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Onze agenda:
Vrijdag 16 december: Kerstdiner (info staat in de flyer in Perspectief)
Maandag 9 januari 2017 (14u, Parklaankerk): Ledenvergadering (dhr.J.Roest – Antartica)
Vakantieweek 2017: Lunteren (29/4-6/5)
Klaverjassen 2017: donderdagen 19jan, 9feb, 23mt, 11mei (NieuwSalem, 14-17u)

Samenwerking KBO-PCOB
Woensdagmorgen 16 november j.l. vond een “historische” ontmoeting plaats tussen de besturen van
KBO en PCOB Driebergen/Heuvelrug.
Naast kennismaking was het hoofdthema: Samenwerking, ten behoeve en ten voordele van de
leden!
Landelijk wordt al geruime tijd gesproken over samenwerking tussen KBO en PCOB. Recentelijk is er
een gezamenlijk Verenigingsbureau KBO-PCOB opgericht van waaruit deze samenwerking duidelijk
vorm en inhoud moet krijgen.
Op de Heuvelrug willen we ook graag die samenwerking, lokaal/gemeentelijk, inhoud geven.
Allereerst maken we het dorp Driebergen tot ‘speerpunt’ van onze gezamenlijke activiteiten, wel met
de bedoeling om het een Heuvelrugbrede “uitstraling” te geven. Ook de andere PCOB afdelingen op
de Heuvelrug voelen zich nauw betrokken bij deze samenwerking.
Verheugend is dan ook de grote belangstelling voor het gezamenlijke Kerstdiner op 16 december in
Champ ‘Aubert!
De volgende stap zal zijn om begin 2017 de Nieuwsbrieven van KBO-Heuvelrug en PCOB-Driebergen
samen te voegen, zodat al onze leden op de hoogte zijn van elkaars- en gezamenlijke activiteiten.
Uiteraard betekent dit ook een uitnodiging aan allen om daaraan deel te nemen!
Medio januari 2017 zullen de besturen elkaar opnieuw ontmoeten om de samenwerking verder uit te
werken. Om het met de oud-CDA voorman Lubbers te zeggen: “we gaan verder…al werkende weg…”.
Cees de Graaff, voorzitter KBO-Heuvelrug
Arie Kliphuis, voorzitter PCOB-Driebergen
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Van de voorzitter
Vervolg: ….wat doen wij fout…!?

Reacties

Op mijn vraag en verzuchting: “…wat doen wij fout…!? in de Nieuwsbrief van november zijn gelukkig
reacties binnengekomen. Het is niet zo, dat de telefoon roodgloeiend heeft gestaan, maar de
gevreesde oorverdovende stilte is gelukkig uitgebleven.
De meeste reacties waren in de trant van: het gaat best goed, er wordt veel goed werk verricht; er is
in Driebergen e.o. al veel te doen..; we gaan heus graag, maar niet naar elke bijeenkomst; de formule
is goed: 4 tot 5 x een lezing, 4 tot 5 x een andere activiteit.
Ook zijn er suggesties gedaan, zoals: probeer eens een andere aanvangstijd; start een activiteit
gevolgd door bv. een lunch; een activiteit in de avonduren (voor jongere werkende senioren); een
koffieochtend 1 x per week, of 1 x per 2 weken.
Al met al zijn deze suggesties zeker bruikbaar. We hopen wel op leden, die voor de uitvoering van
deze suggesties hier mede hun schouders onder willen zetten.
Even hebben we gedacht om via een mini enquête naar uw wensen en ideeën te gaan vragen. Gezien
de drukte in deze maanden, houden we het voorlopig bij vragen te stellen aan bezoekers van onze
activiteiten. Ook op de avond van het Kerstdiner zullen we wat ‘steekproefjes’ nemen. Uiteraard
willen we ook nog graag heel veel andere leden bereiken!
Een woord, belletje, mailtje, briefje het kan/mag allemaal! Heel graag zelfs!
Heel blij zijn we ook met de constatering, dat de Nieuwsbrief goed gelezen wordt!
Arie Kliphuis

Van de Activiteitencommissie
Maaltijd in Valkenheide
Op maandag 14 november waren we met 20 personen te gast in Scholengemeenschap Valkenheide
waar de kok met zijn helpers een voortreffelijk driegangendiner hadden voorbereid. De tafels waren
feestelijk gedekt en de stemming was opperbest. De derdejaarsleerlingen die in hun lesuur vakkundig
de bediening voor hun rekening namen, deden alles om het ons naar de zin te maken. Alle lof voor
kok Edwin Wildeman en de docent, die de maaltijd tot een succes maakten!
Ledenbijeenkomst maandag 9 januari 2017 (Parklaankerk, 14 uur)
Op deze eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar neemt de heer Jan Roest ons mee naar
Antarctica. Dit stuk aarde spreekt tot de verbeelding van velen. Als vakantiebestemming zal het niet
gauw gekozen worden.
Alleen de naam al geeft een beeld van ontberingen en afzien in eindeloze ijs- en sneeuwvlakten maar
of dit werkelijk zo is als je daar verblijft zullen we horen in zijn lezing. De heer Roest werkte bij het
KNMI in De Bilt als meteorologisch waarnemer en verbleef in die hoedanigheid ruim een jaar op de
Koning Boudewijn Basis op Antarctica. Hij zal vertellen over zijn belevenissen daar en in beelden
laten zien wat dit eenzaamste, hoogste en koudste continent op aarde met een mens kan doen…
Na dit koude verhaal kunnen we met elkaar een glas warme Glühwein heffen als toost op het
nieuwe jaar!
Doppenspaarplan – Exit
Er heerst her en der verwarring over het wel of niet doorgaan van het sparen van doppen. Het
sparen van doppen gaat gewoon door maar het KNGF heeft besloten nog maar op vier plekken,
verspreid in het land, de doppen op te halen. Dit heeft te maken met de hoge kosten die het
meebracht om in het hele land de verzamelde doppen op te halen. Dit houdt in dat bij het Zwembad
in Driebergen, waar ook een depot is gevestigd, geen doppen meer opgehaald worden door KNGF.
Het dichtstbijzijnde depot voor ons is nu Amstelveen.
Ongetwijfeld zal het consequenties geven voor de opleiding van de geleidehonden want landelijk
worden miljoenen doppen gespaard en die moeten nu noodgedwongen in de plastic-containers
verdwijnen. We vinden het heel spijtig dat dit nu zo verloopt en we hopen met zijn allen dat er, met
name voor de mensen die afhankelijk zijn van hulphonden, andere mogelijkheden gevonden worden.
U allemaal nogmaals heel hartelijk dank voor het sparen!
2

Rest ons nog u allen een goede eindejaarstijd te wensen en we hopen elkaar in het nieuwe jaar weer
regelmatig te ontmoeten.
Margo Visser, Gerda Nauta

Vakantieweek naar Lunteren van 29 april – 6 mei 2017
Na een geslaagde reis naar Millingen aan de Rijn organiseert de PCOB-Driebergen samen met de
Protestantse Gemeente van Driebergen voor 2017 een reis naar Lunteren op de Veluwe.
Er is gekozen voor “Parkhotel Hugo de Vries” in de plaats Lunteren.
Een prachtig drie sterren parkhotel.
De reis is bedoeld voor mensen die voor zich zelf kunnen zorgen. Er gaat geen verpleging mee.
Als u bij het lopen een rollator nodig hebt, is dat uiteraard geen probleem.
“U verblijft samen of alleen in een prachtige twee persoonskamer, zonder drempels inclusief
algehele verzorging.”
Een hele dagtocht, twee halve dagtochten, alle entreegelden, de fooien,
de reisbegeleiding en ook de heen en terugreis met de bus is bij de prijs inbegrepen.
De drankjes die u zelf bestelt, moeten bij vertrek afgerekend worden.
De prijs voor een twee- persoonskamer bedraagt dit jaar slechts € 520,= p.p., voor een éénpersoonskamer € 590,=. Exclusief annuleringsverzekering.
De reisleiding is weer in handen van Bram Dekker en Nel van der Meer.
Voor inschrijfformulieren en informatie kunt u terecht bij Nel van der Meer, Coolsmahof 4
Driebergen. Tel: 0343 51 40 79.

IKO-lezing
Woensdag 14 december (10.00 uur) gezamenlijke lezing in de Grote Kerk, ingang De Lei 86“: A
Christmas Carol van Charles Dickens” verbeeld door Ruud en Marijke Bartlema, die voor deze
gelegenheid verkleed zijn en samen met vrienden het geheel een sprookjesachtige uitstraling geven.
Het geheel wordt met muziek omlijst.
Dit verhaal brengt u terug naar het 19e eeuwse Engeland en vertelt over de wonderlijke belevenissen
van Ebenezer Scrooge. Hij wordt in een drietal opeenvolgende nachten bezocht door een drietal
Geesten; die van het verleden, het heden en de toekomst. De Geesten confronteren hem alle drie
met die kanten in zijn leven die hij heeft weggestopt en zo wordt hij voor de keuze gesteld:
veranderen of sterven. Een wereldberoemde Kerstvertelling die deze morgen tot leven komt.

Notariële zaken
In de laatste ledenvergadering heeft mw.Van Amerongen het een en ander besproken over het
Levenstestament. Op het kantoor van Heuvelrug Notarissen (Hogesteeg 1) zijn de door haar
genoemde brochures af te halen. Het gaat over Levenstestament, en Gevolmachtigde bij een
levenstestament. Ook kan vrijblijvend een oriënterend gesprek worden aangevraagd (528080).

De PCOB heeft de Anbi-status: wellicht kunt u door uw

giftenregeling ook ons werk een

beetje steunen.
NL35 RABO 0103 3707 73 t.n.v. PCOB Driebergen.

Bridge op maandagmorgen
Op maandagmorgen is de Driebergse bridgeclub actief in De Vijver , Vijverlaan, Driebergen.
Er wordt gespeeld van 9.30-12.15. Wie zich wil aanmelden kan dat doen bij mw.Marie Rollingswier
(0343-515791). Van harte welkom!

Internetcafé voor senioren is verhuisd naar Sparrenheide
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In het Woon- en zorgcentrum Sparrenheide is het Internetcafé M@X weer voortgezet, met
computerfaciliteiten en internet, bedoeld voor de senioren van de Utrechtse Heuvelrug en
omliggende gemeenten.
Aanmelden kan met het inschijfformulier dat is af te halen bij de receptie van Sparrenheide,
Sparrenheide 1, Driebergen (of verkrijgbaar bij de secr.).

Het Zorg Pluspunt is verhuisd …
Van Hoofdstraat 73 naar Loolaan 70, 3971 PP Driebergen (voormalige garage).

De PCOB Ledenraad is op zoek naar u!
Graag vragen wij uw aandacht alvast voor 2017. Voor de tweede keer vinden dan verkiezingen plaats
voor de PCOB Ledenraad. Om goed beslagen ten ijs te komen, is het nodig daar nu al de gedachten
over te laten gaan. De 36 leden zijn gekozen per provincie en vertegenwoordigen alle PCOB-leden.
De Ledenraad houdt toezicht op het bestuur en geeft goedkeuring aan jaarrekening, jaarverslag,
begroting en jaarplan. Ook besluit ze over koers en strategie van de vereniging. Dit betekent dat wij
een gezaghebbende rol mogen vervullen.
Bij de verkiezingen worden alle Ledenraadsleden opnieuw gekozen. Enkelen hebben om
gezondheidsredenen vroegtijdig afscheid genomen, anderen zullen zich niet herkiesbaar stellen.
Twaalf provinciale kiescommissies gaan aan de slag om kandidaten te werven en te selecteren op
basis van een vastgesteld profiel.
Is de PCOB Ledenraad iets voor u? Bent u maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in
ouderenbeleid en onderwerpen die senioren raken? Wilt u uw ervaring inzetten voor een stevige
positie van ouderen in de samenleving?
In september 2016 is per provincie een kiescommissie ingesteld. De provinciale kiescommissies
worden ingesteld en benoemd door het landelijk bestuur van de PCOB. De kiescommissie is per
provincie verantwoordelijk voor de werving en de selectie van kandidaten die op de kieslijst komen,
het tellen van de stemmen en het informeren van het landelijk bestuur en de kandidaten over de
uitslag van de verkiezingen. Het landelijk bestuur is ervoor verantwoordelijk om de verkiezingsuitslag
te (laten) communiceren in de vereniging PCOB.
U kunt het aanmeldformulier (pdf) uitprinten of desgewenst een papieren versie opvragen bij het
verenigingsbureau van de PCOB door een mail te sturen naar pcobkiest@pcob.nl of te bellen met
038-422 55 88. Stuur dit formulier op naar het volgende adres:
PCOB, Postbus 1238, 8001 BE ZWOLLE. (www.pcob.nl)
-*-
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