Na 40 jaar: EEN NIEUW BEGIN
Zowel de plaatselijke ouderenorganisatie KBO als die van de PCOB zijn 40 jaar geleden opgericht.
Het doel was en is nog steeds: de onderlinge contacten tussen ouderen versterken en opkomen voor de
belangen van ouderen. In die eerste veertig jaar is er veel bereikt: In samenwerking met de andere
ouderenbond hebben we via het Seniorenplatform een gewaardeerde adviesfunctie voor het gemeentebestuur van de Utrechtse Heuvelrug. En onze landelijke bonden zijn gesprekspartner voor de regering.
Ook aan de onderlinge contacten zijn veel initiatieven gewijd: vakantiereizen, uitjes naar kersenhutten en
kloosters, boeiende en minder boeiende lezingen, kleuren en kaarten. En bij al die activiteiten gaat het om
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee!
In de afgelopen jaren is ook nagedacht over de toekomst van de plaatselijke ouderenorganisaties. Net als de
landelijke bonden vinden ook wij plaatselijk dat we de krachten moeten bundelen als KBO en PCOB.
Natuurlijk gaat dat niet vanzelf, er zijn cultuurverschillen tussen protestanten en katholieken. En soms leiden
die tot strubbelingen en af en toe klikt het ook niet tussen mensen.
Maar we gaan door op het ingeslagen pad: de activiteitencommissies werken samen en maken een
programma voor alle leden. KBO en PCOB doen gezamenlijk aan ledenwerving, onder andere op de markten
in de Heuvelrugdorpen. De besturen komen structureel iedere twee maanden bijeen om er allerlei
gezamenlijke onderwerpen te bespreken.
Nu is er ook weer een gezamenlijke nieuwsbrief KBO-PCOB. U houdt deze in uw handen. En daarin leest u
over ons jubileum, dat ook gezamenlijk wordt gevierd op 13 oktober a.s. : het wordt een feest met een
serieuze ondertoon. Als ouderen maken we ons zorgen over het klimaat, zeker met het oog op de toekomst
van jongeren, daar staan we bij stil en moeten we met elkaar iets aan gaan doen. Het heet Senioren-Festival
met lekker eten, drinken en praten, lekker zingen en wie wil kan een dansje maken.
We gaan met vertrouwen de komende jaren tegemoet!
Cees de Graaff, voorzitter KBO
Bram Dekker, bestuurslid PCOB

Agenda
Datum

Activiteit

Locatie*

29 augustus

Mantelzorg, contactgroep dementie, zie blz. 2

de Ontmoeting

31 augustus

Cursus: kennismaking met de iPad, zie blz. 2

Nieuw Salem

1 en15 september

Koffiedrinken, 10.30 uur

Nieuw Salem

7, 14, 21 en 28 sept.

Koffiedrinken, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

‘t gebouwtje

1, 8, 15, 22 en 29 sept. Koffiedrinken, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Ontmoetingskapel

8 september

Kleuren, 10.30 uur

de Ontmoeting

8 september

Nieuw Salem

10 en 11 septemner

Kaarten, 13.15 uur, zie blz. 2
Open Monumentendagen, zie blz 3

20 september

E-bike fietstocht, zie blz. 2

20 september

IKO muziek, zie blz. 2

de Grote Kerk

22 september

Prinsheerlijke Verwendag, zie blz. 3

de Grote Kerk

22 september

Puzzelen, 10.30 uur

de Ontmoeting

*Voor adressen zie einde nieuwsbrief
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Mantelzorg, contactgroep dementie
Op maandagochtend 29 augustus van 10.30 tot 11.30 uur en maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur zal in De Ontmoeting in Driebergen een
bijeenkomst zijn voor mantelzorgers voor mensen met dementie.
Onder begeleiding van Carla Greeven van Humanitas zal het delen van
ervaringen centraal staan.
Voor mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan het een steun zijn
en nieuwe inzichten geven.
U kan zich aanmelden uiterlijk donderdag 25 augustus voor 13.00 uur
onder vermelding van ochtend/middag.
Bel of mail met Humanitas, 06 3512 2389 of heuvelrug@humanitas.nl

Ipad kennismaking
Op woensdag 31 augustus start de 4e sessie van de cursus kennismaking met de iPad.
We starten om 14.00 uur in een van de zalen van Nieuw Salem,
informatie bij Frank Piersma, e-mail: piersmaf53@gmail.com

Wij gaan weer kaarten

voor e
m

Donderdag 8 september bent u na 2,5 jaar weer welkom om samen een kaartje te
leggen in Nieuw Salem. U bent vanaf 13.15 uur welkom.
Om 13.45 uur gaan we van start om gezellig 2.5 uur te klaverjassen of te jokeren.
De kosten zijn 3.00 euro en de eventuele drankjes, die genuttigd worden zijn
voor eigen rekening. Normaal hoeft u zich niet van tevoren aan te melden, maar
omdat het weer de eerste keer is na lange tijd vraag ik u om het nu wel te doen en wel
voor dinsdag 6 september.
Vooraf aanmelden:
per telefoon 06 3761 6056 (José Keijzer) of via de mail kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com

E-bike fietstocht
Dinsdag 20 september willen wij gaan fietsen.
De bedoeling is op de eigen E-bike lekker een rondje te maken in onze eigen omgeving.
Ik hoor u denken “nou, die eigen omgeving die ken ik wel”, maar hoe leuk is het juist dan
met een ander lid van de KBO-PCOB om je eigen omgeving met andere ogen te zien. Waar u
altijd langs fiets, ziet de ander als een onverwacht mooi iets!
Geef u op bij Ulla Marohn via de e-mail u.marohn@ziggo.nl.
Zet erbij hoe laat jij het liefst wilt starten en hoe lang je wilt fietsen.
Wij verzamelen de gegevens en organiseren op 20 september onze eerste fietstocht met
de E-bike.
Wil je meer informatie, bel dan naar 06 3761 6056 José Keijzer.

Iko muziek
Op dinsdag 20 september om 10 uur in de Grote kerk ingang de Lei beginnen de iko-ochtenden weer.
Bas Verheijden speelt samen met Frits de Zwaan fantastische muziek van Schubert.
Het belooft een sprankelende ochtend te worden.
Ter bestrijding van de kosten vragen we een bijdrage van € 5,--. incl. koffie.
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Van de Jubileumcommissie:
Verheugd presenteert de Jubileumcommissie u bij deze nieuwsbrief, namens
de besturen, een mooie uitnodigingsflyer voor het Jubileumfestival.
Via dit dagprogramma willen wij laten zien, dat onze Senioren organisatie
springlevend is en midden in de samenleving staat!
De opening zal verricht worden door de ‘landelijk’ directeur van de KBO-PCOB.
Het onderwerp ‘klimaat en klimaatverandering’ is geen gemakkelijk thema, maar wel van urgent belang
voor ons en voor de volgende generaties!
Het ochtendprogramma zal afgesloten worden met een verrassende mededeling.
De workshops ‘s middags bieden muziek, dans, zang en discussie.
Na sluiting van de inschrijving wordt de verdeling over de workshops en de zaalindeling gemaakt.
Vermeldt u a.u.b. uw keuze A, B of C en indien mogelijk een tweede keuze.
Indien u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de Activiteitencommissie, José Keizer 06 3761 6056
of Bram Dekker 0343-518826.
Wij hopen op heel veel inschrijvingen!!
Tot 13 oktober.
Namens de Jubileumcommissie
Arie Kliphuis

Prinsheerlijke Verwendag
Op 22 september is de laatste van drie verwendagen dit jaar. Deze dagen zijn een groot succes en bestemd
voor mensen met een fysieke beperking of mensen die door omstandigheden niet meer met vakantie
kunnen. De folders liggen in de kerk of kunt u krijgen bij Ida van Duuren, tel. 0343-515793,
idavanduuren@gmail.com of Oranjelaan 42.
De kosten per dag zijn 15 euro. U kunt zich opgeven telefonisch of per mail.
Contactpersonen:
Ida van Duuren, tel. 06 1324 9834
e-mail: idavanduuren@gmail.com
Mieke Nijenmanting tel. 06 3806 3057
e-mail: m.nijenmanting@ziggo.nl
Betaling: vooraf via de bankgiro t.w. NL57RABO 0157 4981 23
t.n.v. Diaconie PKN Driebergen-Rijsenburg o.v.v. Prinsheerlijk verwendagen.
Na betaling bevestigen wij jullie inschrijving.
Welkom vanaf 10.15 uur in De Grote Kerkzaal van Driebergen. Het programma eindigt om 16.00 uur.

Open Monumentendagen 2022
De monumentendagen op 10 en 11 september staan dit jaar in het teken van
DUURZAAM DUURT HET LANGST. De overzichtelijke folder is verkrijg-baar bij
Koek en Ei op de Hoofdstraat en bij de tabakszaken Westeneng Traaij 81 en
Gerritse Traaij 108-e.
Er zijn weer veel monumenten te bekijken en op veel plaatsen klinkt muziek
van het Muziekfestival. Voor de kinderen is er een aantrekkelijk boekje met
foto’s van de Traaij, waarin te zien is dat er veel duurzame huizen en winkels te ontdekken zijn.
Op zondagmiddag 11 september is er om 14.30 uur een inleiding door Marjolein Tiemens.
Voor de leden van KBO en PCOB is er op maandagmiddag 12 september om 14.00 uur in de Grote Kerk
een middag over onze monumenten, aan de hand van de mooie collectie historische foto’s van de Traaij.
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Leeskring
Lees je graag Nederlandstalige of in het Nederlands vertaalde literatuur én lijkt het je
leuk om in een kleine groep van zes tot acht vrouwen een boek te bespreken?
Dan is deze oproep misschien iets voor jou.
Ik ben per 31 maart 2022 in Driebergen komen wonen. De afgelopen acht jaar was ik
bij een Leeskring in mijn vorige woonplaats.
Dat is me zo goed bevallen dat ik wil kijken of er hier in Driebergen-Rijsenburg ook een
dergelijke Leeskring opgezet kan worden. De Leeskring zal een duidelijke structuur, met het boek centraal
hebben, maar gezelligheid mag er gerust bij zijn.
Heb je meer informatie nodig of wil jij je aanmelden bel mij:
Nicolette Verkleij 06 1090 9080 of stuur een whatsapp.

Ledenmutaties PCOB

Ledenmutaties KBO

Nieuw lid:
dhr. Klaas Soethout
Overleden:
mw. C.H. Koedam, Driebergen
Opgezegd:
mw. J.C. de Zwaan
Verhuisd:
Familie A. Nauta, binnen Driebergen
mw. E.C. Reeders-Baas, binnen Driebergen

Nieuwe leden:
mw. O.C. Damen
dhr. W.A.M. van Rijnsoever
mw. van Rijnsoever-Clabber
mw. A. Snel
mw. N. C. Verkleij
dhr. R.G. Vissers
Overleden:
mw. D.J.M.A. van Doorn-van Bruggen
mw. J.C.H. ter Haar
mw. M.W.R. Hak
mw. A.J.M. Maas-Bijker
mw. M. Radstok-van Schaik
dhr. A. Stokkel
Opzegging diverse redenen:
dhr. L. Crijns

Contact met KBO Utrechtse Heuvelrug

Contact met PCOB Driebergen – Maarn

telefoon: 06 406 49 074
e-mail:
kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com
website: kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl
Activiteiten: José Keijzer:
tel. 06 3761 6056, e-mail: jcekeijzer@gmail.com
Postadres secretariaat: Rob van den Hoek
Park Sparrendaal 58
3971 SN Driebergen

e-mail:
secretarispcobdriebergen@outlook.com
website: pcob.nl/afdelingen/driebergen-rijsenburg
Activiteiten: Bram Dekker:
tel. 06 5374 7125, e-mail: bramdekker2012@gmail.com
Secretariaat: Bram Hijmans
e-mail: secretarispcobdriebergen@outlook.com

Nieuwsbrief:
Redacteur:
Richard Postma & Bram Dekker
Realisatie:
Paul Swaan

De nieuwsbrief van oktober verschijnt : 27 september
inleveren kopij uiterlijk : 17 september

Locatie

Adres

Locatie

Adres

de Ontmoeting

Hoofdstraat 113, Driebergen

‘t gebouwtje

Woudenbergseweg 52, Maarsbergen

Nieuw Salem

De Lei 86, Driebergen

Ontmoetingskapel

Kapelweg 45, Maarn
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