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13 OKTOBER JUBILEUM KBO EN PCOB

Toen ik laatst vertelde van het boeiende programma van ons 
Jubileumfestival (heeft u zich al opgegeven?) zei een deelnemer aan 
het gesprek dat ze wel moest wennen aan de stijl van de andere 
organisatie. Is dat nu nodig om op een jubileumviering te dansen?

Wat voor de ene partij vreemd is, is voor de ander een 
vanzelfsprekende zaak. Na eeuwen van betrekkelijk naast elkaar leven, maken we nu kennis met katholieke 
en protestantse gewoonten. Voor de een is dat boeiend, voor de ander is dat even wennen.

Zijn katholieken wat luchtiger en protestanten wat degelijker?  Ik weet dat eigenlijk nog niet zo, maar dat er 
andere gewoonten en gebruiken zijn is zeker. Ik zou zeggen laten we van de verschillen genieten en elkaar 
de ruimte geven. Komende zondag houdt de Raad van Kerken een gezamenlijke dienst in St. Petrus banden!

Het JUBILEUM FESTIVAL bepaalt ons bij een zeer dringend probleem en daarna is er zeker reden tot feest: 
we bestaan 40 jaar. We kunnen terugkijken op veel initiatieven en bijeenkomsten en in de komende jaren 
liggen er genoeg uitdagingen op ons te wachten!

Bram Dekker, bestuurslid PCOB

 Agenda
 Datum  Activiteit  Locatie*

 29 september  Kaarten, 13.30 uur, zie blz. 2  Nieuw Salem

 6 en 20 oktober  Koffiedrinken, 10.30 uur  Nieuw Salem

 5, 12, 19, 26 oktober  Koffiedrinken, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur  ‘t gebouwtje

 6, 13, 20, 27 oktober  Koffiedrinken, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur  Ontmoetingskapel

 7, 14, 21, 28 oktober  Soep eten, 11.30 uur, zie blz. 2  de Ontmoeting

 13 oktober  Jubileumfestival, van 09.30 tot 16.00 uur, zie ook blz. 2  Nieuw Salem

 19 oktober  IKO-lezing, 10.00 uur, zie blz. 4  ‘t Hoge Licht

 27 oktober  Puzzelen, 10.30 uur  de Ontmoeting

 15 november  Algemene Leden Vergadering KBO, meer info in oktober

 *Voor adressen zie einde nieuwsbrief

Energietoeslag aanvragen

Velen in onze gemeente kunnen een beroep doen op de energietoeslag. Of u in aan-
merking komt voor een toeslag hangt af van uw inkomen. Ouderen met enkel een 
AOW uitkering en een klein pensioen maken kans op zo’n toeslag. De aanvraag dient 
digitaal te geschieden en wel voor 1 oktober 2022.
De energietoeslag heeft geen consequenties voor andere toeslagen zoals huur- of 
zorgtoeslag. U kunt contact opnemen met een van de bestuursleden van zowel KBO 
als PCOB. De contactgegevens staan vermeld in de Nieuwsbrief.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor zo’n toeslag, belt u dan met Frank Piersma 06 2513 7789.
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SAVE THE DAY donderdag 13 oktober

Dat schreven wij in de nieuwsbrief van maart en nu is het bijna zover.
De jubileumcommissie bedacht een thema en doopte deze dag om tot “Jubileumfestival”.
Door te brainstormen kwamen we tot een festival waar het feestelijk karakter toch wel op de eerste plaats 
kwam, maar waar tegelijk ook iets aan de orde komt dat ons allemaal bezighoudt en dat is het klimaat. 
Peter Kuipers Munneke vond het leuk om voor leden van de KBO-PCOB een lezing te houden over dit 
thema.

De locatie was bepaald en de catering van Nieuw Salem heeft meegedacht, hoe wij de lunch konden 
invullen. Uit ervaring weten wij dat de bedrijfsleider van Nieuw Salem, Corrie Boereboom, en haar mensen 
dat prima kunnen.

De workshops, die na de lunch staan gepland zijn ook zeer afwisselend en voor ieder wat wils.

- Met elkaar in gesprek gaan met andere grootouders voor het klimaat.
- Zing jij graag, dan is de workshop Gospelsong misschien iets voor jou.
- Luister jij graag naar muziek en tussendoor een praatje met een drankje en misschien stiekem even 
  de voetjes van de vloer, dan kan dit bij het muziekoptreden.

Nog niet aangemeld? Meld je dan nu nog aan voor 1 oktober.
Ja, deze datum is aangepast, omdat wij iedereen de kans willen geven om na het lezen van deze nieuws-
brief, zich alsnog aan te melden.
In de flyer, die bij de nieuwsbrief van september zat, staat precies hoe het aanmelden gaat.
Mocht het toch niet lukken: José Keijzer (06 3761 6056) en Bram Dekker (0343 518 826) staan u graag te 
woord.

U kan de ochtend ook volgen via  kerkdienstgemist.nl

Muziek

Bijna 3 jaar hebben we er op moeten wachten, maar op zondagmiddag 13 november gaat het toch 
gebeuren De Harpiste Regina Ederveen gaat haar concert geven in de Petrus’bandenkerk in 
Driebergen. Zet deze datum alvast in uw agenda, in de volgende nieuwsbrief leest u er meer over.

Wij zijn weer begonnen met kaarten

Op 8 september kwamen we na 2,5 jaar Corona weer bijeen in Nieuw Salem om te gaan kaarten. 
De kaarten lagen geschud en wel klaar voor het Klaverjassen en het Jokeren. 
We hadden in totaal 5 tafels. Dat is mooi natuurlijk, maar er kunnen zeker nog meer tafels gevuld 
worden! Op 29 september gaan we er weer voor. Heeft u zin om een kaartje te leggen, zorg er 

dan voor dat u om 13.30 uur aanwezig bent in Nieuw Salem (Driebergen). We gaan dan de tafels indelen. 
Wij willen om 14.45 uur starten met kaarten.
De kosten zijn 3.50 euro en de consumptie is voor eigen rekening. Iedere middag wordt een winnaar 
uitgeroepen, zowel voor het klaverjassen als voor het jokeren.
De daar op volgende data zijn 20 oktober, 10 november en 1 december. Schrijf ze in uw agenda en kom ook. 

Wilt u meer informatie bel dan naar J. Keijzer, 06 3761 6056.

Soep eten
Iedere vrijdag Soep eten in De Ontmoeting. Iedere week wordt er verse soep gekookt in 
De Ontmoeting (Achter Koek en Ei) en op vrijdag wordt deze soep geserveerd met een 
stukje stokbrood met kruidenboter. De kosten zijn 1 euro.
U bent van harte welkom om te komen genieten van een lekkere kop soep en van de 
gezelligheid van 11.30 tot 13.30 uur.

http://kerkdienstgemist.nl/
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Bezoek aan het Cobramuseum

Klokslag 10.00 uur op 16 augustus 2022 vertrokken 
we uit Maarsbergen met de Museumplusbus naar 
het Cobramuseum in Amstelveen.
Onze chauffeuse Jorien vertelde veel over de 
bezienswaardigheden waar we langs kwamen. 
Omdat de reis voorspoedig ging heeft zij ons 
getrakteerd op een extra ritje langs de Zuidas van 
Amsterdam. Ook hier kon ze ons veel vertellen over 
al die bijzondere gebouwen die daar staan.
Bij het Cobramuseum werden wij ontvangen met 
een kop koffie. We werden tijdens de koffie in 3 
groepen verdeeld.
Iedere groep kreeg zijn eigen gids mee. De gids 
vertelde veel, maar zij liet ons actief meedenken 
over de kunst van Marokkaanse kunstenaars in de 
tijdelijke tentoonstelling “het andere verhaal” die 
eindigde op 19 september. Het was een zeer 
informatief uur.

De lunch stond klaar met 
broodjes en een smaakvolle 
soep.
Na de lunch mochten we vrij 
rondlopen in het museum 
met veel kunstwerken van 
Karel Appel, Corneille en 
andere kunstenaars. Prachtig om er in je eigen 
tempo langs te mogen lopen.
Om 15.15 uur vertrokken we weer naar huis voorzien 
van een drankje en een reepje. Ook de terugreis 
verliep voorspoedig en om 16.00 uur stond Ted 
Kuipers ons weer op te wachten in Maarsbergen.
Wij danken de Museumplusbus, die leden van de 
KBO- PCOB  uit de Utrechtseheuvelrug en de 
Senioren Heuvelrug de kans heeft gegeven om deze 
reis mee te mogen maken.

Vervolg cursus Kennismaking met de iPad

Er zijn u in onze gemeente al ca. 75 gegadigden voor gegaan om kennis te nemen van het 
gebruik van een tablet. Een computer in zakformaat waarbij u kunt beeldbellen, e-mailen, 
foto’s en/of video mee kunt maken en zaken op kunt zoeken waar u belangstelling voor heeft. 
Dit alles wordt u rustig uitgelegd in 4 middagen van elk 2 uur. Thuis wordt u gevraagd veel te 
oefenen met voorbeelden. Zo wordt u wegwijs gemaakt op de digitale snelweg. 
En bovendien het is gratis!

Meld u aan voor de eerstvolgende cursus bij Frank Piersma (piersmaf53@gmail.com) of bel 06 2513 7789.

Vindt u het ook heerlijk als uw 
kleinkinderen weer op bezoek zijn 
geweest? De gezelligheid, de 

leuke gesprekken, de jeugdige energie die de 
kinderen met zich meebrengen. Konden ze elke dag 
maar langskomen! Of wellicht heeft u (nog) geen 
kleinkinderen, maar vindt u het wel leuk om die 
frisse wind in uw leven te ervaren.
Dat is waarvoor u Stichting Jord, in Driebergen, kunt 
inschakelen. Stichting Jord leidt middelbare school-
jeugd op en matcht hen vervolgens aan ouderen bij 
hen in de buurt. Ouderen zoals uzelf.
Wanneer jong en oud gematcht zijn, vindt er 
éénmaal per week een ontmoeting plaats.

Uw ’jongere’ komt één uur per week bij u langs. U 
gaat samen op pad, doet een spelletje, maakt een 
wandeling of drinkt gewoon gezellig een kopje 
koffie. Het wekelijkse 
bezoek van de jongere is 
voor u kosteloos.
Heeft u vragen? Dat is 
begrijpelijk. 
Neem gerust contact op 
via 030 2020 090. U kunt 
ook alvast de website 
bekijken: www.jord.nl. 

http://www.jord.nl/
mailto:piersmaf53@gmail.com
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Nieuwe leden heten we van harte welkom!

De afgelopen zomer hebben we met een KBO-PCOB kraam op de lokale markten 
gestaan in verschillende dorpen. Dat deden we om extra naamsbekendheid te kweken 
en natuurlijk om nieuwe leden te werven. Het was mooi weer en de leuke gesprekken 
met inwoners maakten het bemensen van de kramen een fijne bezigheid! Mond op 
mond reclame is ook heel effectief om nieuwe leden te werven. Onze bestaande leden zijn daarvoor 
onontbeerlijk. Het is daarom goed om te weten dat we, KBO Utrechtse Heuvelrug en PCOB Driebergen-
Maarn, zeer vitaal zijn. Zo organiseren we samen het jubileum-festival. Nieuwe leden betalen de rest van het 
jaar geen lidmaatschapsgeld als ze zich aanmelden voor het festival! Er zijn ook veel andere activiteiten en 
ook leggen we contact met onze leden via verjaardagskaarten en kleine attenties met bv feestdagen. 
Als u voor een potentieel nieuw lid een extra Magazine en Nieuwsbrief wilt hebben, zodat die zich nog eens 
goed kan oriënteren, dan kunt u dat doorgeven aan Frank Piersma (piersmaf53@gmail.com) (PCOB) of aan 
penningmeester.kbouh@gmail.com (KBO).

Ledenmutaties KBO 
Nieuw leden:
dhr. en mw. van Leeuwen
mw. M. van der Ham
dhr.  R. Kruijk
Overleden:
mw. U.M.A. Staal-Scholten
Opgezegd:
mw. H. Gudde
dhr. F. Verdaasdonk
mw. A.H.P. ten Broeke

Ledenmutaties PCOB
Nieuwe leden:
mw.  H.  van Bremen, Driebergen
dhr.  W. Schroten, Driebergen
Overleden:
mw.  P.M. Maas, Driebergen
Opgezegd: 
mw.  T. Schut, Driebergen

 Contact met KBO Utrechtse Heuvelrug

 telefoon:   06 4064 9074
 e-mail:       kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com
 website:   kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl
 Activiteiten: José Keijzer: 
      tel. 06 3761 6056,  e-mail:  jcekeijzer@gmail.com
 Postadres secretariaat:   Rob van den Hoek

       Park Sparrendaal 58 
      3971 SN Driebergen

 Contact met PCOB Driebergen – Maarn

 
 e-mail:       secretarispcobdriebergen@outlook.com
 website:   pcob.nl/afdelingen/driebergen-rijsenburg
 Activiteiten: Bram Dekker:
     tel. 06 5374 7125, e-mail: bramdekker2012@gmail.com
 Secretariaat:  Bram Hijmans
                   e-mail: secretarispcobdriebergen@outlook.com

 Nieuwsbrief:
 Redacteur: Richard Postma & Bram Dekker
 Realisatie: Paul Swaan

 De nieuwsbrief van oktober verschijnt :   25 oktober  
                              inleveren kopij uiterlijk :   15 oktober  

Locatie Adres Locatie Adres

 de Ontmoeting  Hoofdstraat 113, Driebergen  ‘t gebouwtje  Woudenbergseweg 52, Maarsbergen

 Nieuw Salem  De Lei 86, Driebergen  Ontmoetingskapel  Kapelweg 45, Maarn

  ‘t Hoge Licht  Klaproos 2, Driebergen

IKO-lezing

Woensdag 19 oktober:  “Kanonskogels van Vredenburg in de stad” , door Biem Lap.
Een geheimzinnige titel en een totaal onbekend verhaal. Biem Lap kwam de kogels toevallig op het spoor 
toen één van de kosters in de Jacobikerk hem een foto van de toren stuurde zoals die op een schilderij van 
Isaac Ouwater te zien is. Op dat schilderij van Ouwater uit 1780 zijn ingemetselde kogels te zien. Biem Lap 
werd nieuwsgierig en vond via allerlei bronnen het verhaal over het beleg van Vredenburg in 1576.
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