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Blik vooruit 

Bij deze nieuwsbrief van juli/augustus zit een zomeratten-
tie. Stelt u zich voor hoe u deze zomer tijdens het lezen van 
een boek met de bladwijzer een pauze inleidt... om even te 
genieten van een pepermuntje en de rust om u heen in, 
laten we hopen, fijne zomerse temperaturen en zonne-
schijn.

Dit keer is het een attentie van KBO-PCOB samen. Onze 
samenwerking gaat steeds vastere vormen aannemen.

Op 13 oktober vieren we een gezamenlijk seniorenfestival 
ter gelegenheid van het lustrum van zowel KBO als PCOB, waarbij Peter Kuipers Munneke een lezing zal 
geven. Na de lezing zullen er workshops zijn en muziek van Herman Nijenhuis .

In de nieuwsbrief van september komt er meer informatie over het seniorenfestival!

Voor nu wensen de KBO-Utrechtse Heuvelrug en de PCOB Driebergen – Maarn u een fijne zomer.

E-bike fietstocht 

Houdt U ook van fietsen met wat langere afstanden? En zou U dat ook graag met een 
groepje willen doen? Dan is dit misschien iets voor U. 
Op 20 september start een fietstocht van Driebergen naar Acquoy, naar de “scheve toren 
van Pisa”. We volgen de fietsknopenroute (heen en terug iets meer dan 70 km). We komen 
door Wijk bij Duurstede en Culemborg, volgen de Lek en de waterlinie om bij het dorpje 

aan de Linge aan te komen. Onderweg zijn er genoeg Picknick-plekken om te pauzeren. We hebben ten-
slotte de hele dag de tijd. 

Heeft U interesse? Dan kunt U zich aanmelden via:  marohn.ulla@gmail.com  of bel: 06 3761 6056

 Agenda 
 Wanneer  waar  wat
   7 en 21 juli

 10.00 uur
  Nieuw Salem
   De Lei 86, Driebergen

  Koffiedrinken

 14 juli
 10.00 uur

  de Ontmoeting
  Hoofdstraat 113, Driebergen

  Kleuren

 28 juli
 10.00 uur

  de Ontmoeting
  Hoofdstraat 113, Driebergen

  Puzzelen

 16 augustus   Bezoek aan het Cobra Museum, zie blz. 3

 12 juli
 24 augustus
 22 september

  De Grote Kerkzaal  
   Hoofdstraat 115, Driebergen

  Prinsheerlijk Verwendagen 2022, zie blz. 2

   8 september
13.15 uur

  Nieuw Salem
   De Lei 86, Driebergen

  Kaarten, zie ook blz. 3

 20 september   E-bike fietsttocht, zie hierboven
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Prinsheerlijke Verwendagen 2022

Mensen geven om mensen!
Wij hebben in onze 
samenleving veel mensen 
met een fysieke beper-
king. Daardoor hebben 
deze mensen minder 
mogelijkheden om op va-
kantie te gaan.

De medewerkers van de Projectgroep Prins-
heerlijk hebben zich tot doel gesteld om 
ieder jaar voor deze doelgroep drie vakantie-
dagen te organiseren in de zomerperiode.
Deze dagen zullen staan in het teken van ont-
moeting, verwennerij voor de inwendige 
mens, maar ook voor vermaak, spel en enter-
tainment. Echt een dag om er helemaal uit te 
zijn, waarbij de mogelijke mantelzorger ook 
even de handen vrij heeft.

Drie dagen met uiteenlopende thema's en activiteiten, er 
zijn weer leuke ideeën bij de voorbereidingscommissie.
Wij hebben er zin in, doen jullie mee?
De kosten per dag zijn € 15,00. Jullie kunnen je opgeven via 
de telefoon of per email.

Opgave voor één of meerdere dagen is mogelijk.
Betaling: vooraf via rekening NL57 RABO 0157 4981 23
t.n.v. Diaconie PKN Driebergen-Rijsenburg o.v.v. 
Prinsheerlijk verwendagen 2022.
Bij vragen: idavanduuren@gmail.com of tel. 06-1324 9834

Dinsdag 12 juli ‘Het stenen tijdperk’
Woensdag 24 augustus ‘Ik ga op reis en neem mee .....’
Donderdag 22 september  ‘High tea en Bingo’

Welkom vanaf 10.15 uur in De Grote Kerkzaal van 
Driebergen. Het programma eindigt om 16:00 uur.

Terugblik abdijbezoek

In de nieuwsbrief van juni lazen jullie dat we 18 mei naar de Abdij van Egmond zijn geweest. Wij hadden 
in de nieuwsbrief gezegd dat er een vervolg zou komen in de nieuwsbrief van juli/augustus.
Leo Feyen heeft ons die dag begeleid. Hij gaf ons tien waarden van het kloosterleven, die we ook in ons 
dagelijks leven kunnen toepassen:

  1. Stil zijn om de stem van je hart te horen, de diepste stem.

  2. Breng structuur aan in je dag, met vaste afspraken voor ochtend, middag en avond. Dan vliegt de tijd
      niet door je vingers en leef je meer in het heden.

  3. Sluit vrede met jezelf en je naasten. Vriendschap maakt je tot een fijner mens.

  4. Schrijf elke dag op wat er gebeurt in je leven. En benoem waar je dankbaar voor bent. Dankbaarheid
       maakt je hart zacht.

  5. Koester dat je elkaar weer kunt ontmoeten. Corona heeft ons geleerd dat ontmoeting niet vanzelf-
       sprekend is. Schrijf iedere week iemand een briefje of een kaart om te zeggen dat je niet zonder die
       ander kunt leven.

  6. Bel iedere dag iemand op om deze een hart onder de riem te steken.

  7. Zing iedere dag je eigen lied. Als je zingt ben je met iedereen in de wereld verbonden en niet alleen.

  8. Wandel je vaste rondje rond je huis en laat je helen door de schepping. Als je niet kunt wandelen,
       verzorg dan een plant of bloemen. Als je dat doet, weet je diep van binnen dat niet alles van jou
       afhangt en dat de Schepper ook voor jou zorgt.

  9. Bid, op vaste tijden. Om je boosheid uit handen te geven, om je lege handen te tonen en om  
       nieuw leven te mogen ervaren door de verbondenheid met allen die bidden.

10. Als je dit doet, ben je niet eenzaam maar kun je dat woord omdraaien: samen met die ene. En dan
       ben je niet alleen. Kun je ook omdraaien: een met allen.
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Met de Museum Plus Bus naar het Cobra Museum

Op 16 augustus gaan we met de bus naar het Cobra Museum voor Moderne Kunst in 
Amstelveen. De reis kost u niets, alleen voor de lunch wordt er een eigen bijdrage 
gevraagd van 10 euro. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Er kunnen 33 
mensen mee met eigen begeleiding, wanneer dat noodzakelijk is voor u zelf. In het 
museum zullen rondleiders met u een ronde maken door het museum van een uur.
Wij vertrekken bij la Place in Maarsbergen rond 10.00 uur. Wij verwachten rond 17.00 

uur weer terug te zijn.
Wilt u meer informatie over de busreis, Ted Kuipers staat u graag te woord.
tel. 0343 431928 of 06 5367 1743

--- Op 9 juli sluit de inschrijving Vol=Vol ---

Uitburgeren

Dinsdag 21 juni hebben wij met een kleine groep in “de Ontmoeting” naast de 
grote kerk in Driebergen gesproken over “Uitburgeren”. Aanleiding was een boek 
dat door Betty Meyboom was geschreven en dat je kan zien als een praktische gids 
met alles wat u wilt weten en regelen omtrent het levenseinde.

Wij begonnen met een film van 20 min “Dappere dokters, dappere ouderen”. Die 
film was een mooi startpunt om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we onze 
laatste levensfase zouden willen doorbrengen. Wat zijn de mogelijkheden en wat 
kunnen we zelf regelen.

Het was fijn om hier met elkaar over van gedachte te wisselen. Wat voor de één 
gewoon was, was voor de ander juist een eyeopener.

In september zal er weer een ontmoeting plaats vinden, maar dan in Leersum. De 
precieze  datum zal in de volgende nieuwsbrief komen te staan. Het Netwerk 
Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) zal deze ontmoeting organiseren.

Kaarten

Na een lange periode van afwezigheid gaan we donderdag 8 september 
weer klaverjassen of jokeren op onze vertrouwde locatie Nieuw Salem.

De inloop is vanaf 13.15. De kosten hiervoor bedragen 3 euro en de 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Wij verzoeken iedereen om uiterlijk 13.35 aanwezig te zijn, zodat we om 
13.45 kunnen starten met kaarten.

Met vriendelijke groet José Keijzer
jcekeijzer@gmail.com
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Per 1 juli verplicht!

Waar kunt u zelf op letten om brand te voorkomen?

       – Brand is vaak het gevolg van kortsluiting in elektrische apparaten, zoals vaatwassers, televisies en 
wasdrogers.
Vervang oude apparatuur dus tijdig. Ook oude stekkerdozen kunnen leiden tot brand.

      – Veel branden ontstaan door koken:
9 procent van de fatale woningbranden begon in 2016 in de keuken. 

      – 19 procent was het gevolg van onoplettend rookgedrag.
Maak een sigaret dus goed uit voordat u ‘m weggooit. Roken in bed: niet doen! 

      – Ouderen die minder goed zien of horen hebben een groter risico op brand. Immers:
als je de rook niet ruikt of de brandmelder niet hoort, ontdek je de brand later.
Een ‘geschakelde’ brandmelder waarbij het alarm van één melder in alle kamers is te horen is dan 
een goede oplossing. 

      – Rookmelders zijn per 1 juli a.s. op iedere etage verplicht, ook te koop op website kbo/pcob. 

         Zie ook: https://www.kbo-pcob.nl/?s=rookmelde  r  
www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2017/10/BrandveiligFolder.pdf

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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