Juni 2017
Secretariaat PCOB: Aalscholver 107, 3972 RL Driebergen (0343-512869)

Onze agenda:
Donderdag 8 juni: bezoek Slot Zeist, 13.00u.
Dinsdag 11 juli: kersentuin Cothen
Klaverjassen 2017: donderdagen 19jan, 9feb, 23mrt, 11mei (Nieuw Salem, 14-17u)
Vrijdag 13 oktober: PCOB Driebergen 35 jaar (noteert u alvast de datum?)

JUBILEUM
35 JAAR PCOB
De jubileumcommissie heeft de
plannen klaar voor de feestelijke
Jubileumviering op vrijdag 13 oktober
2017.
Er is een afwisselend dagprogramma
samengesteld.
Zet u de datum alvast in de agenda?
13 oktober van 10.00 tot 16.00 uur in
de Grote Kerk en zalencentrum Nieuw
Salem in Driebergen.

Van de voorzitter
“Gejaagd door de wind”
Gejaagd door de wind, die titel schoot door
mijn hoofd, toen we op weg waren naar ZuidFrankrijk. Op de ‘Route du Soleil’, in het
gehele Rhônedal, blies een stevige Mistral.
Prettig als je naar het zuiden rijdt en dan de
wind ‘in de rug’ hebt, maar het blijft opletten
geblazen, zeker tijdens rukwinden en inhalen.
Het zó worden voortgedreven geeft toch niet
zo’n rustig en ontspannend gevoel. Bij het
inrijden van een tolpoortje raak ik met de
caravanspiegel net even de betaalunit, de
spiegel verschuift en het zicht naast/achter de
caravan is weg. We stoppen even op een
stukje parkeerplaats net achter de tolpoortjes.
De sterke wind krijgt bijna grip op het
autoportier, vrachtwagens en auto’s trekken

op en denderen langs ons heen. Het is druk en
het lijkt of iedereen gehaast op weg is naar
het zuiden. De mistral maakt het nog
onrustiger en op dat moment kun je je
voorstellen hoe die wind, altijd maar die wind,
die onrust, greep op je kan krijgen.
Onwillekeurig gaan je gedachten naar Vincent
van Gogh, zeker als je richting St. Rémy de
Provence rijdt, hoe die wind hem tot grote
onrust, tot gekheid heeft gedreven!
Heerlijk als na een paar dagen de wind gaat
liggen, je je plekje hebt gevonden, de natuur
z’n geluiden weer prijs geeft en dan… zon, zee,
strand, een mooie Provence wijn, dat is rust
en genieten!
Wilt u ook zo’n heerlijk, rustig en
ontspannend gevoel? Meldt u dan nu reeds
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aan voor de viering van ons 35 jarig jubileum!
Laat u zich op die dag verzorgen, geniet van
het programma, de lunch en vooral van
elkaar!

De PCOB-Driebergen heeft bijna 450 leden en
de jubileumcommissie rekent dan ook op veel
leden….
Het is de afsluiting van een PCOB- periode en
straks het begin van KBO-PCOB.
Arie Kliphuis

Van de activiteiten commissie
Een stralende meimiddag met een donkere inhoud.
Met 16 mensen brachten we op 11 mei een bezoek aan Kamp Amersfoort.
Zo dichtbij en zo onbekend voor velen. 37.000 mensen zaten hier voor kortere of langere tijd
gevangen. De gids, die ons rondleidde vertelde boeiend en beeldend de geschiedenis van hen die
hier door de bezetter in de jaren 1941 tot en met 1945 vernederd, gemarteld en vermoord werden.
Hoewel er van dit oorspronkelijke doorgangs- en strafkamp nog maar enkele gebouwen
overgebleven zijn, kregen we een duidelijk beeld van de verschrikkingen die hier plaatsvonden.
Onder de indruk van alles wat we hoorden en zagen was er heel veel om over na te denken.
Binnenkort komen foto’s op de website www.pcobdriebergen.nl. Voor degenen die niet in de
gelegenheid waren mee te gaan raden we een bezoek aan deze plek van harte aan.
Bezoek aan Slot Zeist
Zoals al eerder is aangekondigd willen we op donderdag 8 juni a.s. een bezoekje brengen aan de
expositie van het werk van Janneke Brinkman in Slot Zeist. We waarderen het dat een van onze
leden deze suggestie heeft aangedragen!
Het thema van deze expositie is “25 jaar, een passie voor bloemen.” Janneke Brinkman is biologe en
vanuit die professie maakt ze al een kwart eeuw de mooiste arrangementen van bloemen en dieren.
in haar tekeningen en schilderijen.
We willen om 13.45 uur vertrekken vanaf parkeerterrein De Sluis, zodat we om 14.00 uur bij het Slot
zijn. De toegangsprijs is €. 5.50, heeft u een Museum Jaarkaart dan kost het u €.4.50 .
U kunt zich tot 7 juni aanmelden bij Gerda Nauta, tel.0343 517306 of bij Margo Visser, tel.0343
516316
Kersenfeest in Cothen
Traditiegetrouw gaan we op dinsdag 11 juli weer naar de Kersentuin in Cothen. Elk jaar weer een
smakelijk en gezellig uitje om de zomer te vieren. In de volgende Nieuwsbrief meer daarover maar
de datum kunt alvast noteren.
Jubileum PCOB
Heeft u de datum genoteerd? 13 oktober a.s.

Mijn Buurt Agenda App
Stichting BuurtWelzijn heeft samen met de Bibliotheek Z-O-U-T de app 'MijnBuurtagenda'
ontwikkeld. Hiermee kunnen inwoners activiteiten vinden en delen. De app is te downloaden via de
AppStore en de PlayStore
Bereikbaarheid Sociale Dorpsteams
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De Sociale Dorpsteams zijn bereikbaar van 09.00-13.00 uur, (0343) 56 58 00. U kunt hier terecht met
vragen over zorg en welzijn, geldzaken en jeugdhulp.
24 mei: Informatieavond groepsinkoop zonnepanelen
Samen met het Regionaal Energieloket komt er een inkoopactie voor zonnepanelen. Wilt u meer
weten over de actie? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 24 mei in het Cultuurhuis in
Doorn.

Levensbestendig wonen
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een eigen woning? Denk dan nu na over hoe u in de toekomst wilt
wonen. Controleer uw huis met het oog op de toekomst. Welke obstakels treft u aan? Welke
ongemakken voorziet u of zijn er risicovolle situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlichting,
drempels, gladde oppervlakten, doorgang en bereikbaarheid. Het project 'Uw huis uw toekomst'
kan hierbij helpen.

Woonadviseurs
Ben u niet zeker over bij de keuzes die u moet maken? Vraag dan ondersteuning van een van de
woonadviseurs. De woonadviseur komt de situatie bij u thuis bekijken en geeft een onafhankelijk
advies. U blijft uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. De woonadviseurs
zijn bereikbaar via het Servicepunt in uw dorp, (0343) 56 58 00.
Onze woonadviseurs voor Driebergen zijn: Ric Hettinga en Bram Hoeksema.

Gaat weg:
Perspectief (pcob) en Nestor (kbo) verdwijnen binnenkort.
Maar komt terug als: WijSr.

Dit mag wel even gezegd worden:

Hulde aan Nel v.d. Meer en Bram Dekker voor de
organisatie van de Vakantieweek!
De tevredenheid van de groep wordt hier nog maar een
keer aan jullie overgebracht.
En dan nog wat: Bram, van harte gefeliciteerd met je
koninklijke onderscheiding!

BuurtWhatsApp-groepen
Op www.heuvelrug.nl/buurtwhatsapp is er meer hierover te vinden.
Huiseigenaren kunnen eigen woninggegevens controleren
Ga naar de website [www.bghu.nl] en log via de DigiD in op het digitaal loket /Mijn BghU.
Internetcafé voor senioren
Voor alle vragen over o.a. internet, computer, laptop, smartphone.
Locatie: Woon en Zorgcentrum SparrenHeide, Sparrenheide 1, Driebergen.
Voor aanmelding is daar een inschrijfformulier verkrijgbaar (of bij de secr.).

Programma:
9.30: Zaal open en ontvangst met koffie +
10.30: Welkom door de voorzitter
Opening door Manon Vanderkaa, directeur KBOPCOB
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11.00: Lezing door Jan Terlouw over ’Ouder
worden in de hedendaagse samenleving’
12.30: Luxe lunch en ontmoeting, inclusief
fotopresentatie 35 jaar PCOB-Driebergen
14.00: Cabaretprogramma met Charlotte Glorie
15.30: Afsluiting
Napraten en ontmoeting met een drankje en een
hapje
Voor deze jubileumdag vragen wij van u een bijdrage van € 10,- per persoon. Als u dit
bedrag overmaakt naar bankrekening NL 35 RABO 0103 3707 73 t.n.v. PCOB-Driebergen,
met vermelding ‘jubileumviering’, dan bent u ingeschreven voor deze feestelijke dag!
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