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 Agenda
 Datum  Activiteit  Locatie*

 3 en 17 november  Koffiedrinken, 10.30 uur  Nieuw Salem

 2,  9, 16, 23, 30  nov.  Koffiedrinken, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur  ‘t gebouwtje

 3,10, 17, 24 november Koffiedrinken, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur  Ontmoetingskapel

 4,11, 18, 25 november  Soep eten, vrijdag om 11.30 uur  de Ontmoeting

 10 november  Kaarten, 13.30 uur  Nieuw Salem

 10 november  Kleur je dag  de Ontmoeting

 13 november  Harpconcert door Regina Ederveen, 15.00 uur, zie blz. 3  Petrus Pauluszaal

 15 november  Algemene Leden Vergadering KBO, inloop 14.00, start 14.30 uur  Petrus Pauluszaal

 16 november  IKO-lezing, 10.00 uur. Wondere wereld van de voedselbossen  ‘t Hoge Licht

 24 november  Puzzelen, 10.30 uur  de Ontmoeting

   1 december  Kaarten, 13.30 uur  Nieuw Salem

 19 december  Kerstviering
 *Voor adressen zie einde nieuwsbrief

De jaargetijden

Op donderdag 13 oktober hebben wij ons 40-jarig Jubileum/festival gevierd met een 
lezing van Peter Kuipers Munneke. Hij stipte daar de verandering van seizoenen aan in 
relatie met het klimaat. De veranderingen van het klimaat beïnvloeden ook het weer in 
de seizoenen. We krijgen gemiddeld warmere jaren, meer regen en zachtere winters. 
Hadden wij in vroegere jaren nog wel eens ijsvrij, onze (klein)kinderen kennen dit verschijnsel amper. Zo ook 
met onze verenigingen, alles evolueert.

Werden de activiteiten vroeger apart georganiseerd, nu proberen wij de achterbannen gezamenlijk te laten 
optrekken met o.a. de brunch in maart, de dagreis naar de Abdij van Egmond, de kersentocht naar Cothen, 
de Ipad cursus en de gezamenlijke viering van ons 40-jarig bestaan. Stilstand is achteruitgang zo is een 
bekend gezegde. Dus laten we met zijn allen de koers vervolgen door samen op te trekken. Met respect 
voor elkaars standpunten kunnen we nog meer genieten van wat God ons gegeven heeft aan menselijke 
mogelijkheden, natuur en oog voor het milieu.

Frank Piersma, bestuurslid PCOB   

Te gast op het gemeentehuis

Op donderdag 24 november zijn we te gast op het Gemeentehuis van 
onze Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
We worden ontvangen om 13.30 uur met koffie en thee in de Raadszaal.
Burgemeester Naafs zal ons welkom heten en iets vertellen over de 
gemeentelijke organisatie. En u kunt uw vragen aan hem stellen.
Daarna krijgen we een rondleiding door het gebouw.
Opgave bij Bram Dekker 0343-518826 of bramdekker2012@gmail.com

mailto:bramdekker2012@gmail.com


Jubileumfestival
Een impressie van onze leden
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Mijn eerste kennismaking met de KBO-PCOB. De 
Jubileum dag! Na een inleiding door de directeur 
van de KBO-PCOB een zeer interessante en 
amusante lezing door Peter Kuipers Munneke over 
klimaat, klimaatverandering, gletsjers, ijskappen 
en duurzaamheid. 
Na een overheerlijke lunch met soep, broodjes 
hamburger en beenham, wraps en andere broodjes 
heb ik de workshop Gospelsongs gedaan onder 
leiding van Glenn Banda uit Zambia waar we in no 
time 3 songs ingestudeerd hebben. Het KBO-PCOB 
koor is al bijna geboren! 
Al ging ik met gemengde gevoelens naar deze dag 
omdat ik mezelf nog veel te jong vind voor een 
lidmaatschap van een ouderenbond, heb ik van 

ieder onderdeel van deze dag genoten. Dus bij 

deze, dank organisatoren voor deze leerzame 
dag!!!

Agnes Snel

Wij (mijn vrouw en ik) maakten het Festival mee tot 
en met de lunch. We vonden alles goed verzorgd 
en de mensen stelden zich erg dienstbaar op. En 
dat geldt voor zowel de organisatie (zoals 
bestuursleden en de voorbereidingscommissie) als 
gewoon de aanwezige KBO- en PCOB-leden. 
Daardoor een heel plezierige sfeer in zowel de 
bijeenkomst in de grote zaal alsook tijdens de 
lunch en het koffiedrinken. 
Boeiend ook hoe Peter Kuipers Munneke ons als 
senioren meenam in zijn verhaal over klimaat en 
klimaatverandering; inclusief tips en adviezen voor 
wat wij zelf kunnen doen. 
Het welkomstwoord van Ingrid Rep liet ons kennis-
maken met de speerpunten en richting van onze 
Seniorenvereniging. Kortom: lof voor de aanpak en 
inzet van zovelen!

Roel Vermaas

Een zaal vol geboeide luisteraars, want Peter 
Kuipers Munneke kan goed vertellen over ons 
klimaat. 
En daarna een subliem uitgedachte lunch van 
allemaal kleine heerlijke hapjes. Omdat de lunch-
pauze wel heel erg lang was begonnen we ietsjes 
vroeger met de workshops. 
Ik zat bij de muziek, en dat was een 2 uur aaneen-
gesloten feest der herkenning, waarbij we 
uitgenodigd werden mee te zingen, verzoek-
nummers konden indienen en José menigeen op 
de dansvloer wist te krijgen. 
De organisatie kan met trots terugblikken. Vol 
dankbare en dierbare indrukken gingen we 
huiswaarts.

Bart van Soest 

Enthousiast over Ipad-les KBO-PCOB

Geweldig om de mogelijkheden van de Ipad te ontdekken op de computerles.
De vele mogelijkheden die er zijn verrijken onze werelden. We voelen ons meer deelnemers aan 
de huidige samenleving en krijgen meer zelfvertrouwen op het digitale vlak. 
Met assistentie van getalenteerde vrijwilligers werden we super bijgestuurd. We zijn erg 
enthousiast en appen en mailen nu al met andere cursisten uit de groep.

Willie, Corrie en Ada 
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Contributie PCOB 2023

Nu komend jaar de acceptgiro na zoveel jaren verdwijnt, zal de contributie vanaf 2023 in 
een andere vorm geïnd worden. De eerste mogelijkheid is die van een machtiging, een 
andere optie is die van een persoonlijke brief of melding via de nieuwsbrief. 
Als eerste, door de penningmeester meest gewenst, is die van de automatische incasso. 
U krijgt binnenkort een schriftelijk verzoek een machtiging uit te geven voor de inning van 
de jaarlijkse contributie in februari. Wilt u geen machtiging uitgeven voor de 
automatische incasso dan krijgt u via de nieuwsbrief van februari de uitnodiging de 

jaarlijkse contributie over te maken. Wanneer dit aan uw aandacht is ontsnapt, dan krijgt u van de penning-
meester eind februari een schriftelijk verzoek de contributie over te maken. 
Met uw bijdrage kunnen wij u en uw medeleden verrassen met tal van activiteiten die in 2023 zullen 
plaatsvinden. De activiteitencommissie is al druk bezig met het programma voor volgend jaar. 

Frank Piersma ledenadministratie

Na afloop is in de Petrus Pauluszaal gelegenheid om
samen in gesprek te komen met koffie,thee of een

drankje ( tegen betaling)
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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

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

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

 De nieuwsbrief van december verschijnt : 29 november  
                                 inleveren kopij uiterlijk : 19 november  

Ledenmutaties PCOB 
Nieuw leden:
dhr.  F. Hulsman
mw.  E. Hulsman- de Vos Klootwijk
mw.  T.H.C. Rebers
mw.  M.P.J. Kruijk-Nijenkvis
Overleden:
mw.  H. Zwijnenburg-Verbaas
Opgezegd:
mw.  Verhoeff-Riemslag Baas

Ledenmutaties KBO
Nieuwe leden:
Bartlema, G.
Brandt, M. van de 
Ham, M.H.J. van der 
Leeuwen, G.M.A. van
Leeuwen, G.M. van 
Overleden:
Groenewegen-van Beelen, S.A.
Groot, A. de
Staal-Scholten, U.M.A.
Opgezegd: 
Broeke, A.H.P. ten
Zon-Cloosterman, A.T.M. van der 

Wellicht heeft u onlangs al een 
artikel voorbij zien komen over 
Stichting Jord. Deze stichting 

verbindt jong en oud met elkaar en creëert zo 
gezellige ontmoetingen. 
Het is voor u mogelijk om uzelf aan te melden voor 
een verbinding met een jongere bij u in de buurt. U 
kunt ook iemand anders aanmelden.
Waarom u dat zou doen? Simpel! Het is ontzettend 
leuk én leerzaam om samen te komen met de jongere 
generatie. De verhalen die u met elkaar uitwisselt 
zitten vol met verrassende levenslessen. 

Veel ouderen zijn u al 
voorgegaan, zoals meneer 
Kinds: ‘Valerie en ik lopen 
elke week naar het 
dorpscentrum. Na het 
wandelen drinken we soms 
samen een kopje koffie. 
Dat is heel gezellig!’
Bent u ook zo enthousiast? 
Aanmelden doet u telefonisch (030 2020090) of via 
de mail (info@jord.nl). Tot snel! 

mailto:info@jord.nl
mailto:bramdekker2012@gmail.com
mailto:pcob.nl/afdelingen/driebergen-rijsenburg
mailto:secr-pcobdriebergen@outlook.com
mailto:jcekeijzer@gmail.com
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