November 2017
Secretariaat PCOB: Aalscholver 107, 3972 RL Driebergen (0343-512869)
[www.pcobdriebergen.nl]

Onze agenda:
Dinsdag 7 november: presentatie sociale dorpsteams in de praktijk (Maarn, 15u) zie pag.4
Dinsdag 12 december: Kerstdiner kbo/pcob (Nieuw Salem, 17-20u) €19,50
Klaverjassen: 12 oktober / 2 november / 23 november (Nieuw Salem, 14u; €2,50)
Maandag 8 januari 2018: Iconen (Nieuw Salem, 14u.)

Inschrijving Kerstdiner:
De kosten zijn voor leden €19,50(introd. €24,50) en dat bedrag graag storten op:
NL35 RABO 0103 3707 73, t.n.v. PCOB Driebergen. Wilt U daarbij vermelden: Kerstdiner 2017.

Van de voorzitter
Dankbaarheid
Nog steeds geniet ik na van de viering van ons
35 jarig jubileum! De foto impressie van die
dag -nu ook te zien op onze website
www.pcobdriebergen.nl – brengt de fijne
sfeer van die dag mooi in beeld!

vooral van de plezierige sfeer. Manon
Vanderkaa liet weten: “….wat een prachtige
dag, een grote opkomst , uitstekende
verzorging en bovenal de zeer inspirerende
lezing van Jan Terlouw. In de pauze vertelden
veel bezoekers me hoezeer zij in positieve zin
door hem waren geraakt.”
En Jan Terlouw schreef terug: “….ik bewaar
ook een prettige herinnering aan de ochtend
en moge je gezondheid zich goed blijven
ontwikkelen!”
En dan staat er nu al weer een novembermaandactiviteit op de kalender!
Vervolgens treft u een ‘bijsluiter’ aan in de
november Nieuwsbrief. Een fraai vorm
gegeven UITNODIGING voor het Kerstdiner in
december.
Dit Kerstdiner vieren we ‘traditiegetrouw’
samen met de leden van de KBO en dit zal nu
plaats vinden in de Grote Kerk/Nieuw Salem.
Dit Kerstdiner wordt voorbereid door een
commissie bestaande uit leden van de KBO en
de PCOB.
Wij hopen, dat het bij u in de ‘smaak’ zal
vallen, zodat de aanmeldingen binnen zullen
stromen!
Arie Kliphuis

Als voorzitter mag je je gelukkig prijzen en
dankbaar zijn met een team van vrijwilligers,
jubileumcommissie en bestuursleden, die zo’n
dag tot een groot succes hebben gemaakt:
hulde! Zaterdagochtend na het feest lag er al
een bedankkaartje van een van de leden in
onze brievenbus! Hoe attent en wat een
compliment!
Al die positieve opmerkingen over de
sprekers, de feestelijke lunch en het
middagprogramma: het doet ons goed als
jubileumcommissie.
Onze sprekers, Jan Terlouw, Manon
Vanderkaa en Charlotte Glorie met haar
prachtige stem, pianospel en ‘doordenkliedjes’
zijn de volgende dag nogmaals hartelijk
bedankt voor hun bijdrage. Zij hebben laten
weten van de dag te hebben genoten en
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Van de Activiteitencommissie
Wat een prachtige dag was het, die dag van ons 35 jarig Jubileum! We zullen nooit meer
beweren dat vrijdag de 13e een ongeluksdatum is.
Al vroeg in de morgen kwamen onze leden vol verwachting naar Nieuw Salem waar de koffie
met feestelijk gebak al klaarstond.
De betrokken inleiding van de voorzitter van PCOB/KBO Nederland dwong respect af. De
lezing van Jan Terlouw, over veranderingen in de samenleving zullen we niet gauw vergeten.
De voortreffelijke lunch, verzorgd door Corrie Boereboom met haar helpsters, was gezellig
en geanimeerd. Het middagprogramma dat verzorgd werd door cabaretière Charlotte Glorie
was een mooie afsluiting van dit jubileumfeest. Maar bovenal: de sfeer wordt bij dit soort
gelegenheden bepaald door de gasten en daar heeft u allemaal aan mee gewerkt!
Mocht u er niet bij geweest zijn of het allemaal nog eens willen zien en horen dan is er de
mogelijkheid om op “Kerkdienst Gemist 13 oktober” alles nog eens de revue te laten
passeren.
Dat gaat als volgt: de beide dagsessies zijn nog weer na te kijken en te beluisteren via de website:
www.kerkdienstgemist.nl… en dan > provincie Utrecht... en dan >Driebergen... en dan >Grote Kerk
en dan staan er in het rijtje ’diensten’ 2 PCOB-verhalen.
Op onze website zijn ca. 50 foto’s geplaatst. Zo kunt u letterlijk ‘terugkijken’.
Novemberactiviteit

In deze maand is er geen ledenbijeenkomst gepland. We zouden echter graag met een
aantal mensen een bezoek brengen aan Museum het Catharijne Convent in Utrecht. Daar is
sinds kort een tentoonstelling te zien over Maarten Luther. Maarten Luther was o.a. een
populist, een revolutionair, een vrouwenhater en nog zo’n paar eigenschappen, die we niet
kennen uit de boekjes van school. Het is dit jaar precies 500 jaar geleden dat deze Maarten
Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Hiermee ontketende hij de
grootste revolutie in de Europese geschiedenis. In de tentoonstelling wordt op zoek gegaan
naar deze onbekende man achter 500 jaar reformatie.
Ieder die mee wil gaan op donderdag 16 november is welkom. De toegang tot het museum kost
€.11.- en is gratis met MuseumJaarKaart.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het vervoer door ons geregeld.
Aanmelden kan bij Gerda Nauta, tel 517306 of bij Margo Visser, tel 516316.
Ledenbijeenkomst januari 2018
Het is nog niet zo ver maar we verklappen alvast dat de ledenbijeenkomst op 8 januari 2018 in het
teken zal staan van Iconen. De heer Eltjo Limborg uit Zeist weet hier alles van. Hij heeft zich verdiept
in de oorsprong en geschiedenis van deze tak van kunst en verzamelt en schildert zelf ook iconen. In
de volgende Nieuwsbrief meer hierover.

Mutaties ledenbestand
Nog een goede maand…
en dan zitten we alweer in december. Dit stukje is alleen gericht aan hen die met het idee rondlopen
om te bedanken voor het lidmaatschap van de PCOB. Bent u echt van plan om uw lidmaatschap per
31 december 2017 te beëindigen, doet u dat dan wel voor 1 december a.s. Voor leden die na die
datum worden uitgeschreven moet onze afdeling ook nog in 2018 contributie betalen en omdat wij
dat liever niet doen krijgt u nog een accept-giro van ons. Beste mensen, dat kost ons dan veel geld!
Uw bedankje graag schriftelijk (Vossenkamp 59, 3972VH) of per e-mail (baukekingma@solcon.nl).
Bauke Kingma
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Dag van de Mantelzorg
10 november is het weer de Dag van de Mantelzorg. Rondom die datum worden er in de
Inlopen van de Sociale Dorpsteams in onze gemeente weer allerlei activiteiten
georganiseerd. Ook bestaat er voor mantelzorgers de mogelijkheid om tijdens die inlopen
het mantelzorgcompliment 2017 aan te vragen. Onder senioren zijn ook veel
mantelzorgers. Leest u maar mee:

Bent u mantelzorger? Dan verdient u een

COMPLIMENT!
Een mantelzorger is iemand die onbetaald hulp verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Het moet daarbij gaan om hulp
die de gebruikelijke zorg overstijgt. Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg die partners,
ouders, inwonende kinderen en/of huisgenoten elkaar geven. Bijvoorbeeld hulp bij het eten en
drinken, wassen en aankleden of koken en schoonmaken.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug waardeert de zware taak van mantelzorgers en als blijk van die
waardering wil zij mantelzorgers daarom jaarlijks een financieel compliment maken van € 50,-.
Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment? Neem dan
contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt. U kunt het mantelzorgcompliment ook
aanvragen via de website van de gemeente. Ga daarvoor naar www.heuvelrug.nl. Onder de button
‘Inwoner’ vindt u bij de mantelzorgondersteuning onder documenten het betreffende formulier.
Voor vragen over het mantelzorgcompliment kunnen u een mail sturen naar
willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl . Bellen kan ook naar nummer 0343- 56 56 00.

Van het Seniorenplatform
Wilt u een bijdrage leveren aan onze samenleving?
Vindt u de belangenbehartiging van senioren belangrijk?
Maak dan een stukje tijd vrij voor een bestuursfunctie in het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug.
We zijn een goed draaiende kleine en informele vrijwilligersorganisatie. Nu een paar ouderen plaats
gaan maken voor een of meer vitale jongere senioren, zoeken we contact met mensen die:
ca een halve dag per week beschikbaar hebben
belang hechten aan een goed seniorenbeleid
beschikken over goede contactuele eigenschappen
goed kunnen samenwerken in een team
out-of-the-box durven te denken.
Benader onze voorzitter (Arie Kliphuis, 0343 539339, 06 53818486, [a.kliphuis@ziggo.nl] Driebergen,
secretaris (Ton Beker, Maarn; 0343 442721, of 06 55100984) of communicatiedeskundige (Marjolein
Copier, 0343 442804, 06 46492141 [m.a.copier@planet.nl]. Een van de andere bestuursleden mag
natuurlijk ook!

Wat betekende onze belastingservice dit jaar voor onze afdeling?
Door vrijwilligers van onze afdeling is ook dit jaar weer hulp verleend bij de Aangiften IB 2016, en
tevens bij een aantal waar Zorg- en/of Huurtoeslag voor aangevraagd is of een wijziging is ingediend.
Voor het verzorgen van de aangifte zijn twee programma’s berschikbaar: Fiscaal Gemak, en het
programma van de Belastingdienst.
Het totaal Aangiften IB 2016 komt uit 98 stuks, 13 Huur-toeslagen en 16 Zorg-toeslagen.
Dit aantal komt nagenoeg overeen met het aantal van vorig jaar, echter niet volledig met het
programma van de Belastingservice (Fiscaal Gemak).

Presentatie sociale dorpsteams – uitnodiging aan u
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De sociale dorpsteams in de praktijk
Dinsdag 7 november 2017, 15.00 uur in het Trefpunt, Trompstaete 48, 3951WX Maarn
De sociale dorpsteams in de praktijk
presentatie door Ineke Knottnerus, coördinator sociale dorpsteams Utrechtse Heuvelrug.
De kop is er nu wel vanaf, van de sociale dorpsteams die in alle dorpen functioneren. Waar, wat doen
ze nu eigenlijk en wat doen ze niet? Welke kinderziekten hebben ze achter de rug en wat hebben ze
daarvan geleerd? Weten inwoners de weg naar de teams te vinden? Zouden ze niet een beetje meer
aan de weg moeten timmeren? Welke professionals zitten er in die teams? Met wie werken ze
samen? Wat gaat er beter dan vroeger? Wie stuurt de teams aan? Wat is de rol van de gemeente?
Hoe zit het met de privacy.
Al dit soort vragen (en de antwoorden) komen aan de orde in de presentatie die Ineke Knottnerus zal
verzorgen, aansluitend op de Bestuursvergadering van het Seniorenplatform. De lezing begint om
15.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

IKO-lezing
dinsdag 14 november: “De opkomst en neergang van de Mijnbouw in Limburg” door
Wiel Hoekstra (mijnwerkerszoon)
’t Hoge Licht, Klaproos 2, 10u.
Vanaf het begin 1900 heeft mijnbouw voor de steenkoolwinning zich snel ontwikkeld in Limburg,
maar vanaf omstreeks 1960 zette de neergang in. In 1965 werd de algehele sluiting aangekondigd
hetgeen gepaard ging met het verlies van 70.000 banen. De ingrijpende culturele, maatschappelijke
en economische aspecten van de opkomst en neergang zullen in
deze lezing aan de orde komen.
Wiel Hoekstra schreef een boek over dit onderwerp: “Mijn verleden”

IKO-lezing
woensdag 22 november: “Pieter Bruegel de Oude” door drs. Jan L. Timmerman.
Parklaankerk, Parklaan 7, 10u
Pieter Bruegel de Oude, ook wel genoemd de Boeren-Bruegel, werd in zijn tijd wel gezien als
opvolger van Jeroen Bosch. Maar zijn werk is menselijker, vriendelijker. Zijn geestige schilderijen “De
Spreekwoorden”en “De Kinderspelen”zijn nog altijd een groot plezier om naar te kijken. Daarnaast
schilderde hij indrukwekkende landschappen, herinneringen aan zijn reis naar Italië. Hij leefde in de
woelige tijd van de Beeldenstorm, de hertog van Alva en het begin van de Tachtigjarige oorlog, maar
onverstoorbaar blijft Pieter Bruegel weergeven het land en het boerenleven van Vlaanderen en
Brabant in de 16e eeuw. Jan Timmerman is kunsthistoricus en verbonden aan de Stichting Hollandse
Academie.

Buurthuis De Brug – Sperwerkamp 38
Elke dag is er een ander programma.
Tweemaal per maand is er een mannenmiddag op woensdag (16-17.30), aanbevolen.
Het volledige maandprogramma is te vinden op: www.buurthuisdebrug.com.

+Bus Utrechtse Heuvelrug
Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief met een opgave van de te maken uitstapjes . Gebruik voor de
informatie de website www.plusbusuh.nl, of tel. 06 53898127.
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