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Onze dierbare aarde 

Als de morgen aanbreekt 
en de vogels weer gaan zingen 
zie ik de bloemen weer bloeien 
en gaan de knoppen weer springen. 
 
Waar de leeuwerik ten hemel stijgt 
zingend, de wolken tegemoet 
waar de warmte boven de akkers trilt 
en de zon ons stralend begroet. 
 
Op deze planeet mogen wij wonen 
aan alles is gedacht 
onze dierbare aarde 
is door God tot leven gebracht. 

Jan van der Veen 
 

Geachte leden van onze PCOB, 
 

Wat hebben we de afgelopen maand weer kunnen 
genieten van de ontluikende natuur. De prachtige 
bloesem aan de bomen en de struiken, de tulpen en 
hyacinten langs de weg en in de parken. De lente is 
letterlijk uit haar schulp gekropen. En nog wordt het 
steeds mooier nu ook overal weer jonge dieren 
geboren worden of uit hun ei komen. Ik hoop dat u er 
ook op uit kunt trekken, want Huizen heeft direct in 
haar omgeving zoveel moois te bieden. De roep van 
de veldleeuwerik luidt hier ook, net als die van de 
grutto’s en andere dieren. Het lijkt wel of ze ons naar 
buiten roepen. Geniet ervan als het enigszins mogelijk 
is. Dat wens ik u allen van harte toe.  
 

                     Met vriendelijke groeten, Teun Huisman 

 

 

Van het bestuur 
 

Het tij keert… 
 

Nu ik dit stukje voor de Nieuwsbrief schrijf is het 
alweer half mei. Een lange periode van kou ligt achter 
ons. In die periode waren we heel beperkt in ons doen 
en laten vanwege de coronapandemie. We moesten 
ons aan de door de overheid gestelde regels houden, 
dus geen koffie drinken op een terras, niet lekker uit 
eten en geen uitjes en nog veel meer. Voor velen van 
ons is dat goed gelukt. Maar toch zagen we allemaal 
uit naar de zomer en dan hopelijk met wat meer 
mogelijkheden tot contact en een bezoekje of etentje 
bij vrienden en familie. Welnu, de terrassen zijn weer 
open, we kunnen winkelen zonder afspraak te maken 
en zelfs naar de bibliotheek en de sportschool. Echter 
wel met inachtneming van de basisregels: mondkapje 
en afstand houden waar het druk is, zoals in het open-
baar vervoer en de drukke winkelstraat. Ook nu we   
allemaal twee keer gevaccineerd zijn. 
Koffie drinken met elkaar in de Brasserhoeve is nog 
niet mogelijk. Ook eten in de Oude Pastorie en de 
maandelijks PCOB-middagen niet. Zodra dat weer kan, 
leest u dat in de Nieuwsbrief.   
Wel heeft Lies Grimbergen in samenwerking met 
Eemland Reizen al weer een aantal mooie busreizen 
gepland, waarvoor u zich kunt opgeven. We hopen 
dat deze reizen door kunnen gaan, zo niet dan krijgt u 
daarvan persoonlijk bericht en uw al betaalde geld 
terug. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u daar een 
overzicht van. Voor deze busreizen gelden natuurlijk 
weer strikte maatregelen waaraan u zich beslist moet 
houden.  
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De eerste reis is gepland op 30 juni a.s., dan wordt er 
nog een keer gevaren op de Vecht. Op 31 oktober 
2019 hebben we deze tocht  ook gemaakt. Toen  
hadden we een volle boot met 100 deelnemers. Niet 
alle mensen die zich voor deze reis hadden opgegeven 
konden mee, er is dus nog een lange wachtlijst. 
Daarom denken we dat het goed is om deze reis nog 
een keer te maken. Een nieuwe kans. In verband met 
de huidige maatregelen kunnen er nu maar 48 
personen mee. En dus: vol is vol.  
 

Lintjesregen 

Twee leden van onze 

afdeling ontvingen 

dit jaar een konin-

klijke onderscheiding.  
 

Een daarvan is de 

heer Jan Rebel van 

de Molenberg 6.  

Hij betekent al vele 

jaren veel voor onze 

gemeente. Jarenlang 

was hij ambtsdrager 

bij de Hervormde 

Gemeente in Huizen, 

en verzorgt nu nog rondleidingen in de Oude Kerk. 

Daarnaast is hij een flink aantal jaren vrijwilliger bij en 

secretaris van de Historische Kring Huizen geweest, 

waarvoor hij ook een tijd de website verzorgde en 

rondleidingen door het oude dorp gaf. Nu is de heer 

Jan Rebel nog steeds actief bij Visio Wonen & 

Dagbesteding waar hij tandemfietstochten voor en 

met de blinde cliënten organiseert. 
 

De ander is de heer Johan Westland van de Baanber-

genweg 15. Sinds 2020 woont de heer Westland 

samen met zijn vrouw weer in Huizen. Na vele jaren in 

Veenendaal te hebben gewoond, zijn zij teruggekeerd 

naar hun geboortegrond. De heer Johan Westland is 

meerdere periodes ambtsdrager geweest bij de 

Hervormde Gemeente te Veenendaal.  

 

Binnen dit college 

vervulde hij diverse 

bestuurlijke taken. 

Ook heeft hij daar 

veel bijgedragen aan 

het opzetten van 

activiteiten voor de 

jeugd. Daarnaast was 

hij o.a. een aantal 

jaren voorzitter van 

het koor Oriolus uit 

Maarn en was hij 

trouwambtenaar  

van de gemeente 

Veenendaal.  
 

We willen deze beide heren van harte feliciteren met 

deze waardering voor het vele werk dat ze hebben 

gedaan voor kerk en maatschappij. 

Overleden 
 

• Dhr. D. Schram (83 jaar), 

Plein 2000-71 

• Dhr. D. van ’t Zelfde (85 jaar), 

Paardebloem 12 

We leven mee met de nabestaanden en met de leden 
van onze vereniging die een geliefde hebben verloren. 
Tevens denken we aan onze leden die in de afgelopen 
periode ziek geweest zijn of nog ziek zijn. We wensen 
hen beterschap en sterkte onder de zegenende han-
den van onze God.  
 

Aandacht voor elkaar  
Heeft u behoefte aan een praatje, een bezoekje of 

heeft u op een of andere manier hulp nodig? Belt u 

dan gerust een van onze bestuursleden. Vooral ook 

gedurende deze bijzondere periode met de 

coronapandemie helpen wij u graag.  

Rijbewijskeuring 75+  
Nogmaals wijzen wij u er op dat Versa Welzijn  
rijbewijskeuringen aanbiedt voor  
75+-ers tegen een gereduceerd tarief. De keuringen 
zijn op de eerste woensdag van de maand, in 
tegenstelling tot wat vermeld staat in de Jaarinfo 
02021. Als u de voor de aanvraag van het rijbewijs 
benodigde documenten compleet hebt, kunt u een 
afspraak maken. Doe dit tijdig. Het adres is:  
Versa Welzijn, Buurthuis ’t Vuronger, Schoolstraat 6, 

Huizen. Tel. 035 528 8266, bereikbaar van maandag 

tot en met vrijdag van 9.00 – tot 12.30 uur. 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,  

Iet van Saane 
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Busreizen 2021     (Bewaarblad) 
 

Dankbaar zijn wij, als activiteitencommissie, dat 
wij u onderstaande busreizen kunnen 
aanbieden.  
Wel moeten wij er met elkaar rekening mee houden 
dat een geplande busreis niet door kan gaan. Door 
coronamaatregelen kunnen er wijzigingen plaats- 
vinden. In dat geval wordt iedereen die zich heeft 
opgegeven voor die reis op tijd gebeld en wordt het 
betaalde bedrag voor die reis zo snel mogelijk 
teruggestort. 

De bussen en boten zijn alvast gereserveerd, zodat wij 

niet achter het net vissen als we wel met elkaar op 

reis mogen. De coronamaaatregelen, die Eemland-

Reizen op dit moment voor de geplande busreizen 

moet hanteren, vindt u onderaan deze 

advertentiepagina.  

Wij vragen u dringend zich daar tijdens de busreizen 

aan te houden, niet alleen voor u zelf maar ook voor 

uw medepassagiers. 

 Er zijn 5 busreizen gepland: 

Woensdag 30 juni:  Varen op de Vecht                                                                                                                                                    

Donderdag 22 juli:  Fruitexcursie                                                                                                                                                       

Dinsdag 17 augustus:  Varen op de Neder-Rijn                                                                                                                                                

Donderdag 16 sept.: Twente en omgeving                                                                                                                                    

Woensdag 6 oktober:   Klompenmakerij Dussen    

 

Op Woensdag 30 juni gaan we, na thuis koffie  

te hebben gedronken, met de bus richting De Vecht. 

Daar gaan we over de meest romantische rivier van 
Nederland een prachtige boottocht maken. 

De reis is verzorgd met:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Boottocht van 3 uur op de Vecht                                                                                                                                                  

* Broodjeslunch met soep aan boord                                                                                   

* Advocaatje met slagroom                                                                                                                         

* Bustoertje door het Gooi. 

Vertrek:   10.00 Zenderkerk (Gemeenlandsl.)                

  10.15 uur Prins Bernhardplein                                                                                                                                              

Thuiskomst:  + 16.30 uur 

Kosten:  leden € 46,- (niet leden € 51,-)            

                                                                                                                                

 

Op Donderdag 22 juli gaan we richting 

Vijfheerenlanden en eens zien waar de appels en 

ander fruit in de grote supermarkten vandaan komt. 

We bezoeken een grote fruitkweker. De eigenaar zal u 

alles over het reilen en zeilen van zijn werk vertellen, 

want er komt het nodige bij kijken voordat het fruit in 

de winkel ligt. Om het echt te beleven rijdt u met een 

treintje door de boomgaard. ’s Morgens maakt u met 

de gids per touringcar een rondrit langs de prachtige 

oude boerderijen, historische rivieren en met een 

beetje geluk zien we ook nog ooievaars.   

De reis is verzorgd met:                                                                                                      

* Koffie met gebak                                                                           

* rondrit met gids in de bus                                                           

* koffietafel met soep                                                                  

* excursie fruitkwekerij 

Vertrek: 9.00 uur Prins Bernhardplein                                                        

  9.15 uur Zenderkerk (Gemeenlandsl.) 

Thuiskomst: + 17.00 uur  
 

Kosten:   leden € 49,- (niet leden € 54,-)  

________________________________________       

Op Dinsdag 17 augustus gaan we varen op 

de Neder-Rijn. Tijdens deze nieuw geplande 

boottocht gaat u in Wijk bij Duurstede aan boord voor 

een tocht op de Neder-Rijn. Bij de sluis in Amerongen 

ervaart u hoe het schip twee meter wordt geschut.  

In de buurt van Elst gekomen ziet u het landschap 

langs het water heuvelachtig worden en kondigt de 

Veluwe zich aan. In Rhenen  wenden we de steven 

weer richting het instappunt. ’s Morgens houden we 

een koffiepauze bij de Kaasboerderij De Weistaar en 

kunt u een kijkje nemen in het kaas-museumpje en de 

populaire landwinkel aldaar.    



4 

 De reis is verzorgd met: 

* Koffie met gebak                                                                     

* bezoek kaasboerderij                                                              

* boottocht van 3,5 uur op de Neder-Rijn                              

* broodjeslunch met soep en kroket aan boord 

Vertrek:  9.00 uur Zenderkerk (Gemeenlandsl.)                            

               9.15 uur Prins Berndplein                                              

Thuiskomst: + 17.00 uur            
 

Kosten € 56,- (niet leden € 61,-) 

 

 

Op Donderdag 16 september gaan we met  

de bus naar Twente en de grensstreek aldaar. 

(Deze busreis was gepland voor vorig jaar 13 mei, 

maar kon toen door de coronamaatregelen niet 

doorgaan, zie het bewaarexemplaar busreizen 2020.) 

U leest hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

Op Woensdag 6 oktober gaan we met de bus 

naar de Klompenmakerij in Dussen en maken 

aansluitend een rondrit. (Deze busreis was gepland 

voor vorig jaar 22 oktober, maar kon toen door de 

coronamaatregelen niet doorgaan, zie het bewaar-

exemplaar busreizen 2020.) U leest hierover meer in 

de volgende Nieuwsbrief. 

Voor alle genoemde busreizen kunt u zich opgeven 

bij Lies Grimbergen per telefoon, nr. 06 5183 5651  

of 035 525 2404 (tussen 17 en 20 uur) of per email: 

liesgrimbergen@ziggo.nl . Iedereen die met een of 

meerdere busreizen mee wil gaan moet zich hiervoor 

opnieuw opgeven!  

Uiterlijk 10 dagen voor vertrek betalen op 

bankrekening NL63 RABO 0329 9666 34 t.n.v.PCOB 

afd.Huizen met vermelding van reisdoel en datum.   

Bij het niet doorgaan van de reizen wordt het 

betaalde bedrag direct terugbetaald.      
 

Neemt u zo nodig uw stok of rollator mee!                                 

Uiteraard geldt voor alle reizen Deo Volente. 

Op het moment dat deze Nieuwsbrief uitkomt 
hanteert Eemland-Reizen de CORONA- 
MAATREGELEN overeenkomstig de richtlijnen 
van het RIVM.  
 
Dit houdt in:  
EEN MONDKAPJE DRAGEN IS OOK IN DE BUS 
VERPLICHT!! 

Gezondheidsverklaring                                                                                                     

Als u last heeft van verkoudheidsklachten, verho- 

ging of benauwdheid mag u niet mee!     
                                                                                                                                                                                                                

In de touringcar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Houdt u aan de regels waar de chauffeur u over 
informeert.                                                                                                                                                                                         
2. De chauffeur is bevoegd u de toegang te ont- 
zeggen bij het niet naleven van punt 1.                                                                                                                                                 
3. Stap één voor één in en uit via de middendeur.                                                                                                                        
4. Laat als eersten de reisleiders van uw KBO-PCOB     
afdeling instappen, daarna stapt u in en gaat zo  
ver mogelijk voorin of achterin zitten. 
5. Passagiers die het dichtst bij de middendeur  
zitten stappen als eerste uit.                                                            
6. Het is niet toegestaan inde touringcar te lopen.                                                                                                  
7. U dient zelf zorg te dragen voor uw bagage en/of 
rollator.                                                                
8. Houd 1,5 meter afstand van de chauffeur en 
zijn/haar werkplek achter het stuur. Daarom zijn  
o.a. de voorste rijen niet beschikbaar in de bus.                          
9. Tussen de ritten door wordt de bus extra 
geventileerd.                                                                                    
10. Het toilet blijft gesloten behalve noodgevallen.                                                                              
11. Indien de rit langer is dan 2 uur wordt een extra 
stop ingepland.                                                                 
12. Laat geen afval achter en zeker geen mondkapjes. 
 

Voor vragen over de reizen en coronamaatregelen 
kunt u vrijblijvend contact opnemen met Lies 
Grimbergen. (tel 065 183 5651).                                             
 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Voor u gelezen  
 

KBO-PCOB Start Digibellijn  
 

Vanaf de maand mei kunnen senioren met al hun 
‘digitale’ vragen over onder meer beeldbellen, 
Whatsapp, werken met een tablet enz. terecht bij  
de Digibellijn van KBO-PCOB.  

Tabletcoaches die 
senioren helpen 
digivaardig te 
worden en te 
blijven, zullen via  
de Digilijn vragen 
beantwoorden en 
ondersteuning 
bieden. 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 
hebben we op dit moment allemaal te maken met 
diverse maatregelen en leefregels. Een gevolg hiervan 
is dat veel senioren op dit moment (vrijwel) geen 
bezoek meer ontvangen. Bovendien blijven ze zoveel 
mogelijk thuis. Activiteiten waaraan vaak meegedaan 
wordt zijn afgelast. Er zijn senioren die dit aan de 
hand van digitale middelen weten te compenseren en 
contact met familie via beeldbellen of WhatsApp 
hebben en zij bestellen hun boodschappen misschien 
ook wel online. Om dat te kunnen moet je wel weten 
hoe dat moet en dus digivaardig zijn. Veel senioren 
zijn dat ook niet. Omdat er geen bijeenkomsten zijn 
waar tabletcoaches hulp kunnen bieden, worden 
senioren vanaf nu ondersteund via de Digibellijn. 
 

Bereikbaarheid Digibellijn 
•  Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of 
over het gebruik van WhatsApp? Bel de Digibellijn en 
stel uw vraag aan een tabletcoach. 
•  De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op 
maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag 
van 14.00 – 16.00 uur via tel.: 030 340 0660. 
  

Onderzoek KBO-PCOB eind april:  
Meerderheid 50-plussers wil coronavaccin 
 

Bijna driekwart (71%) van de 50-plussers die nog geen 
coronavaccin heeft gekregen, is zeker van plan die te 
gaan halen. Een deel (14%) twijfelt nog en de rest wil 
helemaal geen prik. Dit blijkt uit een enquête van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, 
directeur KBO-PCOB: “(Social) media dragen bij aan de 
twijfel. Bij maar liefst 64 procent van de senioren 
veroorzaakt berichtgeving over het vaccinatiebeleid 
en vaccins onrust. Om de samenleving weer naar wat 
meer “normale samenleving” te brengen, ziet slechts 
een kwart (27%) de (zelf)tests als een oplossing. Als 
mogelijke oplossing wordt er positiever (60%) naar 
het coronapaspoort gekeken.  
 

Babbeltrucs 
 

De babbeltruc is regelmatig in het nieuws. Ondanks 
alle aandacht voor het onderwerp, worden nog vaak 
mensen slachtoffer van deze oplichtingstechniek. Het 
goede nieuws is dat er iets tegen te doen is. Vrijwillige 
veiligheidsadviseurs delen hun kennis en geven tips 
om oplichting door de babbeltruc te voorkomen.  
 

 

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters 
proberen om met name ouderen te beroven.  
De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan 
de deur of spreken mensen aan op straat.  
 

Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van 
de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen, 
of ze vragen of hun kind even naar het toilet mag. 
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle 
bezittingen. 
Jaarlijks zijn er in Nederland 1.000 geregistreerde 
aangiftes van babbeltrucs. Waarschijnlijk is het 
werkelijke aantal slachtoffers van de babbeltruc 
hoger, want veel mensen doen geen aangifte. Ze 
schamen zich als ze zijn bestolen via deze manier van 
oplichting.  

 
Deze sticker kunt u uitknippen en op de deur plakken  

als geheugensteuntje voor het open doen. 
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Senioren geven 150 tegelwijsheden aan de 
nieuwe Tweede Kamerleden cadeau 

Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door 
senioren, worden aangeboden aan de leden van de 
Tweede Kamer. Spreuken als “De jongeren van 
vandaag zijn de ouderen van morgen” en “Zelfs de 
wijste uil was vroeger een uilskuiken” sieren 
binnenkort de werkkamers van politiek Den Haag. 

 

De tegels zijn een initiatief van seniorenorganisatie 
KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur: “Het 
afgelopen jaar liet maar weer eens zien dat er veel 
over senioren wordt gesproken, en niet zozeer met. 
Terwijl er zoveel belangrijke besluiten genomen 
moeten worden. Denk aan de woningbouw, zorg en 
pensioenen. Dan is het goed dat er voor alle 
Kamerleden een geheugensteuntje straks aan de 
muur prijkt dat laat weten dat de senioren er ook nog 
zijn.” U kunt al deze tegelspreuken lezen op onze 
eigen website:  , 
waaronder ook die van T. Molenaar (82) uit Huizen. 

Fractievoorzitters 
Voor alle Kamerleden is er een uniek tegeltje 
beschikbaar. Alleen de fractievoorzitters krijgen 
eenzelfde tegel, met de tekst “Levenswijsheid van de 
ouderen is het kapitaal van de samenleving” erop. 
Deze tekst is van de 83-jarige Catharine 
Schimmelpennink. Haar tegelwijsheid werd als 
winnaar gekozen, uit de vele honderden inzendingen 
die KBO-PCOB kreeg na een oproep hiervoor. 
Schimmelpennink: “Het is veel meer dan een 
tegeltjeswijsheid. Het gaat om de vraag erachter: hoe 
maak je dit kapitaal van de ouderen vruchtbaar? 
Wijsheid wil gedeeld worden, doe je dat niet, dan 
droogt het op.” 

  Colofon  
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Hoe mooi 
gras kan 
zijn. 
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