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Onze agenda:

Koffie-inloop Nieuw Salem Do 10.30 uur: 5 en 19 sep (door: KBO/PCOB/HS)
Kleur je dag de Ontmoeting Do 10.30 uur 12 september (door: PCOB)
Ledenbijeenkomst Nieuw Salem Ma 9 sep 14.00 uur: Lezing van Liebermann (door:
PCOB)

Woord van de voorzitter (Arie Kliphuis)
Samenwerking
Ongetwijfeld volgt u de ontwikkelingen van de landelijke samenwerking KBOPCOB. De digitale KBO-PCOB Nieuwsbrief en/of Het Magazine KBO-PCOB houdt u
uiteraard op de hoogte van het fusieproces tussen KBO en PCOB. Onze
vertegenwoordigers van de provincie Utrecht in de ledenraad informeren ons ook
regelmatig omtrent het verloop van het (fusie)proces KBO-PCOB VERNIEUWT.
Recent hebben enkele provinciale KBO-bonden laten weten, dat zij het
‘samenwerkingstraject’ niet wensen voort te zetten. Deze bonden blijven liever op
zichzelf, of men moet zich ‘op hun voorwaarden’ bij hen aansluiten! Kortom, een
verdergaande samenwerking verloopt moeizaam en een fusie lijkt (voorlopig) ver
weg. De mogelijkheden van een federatie worden nu onderzocht. In Driebergen
zijn de KBO en de PCOB -met assistentie van een agendacommissie, bestaande uit
2 x 2 (oud)bestuursleden- op weg naar een goede samenwerking. De gezamenlijke
activiteiten worden uitgebreid en worden vermeld in de Nieuwsbrieven van KBO
en PCOB. Het streven is om met ingang van het nieuwe jaar (2020) één
(gezamenlijke) Nieuwsbrief uit te brengen. Er is een redacteur gevonden, die dit
gaat uitvoeren.
Verder ‘samenwerkingsnieuws’ is er vanuit de PCOB-afdelingen in de Heuvelrug.
Afgesproken is om in oktober/november de website van de ‘PCOB-Driebergen’ om
te zetten naar ‘PCOB-Heuvelrug’! Elke PCOB-afdeling in de Heuvelrug heeft hierin
een plekje voor de eigen activiteiten en de Nieuwsbrieven!
Op de website wordt ook een plek gereserveerd voor de KBO. Zodra de KBO
aansluit, wordt het een website voor ‘KBO-PCOB-Heuvelrug’.
In het bestuurlijk overleg ‘PCOB-Heuvelrug-Breed’ is eveneens gesproken over het
functioneren van de afdelingen. De afdelingen Amerongen en Leersum
functioneren prima en hebben geen bestuurlijke problemen. Voor Doorn en
Maar5n/Maarsbergen ligt dat wat moeilijker. De afdeling Doorn probeert nieuwe
bestuursleden te vinden. Maarn/Maarsbergen zoekt eveneens nieuwe
bestuursleden. Een andere mogelijkheid is, dat Maarn aansluiting zoekt bij
Driebergen.
Ik houd u op de hoogte van de verdere samenwerkingsontwikkelingen.
Arie Kliphuis
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Van de Ledenadministratie (Bauke Kingma)
NIEUW:
Mw. A. P. Schipper-van Nielsen. Mw.
Schipper is overgeschreven uit Zeist.

OVERLEDEN:
25-06 mw. P. L. van Es
20-08 Mw. A. Budding

VERHUISD:
Dhr. en mw. Geurkink
Dhr. en mw. Den Hartog
Dhr. en mw. Rolaff.

EINDE
LIDMAATSCHAP
verband met gezondheid:
Mw. G.A. van Middelkoop,
Mw. W. J. Wildeman,
Mw. P. Boeder.

allen

in

Van de Activiteiten Commissie (Margot Visser)
Wat is geweest:
Een lunch Onder de Pannen van de Maarnse Berg:
24 juni, een van de warmste dagen van deze zomer: 18 dappere PCOB-KBO-leden
trotseerden de zinderende zon en kwamen opgewekt aan bij het restaurant op
Camping De Maarnse Berg.
Tijdens een gezellige en smakelijke lunch was de stemming opperbest. Ook deze
activiteit is voor herhaling vatbaar!
Kleur je Dag
De Kleur je Dag van begin juli is een beetje in het water gevallen: door een foutje
werd de datum niet in het juli/augustusnummer van de Nieuwsbrief vermeld.
Slechts twee personen die met verve de kleuren hanteerden waren aanwezig in de
Ontmoeting op 11 juli. Gaat u er maar van uit dat elke tweede donderdag van de
maand de deur van de Ontmoeting openstaat voor diegenen die willen kleuren en
tussen de bedrijven doorwillen bijpraten. De eerstvolgende keer op 12 september.
Van harte welkom!
Met PCOB/KBO naar de st. Jan
De eeuwenoude kerk, die officieel Sint Jan heet maar in de wandelgangen bekend
staat als de Grote Kerk op het marktplein van Wijk bij Duurstede is met zijn rijke
historie dominant aanwezig midden in de oude stad.
Om 10.30 uur werden we op 21 augustus verwelkomd met koffie en Wijkse
jongens in Kerkelijk Centrum De open Hof. De geschiedenis van de kerk werd op
duidelijke manier uitgelegd door de beheerder van het centrum. We kregen een
rondleiding door de kerk die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw grondig
gerestaureerd is. De kerk beschikt over drie orgels. De organist gaf op het
hoofdorgel een miniconcert en om 12.30 uur namen we deel aan het middaggebed,
geleid door een voorganger van de Baptistengemeente. Dit middaggebed werd
goed bezocht, behalve de 17 aanwezigen van PCOB/KBO Driebergen waren er
toevallige passanten maar ook inwoners van Wijk die regelmatig zeiden binnen te
lopen voor deze korte onderbreking in de dagelijkse bezigheden.
Na afloop van dit verrassende “dagje uit” werd ieder getrakteerd op koffie/thee
met een krentenbol.
Wat nog komt
Ledenbijeenkomst 9 september: Met Liebermann naar Noordwijk
Om het zomergevoel nog even vast te houden staat deze eerste ledenbijeenkomst
van het nieuwe seizoen in het teken van zon en zee. De heer Wildeman uit
Noordwijk heeft zich de laatste jaren ondergedompeld in het leven en werk van de
Duits Joodse Max Liebermann. impressionistisch schilder die Nederland als zijn
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tweede vaderland beschouwde. Noordwijk was in de zomer zijn verblijfplaats. In
die plaats zijn op 23 punten in een Buitenexpositie grote replica’s van zijn
schilderijen tentoongesteld. Er voert zelfs een fiets- en wandelroute langs.
De heer Wildeman kan er boeiend over vertellen, en door de beelden die hij met
de beamer toont zal het lijken of we een middagje Noordwijk beleven!
Van harte welkom, 9 september om 14.00 uur in Nieuw Salem.
Koffie-inloop
Deze ochtenden hoeven geen nadere uitleg meer: een aantal dames en heren
brengen zelf de gezelligheid mee en ieder die binnenloopt voor een praatje in de
hal van Nieuw Salem is van harte welkom! Voor de duidelijkheid een paar data:
5 en 19 september, 3 en 17 oktober.
Lady’s day in november
De plaatselijke afdeling van onze collega –ouderenbond KBO organiseert op
woensdag 27 november een geheel verzorgd dagje uit naar Boskoop. Daar wordt
een bezoek gebracht aan de firma Van het Klooster, een modezaak die haar
bezoekers zal ontvangen met koffie en gebak, een modeshow en een lunch. Een
touringcar brengt u van Driebergen naar Boskoop en weer terug. Deze geheel
verzorgde dag kost €15.- p.p.
In de Nieuwsbrief van oktober leest u het volledige programma van deze dag.
Als u het leuk vindt om dit mee te maken kunt u zich voor 20 oktober aanmelden
bij
Jose Keijzer, tel. 06 371616056 .
Voor de duidelijkheid: U bent helemaal vrij om te genieten tijdens deze verwendag
en er is beslist geen verplichting tot kopen !

Lezingen (IKO)
PARKLAANKERK, PARKLAAN 7, elke
3e woensdag van de maand om 10
uur
Gespreksleiding: Ineke Droogers, tel.
53 28 34
Vervoer binnen Driebergen: Tiny
Kingma, tel. 51 87 99

Jan Timmerman is kunsthistoricus en
verbonden
aan
de
Hollandse
Academie, Amsterdam.
woensdag 16 oktober: Lelijk? door
Jacquelina Berkhout
Wat is lelijk? Welke zintuigen
gebruiken we hiervoor?
Umberto Eco schreef in 2007 het
boek ‘De geschiedenis van de
lelijkheid’. Ook blijkt dat veel filosofen
zich de vraag stellen: ‘Is lelijkheid
rijker dan het simpel ontkennen van
het mooie?’
Hoe gaan wij in het heden om met
lelijkheid?
Wat zijn de negatieve
effecten van het nastreven van
schoonheidsidealen? Kortom lelijk?

woensdag 18 september: Peter Paul
Rubens (1577-1640) door drs. Jan
L. Timmerman
De Vlaamse schilder Peter Paul
Rubens was beroemd om de barokke
kracht en zwier in zijn werk. Als
kunstenaar was hij welkom aan de
hoven van Europa en had toegang tot
belangrijke personen.
Het was de tijd van de Tachtigjarige
Oorlog, een kwestie waar heel Europa
zich mee bemoeide. Daarin werd de
kunstenaar
Rubens
de
ideale
diplomaat
en
soms
zelfs
de
meesterspion. Geheim agent Rubens!
Zijn
schitterende
carrière
als
kunstenaar was soms een dekmantel
voor diplomatieke zaken, met als
inzet de vrede in de Nederlanden.

’t HOGE LICHT, KLAPROOS 2: elke 2e
dinsdag van de maand om 10 uur
Gespreksleiding: Joke de Zwaan, tel.
51 70 96
Vervoer binnen Driebergen: Tiny
Kingma, tel. 51 87 99
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dinsdag 8 oktober: De verbeelding
van de Hel door Onno de Jong
De hel is van oorsprong een religieus
kernbegrip dat in de loop der eeuwen
verder is ontwikkeld en in talrijke
fascinerende beelden is vastgelegd.
Deze presentatie toont voorstellingen
uit het oude Egypte, de GrieksRomeinse oudheid, de Middeleeuwen
(waaronder het ‘Inferno’ van Dante
met diens hiërarchie van zondaars in
de hel), en de periode na de
Reformatie. Daarnaast komen er

beelden van de hel aan bod bij het
Jodendom,
de
Islam
en
het
Hindoeïsme.
Overeenkomsten
en
verschillen
tussen voorstellingen komen ter
sprake, evenals kernfuncties van
beelden van de hel.
Dr. Onno de Jong was werkzaam aan
de Universiteit Utrecht en aan een
Zweedse universiteit.
Hij heeft een opgewekte protestantse
opvoeding als achtergrond.

Nieuws van KBO-PCOB
Succes: steviger vangnet voor werkloze ouderen blijft
Vlak voor het zomerreces werd bekend
dat
de
Wet
inkomensvoorziening
oudere
werklozen
(IOW)
wordt
verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en
4 maanden die werkloos of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt
worden,
kunnen
aanspraak blijven maken op zo’n IOWuitkering. Hiermee blijft een belangrijk
vangnet in stand om oudere werklozen
te beschermen. Een mooi succes van
onze lobby waar KBO-PCOB lang voor
heeft gepleit.
Voorkom het mislopen van toeslagen
Honderdduizenden Nederlanders lopen honderden, soms duizenden euro’s aan
zorg- en huurtoeslag mis, zo blijkt uit het Regioplan-onderzoek van KBO-PCOB.
Dat geld blijft op de plank bij de overheid liggen. Hoe komt dat en wat kunnen we
eraan doen?
Huur- en zorgtoeslag zijn in het leven geroepen om voor Nederlanders met weinig
inkomen en vermogen de huur van de woning en de zorgpremie betaalbaar te
houden. Maar de regels over huur- en zorgtoeslag zijn erg complex en wijzigen
regelmatig. Uit ons Regioplan-onderzoek blijkt dat één op de tien 55 plushuishoudens mogelijk het recht op zorgtoeslag laat liggen en 17 procent mogelijk
het recht op huurtoeslag. Waarom is de vraag. Een reden dat de toeslagen worden
misgelopen, is dat veel mensen zich niet realiseren dat ze deze zelf moeten
aanvragen via internet.
Gebruikt u internet en op de hoogte blijven van al ons nieuws over onze
belangenbehartiging?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief:
http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven%20_blank
Veel informatie is ook te lezen in het Magazine
Bestuur
Arie Kliphuis, voorzitter, Bram Hijmans, secretaris, Frank Piersma, penningmeester,
Bauke Kingma, ledenadministratie, Margot Visser en Bram Dekker, algemeen bestuurslid
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