
Van Corona naar Oekraïne crisis en verder

*. In mei willen we een dagtocht gaan organiseren naar de Abdij in Egmond.
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Zoals het er nu uitziet zullen op 23 maart aanstaande
alle coronamaatregelen zijn opgeheven. Bent u 70 
jaar of ouder en heeft u de eerste boosterprik 
minstens 3 maanden geleden gehad, dan kunt u nu 
een extra prik krijgen die helpt om de bescherming 
tegen het coronavirus hoog te houden. U hoeft niet 
op de uitnodigingsbrief van het ministerie VWS te 
wachten. U kunt namelijk ook telefonisch een 
afspraak met de GGD maken door te bellen naar het 
nummer 0800-7070.

De gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne worden ook hier steeds 
meer merkbaar. Dan heb ik het niet 
over directe oorlogsgevaren, maar 
over bijvoorbeeld de rap oplopende 
energietarieven en brandstofprijzen.

Verder worden ook de boodschappen flink duurder. 
Voor AOW-ers, al dan niet met een klein pensioentje,
wordt het steeds moeilijker om alle ”eindjes aan 

elkaar te knopen”. Het kabinet komt waarschijnlijk 
met een algemene btw- en accijnsverlaging. 
Speciaal voor de lage inkomens komt er nog een 
financiële tegemoetkoming.

Iets heel anders. Zoals het er nu naar uitziet gaat de 
paasbrunch op dinsdag 12 april door. U kunt zich nog
aanmelden tot 31 maart aanstaande. Als lid 
ontvangt u naast het KBO-PCOB Magazine en de 
Nieuwsbrief van onze afdeling ook een ”een gele 
paas-attentie” om het paasei warm te houden.

Op dinsdagmiddag 26 april om 14:30 uur vindt de 
Algemene Leden Vergadering plaats in de Petrus en 
Paulus Zaal, Rijsenburgselaan 4 in Driebergen-
Rijsenburg. De uitnodiging hiervoor alsmede het 
algemene en financiële jaarverslag over 2021 zijn als 
bijlagen bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief.

Het Bestuur wenst u een Zalig en Pasen en voor
ieder vrede in deze wereld.

Cees de Graaff, voorzitter

 Agenda april
 Wanneer  waar  wat

 4 april
14:00 uur

 Nieuw Salem
 De Lei 86, Driebergen

 Mevrouw Kaat Biesemans verzorgt een lezing over het     
 Voedselbos bij Kasteel Sterkenburg.

 5 en 19 april  Nieuw Salem
 De Lei 86, Driebergen

 Koffiedrinken.

 7 april
09:30 uur

 Wapen van Rijsenburg
 Hoofdstraat 83, Driebergen

 Wandelen, zie artikel op volgende bladzijde.

 12 april
11:00 uur

 Nieuw Salem
 De Lei 86, Driebergen

 Paasbrunch, Let op: 31 maart laatste mogelijkheid om op te
 geven bij José Keijzer 06 37616056.

 14 april  de ontmoeting
 Hoofdstraat 113, Driebergen

 Kleuren.

 26 april
 14:00 uur

 Petrus en Paulus Zaal
 Rijssenburgerlaan 4, Driebergen

 Algemene Leden Vergadering (ALV).
 De agenda vindt u aan het eind van deze nieuwsbrief.

 28 april  Nieuw Salem
 De Lei 86, Driebergen

 Legpuzzels.

Herinnering : Indiening Aangifte Inkomstenbelasting 2021.

De uiterste datum voor indiening van de Aangifte Inkomtenbelasting IB 2021 is 1 mei 2022. 
Mocht gebruik willen maken van een Hulp bij belastingaangifte (HUBA) belt u dan Cees de Graaff op zijn 
mobielnummer 06  255 77 130
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Wij gaan weer wandelen

Donderdagochtend 7 april starten we het wandelseizoen weer. Ons doel is om 2x in de maand te gaan 
wandelen. De wandelingen staan onder leiding van M. Walgemoed of J. Keijzer. Wij gaan met stevige tred de
bossen op de Utrechtse Heuvelrug weer onveilig maken. Wij doen dat met wandelingen van 1 á 1½ uur.

De bossen en onverharde paden zijn helaas niet geschikt voor mensen die alleen met 
rollator kunnen lopen. Omdat we soms wat verder weg starten van uw huis, is het 
handig als u een auto heeft of vooraf afspraken kunt maken over het meerijden bv met
een van de andere deelnemers. 
De eerste dag starten we bij het Wapen van Rijsenburg op de Hoofdstraat in 
Driebergen-Rijsenburg.
We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats naast het Wapen.

Graag aanmelden bij Marijke 0343-533106. De aanmelding is zeker bij de eerste keer belangrijk omdat wij 
dan weten of er voldoende belangstelling is om weer te gaan wandelen in deze prachtige omgeving.
Mocht je op het laatste moment bedenken mee te willen gaan, dan ben je altijd welkom, want de 
wandelingen zullen in beginsel altijd doorgaan.
Wanneer je nog vragen hebt, neem dan contact op met José Keijzer 06-37616056. 

PAASTIJD

Wij zitten midden in de vastentijd, een tijd van bezinning. De
lockdown ligt achter ons. De afgelopen periode was moeilijk,
maar heeft ons ook goede dingen gebracht. Alles werd kleiner
gevierd, maar was wel intenser. Niets was meer vanzelfsprekend.
Afgelopen maanden heeft een aantal leden van KBO-UH iets
leuks en moois gemaakt om het feest van Pasen in uw huis vrolijk
op te luisteren. Het kan op de kast staan, maar het kan ook uw
eitje lekker warm houden tijdens het Paas-ontbijt, -lunch of -
brunch.
Helaas moesten de kuikens vanwege de vogelgriep-regels van de
Rijksoverheid opgehokt zitten. Zet de haartjes en snavel weer
goed en wij spreken de hoop uit, dat u net zo mag genieten van zo’n vrolijk kuiken als wij ervan hebben 
genoten om ze te maken!

Wij kijken vooruit naar een mooi Paasfeest, dat we in vrijheid mogen vieren

Ingrid Rep nieuwe directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB

Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de nieuwe directeur van
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Met haar komst is er een ervaren en bevlogen 
bestuurder aangetrokken, die weet wat het inhoudt om voor belangen van leden op 
te komen: tot voor kort was zij werkzaam bij vakbond FNV. In haar laatste functie als 
Algemeen Secretaris maakte Rep deel uit van het dagelijks bestuur.

Ingrid Rep:  “Ik ben ontzettend blij dat ik mij mag inzetten voor seniorenorganisatie 
KBO-PCOB. Vijftig plussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het is belangrijk 
dat zij een krachtige stem houden en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd worden. 

Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB 
maakt zich samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, zingeving en 
pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van vandaag en morgen.”
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Digitaal gaan

Wij krijgen regelmatig verzoeken om hulp bij het 
beginnen met digitaal bankieren. Ook bij de iPad 
cursussen die in de KBO-PCOB geven komt die vraag 
naar voren. Het is een vraag die blijkbaar ook 
landelijk vaker aan de orde is. Het KBO-PCOB 
Magazine besteedde er in het laatste nummer (maart
2022, pagina 19) nog aandacht aan.

We hebben informatie dat de banken hier ook zelf 
extra aandacht aan geven. Zij adviseren ons om als 
ouderen-organisaties niet zelf in een advies - of 
helpende rol te stappen.
Hulp door ‘leken’ wordt sterk ontraden in verband 
met fraude en/of beschuldigingen.

ABN-AMRO heeft een Seniorenlijn: 088-22626120 
waarmee zij ouderen bijstaan bij het installeren van 
de bank app. Zij hebben daar goede ervaring mee. 
Volgens een adviseur blijft de informatie ’beter 
hangen’ dan bij een bezoek aan het bankkantoor.

SNS-bank verleent - nu nog op hun kantoren - een 
internet-bankieren-service; mogelijk doen ze dit 
straks weer op verzoek aan huis. Ook overwegen ze 
om met een cursus internet-bankieren te starten.

Vanuit de bank kan dus hulp
worden geboden bij internet-
bankieren.

Kortom: heeft u plannen,
wensen of vragen op dit
gebied, dan kunt u het beste
eerst zelf bij uw eigen bank
informeren. Uiteraard zijn wij
bereid om u te helpen met
vragen op het gebied van uw
iPad.
Er is ook nog ruimte om u aan te melden voor de 
cursus " kennismaking met de iPad".
In de praktijk is gebleken, dat de coaches u een stuk 
op weg helpen op de iPad.
Het is voor ons ook van belang om te weten wat u 
voor de toekomst nodig heeft om de digitale 
snelweg op te gaan.
Stel gerust uw vraag via de mail of telefoon en wij 
van de KBO/ PCOB kunnen u verder op weg helpen 
hier op de Utrechtse Heuvelrug.
kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com  of   06-37616056

Met vriendelijke groet José Keijzer
jcekeijzer@gmail.com

UITBURGEREN  !!

Dat is de titel van een recent 
verschenen 
informatiemap(boekwerk) rond de 
voorbereidingen op het 
levenseinde. Een fantastisch en 
goed leesbaar boekwerk 
uitgegeven vanuit de Raad van 
Ouderen. De raad voor ouderen is 
een advies orgaan voor het 

ministerie VWS en de minister.
Een recent advies van de raad  aan de minister 
betrof de noodzaak van een bundeling  informatie  
voor een  passende en verantwoorde  
”voorbereiding op het levenseinde”. 
Daar wordt met  dit boekwerk geschreven door 
Betty Meijboom-de Jong ruimschoots  in voorzien.
alle denkbare thema’s rond de voorbereiding op het 
levenseinde  komen aan de orde.  
Dit boekwerk zou elke oudere moeten aanschaffen ! 
Niet alleen de ouderen maar ook is dit boekwerk 
heel informatief voor de aanstaande nabestaanden

 

en andere betrokkenen rond het levenseinde. 
Het boek “Uitburgeren” heeft het ISBN/EAN 
nummer  :  978-90-9034331-0 en is bij elke 
boekhandelaar te koop voor een prijs  rond  €10,-   
Of anders bij www.Sûnenz.nl
Als afsluiting van mijn  aanbeveling  een citaat ( van 
R Gudde in een interview met C. Verbraak)  dat in dit 
boek aangehaald wordt en  iedereen zal 
aanspreken ;
 

“houd dit in je achterhoofd: Wij leren alles in het leven.
Van lezen en fietsen tot koken en  autorijden.
Maar over “Leren Sterven” heeft nooit iemand het. En 
we moeten het allemaal . Daar moeten we het over 
hebben  met z’n allen : Hoe gaan we met onze 
doodsangst om ?  

Waarom ben ik zo enthousiast over deze uitgave ? 
Omdat het boek me meteen aanzetten tot een 
gesprek over deze materie. Daarom !!

Mathieu van Meije l( Lid van  KBO/PCOB)

mailto:jcekeijzer@gmail.com
mailto:kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com0


Attentie: Leden die willen deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering worden verzocht zich
vooraf te melden bij de secretaris. Voor contactgegevens, zie hierboven.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Katholieke Bond van en voor Senioren ( KBO )
Afdeling Utrechtse Heuvelrug.

UITNODIGING

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

dinsdag 26 april 2022 om 14.30 uur 
Petrus & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4 in Driebergen-Rijsenburg.

Agenda
1.  Opening en vaststelling agenda.
2.  Ingekomen stukken 
3.  Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 16 november 2021
4.  Algemeen Jaarverslag 2021
5.  Financieel jaarverslag 2021

a. Financiële overzichten 2021 ( bijlage ).
b. Verslag kascontrole commissie en decharge bestuur

6.  Voortgang samenwerking KBO-PCOB; lokaal, regionaal en landelijk
7.  Voortgang activiteiten
8.  Rondvraag en sluiting

            Pauze
             Ledengesprek onder meer over wonen in de Utrechtse Heuvelrug

- Onder genot van een hapje en drankje

C.N. de Graaf, Voorzitter
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Van de Ledenadministratie

Overleden:
De heer J.W. Koch
Mevrouw J.A. van Londen-van Ee
Mevrouw M.A. Neervoort-Schoneveld

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte 
om het verlies te dragen

 

Opzegging:
De heer P.G. Verhoef

Contact met KBO Utrechtse Heuvelrug

telefoon: 06 40649074
e-mail: kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com
web-site: kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl
Postadres secretariaat: Rob van den Hoek

 Park Sparrendaal 58 
3971SN Driebergen

Nieuwsbrief:

Redacteur: Richard Postma 
Realisatie: Paul Swaan

Volgende nieuwsbrief       26 april  2022
Inleveren kopij: uiterlijk   19 april  2022
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