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Welkom in het vernieuwde Fulcotheater!

Interim bestuurder Anastasia van der Lugt is uw gastvrouw in
het Fulcotheater, hét culturele en sociale ontmoetingspunt
voor IJsselstein en omgeving. Het Fulcotheater heeft de
moeilijke coronatijd goed doorstaan. U wordt gastvrij en
muzikaal ontvangen met drankjes en hapjes. De moderne
techniek maakt kleurrijke presentaties mogelijk en na afloop
biedt het Fulcotheater u een toepasselijke film aan.

Even voorstellen

De jubileumviering is enthousiast voorbereid door ons
Team Bestuur, van links naar rechts: Els Hartog,
Tineke van Merm, Kees Duijvelaar (voorzitter), Joop
van Ewijk, Mary Jutte, Marie Schras en Ans Hazelager.
Het programma volgt de lijn verleden, heden en
toekomst. U zult zien dat de KBO niet alleen van de
gezelligheid is, maar ook de belangen van senioren
behartigt. En vooral, dat ‘omzien naar elkaar’ in onze
genen zit.

Verleden

De landelijke KBO is opgericht in 1952. Met de PCOB vormt
de KBO de grootste belangenvereniging voor senioren in
Nederland. KBO-PCOB kent een paar honderd zelfstandige,
plaatselijke afdelingen. De KBO-afdeling IJsselstein, Lopik
e.o. bestaat dertig jaar. Tineke van Merm laat zien hoe wij in
die jaren met onze leden heel wat lief en leed hebben
gedeeld. Wij hielpen met het invullen van de belastingpapieren, met het leren
omgaan met de computer, iPad en mobiele telefoon. We vierden carnaval,

speelden klaverjas en bingo, plukten
kersen en gingen op vakantie. En
fietsten het hele ‘Groene Hart’ door. We
hielden themamiddagen over
testamenten en de OV-chipkaart en
gingen op bezoek bij de Tweede Kamer.
Onze dames winkelden bij Van der
Klooster Mode te Boskoop.

Hulde aan onze vrijwilligers

Heden

Wij zijn een actieve
vereniging met
tegen de 800 leden.
Wat goed is blijft:
onze spelmiddagen,
muziekochtenden,
fietstochten,
uitstapjes en reisjes. Mary Jutte
presenteert enkele nieuwe activiteiten,
waarmee wij hopen ook nieuwe leden
te trekken. Met nog meer leden staan
we nog sterker!

Waar zouden wij zijn zonder onze vrijwilligers?
Dat waren er in de 30 jaar zo’n 120. In het
bestuur, in commissies en in werkgroepen.
Drie jaar geleden hebben we een trofee voor
de vrijwilliger van het jaar ingesteld. Dewi
Satriasaputra was onze vrijwilliger van het jaar
2020. Zij was in 2010 oprichtster van de
Muzikale Notenmix en actief bij allerlei
activiteiten. Er zijn door de jaren heen 20 van
onze leden vereerd met de KBO zilveren
erespeld of hanger.

KBO-PCOB voor de senioren van vandaag en morgen
Peter de Laat, voorzitter van de Unie KBO: wij werken aan
een sterke KBO-PCOB ‘Nieuwe Stijl’ die ook aantrekkelijk en
relevant is voor jongere senioren. We houden ons bezig met
thema’s die ertoe doen en die mensen verbinden, zoals werk,
huisvesting, koopkracht en zorg. Wij hebben een sterk
netwerk van lokale afdelingen en veel vrijwilligers. Samen
kunnen we een rol van betekenis spelen: lokaal, regionaal en
landelijk. ‘Omzien naar elkaar’ is onze verbindende kracht.
Om onze afdelingen en onze leden beter te ondersteunen is
op 28 september onze Academie gestart: een platform waar actieve leden kennis
en tips kunnen uitwisselen, elkaar kunnen inspireren en waar we vooral veel
kunnen leren van elkáár. Met ons Magazine houden wij u op de hoogte van alles
wat voor de senioren van vandaag en morgen belang is.
Hoofd belangenbehartiging Mariëlle van Oort praat u graag bij over de
belangenbehartiging, een belangrijke taak van KBO-PCOB, waarin zij ook
ingaat op de ondersteuning van afdelingen bij plaatselijke
belangenbehartiging.

Thema voor de toekomst: Wonen, zorg, welzijn en mobiliteit

Het beleid ten aanzien van ouderenzorg en ouderenhuisvesting wordt niet alleen
in ‘Den Haag’ gemaakt. Beleidsontwikkeling en uitvoering is vooral een
gemeentelijke en regionale aangelegenheid. KBO IJsselstein, Lopik e.o. heeft zich
de afgelopen jaren sterk gemaakt voor goede woon- en woon/zorgvoorzieningen

in onze gemeenten. In 2019 gingen ruim dertig leden met onze toenmalige
wethouder Bernd Roks op excursie naar Ons Koningsoord, een
woon/zorgcomplex in een oud klooster in Berkel-Enschot. Een mooi voorbeeld
van ouderenhuisvesting in de directe nabijheid van alle, voor senioren
belangrijke, voorzieningen. Daar boden wij de wethouder
onze petitie aan: Wonen, Zorg, Welzijn, Mobiliteit. In die
petitie geven wij onze visie op de woon- en
zorgbehoeften van senioren. Onze petitie heeft regionaal
en landelijk in de belangstelling gestaan en is door enkele
andere KBO-afdelingen overgenomen. In IJsselstein is de
petitie besproken in de raadscommissies Samenleving en
Ruimte. Aan de commissie Ruimte is een propositie aangeboden: bouwen van
seniorenwoningen op het Podiumterrein, dicht bij alle voorzieningen die voor
senioren van belang zijn. Van levensbelang zelfs: alleen vanuit een goede
woning, in de nabijheid van goed bereikbare voorzieningen, kunnen senioren
blijven meedoen aan het sociaal-maatschappelijke, culturele en economische
verkeer. Hun bijdrage is onmisbaar. Participeren is dé remedie tegen isolement
en vereenzaming.
‘Ouderenhuisvesting is een van de meest urgente
vraagstukken van dit moment’- schreven de ministers
van BZK en VWS aan de Tweede Kamer. Door de
toenemende vergrijzing zal het tekort aan
seniorenwoningen alleen maar groter worden. Er is niet
voor niets een Taskforce Wonen en Zorg in het leven
geroepen. Die maakte met verschillende partijen – de
koepels van gemeenten, woningbouwcorporaties,
zorginstellingen en zorgverzekeraars – afspraken om
tussen nu en 2030, onder meer 110.000 extra ‘nultredenwoningen’ te realiseren.
Hans Adriani (foto) is voorzitter van de Taskforce. Alle gemeenten zouden liefst
nog dit jaar een Woon-Zorgvisie moeten vaststellen, in 2022 gevolgd door
prestatieafspraken met de lokale betrokken partijen. In nauw overleg met (onder
andere) de ouderenorganisaties. De KBO steunt de Taskforce en denkt mee.
Frank Verveer, voorzitter van de NVM afdeling Utrecht, ziet
nóg een goede reden om met voorrang seniorenwoningen te
bouwen. Daaraan is een groot tekort. Door te bouwen voor
senioren komen woningen die voor hen te groot zijn
geworden, vrij voor starters en gezinnen. Maar senioren
zullen alleen willen verhuizen naar aantrekkelijke, ruime en
betaalbare seniorenwoningen. Hij pleit dan ook voor een
grote variëteit aan seniorenwoningen.

Daarvoor pleit ook Yvonne Witter, oprichter van landelijk
kennisplatform ZorgSaamWonen en co-auteur van het
boek Woondromen 55+. De bejaardenoorden van
vroeger kennen wij niet meer. Vandaag de dag is er een
breed scala aan andere voorzieningen die uitgaan van de
wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
In de (aangepaste) eigen woning, of in een woon- of
woon/zorgcomplex, in een hofje of in een gezamenlijke villa. Yvonne laat niet
alleen zien wat zoal mogelijk is, maar ook tegen welke
obstakels je kunt aanlopen.
Daar kan ook Joost Möller, nauw betrokken bij de
totstandkoming van de Leyhoeves in Tilburg en Groningen,
over meepraten. Joost Möller was onze gastheer tijdens ons
bezoek aan Ons Koningsoord, al weer twee jaar geleden….

Hoe nu verder?

In de Woonvisie van IJsselstein (2019) staat: “Wij bieden als gemeente ruimte in
het bouwprogramma voor vernieuwende woon-zorgconcepten en willen met
relevante partijen hoe we hiertoe een faciliterende rol kunnen vervullen”. Maar hoe
krijgen wij goede plannen echt van de grond?
Eén ding is duidelijk: we moeten in actie komen. Niets doen is
geen optie. De senioren van morgen rekenen op de
beleidsmakers, de projectontwikkelaars en de financiers van
vandaag. Procedures kunnen enorm lang duren. Er spelen
verschillende belangen van verschillende doelgroepen. De
ruimte is schaars. De huizenprijzen zijn hoog……
Het is aan de politiek om keuzes te maken. Locaties aan te wijzen. Middelen vrij
te maken. Knellende regels te schrappen. Te prioriteren – hopelijk in het belang
van de senioren van morgen. Een duidelijke oproep aan de politiek – denk aan
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022!

Op (de stem van) senioren kunt u rekenen,
senioren rekenen ook op ú!
Deelname is aan de bijeenkomst is gratis, iedereen is welkom! Wel moet u zich
aanmelden via www.formdesk.nl/kboijsselstein/jubileumviering.
De jubileumbijeenkomst wordt op 2 november 2021 gehouden, de inloop is vanaf
12:30 uur. Het Fulcotheater hanteert strikte toegangsregels in verband met
corona. Zorg er voor dat u uw QR-code of ander geldig vaccinatiebewijs en een
geldige ID kunt laten zien! Het programma vangt aan om 13:00 uur en duurt tot
15:00 uur. Daarna is er een drankje en een hapje; om 15:30 uur begint de
filmvoorstelling.

