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 Zonsondergang Curaçao, Boka St. Michiel (T.H., apr. 2022) 

 

Licht onder de horizon 
 

De zon ging in een zee van goud en roze onder 
En ‘k dacht verdrietig: nu is het allemaal gedaan, 
het duurt nog uren, voordat ze weer op zal gaan - 
En toen, opeens, zag ik het lichte kleurwonder! 
 

Al was de zon gedaald onder de horizon, 
de wolken kregen onbeschrijflijk mooie kleuren: 
oranje-rood en geel en paars. Ik zàg ’t gebeuren 
dat iedere minuut de lucht aan schoonheid won. 
 

Zo zag ik in mijn leven soms de zon verdwijnen 
en ik was bang, dat nu de zware nacht begon; 
maar uit een bron van licht, onder de horizon, 
zag ik de kleuren van de regenboog verschijnen.  

 

Nel Benschop 

 
Beste leden van onze PCOB-afdeling, 
 

Twee maanden geleden wenste ik u een zonnige 
zomer. Ik wist toen niet dat die wens in vervulling  
zou gaan. Een aantal dagen bracht de zon ons 
wellicht te veel warmte. We hopen dat u die goed 
hebt doorstaan.  
Bij mooi en minder mooi weer genieten wij in onze 
flat met ramen op het zuiden en het westen enorm 
van de mooie luchten en zonsondergangen. Vooral 
deze zomer werden we daarmee enorm verwend. 
Aan de vele foto’s daarvan die op internet te zien 
zijn, kunt u opmaken dat veel mensen daardoor blij 
worden. En net als Nel Benschop hier beschrijft is er 
ook nog de regenboog. Een teken van onze Heiland. 
Laat Hem ons bij duistere momenten tot Licht zijn. 
 

                    Met vriendelijke groet, Teun Huisman 

 
 

Van het bestuur  

 

Weer volop activiteiten 
 

Een groot gedeelte van de zomer lig alweer achter ons. 
In tegenstelling tot vorig jaar hadden we nu veel 
warme dagen en soms zeer warme dagen. Gelukkig is 
het de laatste dagen weer wat afgekoeld en is er wat 
regen gevallen. Wat fijn is voor het land en de tuin.  
In de maand juli zijn er 2 leuke zomer-middag-uitjes 
geweest naar het gebied langs de Kromme Rijn met als 
hoogtepunt een bezoek aan een kersenboomgaard. Zie 
het verslag hiervan elders in deze Nieuwsbrief. 
 

De middagbijeenkomsten 
 

De eerstvolgende middagbijeenkomst wordt gehouden 
op 7 september a.s. Niet zoals we jaren gewend zijn in 
’t Visnet, maar nu in de Meentkerk aan de Boven-
maatweg. Het zal voor ons allemaal wennen zijn, maar 
het bestuur hoopt dat deze nieuwe locatie geen 
belemmering zal zijn om de middagbijeenkomsten te 
bezoeken. We hopen u daar te ontmoeten en zo met 
elkaar een gezellige middag te hebben. 
 

 

Vervoer voor de middagbijeenkomsten 
 

Aan onze oproep uit de vorige Nieuwsbrief hebben 
enkele leden gehoor gegeven. Zij zijn bereid een aantal 
medeleden die niet zelfstandig naar de Meentkerk 
kunnen komen, thuis op te halen en na afloop weer 
terug te brengen. Heel fijn dat zij dat willen doen om 
zo de ander een mooie en gezellige middag te 
bezorgen. Aanmelden kan bij Lies.  
 

Seniorendag 2022 
 

Op vrijdag 7 oktober bieden de PCOB en KBO samen 
alle senioren van Huizen een gezellige middag in de 
Thomaskerk met een optreden van ‘The Dutch Vocals’ 
uit Volendam. Lees hier verderop meer over in de 
uitnodiging. 
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Busreizen 
 

Voor de busreizen is veel belangstelling. De busreis van 
22 september a.s. is helemaal volgeboekt. Omdat er 
een grote wachtlijst is heeft Lies Grimbergen kunnen 
regelen dat op 4 oktober a.s. dezelfde reis nog een 
keer gehouden kan worden. Hiervoor zijn nog wel 
enkele plaatsen beschikbaar. 
Op 30 augustus a.s. staat er een busreis gepland voor 
een tocht naar een biologische tomatenkwekerij in 
Noord-Brabant. Hier zijn ook nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Mocht u belangstelling hebben, neemt u 
dan contact op met Lies Grimbergen. 
 

Eten in de “Oude Pastorie” 
 

Op de 2de donderdag en op de 3de dinsdag van de 
maand kunt u heerlijk dineren in de “Oude Pastorie”. 
De kok kookt heel lekker voor u. Deze activiteit is 
alleen bestemd voor onze leden. Hoe u zich hiervoor 
kunt aanmelden ziet u elders in deze Nieuwsbrief. 
Dit is alleen voor leden. 
 

PCOB – Interactief 
 

Op 12 juli jl. hebben we onze eerste ‘Interactief-avond’ 
gehad. Het was zeer geslaagd. Fijn dat dit nieuwe 
initiatief zo positief van start ging. Het is jammer dat 
de geplande “Botter-avondtocht” niet door kon 
gedaan. Misschien een volgende keer. 
Onze volgende activiteit is een wijnproeverij. Deze 
activiteit is zowel voor leden als niet leden. Dus neem 
gerust iemand mee. Zie verderop de uitnodiging. 
 

Rabo ClubSupport 2022 
 

Uw stem is geld waard bij de Rabo ClubSupport 2022! 
Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigings-
leven in de regio een warm hart toe.  
Daarom organiseert zij de Rabo ClubSupport 2022 
speciaal voor verenigingen en clubs door die op deze 
wijze een financiële ondersteuning te geven. 
 

De PCOB Afdeling Huizen doet weer mee aan deze 
Rabo ClubSupport actie. Ons doel is te investeren in 
een betere en meer professionele geluidsinstallatie.  
De sprekers zullen dan duidelijker overkomen  en zich 
gemakkelijker door de zaal ;bewegen.  
Dit zal de interactie tussen spreker en de leden zeker 
gaan bevorderen. 
 
Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022. Dit geldt 
voor de leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek.  
Nadere informatie volgt nog per brief aan de leden. 
Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of 
stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat 
een vereniging of club krijgt en het hiervoor beschik- 
bare bedrag van de lokale Rabobank. Elke stem is dus 
geld waard. Wij rekenen weer op uw medewerking! 
 

 

Aandacht voor elkaar 
 

Nu de maanden met de “r” aanstaande zijn en het 
weer vroeger donker wordt kan het best zo zijn dat u 
behoefte heeft aan een praatje, een bezoekje of wat 
hulp bij allerlei zaken. Denk hierbij aan het invullen van 
formulieren, het aansluiten en in werking stellen van 
apparaten of een boodschapje doen. Bel gerust, wij 
helpen u graag. Ook hebben we een aantal 
bezoekdames die u kunnen bezoeken. 
 

Rijbewijskeuring 75+ 
 

Versa Welzijn biedt rijbewijskeuringen aan voor  
75+ers tegen een gereduceerd tarief. De keuringen zijn 
op de 1e woensdag van de maand. Als u de voor de 
aanvraag van het rijbewijs de daarvoor benodigde 
documenten compleet heeft, kunt u een afspraak 
maken. Doe dit tijdig. Voor het maken van een 
afspraak kunt u voortaan bellen met Regelzorg: 088 
232 3300, of op de website: www.regelzorg.nl.  
Kosten (incl. reductie): € 50,-. Het adres is: Versa 
Welzijn, Buurthuis ’t Vuronger, Schoolstraat 6, Huizen.  
 

De Rijbewijsdokter biedt ook rijbewijs-keuringen aan  
in Huizen. Bent u lid van Vivium dan krijgt u daar een 
korting. Adres: Gebouw Lumen, Botterstraat 51, 
Huizen. Open van ma. t/m za. van 09.00 – 17.30 uur.  
U kunt de Rijbewijsdokter bereiken via tel.: 085 208 
7688 of via de website www.rijbewijsdokter.nl/ . 
Op deze website kunt u direct een afspraak inplannen. 
Zorg ook hier eerst voor de benodigde documenten. 
 

Nieuwe leden 
 

Met vreugde begroeten we 6 nieuwe leden: 
• Dhr. R. Kriek en Mevr. M. Kriek-Spaans, 

IJsbaankade 81  

• Dhr. S.B. de Boer en Mevr. A. de Boer-Snieder, 

Zeelt 65  

• Mevr. J. Bakker-Klein, 
Bachlaan 12 

• Mevr. N. de Bruin-Beemsterboer, 
Rijsbergenweg 32 

 

Overleden 
 

• Mevr. G.J. van Schaik-van Rossum (85 jaar), 
Brunel 29 

 

Wij leven mee met de nabestaanden, maar ook met 
alle andere leden van onze vereniging die een geliefde 
moeten missen. Ook denken we aan de zieken die 
thuis of elders verblijven. Wij wensen u allen veel 
sterkte en beterschap onder de zegenende handen van 
onze God die met u meegaat. 
 

We zien uit naar de eerste middagbijeenkomst in 
september zodat we elkaar daar weer kunnen 
ontmoeten. 
 

Een warme groet, mede namens het bestuur,  
Iet van Saane 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.rijbewijsdokter.nl/
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Verslagen 
 

Verslag van de ‘zomer-middag-uitjes’ langs de 
Kromme Rijn naar Cothen op 5 en 28 juli 
 

Op 5 juli maken we een reisje van een halve dag.  
Na eerst een groep bij de Zenderkerk opgehaald  
te hebben, vertrekken wij rond 13.00 uur vanaf het  
Pr. Bernardplein met een bijna volle bus. 
Het is heerlijke weer, niet te warm en niet te koud en 
met prachtige wolkenluchten. Het is altijd leuk als je 
zoals ik voor in de bus zit, om het enthousiaste 
gekwebbel te horen. Iedereen heeft er duidelijk zin in! 
Na een stukje snelweg gaan we bij de afslag Houten de 
binnenlanden in.  
Onze chauffeur, Annelies, kan ons onderweg heel veel 
wetenswaardigheden vertellen.  
Ik heb zelf de ervaring dat ik iedere keer wat nieuws 
leer als ik meega. 
We rijden door het Kromme Rijngebied met plaatsen 
als Odijk en Wijk bij Duurstede met boerderijen en 
boomgaarden. 
 

 

In Cothen stoppen we bij het 16 hectare grote bedrijf 
van de fam. Vernooy dat al 104 jaar bestaat! Behalve 
kersen (waar we voor gekomen zijn) telen ze ook 
appels, peren en rode bessen.  
Onder het genot van een kopje koffie/thee en een 
kersengebakje wordt ons het een en ander verteld 
over de kersenteelt. Zo zijn er 50 rassen kersen. De 
laagstam bomen (toch nog zo’n 2 1/2 m hoog) kunnen 
beschermd worden tegen insecten en vogels met 
enorme netten en zeilen. Maar bij de hoogstam bomen 
lukt dat niet. Zo nu en dan wordt er aan lawaaiige 
blikken geschud om daar de vogels mee weg te jagen. 
Alles wordt met de hand geplukt, daarom zullen de 
kersen nooit goedkoop worden. We krijgen ook nog 
een instructiefilm te zien en kunnen een klein museum 
bezoeken. In de winkel zijn leuke en lekkere dingen te 
koop. Je kunt het bedrijf rondlopen of lekker met een 
glaasje op het terras zitten. 
Op de terugreis rijden we langs de Langbroekerwe-
tering, een prachtige lange dijk met schitterende 
boerderijen, kastelen en landhuizen.  
Als verrassing krijgen we tot slot nog allemaal een 
zakje kersen mee voor thuis. Ze waren heerlijk!   

Els Kok 
 

Ook op 28 juli is het prachtig weer en ook wij staan te 
wachten om naar de ‘Kersenhut’ in Cothen te gaan. 
Wilma, onze chauffeur, kiest net als haar collega mooie 
tussendoorweggetjes en weet ons te boeien met leuke 
anekdotes, o.a. het verhaal van de Soester Knolletjes. 
We rijden langs het Slot in Zeist, ooit een verblijfplaats 
van de Hernhutters. De Langbroekerwetering is een 
dijk waar Wilma haar rijkunst weer kan tonen. 
Bij de ‘Kersenhut’ wordt al met koffie en thee op ons 
gewacht. Ook wij genieten van het heerlijke 
kersentaartje aldaar.  
Theo Vernooi heet ons hartelijk welkom in zijn grote 
bedrijf, waar in het hoogseizoen wel 80 mensen bezig 
zijn. Veel Oekraïners 
komen er zelfs vragen 
of ze mogen komen 
werken.  
Daarna is het tijd om 
zelf de kersen te 
proeven, ze zijn 
heerlijk. Ook de heel 
licht gekleurde, geel 
met oranje kersen zijn 
lekker. Velen kopen 
een paar zakjes voor 
thuis. Wij kiezen ook 
voor de pruimen. 
Onderwijl gaat een kersenijsje er goed in.  
Zittend in de boomgaard is het genieten van de 
omgeving.  
Na een mooie bustocht zijn we om half zes weer thuis, 
waar wij nog verrast worden met een zakje heerlijke 
kersen. Het is een geslaagde middag! 
                                                       Annemarie Huisman 
 

Verslagje van de tapasavond in ‘Gasterij het 
Nennetje’ op 12 juli 
 

 

Onze eerste PCOB <> Interactief bijeenkomst is een 
succes. Het is heerlijk weer en we zitten dus lekker 
buiten op het terras en genieten van een goed 
verzorgde hapjesavond. Het buffet dat voorzien is van 
vele heerlijkheden staat vlak bij ons. Het is een 
gezellige avond in de buitenlucht met fijne gesprekken 
en een lekker glaasje.  

                                                            Annemarie Huisman 
 
(Foto’s hier en op website van Martha van Manen en T.H.) 
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Voor u gelezen 
 

De bibliotheek komt naar u toe  
 

 
 
Onze vrijwilliger brengt 

nieuwe boeken  
bij haar bibliotheek-aan-

huis lener. 
 

 
 

Als u om wat voor reden aan huis gebonden bent, kunt 
u gebruikmaken van onze dienst Bibliotheek aan Huis. 
Een speciale service voor bibliotheekleden. Een vaste 
vrijwilliger komt regelmatig nieuwe materi-alen 
brengen en weer ophalen. Meer dan een (comfort-) 
lidmaatschap van de bibliotheek heeft u niet nodig. 
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de 
bibliotheek Huizen Laren Blaricum. 
Telefonisch via de klantenservice: 035 525 7410 of mail 
naar: info@bibliotheekhlb.nl . 
 
 

Eind september 2022 
starten de 
computercursussen in  
De Brassershoeve weer. 
 

Voor het leren omgaan met een computer, tablet of 
telefoon kunt u terecht in De Brassershoeve. U volgt 
les in kleine groepjes. Ook kunt u individueel les krij-
gen op een tijdstip en in een tempo dat bij u past.  
De Brassershoeve is een leercentrum van het 
Seniorweb en de docenten zijn gewend les te geven 
aan ouderen. Bent u nog geen lid van het Seniorweb 
dan kunt u gratis lid worden voor 1 jaar. Wellicht een 
goed idee om er eens kennis mee te maken. 
 

Er is volop keuze in trainingen en cursussen. Kijk 
hiervoor op onze website: 
www.debrassershoeve.nl/cursussen 
Aangezien beveiliging een belangrijk thema is en men 
vertrouwd moet zijn met de risico’s bij het gebruik van 
allerlei computerprogramma’s en WhatsApp, wordt 
hier uitgebreid aandacht aan besteed. 
 

Komt u er even niet uit, dan is deskundige hulp 
beschikbaar: 
Elke maandag tussen 10.00 en 12.00 uur in de 
Bibliotheek als gratis inloop. 
Elke dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
bij de helpdesk van De Brassershoeve aan de 
Waterstraat. Het tarief is hier € 4,- per bezoek. 
 

Heeft u interesse, kom dan langs in De Brassershoeve. 
U kunt zich voor meer informatie en aanmelding 
wenden tot Geert Vedder, coördinator van de 
cursussen, tel. 06 1141 9308 of per e-mail: 
cursussen@debrassershoeve.nl 
Hij helpt u graag verder. 

 
Kinepolis Huizen 
 

Wij kijken er naar uit u weer te mogen verwelkomen  
in onze bioscoop in Huizen. Daar kunt u tegen een 
voordelig tarief (€ 7,50) genieten van een film met het 
beste beeld en geluid dat u van Kinepolis gewend bent. 
Voor aanvang van de film trakteren we u graag op een 
gratis kopje koffie of thee mét wat lekkers.  
Hieronder ziet u in het kort het programma voor de 
rest van dit jaar. Een toelichting op de films vindt u in 
een meeneemboekje voor in de hal van de bioscoop. 
Daarin staat bovendien meer over het voordelige  
‘3-sterrenticket’.  
U vindt er ook informatie over de rechtstreeks in de 
bioscoop mee te maken avondvoorstellingen van 
opera’s en ballet uit het Royal Operahouse in Londen. 
Zeer de moeite waard. Zie de een website: 
https://kinepolis.nl/cineplus . 
  

  1 september  Downtown Abbey: A new Era 
15 september  Nobody has to know 
29 september  Elvis 
13 oktober  To Olivia 
10 november  The last bus 
24 november  Falling for Figaro 
  8 december  Zee van tijd 
Inloop vanaf 13.30 uur, de film begint om 14.00 uur. 
 
 

Financiën 
 
AOW 
De welvaartsvaste AOW is een grote verworvenheid in 
Nederland. Het beschermt senioren (hoewel niet 
volledig!) tegen armoede. KBO-PCOB strijdt er dan ook 
voor om de AOW welvaartsvast te houden. Ook moet 
het AOW-pensioen inkomensonafhankelijk blijven. 
 

Als grootste seniorenorganisatie van Nederland weten 
we dat leven van alleen AOW of hooguit met een klein 
aanvullend pensioentje, bepaald geen vetpot is. Zeker 
als er hoge zorg- en woonlasten bijkomen. Wij brengen 
dan ook voortdurend onder de aandacht bij 
beleidsmakers en politici dat de groep ouderen in die 
situatie aanzienlijk is. En dat deze 65+huishouders met 
een laag inkomen extra financiële bescherming 
moeten krijgen en er niet in koopkracht op achteruit 
mogen gaan. 
De AOW-leeftijd stijgt snel. Voor veel mensen te snel. 
Zo komen veel oudere werkzoekenden steeds verder 
klem te zitten in het financieel overbruggen van de 
periode tussen werkloosheid en pensioen.  
KBO-PCOB pleit voor een kalmer tempo om de AOW-
leeftijd te verhogen. Deels is dit gebeurd bij het 
onderhandelen over een pensioenakkoord in 2019. De 
AOW-leeftijd wordt twee jaar bevroren op 66 jaar en 
vier maanden. Daarna stijgt deze stapsgewijs naar 67 
in 2024.  

mailto:info@bibliotheekhlb.nl
http://www.debrassershoeve.nl/cursussen
mailto:cursussen@debrassershoeve.nl
https://kinepolis.nl/cineplus
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/koopkracht/#koopkracht
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Vervolgens komen er 8 maanden bij voor ieder jaar dat 
we langer leven.  
Wat KBO-PCOB betreft een noodzakelijke stap, waarbij 
we de uitwerking scherp in de gaten houden. 
Voor mensen die een AOW-gat hebben door verhoging 
van de AOW-leeftijd, wil KBO-PCOB een ruimhartige 
overbruggingsuitkering. Mensen die een onvolledige 
AOW hebben (bijvoorbeeld door verblijf in het 
buitenland) kunnen een AIO-aanvulling krijgen. Dat 
moet mogelijk blijven, zeker voor mensen die zonder 
die AOW onder het bijstandsgrens terechtkomen. 
Voor AOW’ers mag er nooit een kostendelersnorm 
komen als zij gaan samenwonen om mantelzorg te 
verlenen. 
 

Armoede 
Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. 
Met lang niet alle ouderen gaat het zo goed als vaak 
gedacht. KBO-PCOB vroeg aan leden om de stilte te 
doorbreken en te laten horen wat ze merken van het 
overheidsbeleid. We kregen honderden verhalen 
binnen uit heel Nederland. Van jonge senioren die 
bang zijn voor wat er na hun pensionering gaat 
gebeuren tot heel kwetsbare ouderen die zich hun 
laatste levensjaren anders hadden voorgesteld. 
De verhalen zijn stuk voor stuk schrijnend. KBO-PCOB 
vraagt dan ook om een maatschappelijk antwoord en 
is voortdurend met de politiek in gesprek over 
oplossingen. 
 

Armoede komt voor bij meerdere groepen senioren. 
Denk aan 85-plussers met heel weinig aanvullend 
pensioen en hoge zorgkosten, aan gescheiden 
vrouwen en aan mensen die werkloos zijn geraakt na 
hun 55ste en niet meer aan het werk kwamen. KBO-
PCOB wil handhaving van de inkomensvoorzieningen, 
om AOW’ers niet onder het sociaal minimum te laten 
zakken. 
 

Belastingen 
Iedereen moet zijn steentje bijdragen om onze 
samenleving leefbaar en betaalbaar te houden. Lasten 
moeten evenredig verdeeld worden. Gepensioneerden 
moeten in gelijke mate en fiscaal rechtvaardig 
bijdragen. Maar mogen ook naar rato profiteren van 
fiscaal voordeel en lastenverlichting. 
De koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden 
blijft al jaren achter bij die van werkenden. Dan is 
fiscale compensatie aan de orde. KBO-PCOB verzet zich 
ook tegen het sterker belasten van basisproducten en 
diensten, zoals btw op dagelijkse boodschappen en de 
energierekening. 
 

KBO-PCOB blijft jaarlijks de fiscale veranderingen 
volgen en beïnvloeden, om te zorgen dat senioren niet 
fiscaal benadeeld worden en voldoende meedelen in 
compensaties en voordelen. Dat heeft onder meer 
geresulteerd in een hogere ouderenkorting voor een 

grotere groep mensen. Vanaf 2020 komen ook meer 
mensen in aanmerking voor huurtoeslag. 
Het doen van aangifte is voor veel senioren 
ingewikkeld, vanwege de digitalisering. KBO-PCOB pleit 
voor goede begeleiding bij die overgang. Én voor een 
vangnet voor de grote groep ouderen die niet (meer) 
digitaal vaardig wordt. 
 

Compensaties & toeslagen 
Belangrijke toeslagen zijn de huur- en zorgtoeslag. 
KBO-PCOB houdt de politiek er scherp op dat de 
regelingen afdoende zijn, iedereen bereiken en niet te 
ingewikkeld zijn. De uitvoering door de Belastingdienst 
moet foutloos en tijdig gebeuren. Daarin is 
bereikbaarheid van belang, ook voor mensen die niet 
digitaal vaardig zijn. 
Huurtoeslag en zorgtoeslag zijn rijksregelingen die 
bedoeld zijn om huishoudens met een laag inkomen en 
hoge kosten financieel te compenseren. KBO-PCOB 
weet dat lang niet alle ouderen hun weg vinden naar 
de regelingen. Onze vrijwilligers komen achter de 
voordeur. Veel ouderen maken geen gebruik (meer) 
van beschikbare zorg, uit angst voor de kosten (eigen 
bijdrage) en uit onbekendheid met tegemoetkomingen 
als zorgtoeslag. Het is daarom van groot belang dat we 
ouderen actiever wijzen op de voor hen beschikbare 
toeslagen. 
 

Ondersteuning van senioren met een onvolledige AOW 
en zonder een aanvullend pensioen blijft volgens KBO-
PCOB van belang, om te voorkomen dat zij onder het 
sociaal minimum terechtkomen. Daarom moet de 
kostendelersnorm ook voor hen verdwijnen. Voor 
gemeenten is een belangrijke rol weggelegd bij het 
tegengaan van financiële kwetsbaarheid. 
 

Financieel misbruik 
De overheid schat dat jaarlijks ruim 34.000 65-plussers 
slachtoffers worden van financiële uitbuiting. Hoewel 
het begrijpelijk is dat ouderen er niet over willen 
praten, moet het ons er niet van weerhouden om alert 
te zijn en voorzorgmaatregelen te nemen. 
 
KBO-PCOB geeft voorlichting en leidt veiligheidsad-
viseurs op om financieel misbruik te voorkomen. Ook 
onze ouderenadviseurs en tabletcoaches zijn alert, 
want de digitale samenleving maakt kans op misbruik 
groter bij senioren die minder digitaal vaardig zijn.De 
meeste ouderen willen geen aangifte doen. Dat is niet 
zo gek, omdat in 85% van de gevallen de dader een 
familielid is. In bijna de helft van de gevallen gaat het 
om (klein)kinderen en in 37% om de (ex)partner. Denk 
aan de kleinzoon die helpt met internetbankieren en 
meteen ook een nieuwe bank bestelt voor zichzelf. Een 
dochter die de boodschappen doet en zichzelf ook iets 
cadeau doet. Een kennis die de geldzaken regelt en de 
betaalrekening gebruikt als ‘flexibel krediet’. 

https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/koopkracht/#mantelzorg
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/koopkracht/#koopkracht
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/digitalisering/dossiers-digitalisering/
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Praat erover! 
 

Tips om financieel misbruik tegen te gaan 
 

* Leg vast in een Levenstestament wie uw financiën 
mag beheren als u het zelf niet kunt. Regel dit via de 
notaris. Kosten voor het maken van een Levenstes-
tament variëren van € 225 tot € 1.000. 
* Benoem ook iemand die de controle doet als een 
ander uw financiën beheert. 
* U kunt er ook voor kiezen om geen familie of 
vrienden te vragen en een professioneel 
bewindvoerder of mentor in te huren. 
* Zorg dat er geen duizenden euro’s op uw 
betaalrekening staan. Boek extra geld over naar uw 
spaarrekening. 
* Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra 
gepind worden en die niet zo opvallen op een 
betaalrekening. Open daarom liever een aparte 
rekening waar u bijvoorbeeld € 50 per week 
automatisch op stort en blokkeer de mogelijkheid om 
rood te staan. De pinpas kan gebruikt worden door 
familie of een financieel mentor voor het doen van uw 
boodschappen. 
 

Uitnodiging SOBH themamiddag ‘Valpreventie’  
 

Wij nodigen u hierbij uit voor de bijeenkomst op 
maandag 12 september a.s. waar valpreventie 
centraal staat. Het is een feit dat oudere mensen vaker 
vallen en soms met heel nare gevolgen. Bijvoorbeeld 
een gebroken arm of been en het kan nog erger. 
Daarom is valpreventie voor ouderen heel belangrijk. 
Men moet zich bewust zijn van de gevaren en leren de 
risico’s te mijden. 
 

Daarover komt Matthijs Maassen u deze middag 
meer vertellen en ook leren. Hij zal u op een leuke 
manier vertellen hoe u vallen kunt voorkomen.  
 

We hopen dat velen van u hierbij aanwezig zullen zijn. 
 

Deze themamiddag vindt plaats in de Thomaskerk aan 
de Huizermaatweg 61. 
 

De zaal is open vanaf 14.15 uur en de presentatie is 
van 14.30 tot 16.15 uur. 
 

Iedereen is van harte welkom. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 

De belbus kan u rijden, tel. 035 528 8266, reserveren 
op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. 
 

Seniorendag 2022 met ‘The Dutch Vocals’ 
 

De KBO-PCOB biedt op vrijdag 7 oktober a.s. in het 
kader van de Seniorendag 2022, alle senioren van 
Huizen een gezellige middag aan.  
 

Daaraan werken ‘The Dutch Vocals’ mee, een 
veelzijdig duo uit Volendam. 

 

Zij zingen live de mooiste duetten van wereldfaam, 
waaronder: Andrea Bocelli & Celine Dion, Michael 
Bublé & Laura Pausini en José Carreras & Sarah 
Brightman, afgewisseld met meezingers en leuke acts. 
 

DE TOEGANG IS GRATIS maar VOL=VOL! 
 
 

Datum:      vrijdag 7 oktober van 14.00 tot 16.30 uur 
Inloop:      vanaf 13.30 uur  
Plaats:       Thomaskerk, Huizermaatweg 61 
In de pauze staat de koffie en thee gereed. 
 

 

U kunt zich voor deze middag vanaf 26 september 
aanmelden bij Hilly Vos. 
Per e-mail: hillyvos@hotmail.com of tussen  
17.00 en 19.00 uur per telefoon: 035 555 1178. 
 

 

De belbus kan u rijden, tel. 035 528 8266, reserveren 
op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. 
 

Uitnodiging PCOB-middag 7 september a.s.                            
 

Het bestuur van onze PCOB afdeling Huizen nodigt u 
allen hartelijk uit voor de middagbijeenkomst op 
woensdag 7 september a.s. 
 

‘Curaçao, een stukje Nederland om lief te 
hebben!’ 
 

Annemarie Huisman zal die middag een boeiende 
presentatie geven over haar reis naar Curaçao.  
 

Afgelopen april/mei bracht zij daar samen met Teun 
haar vakantie door. Dat leverde hen beiden een 
prachtige serie foto’s op, die ze graag met u wil delen.  
 

Het programma begint om 14.30 uur. De zaal is open 
om 14.00 uur.  
In de pauze staan koffie en thee voor u klaar. 
 

Let op: De middag wordt gehouden in de Meentkerk 
aan de Bovenmaatweg 410. 
Iedereen is van harte welkom!  
 

Nieuwe mogelijkheid voor vervoer: een beperkt aantal 
vrijwilligers is bereid u thuis op te halen en weer terug 
te brengen. Als u niet zelfstandig kunt komen, bel dan 
naar Lies Grimbergen of er nog plaats is. 
 

Thuis kunt u deze presentatie meebeleven via 
kerkdienstgemist.nl/stations/1606 . 
 
 

 

mailto:hillyvos@hotmail.com
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606-Meentkerk-Huizen/events
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Met activiteiten die vooral bestemd zijn voor de 
jongere senioren 
 

Wijnproeverij 
‘ 

Eén van onze ‘Vrienden van de PCOB” zijn Gary en 
Greet Geenen van ‘Lifestyle Kaas-Wijn en Delicatessen 
in de Oostermeent. Zij stellen hun zaak open voor een 
wijnproeverij. Neem je kans waar om kennis te maken 
met een kleine selectie aan wijnen (rood, wit en 
dessert) van uitstekende kwaliteit. Wijnen die 
geselecteerd worden op hun vaak bijzondere 
eigenschappen, kleine oplages en fantastische 
prijs/kwaliteitsverhoudingen. 

Gary Geenen zelf is actief als wijnmaker en zal je veel 
over de wijn kunnen vertellen. Misschien ook een 
mooie gelegenheid om je eigen wijnvoorraad aan te 
vullen!? De proeverij is voor maximaal 12 personen. 
Wanneer:  Vrijdag 21 oktober (vol is vol) 
Tijd:   20.00 uur 
Waar:   Oostermeent Oost 3, 1274 SJ in Huizen 
Kosten:  € 22,50 p.p. 
Aanmelden bij Annemarie Huisman (tel. 06 5127 6351) 
of Hilly Vos (035 525 1178), graag vóór 30 september. 
 

Busreizen in 2022  
 

Dinsdag 30 augustus: Noord-Brabant 
Donderdag 22 september: IJsselmeerrondje 
Dinsdag 4 oktober: IJsselmeerrondje (extra) 
Woensdag 26 oktober: Kriebelz Terwolde 
Dinsdag 22 november: Stamppottenfestival 
 

Op dinsdag 30 augustus gaan we met de bus naar 

Noord-Brabant. Tomaten zijn heerlijk en gezond! 
Helemaal als ze ook nog eens geheel biologisch 
worden gekweekt, zoals bij de familie Van den 
Hoek in het Brabantse land. Tijdens ons bezoek 
neemt u een kijkje in de kas en zal Henriëtte u tal 
van leuke weetjes vertellen over de tomaat. De 
lunch wordt hier geserveerd van, hoe kan het 
anders, eigengemaakte tomatensoep en een 
salade. Na de lunch maken we een rondrit en 
hebben we nog een pauzestop. 
 

De reis is verzorgd met: 
* koffie met zelfgemaakte appeltaart 
* excursie biologische boerderij 
* specialiteitenlunch 
* toertje Noord-Brabant met pauzestop 
 

Vertrek:           08.30 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan 
           08.45 uur Prins Bernhardplein 

Thuiskomst:   +17.30 uur 
Kosten: Leden € 49,- (niet leden € 54,-) 

 

 

Op donderdag 22 september en dinsdag 4 oktober 
maken we met de bus een rondje om het IJsselmeer. 
Ooit was het IJsselmeer de Zuiderzee. Rond deze zee 
ontstonden vele vissersstadjes en -dorpen. 
Een tweetal daarvan bezoeken wij, Urk en Hindelopen 
staan op het programma! Maar ook de Afsluitdijk, die 
het definitieve einde van de Zuiderzee betekende, is in 
de route opgenomen. In Hindelopen maken we een 
ruime stop. Voor degenen die het willen is een 
wandeling door de grillige straatjes en over de kleine 
bruggetjes beslist aan te bevelen. Een demonstratie 
van de schilderkunst van Hindelopen in het museum 
van Schaatsen en Schilderkunst mag op deze dag niet 
ontbreken. 
 

De reis is verzorgd met: 
* koffie met gebak 
* koffietafel met soep 
* entree schaatsmuseum 
* toertocht IJsselmeer  
                                                                                      

Vertrek:            08.30 uur Prins Bernhardplein 
            08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan 

Thuiskomst:  +18.00 uur 
Kosten: leden € 47,- (niet leden € 52,-) 
 
 

 
 

Op woensdag 26 oktober gaan we genieten van de 
dekselse pannetjes bij Brasserie Kriebelz in Terwolde.  
 

Vertrek:           08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan 
                          09.00 uur Prins Bernhardplein 
Thuiskomst: +17.00 uur 
Kosten: Leden € 39,- (niet leden € 44,-) 
 

Op dinsdag 22 november maken we een toeristische 
tour en gaan genieten van een keuze uit meerdere 
stamppotten bij de Bijenmarkt in Veenendaal 
 

De reis is verzorgd met:                                                            
* stamppottenfestival                                                                   
* toeristisch toertje                                                                               
 

Vertrek:           10.30 uur Prins Bernhardplein 
                          10.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan                           
Thuiskomst:  +16.00 uur                                                              
Kosten: Leden € 29,- (niet leden € 34,-) 
 
 

U mag zich opgeven bij Lies Grimbergen. 
Per telefoon: 06 5183 5651 (tussen 17 uur en 20 uur)  
of per e-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl . 
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek betalen op rekening 
NL 63 RAB0 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. Huizen  
met vermelding van reisdoel en datum. 
  

Zie voor uitgebreide informatie het bewaarexemplaar 
in de Nieuwsbrief van maart of op de website.  
 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee!  
Voor alle busreizen geldt: Deo Volente. 
 
 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig, met elkaar… 
 

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden) 
 

U bent iedere maand op de 2e donderdag en de  
3e dinsdag om 18.15 uur welkom voor het diner. 
 

Dus op donderdag 8 en dinsdag 20 in september  
en op donderdag 13 en dinsdag 18 in oktober. 
 

Inloop tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Kosten: € 16,50 voor het hele menu: 

• vers gemaakte soep,  

• hoofdgerecht,  

• nagerecht, inclusief 1 drankje en 

• koffie met bonbons van het huis na. 
 

Aanmelden of afmelden uiterlijk de vrijdag van te 
voren tot 11.00 uur bij Annie van As, voor de dinsdag: 
tel 035 526 9780 of per e-mail anvanas@planet.nl 
en bij Trieneke Kruimer, uiterlijk de maandag van te 
voren tot 11 uur voor de donderdag tel. 035 526 2261 
of per e-mail trieneke.kruimer@gmail.com 
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet meer aan te 
melden. Alleen afmelden als men niet kan komen, 
uiterlijk op vrijdag bij Annie of uiterlijk op maandag bij 
Trieneke. 
 
 

Betalen bij voorkeur met de pinpas. 
 

 
 

Koffie drinken in “De Brassershoeve” 
 
 

 
 
U bent op elke 1e woensdag van de maand vanaf 10.30 
uur van harte welkom voor een lekker kopje koffie en 
een gezellig praatje met medeleden. 
Dus op 7 september en 5 oktober zien we u daar 
graag! 
 

Een kopje koffie kost € 1,00 en cappuccino € 1,35. 

 

 Colofon 
 

Bestuur Afdeling Huizen:  
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter   
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656 
E-mail: marianne@familieoor.com  
Henk Wiesenekker, 1e secretaris 
Twijg 12, tel.: 035 526 8133 
E-mail: pcobhuizen@outlook.com  
Iet van Saane-Verhoeven, 2 e secretaris  
Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451 
E-mail: ivsaane@solcon.nl 
Tijmen Bout, penningmeester  
Labradorstroom 25, tel.: 035 525 4812  
E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl  
Bankrekening:  PCOB afd. Huizen,   
IBAN-nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34    
Jan Moll, 2e penningmeester  
Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306  
E-mail: janmoll@kpnmail.nl  
Annemarie Huisman-Groenendijk, publ. rel. 
De Regentesse 71, tel.: 06 5127 6351 
E-mail: annemarie.huisman.gr@gmail.com 
Lies Grimbergen-Tielkemeijer, 
     opgave busreizen en coörd. activ. comm.    
Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651  
E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl  

Ledenadministratie:   
Annie van As  
Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780  
E-mail: anvanas@planet.nl  

Commissie Lief en Leed:  
Joke Hiemstra-Mook (september)   
Naarderstraat 66 H, tel.: 035 526 4948 
E-mail: jr.hiemstra@panet.nl 

Bezorging Magazine van KBO-PCOB:  
Cor Van der Poel  
Fauna 29, tel.: 035 525 5386 
E-mail: cvanderpoel@hotmail.com   

Redactie Nieuwsbrief en webmaster:  
Teun Huisman,   
De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600   
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl 

  

Website afdeling Huizen:  
www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief (oktober)  
Inleveren a.u.b. uiterlijk donderdag 15 sept.  
 

          Korenbloemen aan de Dr. Kuyperlaan (2022 T.H.)
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