De kantonrechter zal met uw verzoek re
kening houden.
Wilt u als afdeling een presentatie over
“Wat is mentorschap”, mail dan naar in
fo@kbo-overijssel.nl
Overijssel
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Kerst in Overijssel
KBO afdelingen in kerstsfeer

KBO Oldenzaal start de kerstviering dit
jaar met een gebedsdienst door pas
tor Huisman, waarna ook hier een gezel
lige kerstviering met drankjes, zang
en een stamppotbuffet volgt.

Onlangs hebben we aan verschillende af
delingen gevraagd hoe ze dit jaar aan
dacht besteden aan Kerst. Deze afdelin
gen wilden hun activiteiten en eventuele
foto’s graag met ons delen. Kerst is een
belangrijk feest, waar KBO afdelingen
samen met hun leden een inspirerende,
gezellige en samenbindende activiteit
van maken.

In Boerhaar/Wijhe verrast de KBO haar
leden ditmaal op een zanger die kerstlie
deren en ander sfeervolle liederen
brengt in een feestelijke sfeer.
KBO de Lutte heeft het voorrecht dat
leerlingen van de basisschool voor de
leden een kerstverhaal ten tonele bren
gen. Het bestuur maakt elk jaar zelf een
kerstverrassing, die naar leden van 85
jaar en ouder persoonlijk wordt ge
bracht.

Kerstmis is een feest vol tradities. De
kerstbomen worden weer opgezet en de
kerststallen van zolder gehaald. Kerst is
ook het feest van sfeer en gezelligheid.
Kaarsen worden aangestoken en iets lek
kers bij de koffie hoort er ook zeker bij.
In deze sfeer pakken veel KBO afdelin
gen met kerstmis uit.

Midwinterhoorn blazen

In Enschede krijgen alle leden, tegelijk
met de Nestor en nieuwsbrief, een ban
ketstaaf thuisbezorgd. Dit betekent voor
de Nestorbezorgers extra werk, je kunt
die banketstaven niet zo door de brie
venbus doen, een mooi moment voor
persoonlijk contact. Ook worden alle
leden uitgenodigd voor de kerstvie
ring. Hierin ook een moment bezining 
door Pastor Kortstee. Verder wordt de
kerst gevierd met Twentse krentewegge,
broodjes, soep en drankjes. Ook worden
er kerstliederen gezongen, dit jaar komt
er zelfs een kinderkoor.
KBO Lettele organiseert ook dit jaar een
sfeervolle kerstmiddag met ieder jaar
een ander thema. Traditioneel komen
twee kleine ‘kerstengeltjes’ met een
kerstmand de zaal binnen waarin voor ie
dereen een presentje zit die door het
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Kerstengeltjes bij KBO Lettele

bestuur zijn gemaakt. Deze meisje (uit
het dorp) doen dit met het geven van
een handje en een kerstgroet, wat bij de
leden steeds weer een warm gevoel
geeft van samen kerstfeest vieren. De
‘engeltjes’ begeleiden daarna de leden
naar de feestelijke kerstmaaltijd.
KBO Losser verzorgt aan het einde van
het jaar een kerstbijeenkomst met
streekverhalen, dans, muziek en anekdo
tes. Een feestelijke bijeenkomst waarin
vaak de voetjes van de vloer gaan en en
thousiast wordt meegezongen en ge
klapt. Na een woord van de diaken kan
iedereen genieten van een goed ver
zorgd buffet en natuurlijk wordt er afge
sloten met een bonbon en kerstwens.

De afdeling Ootmarsum verzorgt tijdens
de adventstijd een speciale viering in
hun parochiekerk de Heilige Simon en
Judas. Een ieder is hierbij van harte wel
kom. Verschillende koren werken sa
men en verzorgen de zang. Na de vie
ring is er een gezellig samenzijn. Daar
naast verzorgt het seniorenpastoraat in
de Adventstijd een speciale kerstgroet
aan alle tachtigjarigen en ouder.
De bestuursleden en medewerkers van
de KBO Overijssel en de bestuursleden
van de KBO afdelingen wensen u een
Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuwjaar!

Colofon

Samen zingen bij KBO Losser
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