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

Onze agenda:
Vrijdag 13 oktober: PCOB Driebergen 35 jaar (Grote Kerk/Nieuw Salem) 10u.
Klaverjassen: 12 oktober (Nieuw Salem, 14u; €2,50)

Programma
09.30: Zaal open, ontvangst
10.30: Welkom door de voorzitter;
Opening door Manon Vanderkaa,
directeur KBO-PCOB
11.00: Lezing door Jan Terlouw:
Ouder worden in de hedendaagse
samenleving
14.00: Cabaretprogramma met
Charlotte Glorie

Van de Activiteiten Commissie
Inmiddels hebben alle plannen en voorbereidingen voor ons jubileum vaste vorm gekregen. Het
gebak is besteld, de spreker bereidt zijn voordracht voor, de lunch is uitgezocht en voorgeproefd, de
cabaretiere voor de middaginvulling zingt en spreekt haar tekst nog eens door, en wij bereiden ons
voor op een grote groep gasten. Bijna iedereen heeft zich al via de penningmeester aangemeld om
verzekerd te zijn van een prachtige, veelzijdige en feestelijke dag op 13 oktober. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar, dus mocht u bij nader inzien besluiten er ook bij te willen zijn: van harte
welkom! Maar wacht niet te lang want de tijd dringt!
De eerste ledenbijeenkomst in september
in ons “nieuwe huis”, een van de zalen in Nieuw Salem, stond in het teken van Kunst of Kitsch. De
meeste aanwezigen arriveerden met tassen, dozen en/of zorgvuldig verpakte voorwerpen. De heer
Jaap Bonhof, de taxateur die deze middag onze dierbare bezittingen op hun waarde zou schatten
deed dit enthousiast en vol overgave. Het blijkt dat er in onze laadjes en kasten veel waardevols
verborgen is. En, mocht de geldelijke waarde misschien tegengevallen zijn, de emotionele waarde
bleek vele malen groter. Zelfs de voorwerpen die de toets van kunst niet konden doorstaan werden
met liefde weer mee naar huis genomen om te pronk te zetten als vakantieherinnering.
We hebben in oktober ons jubileumfeest en wat later in dit jaar kunt u nog een uitnodiging voor het
Kerstdiner tegemoet zien. Om de festiviteiten een beetje te spreiden hebben we besloten om in
februari van het volgend jaar naar Maarsbergen te gaan. In de Nieuwsbrief van december zal de
datum bekend zijn. Goed om naar uit te kijken!
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Van de voorzitter
LEVEN! is de titel van een magazine, dat in de
provincie Utrecht verspreid wordt.
Commercieel, veel advertenties, maar toch
ook met zeer lezenswaardige verhalen en
interviews.
Hoe kom je nu aan zo’n blad? Het wordt
verspreid via diverse winkels en bibliotheken
in de provincie Utrecht.
Mijn vrouw kreeg dit blad van een van haar
leerlingen, waarin o.a. een artikel/interview
over de 12 jarige D.J. BastiQ, de jongste D.J.
van Nederland. Hij maakt furore en geniet nu
al van zijn leven!
Het bijzondere is, dat de interviews in het
kader van een beroep geplaatst worden. “Je
beroep is de ruggengraat van het leven”,
meende filosoof Friedrich Nietzsche, aldus
het blad. Vervolgens vertellen bekende en
minder bekende mensen over hun bijzondere
werk of hobby èn over hun leven in de
Utrechtse provincie.
Er worden vier portretten ‘geschilderd’ van
opvallende mensen: Yinte Tangelder, 11 jaar,
kinderburgermeester Gemeente Houten;
Jeanne van Jaarsveld, 95 jaar, docent, De Bilt;
Bastiaan, 12 jaar, scholier-dj, Utrechtse

Heuvelrug; Heleen v.d. Craats-Henzen, 82 jaar,
schoonheidsspecialiste, Soest.
Jong: een heel leven voor je, jong en
ambitieus.
Senior: een heel leven vol ervaringen, oud en
veel te delen en te geven.
Jong en oud: elkaar stimulerend en twee
kanten van dezelfde levensmedaille!
Dit is: jong en genietend; waardig ouder
worden en genieten, gerespecteerd worden.
Een stukje uit het interview met Paul de Blot
wil ik u niet onthouden: “…mijn drijfveer is
altijd plezier en humor geweest. Ik ben 93,
heb veel verschrikkingen meegemaakt.
Oorlog, concentratiekamp, ondervoeding ,
bijna dood geweest. Veel verlies gekend. Maar
hierdoor weet ik ook, hoe waardevol het
leven is! De natuur, maar vooral echte
vriendschap. Dat is de kern van het leven. Als
je echte vriendschap kunt geven en ervaren,
dat is geluk.”
Ongetwijfeld komt dit thema ‘waardig ouder
worden’ ook aan de orde op ons jubileum 13
oktober!
Nog niet ingeschreven? Doe het nu, er zijn nog
plaatsen beschikbaar!
Arie Kliphuis

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!
IKO-lezing
dinsdag 10 oktober: “Hubert Duifhuis, de Utrechtse Hervormer” door Biem Lap.’t Hoge Licht,
Klaproos 2 – 10.00 uur
Hubert Duifhuis was de laatste pastoor en de eerste prediker van de Jacobikerk in Utrecht.
Hij werd in 1574 pastoor van de Jacobikerk, waar hij een populaire gematigde prediker werd die veel
volgelingen kreeg. In zijn preken wees hij op de misstanden in de rk kerk. Tegen de
zin van de rk kerk ontstond in 1578 de onroomse libertijnse stroming van de duifhuisianen in
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de Jacobikerk, terwijl de calvinisten ook een kerk toegewezen kregen. Toen waren er drie door het
stadsbestuur erkende godsdienstige stromingen in Utrecht: de katholieken, de calvinisten en de
duifhuisianen.
De calvinisten wilden Duifhuis graag aan hun zijde hebben, maar Duifhuis weigerde. Hij had zich
tegen de rk kerk verzet omdat die zich opstelde als de enige weg tot God en hij verzette zich tegen de
calvinistische kerk waarin de kerkenraad bepaalde wie er wel of niet uitverkoren zou zijn. Over de
afloop kan Biem Lap , die gids is in de Jacobikerk en een rasverteller, ons alles vertellen.

IKO-lezing
woensdag 18 oktober: “Bouwen met modder” door Tieleke Huijbers, docent kunstgeschiedenis.
Parklaankerk, Parklaan 2 – 10.00 uur
Hoewel je het je niet kan voorstellen is bouwen met modder (leem) al vele duizenden
jaren oud. Het is altijd bij de hand, goedkoop en tegenwoordig (jazeker!!) heeft men er allerlei
milieuvriendelijke eigenschappen aan (her)ontdekt. Een verrassende reeks heel oude, minder oude
en zelfs moderne voorbeelden uit de hele wereld zal de revue passeren: Afrika, Midden Amerika, het
Midden Oosten, China. En Europa natuurlijk! Tieleke Huijbers maakt graag kunstreizen waarop ze
foto’s maakt voor haar lessen.

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 (dat zijn er deze
maand al 26!). Gebruik voor de informatie de website www.plusbusuh.nl, of tel. 06 53898127.
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