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Een nieuwe start 

Pasen is dé gelegenheid om bij jezelf na te gaan of je 
nieuw en zinvol leven kan brengen in je verbinding 
met anderen. 
De saamhorigheid in onze dorpen van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug is groot. Het was dan ook mooi 
om te zien dat in de afgelopen moeilijke tijden van 
Corona veel mensen bereid waren aandacht te 
geven aan elkaar. Bijvoorbeeld om eenzaamheid te 
verminderen. Maar ook nu, met de Oekraïne crisis en 
met de voortdurende dreiging van energie-armoede, 
zijn veel van onze leden bereid om samen en voor 
elkaar de handen uit de mouwen te steken. Maken 
van kuikens, organiseren van wandelingen, ouderen-
advisering, organiseren van maaltijden en reizen, 

bedden in elkaar schroeven voor vluchtelingen 
enzovoorts. 
Het is goed om bij dat “samen” nog even stil te staan. 
Juist dat samen goede dingen doen, verbindt 
mensen. En die verbinding wordt extra mooi als we 
dingen samendoen met mensen die we anders 
misschien niet zo snel zouden tegenkomen. Hoe 
mooi zou het zijn als we als senioren onze ervaring 
en hulp kunnen aanbieden aan anderen en samen 
met de jongere generaties een betere wereld 
kunnen maken!
Als bestuur willen we ons blijven inzetten voor onze 
leden en we hopen met onze en met uw initiatieven de  
Paasgedachte levend te houden.

Clemens Festen

 Agenda mei

Wanneer waar  wat

6, 13, 20 en 27
mei, 10:00 uur

Het Trefpunt
Trompstaete 48, Maarn

 Koffiedrinken

10 mei Vrijwilligersmiddag

12 mei de ontmoeting
Hoofdstraat 113, Driebergen

 Kleuren

11 en 25 mei Markt
Driebergen

 Informatiestand van de KBO-PCOB
  → Vrijwilligers gezocht, zie hierboven

18 mei
Vertek vanaf het Hoge Licht
op de Klaproos in Driebergen

 Busreis naar de Abdij van Egmond.
 Voor meer informatie zie elders in deze Nieuwsbrief

5 en 19 mei
9:30 uur

wapen van Rijssenburg 
Hoofdstraat 83, Driebergen

 Wandelen

19 mei Nieuw Salem
De Lei 86, Driebergen

 Koffiedrinken

31 mei Markt
Maarn

 Informatiestand van de KBO-PCOB
  → Vrijwilligers gezocht, zie hierboven

Wij gaan de markt op

In Mei en Juni zal u de KBO-PCOB zien op de markten in Maarn en Driebergen. Wij willen de bewoners van 
Maarn en Driebergen laten zien wat de KBO-PCOB landelijk en plaatselijk wil en kan doen voor onze 
leeftijdgenoten (50+). Wij zijn op zoek naar leden, die ons willen steunen om een keer samen met ons een 
dag op de markt te staan. Heeft u vragen of wilt u zich hiervoor aanmelden, 

mail dan naar José Keijzer kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com of bel naar 06-376 16 057

mailto:kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com
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De Abdij van Egmond

Woensdag 18 mei gaan we 
met een bus naar de Abdij 
van Egmond. De bus zal klaar 
staan vanaf 9.45 uur staan bij 
het Hoge Licht op de 
Klaproos in Driebergen.

WIJ VERTREKKEN OM 10.00 UUR.
Wij worden bij de Abdij rond 11.30 ontvangen met 
koffie en gebak. Leo Feyen zal een lezing geven van 
een half uur en daarna doen wij mee met het 
middaggebed. Na het middaggebed is er een lunch. 
Ook is er gelegenheid om de winkel van de Abdij te 
bezoeken. De Abdij staat bekend om de kaarsmakerij 
en de kaarsen zijn in de winkel te koop.

Na de lunch krijgen we een rondleiding. Zelfstandig 
kunnen lopen is wel noodzakelijk, een rollator is 
geen probleem.
Wij zullen ook de boulevard aandoen om even de 
zeelucht in onze longen te laten stromen. 

Wij verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn.
Wat kost deze dag?  Deze dag zal u aangeboden 
worden voor 37,50 euro. Wilt u ook mee? Geef u dan 
op voor 8 mei bij José Keijzer, tel. 06 376 16 056.

Wanneer het geld voor 8 mei op rekening 
NL56 RABO 0385 2015 67 van de KBO-Utrechtse 
Heuvelrug staat met de omschrijving Abdij dan is de 
aanmelding bevestigd.

Geachte iPad cursist,

Na drie succesvolle cursussen starten wij weer op woensdag 18 mei 2022 de cursus kennis-
making met de iPad voor senioren. Om u voor te voor te bereiden op weg op de digitale snel-
weg proberen wij u kennis te laten nemen van de mogelijkheden die de Apple iPad voor u 
biedt. Vijfenveertig senioren uit Driebergen en omgeving zijn u al voorgegaan.

De cursus en het materiaal is geheel gratis en bestaat uit 4 ochtend of middagen van ca. 2 uur.
U krijgt de eerste woensdag een leen iPad uitgereikt, een boek en de iPad hoes. 
Na 4 woensdagen levert u de iPad met boek en hoes weer in.

De locatie is ‘Het Hoge Licht’, Klaproos 2, 3972 PX te Driebergen. De eerste ochtend start om 9.45 uur en 
duurt tot 12.00 uur. De andere woensdagen starten wij om 10.00 uur voor de ochtend groep.

Kunt u niet komen, omdat u verkouden bent, zich niet goed voelt of om wat voor reden dan ook, meldt u 
zich dan voortijdig af, dan kan uw plaats worden ingenomen door een andere belangstellende.

Met vriendelijke groet,
Frank Piersma, 
Cursusleider iPad PCOB Driebergen-Maarn, 06- 251 37 789 of piersmaf53@gmail.com

Wie wil en kan ons helpen bij de verspreiding van Nieuwsbrief en Magazine?
Wij zijn op zoek naar een lid, dat eens in de maand, 10x per jaar, het KBO/PCOB Magazine met onze lokale 
KBO Nieuwsbrief kan rondbrengen bij de bezorgers van de KBO-UH (Utrechtse Heuvelrug).
De distributeur van de provincie komt het Magazine bij jou thuis bezorgen. De Nieuwsbrief ligt op dinsdag 
klaar bij de drukker. Met de bezorglijsten, die bij jou aangeleverd worden, maak je thuis pakketten om 
deze bij de bezorgers te brengen.

Het kost je op die ene dag in de maand ongeveer 5 uur en wat mooi is, is dat je in contact komt met 
andere leden van de KBO-UH die zich inzetten voor onze vereniging.

Wil jij dit doen, of heb je nog vragen?  Neem dan telefonisch contact op met:

José Keijzer 06 376 16 056. Het mag ook per e-mail:  jcekeijzer@gmail.com ,
José staat je graag te woord en heeft antwoord op al jouw vragen.

mailto:jcekeijzer@gmail.com
mailto:piersmaf53@gmail.com
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Rijbewijskeuringen CBR in Doorn

Een medische keuring voor het verlengen van uw 
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent,  
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen 
of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een 
arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijs-
keuringen in Woonzorg-centrum Beatrix op vrijdag 
13 mei en vrijdag 10 juni medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de 
prijs € 70,00.

Afspraak maken:
Een afspraak voor het 
spreekuur kunt u 
uitsluitend maken via 
RegelZorg: Gemakkelijk 
en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat 
u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

Van de Ledenadministratie

Overleden:    mevrouw G.W. Neeteson-Nap 

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

Bedankt als lid (verhuizing):    mevrouw J.A. van Leeuwen-Joosten

Nieuw lid:    Mevrouw M.J.T. de Valck

Veiligheidstips voor de vakantie

–  Wees blij met een goede buur, laat hem/haar regelmatig de brievenbus legen;
–  Sluit in ieder geval niet alle gordijnen;
–  Als iemand uw planten verzorgt kunnen ook regelmatig andere gordijnen geopend worden;
–  Haal zonodig planten uit de vensterbanken en zet deze uit de zon in de keuken of kamer waar wel licht 
    binnenkomt;
–  Activeer  in ieder geval een paar tijdschakelaars om enkele  lampen te laten  branden tot (normaal) 
    bedtijd;
–  Laat een briefje achter met adressen, waar U verblijft en in nood wie is te waarschuwen;
–  Vergeet ook niet op Uw bankpas een maximum opname  bedrag per dag vast  te zetten,
     i.v.m. diefstal pinpas.

        SAVE THE DAY DONDERDAG 13 OKTOBER 2022
 KBO-UH en PCOB-Driebergen-Maarn vieren gezamenlijk het jubileumfeest.

Hou aankomende tijd de nieuwsbrieven in de gaten. 
Wij zullen steeds meer onthullen wat die dag gaat gebeuren. 

Hou deze dag in je agenda vrij. Hier wil jij bij zijn.

http://www.regelzorg.nl/oogarts
http://www.regelzorg.nl/
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Voorkomen van eenzijdige ongevallen

Vanuit de kennis dat bij ouderen 70% van de ongevallen gebeurd door kleine onzorgvuldigheden geven wij 
hierbij enkele tips.

1 Let op hetgeen wat in de bijsluiter van Uw geneesmiddel(len) staat.
              Vaak kan er bij verlaging van bloeddruk, bij het opstaan uit bed of stoel wat duizeligheid optreden. 
              Dus wacht even met het lopen en kijk goed om U heen.

2 Voorkom dat er in de buurt van Uw bed en stoel losse kleden en stroomdraden liggen.
              Verwerk deze losse stroomdraden in de plinten en verplaats de losse staande lamp eventueel.

3 Ga eens na wat Uw dagelijkse looproutes zijn en kijk of hier ook losse kleedjes en stroomdraden 
aanwezig zijn, verwijder deze. 

       4     Zorg ervoor dat alle drempels in Uw woning en bij de voordeur worden verwijderd of worden
 voorzien van schuine drempels.
       5    Laat altijd in de avond en nacht in de looproute naar de wc of keuken wat licht branden, plaats in 

stopcontacten de zogenaamde LED nachtlampjes.
       6    Plaats vooral bij de voordeur een noodlamp ( LED zaklamp die op 220 Volt zich oplaadt ) en bij

stroomuitval altijd aangaat.   

Contact met KBO Utrechtse Heuvelrug

telefoon: 06 406 49 074
e-mail: kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com
web-site: kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl
Postadres secretariaat: Rob van den Hoek

 Park Sparrendaal 58 
3971SN Driebergen
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Activiteiten in buurthuis "De Brug"

Bij buurthuis "De Brug" op de sperwerkamp 38 in Driebergen zijn de activiteiten weer begonnen zonder 
beperkingen.
In de praktijk houdt dit in dat we bij de meeste activiteiten weer een vrije inloop hebben.
Toch zijn er nog diverse activiteiten waar u zich wel voor moet opgeven net zo als voorheen het geval was.
Dit gaat om de volgende activiteiten:
-          Bingo’s
-          Hollandse maaltijd op 28 april
-          Gespreksgroep: ‘’Rondom de tafel’’
-          Creatieve workshops
-          Leeskring ‘’de Boekensalon’’
-          Stoelmassages
-          Pannenkoekenfeest op 17 mei
-          Zomer high tea op 29 juni

Vanaf 2 mei zal het bewegen: ‘’fit de week in’’ weer in 1 groep van 10:00 tot 11:00 uur aangeboden worden. 
Voor de bingo’s geldt vanaf 3 mei ook dat het weer  1 groep wordt van 14:30 tot 16:00 uur.
De rummikub zal ook weer op het programma verschijnen. De data zijn nog niet bekend, heeft u hier 
interesse voor neem dan even contact met ons op.

Als u verder nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bellen op 0343-510366 of mailen
 via info@buurthuisdebrug.com. We zien u graag weer bij Buurthuis de Brug.

 

mailto:info@buurthuisdebrug.com
http://kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl/
mailto:kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com

