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Gelukkig, het gaat goed met het verdringen van COVID19. Dat
ligt aan de zomerperiode, waarin we ons meer naar buiten
begeven, maar bovenal is de reden dat nu veel mensen zijn
gevaccineerd. Wij denken dan ook dat de meeste PCOB-leden
inmiddels hun 2e prik hebben gekregen. Wij mogen ons nu
verheugen op belangrijke versoepelingen, waardoor alles
steeds meer wordt als ‘het oude normaal’.
Desondanks durfde het bestuur het nog niet aan met elkaar een
bezoek te brengen aan de kersentuin in Cothen bij het fruittelersbedrijf van de familie Vernooij.
Dus ook dit jaar gaat ons jaarlijks uitje, net als vorig jaar, niet door. In plaats daarvan hoopt het
bestuur u te verrassen met de kersenbonbons, die u bij deze Nieuwsbrief ontvangt.
Wij wensen u een goede zomerperiode toe en blijf gezond.
Starten in september
Natuurlijk kijken wij vooruit en hopen we dat wij vanaf september weer
kunnen starten met onze activiteiten. In de volgende Nieuwsbrief van
september volgt hierover nader bericht.
Deze zomer buiten koffiedrinken in de tuin
Uit reacties op de aankondiging in de vorige Nieuwsbrief is
gebleken dat er voldoende belangstelling is om samen in
de tuin koffie/thee te drinken. Het is fijn dat Linie van
Holland haar tuin hiervoor beschikbaar stelt. Nu hopen we
op mooi, droog weer op dinsdagmorgen 13 juli 2021, want
anders kan het niet door gaan.
Wij verheugen ons er op elkaar eindelijk weer te kunnen ontmoeten op:
dinsdag 13 juli, vanaf 10.30 op Zuylestenseweg 4 in Amerongen.
U kunt zich voor deze koffieochtend nog aanmelden bij Joke van de Ven, ook voor vervoer
(tel.: 0343-755854).
Lief en Leed
Wij hebben het bericht ontvangen van het overlijden van mevrouw Mary Jonker op 99 jarige
leeftijd. Zij overleed op zondag 30 mei in aanwezigheid van haar goede vriendin. In 1998 is haar
man overleden. Zij hadden een geadopteerde dochter, die woont in Costa Rica. Mevrouw Jonker
woonde haar laatste jaren in Elim. Zij was een stil lid van onze PCOB.
Wij wensen de heer Kallenbach van harte een goed herstel toe. Via een revalidatie in de
Engelenburgh te Veenendaal, is hij inmiddels weer thuis.
Verder denken wij aan onze leden die met ziekte zijn geconfronteerd. Wij wensen hun sterkte toe
in het dragen van deze pijn.

De laatste maanden zijn er bij het Seniorenplatform Utrechtse
Heuvelrug een aantal klachten binnengekomen over :
Staat van de trottoirs en dan met name het gevaar door tegels
die los liggen en/of deels omhoog liggen en overhangend (privé)
groen op trottoirs. Middels onze contacten is hier aandacht bij de gemeente voor gevraagd. De
gemeente heeft toegezegd naar de meldingen te kijken en zo nodig maatregelen te nemen. Hierbij
is het ook juist van belang bij constatering van dergelijke onveilige situatie direct de gemeente te
informeren al of niet vergezeld van een foto. Dit kan digitaal, via Whatsapp of telefonisch.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept de Tweede Kamer op om
haar steun uit te spreken om de maximering van de eigen bijdrage
geneesmiddelen in 2022 te verlengen. Daarnaast is er tijdig actie
van de Kamer nodig om te voorkomen dat het eigen risico volgend
jaar automatisch gaat stijgen. Marcel Sturkenboom, directeur
KBO-PCOB: “Met onze oproep staan we achter de wens van
minister Van Ark. Zij wil voor de zomer duidelijkheid hebben, wij
ook. Dit moet snel geregeld worden, voordat dit de portemonnee
van veel mensen, waaronder senioren, raakt.”

Wees digi-aardig, pas op voor een digitale lockdown
Nederland smacht ernaar om weer op pad te kunnen. Het digitale
coronapaspoort gaat hierin een belangrijke rol spelen. Maar deze app
moet niet ongemerkt een digitale lockdown veroorzaken. Zo
waarschuwt Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB.
Want niet iedere oudere bezit een (geschikte) smartphone.
Activiteiten t/m december 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
Colofon
telefoon
adres en e-mailadres
Voorzitter
Leo Faber
0343452089
Kon. Emmalaan 20, 3958 GV AMERONGEN
leo.faber@ziggo.nl
Secretaris
Anton Nieuwschepen
0343453227
Burg.Jhr.H.vd. Boschstraat 6, 3958 CD AMERONGEN
a.c.j.nieuwschepen@planet.nl
Penningmeester
Joke van der Ven
0343755854
Kon. Julianalaan 34, 3958 VH AMERONGEN
Ledenadministratie
fam.vanderven@casema.nl
Bestuurslid
Emmy van
0343456628
In de West 16A, 3958 GC, AMERONGEN
Wijngaarden
wijngaem@xs4all.nl
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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