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30e jaargang nummer 1, maart t/m mei 2022
/

colofon:
De afdeling Elst maakt deel uit van de Katholieke Belangenorganisatie voor
Senioren GELDERLAND en is opgericht op 21 maart 1985.
De doelstelling van de KBO volgens haar statuten is:
●

Gestalte geven aan de GELIJKWAARDIGHEID van senioren aan de overige
leden van de samenleving en erkenning te krijgen in die samenleving, alsmede
bij overheden, kerkelijke en maatschappelijke instellingen.

●

De INTEGRATIE (in zijn geheel doen opgaan in) van senioren binnen de
gemeenschap bevorderen.

●

HET BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN van alle senioren in het algemeen en
van haar leden in het bijzonder.

'Vitaminen voor het leven' is het bulletin van de KBO afdeling Elst / Overbetuwe.
Het biedt de leden de kans om te schrijven of te lezen over zaken die de KBO Elst / Overbetuwe
raken.
'Vitaminen voor het leven' verschijnt 4-maal per jaar.
Het blad 'Vitaminen voor het leven' is ook te vinden op onze website.
Redactie:

Ger Daam (eindredactie)
Lidy Sweeren (secretariaat Vitaminen)
Frans van den Boogaard (lay-out)

Verspreiding:
Druk:

Geert Kolks
Drukkerij Herberts Elst

E-mailadres redactie:
Website:
Rekening Rabobank

l.sweeren@icloud.com
www.kbo-overbetuwe.nl
IBAN: NL84 RABO 0171 0183 70 t.n.v. KBO afd. Elst-Overbetuwe

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te weigeren, in te korten, of
anderszins redactioneel te bewerken. Copyright berust bij de auteurs van de bijdragen.

Wel en wee:
Wilt u eventuele vreugdevolle en/of verdrietige gebeurtenissen van onze KBO-leden doorgeven
aan Truus van Beek of aan Ger Daam.

Adreswijzigingen:
Adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de ledenadministrateur van de KBO afdeling Elst.
Help de ledenadministratie door wijzigingen of veranderingen in adresgegevens steeds door te
geven. Zo kan informatie van de vereniging correct bij de leden bezorgd worden.

Opzeggen lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de KBO afdeling Elst-Overbetuwe kan op elk gewenst moment bij de
ledenadministrateur worden opgezegd.
Restitutie van betaalde contributie vindt echter niet plaats.
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Vitamientje 1, maart t/m mei 2022:

"Vragende mensen kunnen geholpen worden!"
Inhoud o.a.:

Kunt u het volgen?

pag. 2 colofon

Je zet je radio aan en de presentator kondigt
aan dat het vandaag (11 februari 2022) de
dag is van de "warme truien". In een jaar
zitten meestal 365 dagen en dat er speciale
dagen zijn, dat was wel bekend. Zo heb je
'Paaszondag', 'Paasmaandag', 'Pinksteren'
en natuurlijk de kerstdagen.
Tegenwoordig is dit blijkbaar niet meer
genoeg en wordt er van alles bij verzonnen.
Als je alleen al kijkt naar de maanden januari
en februari dan kom je een bonte
verzameling tegen.
Wat dacht u van: 1 januari "Bloody Mary
dag", 2 januari "dag van de ex", 4 januari
"Spaghetti dag", 5 januari "slagroomdag",
7 januari "internationale dag voor de rare
loopjes", 8 januari "bubbelbad dag",
14 januari "verkleed je huisdier dag",
21 januari "knuffeldag". De lijst is veel groter
dan hier vermeld. En er zijn zoveel
benamingen, dat één dag meerdere thema's
krijgt. Zo is 25 januari "Irish Coffee dag" en
ook "tegenovergestelde dag".
Je raakt de kluts kwijt bij zoveel thema's en
het ligt niet aan het ouder worden.
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Als u een bijdrage voor de volgende
Vitaminen (verschijningsdatum rond
24 mei 2022) hebt, kunt u deze inleveren bij
Lidy Sweeren, Zülpichhof 41, 6662 CC
Elst, e-mail: l.sweeren@icloud.com
Graag voor 1 mei 2022.
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Activiteitenprogramma
dag
woensdag
woensdag

datum
2 februari 2022
16 februari 2022

woensdag
woensdag

2 maart 2022
16 maart 2022

woensdag
woensdag

30 maart 2022
13 april 2022

woensdag
maandag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

20 april 2022
2 mei 2022
11 mei 2022
18 mei 2022
25 mei 2022
8 juni 2022

programma

Ontmoeting en 6e spellenmiddag
Lezing ' Sunset March' over de Oversteek door Tim
Ruijling; afsluiting met bingo
Ontmoeting en 7e spellenmiddag
Algemene ledenvergadering 2022 en afsluiting met
bingo
Ontmoeting en 8e spellenmiddag
Lezing 'Mexico stad': foto's, filmpjes en verkoop
handgemaakte artikelen door mevr. Nellie Markus;
afsluiting met bingo
Ontmoeting en 9e spellenmiddag
Start maandagavond fietstochten
Jaarlijkse fiets-/puzzeltocht
Reservedatum jaarlijkse fiets-/puzzeltocht
Ontmoeting en 10e spellenmiddag
Muzikale slotmiddag door Coby Apart en uitslag
competitie spellenmiddagen; afsluiting met bingo
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Beste leden van de KBO Elst Overbetuwe,
Dat wij vreemde tijden doormaken door al die corona toestanden hoef ik u allen niet
meer uit te leggen. In september 2021stonden wij thuis bij de TV te juichen. Met
hoera wij mogen weer beginnen met onze verenigingsactiviteiten. Maar helaas
corona is sterker geweest dan alle injecties en maatregelen van en door de
regering. Onze Sinterklaasactiviteit en Kerstbijeenkomst hebben wij niet meer
kunnen uitvoeren. Heel veel uren van bestuurlijk overleg zijn er geweest over wat
kunnen wij wel doen en wat niet. Wel een chocoladeletter naar alle adressen in ons
leden bestand. Hierna mochten wij niets meer. Alleen met elkaar (bestuursleden)
over hoe gaan wij verder als het weer mag. Ook hebben wij inmiddels definitief
afscheid genomen van de ontmoetingsruimte in wooncentrum Wervershove. Al
onze spullen zijn weggehaald. Of naar Switch of naar leden die er om gevraagd
hebben of naar de milieustraat in Elst.
Op 25 januari 2022 was er een persconferentie en hebben wij allen te horen
gekregen dat er versoepelingen worden toegestaan. Opnieuw druk overleg met de
bestuursleden over wat gaan we doen?
Geen lezing op 2 februari maar een ontmoeting-/spellenmiddag. Hierdoor kunnen
de leden die komen met elkaar praten over de voorbijgaande maanden.
Met Michel Roodbeen (beheerder Onder de oren) ook gesproken over de
verwarming om dat te verbeteren. En zie de zaal was heerlijk verwarmd op
2 februari 2022. Dit na enkele klachten van leden.
Woensdag 2 februari 2022 was de eerste middag, dat wij weer bij elkaar zijn
geweest maar wel met allerlei regels en voorschriften. Dat bij vele leden de angst
op corona overheerst is gebleken bij de opkomst die middag. Nog geen 25 leden
zijn er die middag geweest. Wij rekenen erop dat woensdag 16 februari er een
grotere opkomst zal zijn. Dan zal de heer Tim Ruijling een lezing verzorgen met de
naam ‘Sunset March’ het gaat dan over 'waarom de avondwandeling op de brug De
Oversteek'. Daarnaast zal er voldoende tijd zijn om met elkaar over de moeilijke tijd
te hebben, die wij allemaal hebben meegemaakt.
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Volgende week dinsdag 15 februari is er weer een persconferentie gepland en wat
daarover is uitgelekt, krijgen wij weer veel vrijheid terug. Dat is gunstig voor de
uitvoering van onze jaarplanning en voor u allen om er weer eens uit te gaan.
Langs deze weg dank ik u allen voor uw medeleven bij mijn heupoperatie. Op
27 januari heeft dat plaatsgevonden en waar ik niet op hoopte, is toch gebeurd.
Complicaties zijn niet uitgebleven. Hierdoor meer pijn en andere onhebbelijkheden.
Bedankt voor de lieve telefoontjes en kaarten. Hierdoor denk ik aan vriendschap en
partnerschap. Zo voel ik dat bij de KBO ook. En toen dacht ik dat het gedicht
hieronder een goede omschrijving daarvan is.
Ik hoop velen van jullie op een van onze middagen te mogen ontmoeten.
Met een hartelijke groet!

Tel niet de jaren.
Tel de sterren.
De uren van vervulling.
De stappen naast elkaar.
De ochtenden vol schoonheid.
De woorden die bezielen.
De tekenen van vriendschap.
De plaatsen van ontmoeting.
De ogenblikken van verwondering.
De redenen tot dankbaarheid.
De ontelbare namen voor geluk.

Peptalk van de manager:
Afgelopen jaar stonden we aan de rand van de afgrond maar
sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt!
Toppunt van domheid
Door het sleutelgat van een glazen deur willen kijken.

_
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Op woensdag 10 november 2021 staat het onderwerp "glas in lood en glazen
kralen" op het jaarprogramma van de KBO
Elst Overbetuwe. De deskundige voor
deze middag is mevrouw Margot van
Veldhoven. De start van deze bijeenkomst
staat gepland op 14.00 uur.
Omstreeks dat tijdstip zijn er rond de 40
personen aanwezig. Jammer dat er niet
meer leden aanwezig zijn in de theaterzaal
van zalencentrum Onder de Toren.
Ger Daam opent de middag met een
humorgedicht "Breekbaar".
Hierna wordt de microfoon en het woord gegeven aan Margot van Veldhoven.
Haar eerste vraag is 'waar is glas van gemaakt?'.
Verbaasd was zij dat zoveel mensen het antwoord zand 75%, soda 15% en kalk
10% wisten (vertelde ze mij na de lezing).
Al deze grondstoffen gaan de oven in en onder een temperatuur van 1600 graden
Celsius gesmolten. Daarna gaat het mengsel in een bad met tin voor een glad
oppervlak, vervolgens afkoelen, snijden en op transport naar de afnemers.
In Nederland zijn er geen glasfabrieken meer. Die zijn verplaatst naar de
zogenoemde goedkopere landen.
Er zijn verschillende soorten glas zoals draadglas, gefigureerd en gekleurd glas.
Een vakkreet is 'Fusen': dat is het smelten van glas om te komen tot bijvoorbeeld
een schaal. En dan over naar glas in lood.
Het glas dat hiervoor wordt gebruikt, is altijd
gehard
glas
(dit
in
verband
met
temperatuurwisselingen). Met glas in lood is
alles mogelijk, alle onderwerpen en ook alle
kleuren. Belangrijke zaken bij het maken zijn
snijden, passen en meten. Door te doen
ontstaat er ervaring. Ook Margot heeft in haar
carrière beginfouten gemaakt en zich daardoor
steeds verder verbeterd. Na het in elkaar
leggen van alle stukken volgt het schilderen,
_
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kitten en schoonmaken.
Het brandschilderen gaat met verf om vervolgens in een oven met 610 graden
Celsius te worden gebrandmerkt.
Als laatste demonstreerde Margot het maken
van glaskralen. Dat gaat met een brander en
de temperatuur die er moet zijn is 800 graden
Celsius. Ook dit is in het begin heel wat keren
fout gegaan maar vandaag lukte het haar om
goede kralen te maken. Maar ook liet zij zien
hoe het fout kan gaan. Na het maken van een
kraal is het natuurlijk bewerken naar kleur etc..
Daarna afkoelen en ermee pronken.
Zij heeft deze bijeen komst voldoende mogelijkheden laten zien die ook uitgestald
waren.
Je kijkt je ogen uit wat er allemaal mogelijk is.
Margot wordt door Ger bedankt voor de leuke en informatieve presentatie, applaus
van de aanwezigen bevestigde zijn woorden. Zijn woorden gaan vergezeld met het
bekende doosje Merci. Deze keer was dit doosje voorzien van een bedankkaartje.
Truus van Brandenburg vond het allemaal maar niets om zo'n kaal doosje te geven
aan de spreker. Dus heeft zij kaartjes gemaakt die daar ook opgeplakt gaan
worden. Truus bedankt hiervoor. Een mening die door de aanwezigen met applaus
is gedeeld.
Als laatste was er natuurlijk het bekende bingospel. Deze keer Riet de Jager achter
de knoppen met de cijfers. Een spannende strijd en er waren leuke en nuttige
prijzen te winnen.
Daarna heeft Ger de middag
afgesloten door eenieder te
bedanken die bijgedragen heeft
aan het slagen van deze
bijeenkomst. Hij wijst ook op deze
verwarrende tijd met en door
corona. Voorlopig gaan alle
geplande activiteiten door maar
denk aan de regels van afstand,
QR-code,
bij
binnenkomst
mondkapje op en geen stoelen
verplaatsen. Allemaal wel thuis en
bedankt voor jullie komst.
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Uit grootmoederstijd
'het lampetstel'

Het lampetstel is de voorloper van de wastafel. Toen er nog geen stromend water
was, gebruikte men het lampetstel in de
bad- of slaapkamer om zich te wassen.
Een lampetstel bestaat meestal uit vijf
delen:
1. waskom
2. waterkan - ook lampetkan genoemd
3. zeepbakje
4. kammenbakje
5. po
In de waterkan zat schoon, (warm)
water. Dat schonk men in de kom en zo
werd deze als wasbak gebruikt. In het
zeepbakje werd de zeep bewaard en in het kammenbakje de kammen en borstels.
De po werd als pispot gebruikt en stond meestal niet direct naast de rest van het
lampetstel.
De meeste lampetstellen zijn gemaakt van aardewerk of porselein, maar er zijn ook
uitvoeringen in emaille of zink. Ze waren heel populair in de jaren twintig en dertig
van de twintigste eeuw, maar ze werden ook al aan het eind van de 19e eeuw
gemaakt. Tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw waren lampetstellen niet weg te
denken uit de Nederlandse huishoudens. Daarna verdreven wastafels ze weg uit de
badkamers.
Lampetstellen zijn er in alle maten en decoraties. De Nederlandse aardewerkfabriek
Société Céramique en Petrus Regout, tegenwoordig Koninklijke Sphinx, beide uit
Maastricht hebben samen honderden verschillende lampetstellen op de markt
gebracht. Veelal met bloemdecors, maar ook met geometrische vormen uit de artdeco periode en effen exemplaren.
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Hoort wie klopt daar, hoort wie tikt daar…..?
Geen Sinterklaas en Piet, maar een porder…..
Een porder? Jawel!

In de negentiende eeuw was het doodnormaal om een menselijke wekker te
hebben. En nee, dan bedoel ik niet dat
mensen wakker werden gemaakt door
hun partner. Wekker zijn was in de
negentiende eeuw een beroep, een
ambacht.
Het
gereedschap
van
porders:
blaaspijpen, besjes en sleutels.
De mechanische wekker was voor veel
mensen nog te duur. Daarom gingen
mannen en vrouwen met lange stokken
door de straten. Ze tikten op de ramen
van mensen, die een abonnement
hadden op hun wekdienst. Gemiddeld
hadden ze 30 tot 100 klanten in hun
wijk, die allemaal 0,70 cent betaalden.
Vaak werden ze ook ingehuurd door
fabrieken om ervoor te zorgen, dat
arbeider op tijd achter de lopende band
verschenen.
Op de rug van de menselijke wekkers
hingen blaaspijpen. Ze bliezen besjes
naar de ramen waar ze met
hun stok niet bij konden. Als je
het getik of de besjes op je
raam negeerde, kwam je van
een koude kermis thuis.
Sommige
wandelende
wekkers wilden namelijk ook
de sleutel van je huis. In
noodgevallen kwamen ze naar
binnen om je een por in je zij
te geven.
In
Nederland
werden
menselijke wekkers dan ook 'porders' genoemd.
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Informatiepunt digitale overheid
in bibliotheek Elst

Steeds vaker moet je zaken regelen via websites van de overheid, zoals je rijbewijs
verlengen, een uitkering aanvragen,
belastingaangifte doen of verkeersboetes
betalen. Kun je hier wel wat hulp bij
gebruiken? Het Informatiepunt Digitale
Overheid in Bibliotheek Elst kan u
helpen.
Bij dit informatiepunt zitten elke
donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur
goed opgeleide bibliotheekmedewerkers
klaar, die je informatie geven waarmee je
verder kunt. Of ze verwijzen je door naar
de juiste instantie.
Je bent welkom zonder afspraak en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Belastinginvullers zijn voor een afdeling een mogelijkheid om leden een dienst te
kunnen bieden en in contact te komen met potentiële nieuwe leden.
Om ook de 'Invullers Belastingen'
campagne 2022 tot een succes te
maken, is het belangrijk dat er
voldoende enthousiaste vrijwilligers
beschikbaar zijn. Voor kandidaten is
een profiel opgesteld (op te vragen bij
het bestuur).
Omdat het om persoonlijke en
financiële zaken van (potentiële) leden
gaat, staan kwaliteit en zorgvuldigheid
hoog in ons vaandel. Daarom is het
belangrijk goed na te gaan of
kandidaten aan het profiel voldoen.
De afdelings- of regiobesturen zijn bij
voorkeur als eerste verantwoordelijk
voor
de
Belastinginvullers,
die
namens hen de (potentiële) leden
bezoeken. Meer informatie is te
verkrijgen bij het bestuur. Men moet
zich voor 1 december aanmelden bij
het bestuur.
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Helper's high: helpen maakt gelukkig
Geplaatst op: 21 januari 2020 (Site van Rode Kruis Nederland)
Wanneer je iemand helpt, word je daar zelf ook blij van. Sterker nog, er komen
gelukshormonen vrij die je een zogenaamde
helper's high kunnen bezorgen. Daarvoor hoef je
geen heldendaden te verrichten. Soms zit het
juist in een klein gebaar. Een arm om iemand
slaan die het moeilijk heeft. Of je zitplaats in de
trein afstaan aan een zwangere vrouw.
Door anderen te helpen, help je ook jezelf. In de
psychologie noemt men dat een helper's high.
Wanneer je iemand helpt, maken je hersenen
'gelukshormonen' als endorfine en oxytocine
aan. Daarbij snijdt het mes dus aan twee kanten.
Blijer, gezonder en minder stress
"Iets kunnen betekenen voor een ander maakt
ons blij, gezonder én zorgt ervoor dat we minder
stress ervaren", aldus klinisch psycholoog Roos Woltering. "Het is goed voor ons
gevoel van eigenwaarde. Ik denk dat anderen helpen bovendien onze eigen
problemen relativeert. De focus op je eigen ellende verdwijnt en wordt vervangen
door dankbaarheid voor wat je hebt. Als je bijvoorbeeld een dagje bij de
voedselbank helpt terwijl je zelf in de supermarkt altijd gedachteloos je karretje
volgooit, is de kans groot dat je de volgende dag in de Albert Heijn je zegeningen
telt. Je realiseert je dan dat het een luxe is om te kunnen kopen wat je wilt."
Elke dag een goede daad
Journalist Rachel van de Pol besloot een jaar of vijf geleden dat het tijd was om de
wereld te verbeteren. Iedere dag verrichtte ze een kleine goede daad en beschreef
die in haar blog ikreddewereld.nl. Van het wassen van de ramen van de buurvrouw
tot het geven van een lift aan een jongen die de bus had gemist.
Kleine dingen
"Toen ik vegetariër werd, besloot ik anderen daar niet mee lastig te vallen. Ik was er
weliswaar vol van, maar het was mijn beslissing en ik wilde niemand 'bekeren'.
Toch het viel mij op dat mensen in mijn omgeving mijn voorbeeld volgden. Dus ik
dacht: met welke kleine dingen kan ik nog meer positieve impact realiseren? Wat
als ik af en toe ga bloggen over kleine dingen die een positieve invloed hebben op
je omgeving en de wereld?"
Echte ontmoetingen
De geluksstofjes dwarrelden bij haar niet alleen rond vanwege de boost die haar
gevoel van eigenwaarde keer op keer kreeg. "Ook de daden waarbij ik ineens écht
contact kreeg met mensen, bijvoorbeeld daklozen of vluchtelingen, gaven mij een
goed gevoel."
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Kijk eens om je heen
Ook nu de 365 dagen chronisch helpen al lang en breed voorbij zijn, merkt Van de
Pol nog altijd dat het 'helpjaar' haar leefpatroon heeft beïnvloed. "Ik kan iedereen
adviseren vaker om zich heen te kijken. Dit klinkt misschien gek: maar net als bij
hardlopen kun je het trainen. Dus als je het vaker doet, gaat het makkelijker. Als je
besluit om goed te kijken of je iemand kunt helpen of een praatje kunt maken, wordt
dat een tweede natuur. Ik denk dat we in deze wereld soms bijna vergeten hoe
essentieel en fijn het contact met anderen is."
De vergelijking met sporten is een goede, en niet alleen vanwege het
trainingsaspect, reageert psychologe Woltering. "Van helpen kunnen je hersenen in
een soort genotstoestand schieten. Net als wanneer je verliefd bent, chocolade eet
of hardloopt."

Prachtige schrijffouten
-

Mijn vrouw moet hete zitbaden gebruiken, als de kachel brandt, moet ze het
daarop doen.
Wij moeten dringend een andermans woning, wegens ziekte van mijn vrouw heb
ik tijdelijk een ander gehad.
Mijnheer, toen ik een kachel had, deed ik vaak een hoop op de kachel, maar nu
moet ik alles op het gasfornuis doen.
Ik heb vier dochters open en bloot op zolder liggen, komt u eens kijken?

_
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Artiesten uit de jaren 50 en 60
Jim Reeves
Jim Reeves werd geboren op 20 augustus 1923 in het plaatsje Panola County in de
Amerikaanse staat Texas als jongste in een gezin
met negen kinderen. Zijn vader overleed toen hij pas
een jaar oud was. Ondanks zijn liefde voor de
muziek begon hij een carrière als honkballer,
waaraan in 1947 een vroegtijdig einde kwam door
een enkelblessure. Hij kreeg een baan als dj bij een
radiostation in Louisiana en in 1953 nam hij zijn
eerste succesplaat 'Mexican Joe' op, die een
nummer 1-notering kreeg. Succesvolle optredens
voor de radio volgen. In het begin van zijn carrière is
Jim Reeves vooral succesvol met countrynummers.
Vanaf 1957 ontwikkelt hij een repertoire met tijdloze
liedjes wat beter bij hem past.
De single 'Four Walls' overschrijdt het miljoen verkochte exemplaren in Amerika.
Ook de singles 'Blue Boy' en 'I'm Getting Better' doen het bijzonder goed.
Met 'He'll Have To Go' uit 1960 breekt Jim Reeves eindelijk ook in Europa door. In
1962 weet Jim dit succes te overtreffen met 'Adios Amigo'. In 1964 scoort Jim weer
twee grote hits. De eerste komt vlak voor zijn dood uit 'I Love You Because'.
Op 31 juli 1964 vloog Reeves, ondanks dat hij (nog) geen geldig vliegbrevet had
voor zijn net aangekochte
Beechcraft, samen met zijn
manager in een vreselijk
noodweer. Het toestel werd
getroffen door de bliksem en
crashte, waardoor beiden
omkwamen. Het vliegtuigje
stort neer in de heuvels
vlakbij Nashville.
Twee
maanden
later
verschijnen de singles 'I
Won't Forget You' en 'Distant
Drums'. Na het overlijden
van Reeves blijven er nog
enige jaren platen van hem
uitkomen.
Ook deze platen worden
stuk voor stuk hits.
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Willy Alberti
Willy Alberti (artiestennaam van Carel Verbrugge), geboren in Amsterdam op 14
oktober 1926 en overleden op 18 februari 1985, was
een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse
Jordaan.
Alberti was het derde kind in een gezin van acht
kinderen van vader Jacobus Wilhelm Verbrugge
(1901-1968) en moeder Sophia Jacoba van
Musscher (1901-1993), die op 26 oktober 1921 te
Amsterdam waren getrouwd. Alberti werd geboren in
de Konijnenstraat in de Jordaan. In 1931, vijf jaar
oud, begon Carel Verbrugge met zingen op
straathoeken, ook op nationale feestdagen. Soms
alleen en soms samen met zijn neef Jantje van
Musscher, die later bekend zou worden als Johnny
Jordaan. Op deze manier verdienden zij wat centen voor de huishoudpot en een
gering bedrag voor hen zelf. Zijn zangcarrière begon in het Amsterdamse Edison
Theater tijdens een jeugdzangwedstrijd waar hij op de tweede plaats eindigde. De
eerste plaats werd gewonnen door een vriendje John Kraaijkamp sr..
In 1944 trouwde hij met de Arnhemse Hendrika Geertruida (Ria) Kuiper (19212011), waarna op 3 februari 1945 dochter Willeke werd geboren en op 28 januari
1950 zoon Tonny.
Vanaf 1948 zong hij bij de "De bonte dinsdagavondtrein", een in die tijd populair
radioprogramma. Gedurende de jaren vijftig werd Alberti steeds populairder.
Samen met Max van Praag vormde hij het duo De Straatzangers. Eind jaren vijftig
scoorde hij zelfs een hit in de Verenigde Staten met het nummer 'Marina'. In 1958
was hij voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien, in het VARA-programma
"Dorus".
In de jaren zestig begon Alberti op te treden met dochter Willeke. Samen traden ze
veel op en scoorden ze meerdere hits. Vanaf 1965 presenteerden vader en dochter
het maandelijkse televisieprogramma "Willy en Willeke" bij de AVRO, dat enorm
populair werd. Willy Alberti won in de jaren zestig twee Edisons.
Alberti was een groot sportliefhebber. Hij was goed bevriend met wielrenner Peter
Post en was zelfs af en toe actief als ploegleider.
In de jaren zeventig nam de populariteit van Alberti langzaam af. In 1983 scoorde
Alberti samen met zijn dochter Willeke nog een grote hit: 'Niemand laat z'n eigen
kind alleen', een bewerking van Save Your Love (1982) van Renée & Renato.
Andere succesnummers waren: 'Droomland', 'De glimlach van een kind', 'Een reisje
langs de Rijn'.
In 1983 werd ontdekt dat Alberti aan een ernstige maagklepaandoening leed wat de
oorzaak was van zijn enorme gewichtsafname. In januari 1985 was hij nog eenmaal
op televisie te zien in het programma van Mies Bouwman "In de hoofdrol".
Op 18 februari 1985 overleed hij aan een dubbele hersenbloeding.
_
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Medische keuring voor rijbewijs
In overleg met KBO-Gelderland vermelden wij,
t.b.v. de verplichte gezondheidskeuring voor het
rijbewijs (per 1 januari 2014 vanaf 75 jaar),
onderstaand de volgende adressen, bij wie u
terecht kunt als KBO-lid.
De adressen zijn:
1. Locatie Elst: Sociaal Cultureel Centrum "De Wieken",
Prinses Irenestraat 49,
6661 EA Elst.
Keuringsdata: 1 maal per maand.
Aanmelden en informatie: Afsprakenlijn Regelzorg:
 088-2323300 of info website: www.regelzorg.nl
Kosten circa 50,00 per keuring
2. Praktijk van mevrouw G. Gootjes.
Locatie:
Het Souterrain,
Broerdijk 17,
6523 GM Nijmegen-Oost,
 024-3236553.
e-mail: info@medischekeuring.info
website: www.medischekeuring.info
Hier kunt u vrij parkeren en er zijn geen wachttijden.
Kosten 50,00 euro en keuring in de week van afspraak.
3. Dr. Van Remmen
Locatie:
Nieuw Schoonoord 1
 026-3636208
E-mail: rbk@kpnmail.nl
Kosten circa 25,00 euro per keuring
4. Bedrijfsartsenpraktijk Hosmus Synergie
Locatie:
Nijverheidsweg 2B2
6662 NG Elst Gld.
 085-0060199
E-mail info@hosmussynergie.nl
Website www.hosmussynergie.nl
Kosten 55,00 euro per keuring
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Gemeente Overbetuwe
Overbetuwe is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe.
De gemeente Overbetuwe is in 2001 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Elst,
Heteren en Valburg.
De gemeente Overbetuwe omvat de dorpen Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren,
Homoet, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten, en de buurtschappen Aam,
Bredelaar, Eimeren, Indoornik, Keulse Kamp, Lakemond (deels), Leedjes, Lijnden, Loenen,
Raayen, Reeth, Snodenhoek en Wolferen. In totaal zijn dit 12 dorpen en 13 buurtschappen.
De gemeente Overbetuwe heeft een jumelage (stedenband) met Boleszkowice (Polen),
Usingen (Duitsland) en Zülpich (Duitsland).
Naamgeving gemeente
De gemeente is genoemd naar de ligging in de bijna gelijknamige regio Over-Betuwe (de
regio wordt dus als twee woorden met koppelteken gespeld, de gemeente wordt als één
woord gespeld).
Ligging
De gemeente Overbetuwe ligt tussen de Rijn in het Noorden en de Waal in het Zuiden, rond
beide zijden van de A50.
Statistische gegevens
De gemeente Overbetuwe heeft ca. 17.000 huizen met ca. 42.500 inwoners.
Geschiedenis
Het samenstellen van de in 2011 verschenen Canon van de gemeente Overbetuwe was een
initiatief van de historische verenigingen in de gemeente: de Historische Kring Oosterhout
Slijk-Ewijk, de Werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en Historische
Vereniging Marithaime. In de Canon zijn de belangrijkste historische gebeurtenissen op het
grondgebied van de huidige gemeente in 38 vensters beschreven. Tevens bevat de Canon
een uitgebreide literatuurlijst, voor wie zich nader in een van de beschreven onderwerpen wil
verdiepen.
In 1999 is het boek 'Overleven door ondernemen' verschenen, dat gaat over de agrarische
geschiedenis van de Over-Betuwe van 1650 tot 1850. Het boek is geschreven door Paul
Brusse, telt ca. 500 pagina's en is verschenen als bijdrage 38 in de collectie van de
Landbouwuniversiteit Wageningen, afdeling Agrarische Geschiedenis.
"De Over-Betuwe is het gebied tussen de gemeenten Arnhem en Nijmegen en bestaat uit
een rivierenlandschap tussen de stuwwallen van de Veluwe, Montferland en Nijmegen. De
rivieren zijn van oudsher de bepalende en structurerende elementen voor dit gebied. Het
gebied wordt tevens gekenschetst door een veelheid aan infrastructuur: snelwegen,
spoorlijnen en waterwegen zijn ruim aanwezig en nieuwe snelwegen worden gepland. Ook
de Betuwelijn doorsnijdt het gebied.
De strategische ligging van het gebied heeft geleid tot een aantal nieuwe economische
speerpunten. Het gebied is aangewezen als tweedelijns vervoersknooppunt. Er wordt een
multimodaal transportcentrum ontwikkeld bij Valburg, waarbij overslag tussen rail, weg en
water primair staat. De landbouw, die bestaat uit glastuinbouw, melkveehouderijen en
fruitteelt, komt in sommige delen van de Over-Betuwe enigszins onder spanning te staan
door genoemde ontwikkelingen. Daarbij komen nog de ontwikkeling van bedrijventerreinen,
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die door de goede infrastructurele voorzieningen worden aangetrokken, de uitbreiding van
Nijmegen ten behoeve van de woningbouw rond Lent en de woningbouw voor Arnhem in de
nieuwe wijk Schuytgraaf. Voor de benodigde vervangende ruimte voor de glastuinbouw is
ruimte gevonden in de huidige gemeente Huissen.
In de 6 gemeenten van de Over-Betuwe plus Dodewaard is het onderwerp gemeentelijke
schaalvergroting sinds 1996 onderwerp van discussie. In maart 1996 heeft het
provinciebestuur van Gelderland het overleg als bedoeld in artikel 2 van de Wet algemene
regels herindeling (Wet arhi) met deze gemeenten gestart. Een belangrijke vraag, die bij
deze overleggen aan de orde kwam was of de gemeenten in de Over-Betuwe in het geval
van herindeling zouden dienen te worden samengevoegd tot één gemeente of dat er meer
gemeenten gevormd dienden te worden. Er is in dit gebied sprake van een grote interne
samenhang, zij het dat er verschillen bestaan in cultureel, religieus en sociaal opzicht, ook
tussen de inliggende kernen. Gedeputeerde Staten hebben indertijd in het herindelingsplan
aangegeven, dat de vorming van één gemeente uit oogpunt van functionaliteit de voorkeur
zou hebben. De vorming van twee gemeenten had volgens het college uit een oogpunt van
politiek/bestuurlijk draagvlak echter de voorkeur.
De vorming van één gemeente werd alleen gesteund door de gemeente Elst. Overigens
waren geen medestanders te vinden. Een optie om drie gemeenten te vormen: één meer
verstedelijkte gemeente in het midden gevormd door Elst, Bemmel en Huissen en twee
landelijke gemeenten ten oosten (Gendt samen met twee Bemmelse kernen) en ten westen
ervan (Heteren en Valburg) vond evenmin voldoende bijval in het gebied. Ondanks de
aanvankelijke voorkeur voor de vorming van één gemeente beschouwde het
provinciebestuur de vorming van twee gemeenten vanuit de functionaliteit eveneens als
acceptabel. In de ontwerpregeling is dan
ook voorgesteld de gemeenten Elst,
Heteren en Valburg samen te voegen tot
de nieuwe gemeente Overbetuwe en de
gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen
samen te voegen tot de nieuwe gemeente
Lingewaard. Overigens heeft de gemeente
Dodewaard er de voorkeur aan gegeven
zich te richten op de westelijke gemeenten
Kesteren en Echteld.
Dit type discussie, vorming van een of
meer gemeenten heeft zich in 1998 ook bij
het voorstel in de Bommelerwaard
afgespeeld. Hoewel men zich had kunnen
voorstellen dat deze gelegenheid zou
worden benut om met het oog op de
toekomst werkelijk een flinke stap te zetten,
kan men instemmen met de uitkomst van
dit proces. De herindeling wordt vooral - en
in voldoende mate - gedragen door de
mogelijkheden
van
toekomstige
ontwikkelingstaken,
functionaliteit
en
bestuurskracht.
De nieuwe gemeente Overbetuwe
De samenvoeging van de gemeenten Elst,
Heteren en Valburg levert een gemeente
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op van een kleine 40.000 inwoners. Deze gemeente ligt in een gebied waar een groot aantal
ontwikkelingstaken op het gebied van economische ontwikkeling en van de woningbouw in
het verschiet liggen. Al eerder kwam aan de orde het Multimodaal Transport Centrum (MTC),
dat opgebouwd is uit een binnenvaartknooppunt, een spoorwegknooppunt en een
binnenvaartservice-center waar veel logistieke activiteiten plaatsvinden. De
projectorganisatie van MTC, waarin de provincie Gelderland, het KAN en Rijkswaterstaat
vertegenwoordigd zijn, is op het gebied van investeringen en relaties zo veelomvattend en
complex, dat ook een nieuw te vormen gemeente Overbetuwe daarvoor te klein blijft. Wel
kan de nieuwe gemeente uitgroeien tot een medespeler van importantie in een dergelijke
projectorganisatie. In de nieuw te vormen gemeente ligt een flink aantal bedrijfsterreinen, die
gelet op de aanwezige infrastructuur op een groeiende belangstelling kan rekenen. Tot slot
wordt nog de glastuinbouw in Valburg genoemd waarvoor ook in de toekomst een rol is
vastgelegd.
De gemeenten Heteren en Valburg hebben een overwegend agrarisch karakter en worden
gekenmerkt door een lage bevolkingsdichtheid en meerkernigheid. Ook in Elst is de
agrarische sector in belangrijke mate vertegenwoordigd, maar deze sector wordt overtroffen
door industrie en handel. Alle gemeenten in de Over-Betuwe zijn sterk georiënteerd op
Arnhem en Nijmegen, vanwege de werkgelegenheid en de centrumvoorzieningen die daar
worden geboden. Er is in de Over-Betuwe sprake van een oost-west onderscheid wat betreft
sociale, culturele en religieuze oriëntatie. Aan de westkant is een meer protestante oriëntatie
terwijl het oosten een meer rooms-katholieke oorsprong vertoont.
Recente ontwikkelingen
"Rond afslag 38 van de A15 gebeurt veel. De
A15 en de Betuweroute worden steeds
drukker, er is een windmolenpark en er zijn
plannen voor meer windmolens. De provincie
is van plan hier de Railterminal Gelderland
(RTG) aan te leggen en bedrijventerrein
Park15 groeit verder. Deze ontwikkelingen
hebben gevolgen voor het gebied tussen
Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout
en Nijmegen. Reden voor de provincie
Gelderland en de gemeenten Overbetuwe en
Nijmegen om deze ontwikkelingen in
samenhang op te pakken. Welke knelpunten
zijn er, hoe kunnen we die het beste oplossen
met oog voor alle, soms tegenstrijdige
belangen? En hoe kunnen we zorgen dat de
diverse projecten waar mogelijk ook van
elkaar kunnen profiteren? Hoe stemmen we
de bouwwerkzaamheden zo goed mogelijk op
elkaar af? De bundeling aan projecten en
initiatieven noemen we Knoop38, verwijzend
naar de afslag in de A15.
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LEN
Als iedereen opeens gaat straLEN
Als spontaan na diepe daLEN
Als cupido zijn pijLEN
Als de kalfjes en het veuLEN
Als de vogels zich nesteLEN
Als we bij de eerste zonnestraal met z'n alLEN
Als de lucht verhaLEN
Als de zon haar stralen wil uitdeLEN
Als bloembolLEN
Dan staat de LEN

TE
TElkens als de zon weer schijnt
TEgenspoed verdwijnt
TEder richt op jou en mij
TE zien zijn in de wei
TE midden van de takken
TErrasjes gaan pakken
TEkent in contrasten van wit en blauw
TEgen de kou
TE koop zijn te kust en te keur
TE weer voor de deur!

Bestuur KBO Elst Overbetuwe

voorzitter + secretaris
Ger Daam

penningmeester
Gerard Verrest

vice-voorzitter
Emmy Hoitink

2e secretaris
Lidy Sweeren

_

20

_

