Nieuwsbrief
PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDEREN BOND
Afd. Amerongen/Elst
Jaargang 34 nr. 312

mei 2021

Beste PCOB-leden,
De lente is nu echt begonnen. De bloesems staan weer volop in
bloei. Er zijn al schitterende foto’s voorbij gekomen. En toch,
ook dit jaar weer geen bloesemtocht. De coronacrisis blijft roet in
het eten gooien. Maar er is zicht op het eind van deze donkere
tunnel. Velen van u hebben vast, als u dat wilde, de eerste
vaccinatie al gehad. Hopelijk zijn wij met z’n allen binnenkort
samen deze Covid19 virus de baas en kunnen we langzaamaan
weer wat meer. Maar voorlopig moeten we nog even volhouden!
Hieronder treft u een bijdrage aan van het Seniorenplatform, de stichting die namens de
ouderenorganisaties de belangen van senioren in onze gemeente behartigt. De corona crisis
beperkt ook haar in haar werkzaamheden helaas, maar gelukkig staat niet alles stil.

Informatie vanuit het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug
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 ouderworden’ 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’.
Ook hebben we aandacht gevraagd voor en onze zorgen geuit over de ‘ verrommeling’ van de
openbare ruimte. Helaas heeft de wethouder tot op heden nog geen antwoord gegeven op onze
brief!!
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 gemeenteraad 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.
Brochure Toekomstvisie in de maak.
De gemeente werkt aan een ‘Toekomstvisie’. Wij zijn, als onze inbreng voor de Toekomstvisie,
bezig een brochure samen te stellen met de uitgangspunten die voor senioren van belang zijn.
Volgende maand 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.
Huwelijks jubileum.
Arie en Janny v.d. Graaf, Burg. W. Martenslaan 59, waren op 13 april 2021 60 jaar getrouwd.
Vanwege het verblijf van Janny in De Engelenburgh voor revalidatie na een kortstondige opname
in het ziekenhuis is deze trouwdag voor hen heel anders verlopen dan vooraf gedacht. Wij wensen
Janny een voorspoedig herstel toe.
Bouwen seniorenwoningen in Amerongen?
Naar verwachting kunnen belangstellenden zich binnenkort aanmelden voor koopwoningen, die
gebouwd gaan worden op het Breeakker terrein en op het nu braakliggend terrein bij
Allemanswaard. Wij maken bij uitzondering in deze Nieuwsbrief hier melding van, omdat alleen bij
voldoende belangstelling onder ouderen een deel van deze woningen seniorenwoningen kunnen
worden (d.w.z. slaapkamer en badkamer op begane grond). Het gaat om mogelijk 8 ‘2-onder-1
kap’ woningen op Breeakker terrein en een 7-tal rijtjeswoningen bij Allemanswaard. Bent u
geïnteresseerd, houd dan advertenties in de gaten en/of de websitewww.nieuwbouwamerongen.nl
Behoefte aan contact?
Als u in deze periode van de corona-virus behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen naar de
bestuursleden. Hun namen en telefoonnummers staan hieronder.
Activiteiten t/m juni 2021
Tot nader bericht geen koffie ochtenden
Programma ledenvergaderingen
Plaats vergaderingen
Grote zaal van “De Ark” Imminkstraat 11 te Amerongen aanvang 14.30 uur
Tot nader bericht geen vergaderingen
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Voorzitter
Leo Faber
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Anton Nieuwschepen
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a.c.j.nieuwschepen@planet.nl
Penningmeester
Joke van der Ven
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Ledenadministratie
fam.vanderven@casema.nl
Bestuurslid
Emmy van
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Wijngaarden
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Bankrekening: NL30 RABO 0105 812 838 t.n.v. PCOB te AMERONGEN/ELST
De contributie voor 2021 bedraagt: alleengaand 31,00 euro, echtpaar/leefverband 2 personen 51,00 euro
Aanmelden of beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk plaats vinden, zenden aan penningmeester/ledenadministratie.
Belangrijke contactadressen:
“Samen op de Heuvelrug” van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar T: 0343565800, inloop wekelijks dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Bezoekadres Sociaal Dorpsteam Amerongen/Overberg locatie Allemanswaard 15, 3958 KA AMERONGEN
Wim Eimers
Hulp Belasting Aangifte (HUBA) Amerongen T: 0343-453033 E: wim.eimers@hetnet.nl
Rijbewijskeuring
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Auto vervoer
Vergadering of koffieochtend bezoeken? T: 0343755854 of 06-10611564
Tristan de Jonge
Eindredactie nieuwsbrief AMERONGEN/ELST T: 06-10611564
E: tristandejonge65@outlook.com
Koffie dinsdag 10.00 uur
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