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Lente!

Wat een heerlijk gevoel met hoge temperaturen en volop mogelijkheden om te 
wandelen en te fietsen en buiten te zijn. En zoals we weten is het heel 
belangrijk voor senioren om, zoveel als kan, in beweging te blijven!
Onze Algemene Leden Vergadering is goed bezocht met goede inbreng over 
wonen (zie verslag).
Denkt U nog even aan de oproep wie ons kan helpen bij de verspreiding van 
ons magazine met de nieuwsbrief?
Inmiddels is een nieuwe gemeenteraad gekozen op de Utrechtse Heuvelrug. 
Als KBO zullen we via het Senioren Platform aandacht blijven vragen voor wat 
wij als senioren belangrijk vinden op terreinen als verkeer, wonen, ontmoeting 
en veiligheid. 

          De ledenwerf aktie van KBO/PCOB op de markt in 
          Driebergen was een groot succes, veel interessante
          gesprekken gehad (Jose en Bram op de foto).

             

Vrijwilligersmaaltijd

De vrijwilligersmaaltijd in de middag op 10 mei ging eigenlijk veel te snel voorbij. Een praatje maken en 
gezellig eten. Dat is altijd leuk! We hebben gesproken over het belang van vrijwilliger zijn. Ook al ben je 
ouder, je kan nog altijd veel voor anderen betekenen en dat is trouwens ook goed voor jezelf! 
Daarom hoop ik op meer leden van de KBO Utrechtse Heuvelrug en ook meer vrijwilligers die willen 
bijdragen aan onze mooie vereniging.

Sjaan van Zanten, lid KBO Utrechtse Heuvelrug

 Agenda juni
 Wanneer  waar  wat

 3, 10, 17 en 24
  juni, 10:00 uur

 Het Trefpunt
  Trompstaete 48, Maarn

  Koffiedrinken

 7 juni   Cothen   Bezoek aan de Kersenhut, zie stuk op blz. 2

 8 en 22 juni   Markt
  Driebergen

  Informatiestand van de KBO-PCOB

 21 juni
 14:00 uur

  de ontmoeting
  Hoofdstraat 113, Driebergen

  Gesprek over de vraag hoe we ons (kunnen) voorbereiden op
  een rustig levens-einde.  zie het stuk hierover op blz. 2

 31 mei
 en 28 juni

  Markt
  Maarn

  Informatiestand van de KBO-PCOB
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IPad cursus

Daar zit ik dan, met mijn nieuwe 
telefoon voor mijn neus. En dan 
vraag ik me af: ga ik nu zitten 
wachten op mijn kinderen of ga ik 
zelf aan de slag met installeren?
Tijdens de iPad cursus, die gratis 

wordt aangeboden door KBO-PCOB in Driebergen, 
heb ik zelf-vertrouwen gekregen om zelf aan de slag 
te gaan. Ik kreeg op de cursus een iPad te leen en 
kon alles uitproberen. Er stonden geen persoonlijke 
dingen op, dus wat kon er misgaan? Zo dacht ik ook 
met mijn nieuwe telefoon. Ga gewoon aan de slag 
wat kan er misgaan?

Je leert je iPad of telefoon het beste kennen door er 
gewoon mee aan de slag te gaan.
Inmiddels ben ik al een eind op weg met de telefoon, 
maar voor de fine-tuning wacht ik op mijn
kinderen, zoals je dat ook kan doen met de iPad 
cursus. Daar zijn coaches die je verder op weg
kunnen helpen op de digitale snelweg!
Wil jij ook meedoen met de iPad cursus geef je dan 
op bij Frank Piersma (fpiersma@kpnmail.nl) 
Hij kan je vertellen wanneer jij aan de 4 weken 
durende cursus kan deelnemen, die je geheel gratis 
wordt aangeboden door de KBO-PCOB.

José Keijzer

“Uitburgeren"

Een interessant  informatieboek 
getiteld "UITBURGEREN "is recent 
verschenen .Het is geschreven 
door Betty Meijboom - de Jong. 
Het boek gaat over ons ouderen. 
Over de vraag hoe we ons 
(kunnen) voorbereiden op een 
rustig levens-einde. 
We organiseren nu rond dit thema 

een gesprek met elkaar onder leiding van Elisabeth 
van Oostrum, lid van de nationale ouderenraad en 
oud -wethouder met de portefeuille  "Sociaal 
Domein" van onze gemeente UH. 
Dit gesprek gaat plaatsvinden in de "ONTMOETING " 
op dinsdagmiddag 21 juni om 14.00 uur. 
De “Ontmoeting” ligt achter "Koek en ei" naast

Nieuw Salem in Driebergen. De deelname beperken 
we tot 12 mensen om echt tot een gesprek te 
komen. Daarom,  "Wie het eerst komt die het eerst 
maalt".
Ter onderbouwing van ons besluit tot deze bijeen-
komst het onderstaande citaat van R. Gudde, die 
toen nog maar kort te leven had, in een interview 
met C. Verbraak. “Houd dit in je achterhoofd: Wij 
leren van 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?

Aanmelden kan via de mail: 
kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com 
of voor 18 juni bij Bram Dekker 0343-518826.  

Bezoek aan de Kersenhut

Op dinsdag 7 juni gaan we naar “De Kersenhut” in Cothen. We 
worden daar ontvangen met koffie met een kersengebakje en er
is volop de gelegenheid kersen te kopen en te eten! 
Er is ook een Kersenmuseum en ook een winkel waar van alles te 
koop is met als thema “Kersen”. 
De kosten bedragen € 6.00, ter plaatse te betalen. Vervoer is met 
eigen auto’s en we willen bemiddelen als u geen auto tot uw 
beschikking heeft. Bij aanmelding kunt u aangeven of u mee wilt 

rijden of iemand mee kan nemen. 
We doen de suggestie om de persoon met wie u meerijdt als geste 2 euro te betalen.
Graag even aanmelden bij Bram Dekker 0343-518826

mailto:fpiersma@kpnmail.nl?subject=iPad%20cursus
mailto:kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com


Biljartsoos “ De Pomerans ” bestaat 10 jaar
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De Biljartsoos De 
pomerans in Doorn is 
een activiteit van KBO-
PCOB Utrechtse 
Heuvelrug. Deze 
biljartsoos heeft op 2 
mei het 10 jarig 
jubileum gevierd. 

De 25 leden van de biljartsoos zouden al twee jaar 
geleden van een gezamenlijk feestdiner in een 
restaurant in Doorn gaan genieten. Maar corona 
heeft tot twee-maal toe voor uitstel van het 
jubileumdiner gezorgd. Daarom besloot de 
biljartsoos om geen derde poging te wagen. 

Onder het motto dat niemand te oud is om te leren, 
ging het roer om en werd een professionele 
biljartdocent ingehuurd om een les aan de leden te 
geven. In drie groepjes gaf Gert van Beek uitleg hoe 
wij lastige caramboles kunnen maken. De feest-
commissie van de biljartsoos zorgde voor heerlijk 
appelgebak en werd het een gezellige 
jubileummiddag.
Indien u eerder heeft gebiljart en weer zin heeft om 
te gaan biljarten, biedt de biljartsoos de 
mogelijkheid om er “weer in te komen”. U kunt
dan op een dagdeel met een van onze biljarters gaan 
oefenen. Of maak eens een afspraak om te kijken.
U kunt zich opgeven bij 

Gerard van de Ven (tel. 06-23666163)

Algemene Ledenvergadering

In een goedgevulde Petrus-en Pauluszaal bezocht ik 
de Algemene Ledenvergadering van de KBO.
Voorzitter Cees de Graaff was door familie-
omstandigheden verhinderd, maar Clemens Festen, 
onze penningmeester, heeft de vergadering op 
voortreffelijke wijze voorgezeten. Na behandeling 
van de gebruikelijke agendapunten kwamen er heel 
wat interessante onderwerpen aan de orde.

Op de eerste plaats: coronatijd. De KBO heeft niet 
stilgezeten, daarvoor hulde!!
B.v. de telefooncirkel, wandelen, attenties met 
Kerstmis en Pasen, verjaardagskaarten, biljarten, het 
beramen van excursies voor na de corona, hulp bij 
belastingaangiften, enz.

Vanwege de afname van het aantal leden wordt het 
tijd voor actie om de 50-plusser te gaan benaderen 
hetgeen zal plaatsvinden in de komende maanden 
op markten en pleinen in onze gemeente.
Intensievere samenwerking met de PCOB: door 
middel van het KBO-PCOB magazine, samen sterk in 
het Seniorenplatform en last but not least het 40-
jarig jubileum op 13 oktober a.s.: 
het SENIORENFESTIVAL!!

Na de pauze – onder het genot van een hapje en een 
drankje – was er een interessant en zeer geslaagd 
ledengesprek over WONEN OP DE HEUVELRUG o.l.v. 
Clemens.
Veel ideeën passeerden de revue:
Wonen in een woongroep. Wonen in deze vorm 
heeft te weinig aandacht van de gemeente
Aan de gemeente [en niet de projectontwikkelaars] 
wordt gevraagd om meer invloed uit te oefenen bij 
de koop van vrijgekomen grondpercelen voor de 
bouw van seniorenwoningen.
Problemen met het wonen in te grote huizen, maar 
zonder zicht op en aanbod van comfortabele 
appartementen willen ouderen niet verhuizen.
Deze vergadering met na de pauze het genoemde 
ledengesprek was m.i. zeer interessant en 
waardevol!

Diny Bronsgeest 
Lid KBO Utrechtse Heuvelrug
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Van de ledenadministratie

Overleden:
Mevrouw  A.J.M. Maas – Bijker
Mevrouw  M. Radstok – van Schaik

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte dit verlies te dragen

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

Nieuwsbrief:

Redacteur: Richard Postma 
Realisatie: Paul Swaan

De nieuwsbrief van juli /augustus  verschijnt :
28 juni  2022

inleveren kopij uiterlijk : 21 juni  2022

 SAVE THE DAY DONDERDAG 13 OKTOBER 2022
Dit schreven wij in de vorige nieuwsbrief. KBO-UH en PCOB DRIEBERGEN-MAARN vieren samen het 
40-jarig bestaan. De voorbereidingen zijn in volle gang om dit seniorenfestival met het thema “duurzaam” 
te organiseren. Er zal veel rond dit thema worden georganiseerd. We gaan lekker eten en er zal ook veel 
muziek zijn. 
In de laatste nieuwsbrief voor de zomer zullen wij nog meer onthullen. Zodat u de zomer ingaat met de 
gedachte dat u in oktober wat moois te wachten staat. Wij gaan verder om alles te verfijnen en in de 
nieuwsbrief van september zal het helemaal duidelijk worden.

Abdij van Egmond

Woensdag 18 mei gingen 34 leden van de KBO Utrechtse Heuvelrug en 
de PCOB Driebergen/Maarn met de bus naar de abdij in Egmond. Het 
voelde voor velen als een schoolreisje. 
We werden ontvangen met koffie en petit four. Leo Fijen gaf een 
presentatie waarin hij negen punten noemde die hij belangrijk vond met 
betrekking tot “open staan voor elkaar”. Bij de volgende nieuwsbrief 
zullen we hier nader op in gaan!
Hierna gingen we naar het middaggebed. Tijdens een kleine wandeling 
zagen we de prachtige tuin van de abdij. De lunch was goed verzorgd met 
heerlijk brood. 
Na de lunch was er gelegenheid om de kaarsenwinkel te bezoeken. Om 
14.00 uur volgde een interessante rondleiding in twee groepen. 
Voldaan gingen we om 15.30 uur met de bus weer huiswaarts. De 
chauffeur reed nog wel over de boulevard van Egmond, zodat we de zee 
even hebben kunnen zien. Voor etenstijd waren we weer in Driebergen.

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

