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onze afdeling werkt volgens de AVG-regels

HOOP, VERTROUWEN EN GELOOF
De begrippen hoop, vertrouwen en geloof spelen
een grote rol in de periode tussen Pasen en
Pinksteren.

maar ook nu. De dood van Jezus schudde aan de
fundamenten van de wereld van zĳn leerlingen.
Zĳn wederopstanding gaf hen uiteindelĳk de extra
kracht om verder te gaan op de weg die Jezus had
gewezen.

Wie kent niet het verhaal van de ongelovige
Thomas? Maar was die Thomas toen echt wel zo
ongelovig en waren de anderen echt gelovig? En
wat of waarin geloofden ze dan. Of waren het
meer hoop en vertrouwen die werden gekoesterd?

Uit hoop, vertrouwen en geloof kunnen we nu in
onze tĳd ook weer kracht halen, bĳvoorbeeld in
deze moeilĳke tĳd van de Corona-pandemie. We
willen natuurlĳk niet wachten tot Pasen en
Pinksteren op een dag vallen. Neen. We hopen en
verwachten dat het beter zal gaan. Maar dan
moeten we samen werken aan die betere
toekomst. Daarbĳ moeten we niet oude fouten
opnieuw maken, maar wel de waarden primair
stellen die Jezus ons heeft meegegeven:
solidariteit en aandacht voor elkaar en onze
omgeving.

En hoop waarop?
Het zou zomaar kunnen dat iedereen signalen
nodig heeft om tot geloof te komen. En zĳn
vertrouwen en hoop niet als een voedingsbodem?
Hoop op een voortzetting van het “oude bekende”
dat goed was. Of hoop op een betere toekomst en
de belangrĳke rol die Jezus daarin volgens zĳn
leerlingen zou hebben.
Hoop, vertrouwen en geloof en het wegvallen
ervan zĳn van alle tĳden. In de tĳd van Jezus,

Clemens Festen,
bestuurslid KBO Utrechtse Heuvelrug

RĲBEWĲSKEURING
Uw rĳbewĳs moet elke tien jaar worden vernieuwd; vanaf 75 jaar is deze termĳn korter. De
overheid heeft namelĳk bepaald dat bestuurders
vanaf 75 jaar minimaal elke vĳf jaar een medische
keuring moeten ondergaan om het rĳbewĳs te
kunnen vernieuwen.
Er zĳn een paar spelregels:
Regel het op tĳd (in verband met wachtlĳsten!).
• U heeft een Eigen Verklaring nodig, u kunt
deze kopen bĳ veel gemeenten, bĳ een
rĳschool of via het CBR.
• Tot uw 75e is, op het moment dat uw rĳbewĳs
verloopt, een medische keuring niet noodzakelĳk. Daarna is een verklaring nodig van een
arts (bĳ voorkeur een andere arts dan uw
huisarts).
• Bent u tussen de 65 tot 70 jaar? Dan is uw
rĳbe-wĳs geldig tot uw 75e.
• Bent u ouder dan 70? Dan is uw rĳbewĳs
maximaal 5 jaar geldig.
• Na uw 75e krĳgt u elke 5 jaar een medische
keuring. Na elke keuring is uw rĳbewĳs
maximaal 5 jaar geldig.
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Kĳk voor uitgebreide informatie op: www.cbr.nl
en www.regelzorg.nl afsprakenlĳn: 088 2323 300.
KBO lid en verzekerd bĳ Zilveren Kruis.
Maakt u als KBO-lid momenteel gebruik van de
collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en
de KBO, inclusief een aanvullende verzekering?
Dan krĳgt u bĳ (her)keuring voor uw rĳbewĳs
een vergoeding van 35 euro. Dat is mooi
meegenomen!
De vergoeding ontvangt u van Zilveren Kruis
Achmea. Vraag uw arts om een factuur voor de
keuring (de factuur moet zĳn voorzien van uw
naam en de datum van de keuring). Deze kunt u
declareren bĳ Zilveren Kruis Achmea. Voor meer
informatie over declareren bĳ Zilveren Kruis
Achmea,
Korting.
Als KBO-Lid ontvangt u in veel gevallen korting
op uw rĳbewĳskeuring. Vraagt u ernaar bĳ uw
keuringsarts.
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Brochure Toekomstvisie in de maak.
De gemeente werkt aan een ‘Toekomstvisie’. De
inwoners worden hierover geraadpleegd. Wĳ zĳn
bezig om een brochure samen te stellen met de
uitgangspunten, die voor senioren van groot belang
zĳn, als inbreng voor die ‘Toekomstvisie’
. Binnenkort hopen wĳ u de brochure aan te bieden.
Let op maandelĳkse column.
Elke maand verschĳnt er een column, vaak met een
actueel thema, van het Seniorenplatform in de
Kaap/de Stichtse. Deze columns zĳn te vinden op de
website van het Seniorenplatform, www.seniorenplatformheuvelrug.nl
Positieve gezondheid.
Het is ons voornemen om op 28 oktober een
bĳeenkomst te organiseren in de Raadszaal van het
gemeentehuis in Doorn (de gemeente kan dit pas in
augustus bevestigen!).
Mevrouw Machteld Huber is gevraagd een lezing te
houden over ‘Positieve Gezondheid’. Hierop is nog
geen bevestiging ontvangen.
In het najaar hopen we uit deze pandemie te zĳn en
willen we u graag ontmoeten op die bĳeenkomst.
Voorzitter
Secretaris
•
•
•

Ook het Seniorenplatform heeft de afgelopen
tĳd de nare gevolgen van
de Corona pandemie ervaren. De vergaderingen van
het Algemeen Bestuur zĳn afgelast en de noodzakelĳke stukken zĳn per post en e-mail afgehandeld. Eveneens zĳn enkele DB vergaderingen niet
doorgegaan. Hoe ‘schraal’ voelt het om per e-mail of
virtueel te vergaderen! Het liefst hadden we velen
van u persoonlĳk ontmoet!
Samenkomst over ‘Samen ouder worden’ afgelast.
Het voornemen om per dorp samenkomsten te
houden over het thema ‘Samen Ouder Worden’
hebben we helaas moeten laten varen. We hopen van
ganser harte, dat u gezond bent en blĳft en dat u het
nog even volhoudt! De vaccinaties zullen ons
hopelĳk een uitweg bieden.
Ondanks een ernstige verstoring van ons (dagelĳks)
ritme hebben we, als Seniorenplatform, toch niet stil
gezeten.
Reactie gegeven op nota van de gemeente.
Zo hebben we commentaar gegeven, met behulp van
senioren inbreng, op de gemeentelĳke nota
‘Herĳking beleidskeuzen Sociaal Domein’.
Veiligheid en Verkeer.
Vanuit de seniorenorganisaties kregen we vragen
over de slechte/gevaarlĳke staat van sommige
trottoirs, overhangend en belemmerend groen. E.e.a.
is bepaald niet veiligheidsbevorderend en vraagt om
maatregelen. Inmiddels is dit onder de aandacht
gebracht van de wethouder. We hopen, dat hier snel
iets aan gedaan wordt. Wĳ houden de vinger aan de
pols.
Aandacht gegeven aan woningen voor eigen
inwoners en senioren.
Ook het ‘woonbeleid’ van de gemeente blĳft volop in
onze belangstelling staan. In de afgelopen periode
heeft de gemeente-raad een aantal belangrĳke
beleidsstukken vastgesteld. Gedeeltelĳk zĳn de
wensen van het Seniorenplatform hierin meegenomen. Weliswaar is het juridisch niet toegestaan om
bĳ bouwprojecten af te dwingen, dat woningen met
voorrang aan onze eigen inwoners worden toegewezen, maar de gemeente gaat nu wel vrĳblĳvende afspraken hierover maken met ontwikkelaars.
Uiteraard blĳven we onder de aandacht brengen, dat
in onze gemeente een groot tekort is aan passende en
betaalbare woningen voor senioren.
Bestuur
Voorzitter

Penningmeester/
Ledenadministratie
PR-communicatie

Aktiviteiten

Dhr. C.N. de Graaff
Tel.: 0343-520434
06 255 77 130
Dhr. C.M.A.W. Festen
Tel.: 06 206 11 184
c.festen@gmail.com
Dhr. R. Postma
Tel.: 06 374 45 311
burmezen@outlook.com
Mevr. J.C.E. Keĳzer
Tel.: 06 376 16 056
jcekeĳzer@gmail.com

Secretariaat
Dhr. R.P.J.J. van den Hoek
Park Sparrendaal 58
3971 SN Driebergen-Rsb
Tel.: 0343-513957
06 406 49 074
E-mail: rvdenhoek@gmail.com

Bank: NL56 RABO 0385 201 567
t.n.v. KBO Utrechtse Heuvelrug
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V(rĳwillige) O(uderen) A(dviseurs)
Dhr. Cees de Graaff
Tel.: 0343-520434
Dhr. Mathieu van Meĳel
Tel.: 0343-518249
Belasting-/ Toeslagenservice

Tel. :06 25577130
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