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

Onze agenda:
Donderdag 11 mei: bezoek aan Kamp Amersfoort, 13.30u.
Vrijdag 8 juni: bezoek Slot Zeist, 13.00u.
In juli: kersentuin Cothen
Vakantieweek 2017: Lunteren (29/4-6/5)
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 is druk bezig
met de plannen voor de feestelijke
Jubileumviering op vrijdag 13 oktober
2017.
Er is al 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

Woord van de voorzitter
Geluksmomentje
Waarschijnlijk is het u ook opgevallen, hoe
vaak er tegenwoordig over geluk geschreven
wordt. Ik doel hier op het onderzoek enige tijd
geleden om uit te vinden in welke landen de
mensen het gelukkigst zijn en waar vandaan
dat geluk dan wel komt. Typisch voor ons
Nederlanders: wij willen zoiets graag weten en
het liefst hangen we nog een bladzijde vol met
statistieken er aan vast. Eén van de conclusies
was, dat geluk niet bestaat uit het hebben van
veel geld, macht of invloed. Het zit vooral in
de kleine geluksmomenten en in de mensen
om je heen, waar je iets om geeft en die ook
iets om jou geven!

Ook de KBO-PCOB wil het geluksgevoel meten.
Kort geleden werd het PCOB-panel
uitgenodigd om digitaal je ‘geluksgevoel’
kenbaar te maken. Vragen als: “wanneer was
u het gelukkigst: toen u kind was, tijdens uw
tijd in het arbeidsproces of is uw huidige
levensfase misschien wel de gelukkigste uit uw
leven. Heeft u anderen nodig om echt gelukkig
te zijn, of zit het geluk in jezelf? KBO-PCOB wil
graag weten hoe gelukkig u bent, waaruit u
uw geluk haalt. Wij nodigen u daarom van
harte uit mee te doen met het Grote
Geluksonderzoek.”

Met het invullen kan men ook nog mee loten
voor een waardebon van € 20,-. Het invullen is
nog wel een ‘dingetje’ zoals ze tegenwoordig
zeggen. Heden en verleden vragen veel en
extra aandacht in zelfonderzoek..
Voordat ik de enquête ging invullen, had ik net
mijn ‘geluksmomentje’ gehad, eigenlijk zelfs
twee momentjes! Mijn eerste: ik had net een
mooie fles wijn opgeduikeld en vervolgens
was het gelukt er een mooi gerecht bij te
maken voor een diner voor twee. Daarna
kwam ik tot de ontdekking, dat mijn vrouw
wel erg langdurig met een leerling op
examenteksten zat te ploeteren. Voor de

‘lekkere trek’ heb ik hen een tosti ham-kaas
gebracht. Een gelukzalige glimlach en de
opmerking ..wat lief!.. was mijn 2e
geluksmomentje..
Ook geeft het een goed gevoel, dat we als
jubileumcommissie erin geslaagd zijn het
programma en de begroting voor de
jubileumviering op 13 oktober rond te hebben
en dat bijzondere mensen daarvoor hun
medewerking hebben toegezegd.
Nu nog wachten op het geluksmoment als u in
grote getale aanwezig kunt zijn tijdens de
jubileumviering in oktober en we terug
kunnen kijken op een geslaagde dag!!

Arie Kliphuis

Van de Activiteitencommissie
Op 11 mei naar Kamp Amersfoort.
Een aantal mensen heeft zich al opgegeven om mee te gaan naar Kamp Amersfoort op donderdag 11
mei aanstaande.
We worden daar om 12.45 uur verwacht. Om 13.00 start de rondleiding met een gids.
Degenen die zich hebben aangemeld krijgen nog bericht van waar we starten en wie met wie
eventueel kan meerijden.
We gaan ervan uit dat we veel indrukken over datgene wat daar gebeurd is in de oorlogsdagen mee
naar huis zullen nemen aan het eind van die middag.
We lopen ook een stukje buiten, dus houdt u daar rekening mee wat schoeisel betreft.
8 juni Slot Zeist.
We gaan dan een bezoek brengen aan de expositie van het werk van Janneke Brinkman. We willen
op de parkeerplaats bij De Sluis verzamelen waar we om 13.00 uur vertrekken. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij Gerda Nauta, tel.0343- 517306 of bij Margo Visser tel.0343- 516316.
Juli kersentijd.
Nu zijn de kersenbloesems nog volop te bewonderen maar we hebben plannen om traditiegetrouw
in juli weer naar de kersentuin in Cothen te gaan om te zien en te proeven wat er van die bloesems is
gekomen De juiste datum is nog niet bekend maar in de Nieuwsbrief van juni leest u daar meer over.
Jubileum PCOB 35 jaar
De plannen voor de viering van ons 35jarig bestaan nemen vaste vormen aan.
Heeft u de datum al genoteerd?
Op 13 oktober wordt u allen vanaf 9.30 uur verwacht in een van de zalen bij de Grote Kerk aan de
Hoofdstraat. De voorzitter van het Landelijk Bureau PCOB/KBO zal het startschot geven voor die dag.
We hebben getracht een gevarieerd programma samen te stellen, waarin voor elk wat wils is
opgenomen.
Naast een lezing door een van onze bekende (oud)politici volgt na de luxe lunch een geanimeerd
programma dat verzorgd wordt door cabaretière Charlotte Glorie.

In de komende Nieuwsbrieven volgt verdere informatie.

