
  

Beste leden

Het grote en goede nieuws is dat nagenoeg alle 
corona maatregelen vanaf 25 februari zijn 
opgeheven. Alleen nog maar mondkapjes in het 
openbaar vervoer, de 1½ meter vervalt en tevens 
het  coronapaspoort. U mag weer gewoon familie en 
vrienden ontvangen of gaan bezoeken. Alleen voor 
evenementen met meer dan 500 mensen binnen 
gelden nog restricties.

We halen opgelucht adem na 2 jaar!

Langzaam komen ook onze activiteiten weer op 
gang. De Ipad cursus is een groot succes. 
Er zijn gesprekken gaande met de PCOB om naast 
gezamenlijke activiteiten in de toekomst ook weer 
met een gezamenlijke nieuwsbrief te komen.

Heugelijke nieuws is dat we met Paul Swaan iemand 
hebben gevonden die de opmaak van onze 
nieuwsbrief verzorgt. Onze dank gaat uit naar Joop 
v.d. Lelie die dit jarenlang heeft gedaan.
Op naar een zonnig, gezond en zorgenvrij voorjaar!

Richard Postma

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

Agenda maart
 Wanneer  waar  wat

 3 en 17 maart
 10.30 uur

 Nieuw Salem
 De Lei 86 Driebergen

 Komt u weer gezellig eens een keer kijken en koffie of thee
 drinken.

 10 maart
 10.30 uur

 de Ontmoeting
 Hoofdstraat 113 Driebergen

 We gaan weer kleuren. De koffie staat klaar. We gaan verder
 waar we gebleven zijn of we nemen een nieuwe kleurplaat ter
 hand.

 17 maart
 10.30 uur

 Museum Valkenheide
 Valkenheide 26 Maarsbergen

 Onder voorbehoud, Museumbezoek en lunch.
 zie verderop in deze nieuwsbrief...

 24 maart
 10.30 uur

 Nieuw Salem
 De Lei 86 Driebergen

 We nemen de legpuzzels ter hand. Onder het genot van een
 kopje koffie of thee worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld
 en daarbij leggen we een puzzel.

http://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2017/10/BrandveiligFolder.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/?s=rookmelder
https://www.kbo-pcob.nl/?s=rookmelder


Bezoekproject 75plus

Het Senioren platform heeft het initiatief genomen voor een bezoekproject. In samenwerking met de 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug en het dorpsteam is een proefproject van start gegaan op de Horstlaan en 
in het nabuurschap Driebergen – Noord.
Allen die geboren zijn in 1946 en 1947 krijgen een uitnodiging om aan te geven of ze het op prijs stellen een 
informatiemap te ontvangen en op een bezoekje.
In dat bezoek gaat het om de vraag of men bekend is met de mogelijkheden voor senioren en of men wil 
meedenken om de omgeving meer leefbaar te maken.

Paasbrunch

Het kerstdiner kon vorig jaar niet doorgaan. Daarom willen we nu een
Paasbrunch organiseren in Nieuw Salem of in de Grote Kerk in 
Driebergen. Dinsdag 12 april zal er de brunch zijn. Wij staan dan stil 
bij de afgelopen tijd, maar wij kijken ook naar de toekomst. 
Pasen is het feest van hoop. Wij praten met elkaar wat er voor ons is 
veranderd en hoe wij daar in de toekomst mee omgaan. 

Wilt u deze brunch samen met ons delen meldt u zich dan aan 
voor 31 maart bij José Keijzer 06 37616056

De aanmelding is definitief zodra er €17,50  voor 31 maart op de rekening staat van:
KBO afdeling Utechtse Heuvelrug, NL56 RABO 0385 2015 67 onder vermelding Paasbrunch.

Bezoek Valkenheide

Onder voorbehoud van groen licht uit Maarsbergen 
nodigen we u uit voor een bezoek aan Valkenheide 
in Maarsbergen, op donderdag 17 maart .

We worden om 10.30 uur ontvangen in het Museum 
Valkenheide voor een kopje koffie met een uitleg 
over het museum. Bij mooi weer krijgen we ook een 
rondleiding over het terrein. Om 12.30 kunnen we 
aanschuiven bij een warme lunch, die is bereid door 

leerlingen van het Vakcollege. Zij verzorgen ook de 
bediening aan tafel. 

We gaan met eigen auto’s. Kunt u iemand 
meenemen of wilt u meerijden, geef dat dan op bij 
aanmelding.

Aanmelden bij Bram Dekker 0343-518826. 
De lunch kan betaald worden bij het Vakcollege.
Meer over Valkenheide zie: museumvalkenheide.nl

Contact met KBO Utrechtse Heuvelrug

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

 Park Sparrendaal 58 
3971SN Driebergen
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Voor april geplande activiteiten:
   4 april Verzorgt Mevrouw Kaat Biesemans een lezing over het Voedselbos bij Kasteel Sterkenburg. 

Nadere gegevens in de volgende nieuwsbrief.
 12 april Paasbrunch, zie artikel hierboven.
 26 april 14.00 uur,  Algemene Leden Vergadering (ALV).

Van de Ledenadministratie
mevrouw G.M. Vink-Heynsbroek heeft haar lidmaatschap van de KBO opgezegd.
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