
 

 

  
 
Beste leden van KBO-PCOB Zeist en andere die deze Nieuwsbrief lezen, 

 

U begrijp het al, al de activiteiten van KBO-PCOB Zeist, liggen stil. Wanneer de 

overheidsmaatregelen het toestaan gaan wij onze activiteiten weer opnieuw vorm geven. 

Daarover zult u zeker in de Regenboog lezen. Tot die tijd, geniet van het Thuis zijn, hoe 

moeilijk dat ook af en toe zal zijn. Met u gaan wij voor de televisie 4 en 5 mei vieren. 

Net als Koningsdag / woningsdag zal dat speciaal zijn. 

Hou vol en let op elkaar 

Nel, Jan, Hanneke, Ineke en Lia 

 
 

Kom vanavond met verhalen 

 

Hoe de oorlog is verdwenen, 

 

En herhaal ze honderd malen: 

 

Alle malen zal ik wenen. 

 

Uit het gedicht Vrede 

van Leo Vroomen 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kunst (buiten) Huis 

BUITEN SPELEN! De komende weken gaan muziekdocenten Elsie Reiziger en Paul 

Poulissen samen met de buurtsportcoaches van Sportief Zeist langs de verzorgingstehuizen 

in Zeist, om verlichting te brengen en gewoon even wat contact met muziek en beweging, 

van mens tot mens. In dit filmpje zie je het enthousiasme van de bewoners!  

Dit mooie project is een initiatief van KunstenHuis, Sportief Zeist en Wijkgericht Werken.  

https://kunstenhuis.us12.list-manage.com/track/click?u=b601b69624c91219f18de6611&id=edf73e5aee&e=0a36a93626
https://kunstenhuis.us12.list-manage.com/track/click?u=b601b69624c91219f18de6611&id=da56db485c&e=0a36a93626


 

 

 ‘Het brengt saamhorigheid, zo mooi. Top!’ - Altrecht  

 

 

 
 

 

Twee keer 45 minuten Beatles muziek voor de 

patiënten en omwonenden van Altrecht. In de 

binnentuin van Altrecht waar normaal  rumoer te 

horen is, was er nu rust vanwege het optreden 

van The Deaf Aids.  Zij verzorgden voor Altrecht 

cliënten het hele repertoire van the Beatles.’ >> 

 
 

 

Accolade Zorg probeert op allerlei manieren de 

contacten tussen bewoners en familie tot stand te 

brengen. Vanaf maandag 20 april a.s. heeft zij een 

hoogwerker tot haar beschikking gekregen via Wessels 

Zeist waarmee familie van bewoners ter hoogte van de 

huiskamer worden gebracht om zo contact te 

leggen.>> 

 

Bijzondere taartjesactie voor mantelzorgers en ouderen  
  

Om mantelzorgers en ouderen in deze ongekende tijden een hart onder de riem te steken, 

loopt in de gemeente Zeist een bijzondere taartjesactie. Ongeveer 50 vrijwilligers brengen 

doosjes met vier taartjes rond bij maar liefst 750 mantelzorgers en (eenzame) ouderen. De 

eerste doosjes zijn op woensdag 22 april bezorgd. De actie loopt door op woensdagen en 

vrijdagen totdat alle doosjes zijn uitgedeeld. 

  

Wethouder Marcel Fluitman: “We waarderen hiermee de inzet van mantelzorgers en hebben 

aandacht voor kwetsbare ouderen. Het geeft meteen de kans om te vragen hoe het deze mensen 

gaat en of ze misschien ondersteuning nodig hebben. Uiteraard houden we ons daarbij aan de 

richtlijnen. Hartverwarmend dat zoveel vrijwilligers de taartjes willen rondbrengen en dat zoveel 

organisaties mee hebben geholpen in de organisatie!” Deze vrijwilligers meldden zich aan na een 

oproep door de Vrijwilligerscentrale.  

  

 

 

https://samenvoorzeist.us14.list-manage.com/track/click?u=459486eefc19ffe31769b8ad2&id=9eb7b5c7b1&e=46ff542806
https://samenvoorzeist.us14.list-manage.com/track/click?u=459486eefc19ffe31769b8ad2&id=3ec714a675&e=46ff542806
https://samenvoorzeist.us14.list-manage.com/track/click?u=459486eefc19ffe31769b8ad2&id=5b33cbfd50&e=46ff542806
https://samenvoorzeist.us14.list-manage.com/track/click?u=459486eefc19ffe31769b8ad2&id=f884cf6a66&e=46ff542806
https://samenvoorzeist.us14.list-manage.com/track/click?u=459486eefc19ffe31769b8ad2&id=a816ff1a8c&e=46ff542806
https://samenvoorzeist.us14.list-manage.com/track/click?u=459486eefc19ffe31769b8ad2&id=a816ff1a8c&e=46ff542806
https://samenvoorzeist.us14.list-manage.com/track/click?u=459486eefc19ffe31769b8ad2&id=20d281f181&e=46ff542806


Eenzaamheid 

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben veel gevolgen voor 

mantelzorgers en de mensen waar zij voor zorgen. Voor mantelzorgers gaat het zorgen ‘gewoon’ 

door, terwijl de omstandigheden er niet makkelijker op worden. Mantelzorg is nu nog belangrijker 

dan ooit. Daarnaast wordt mensen geadviseerd om contacten zoveel mogelijk te mijden. Dit werkt 

eenzaamheid, vooral bij ouderen, in de hand.  

  

Meewerkende organisaties 

Deze actie is het initiatief van Stichting Van Tellingen-Pul en Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn 

Zeist in samenwerking met de Bijzondere Taartenfabriek, gemeente Zeist, Steunpunt Mantelzorg, 

de Vrijwilligerscentrale Zeist, de ouderbonden ASZ en KBO/PCOB, het Ontmoetingscentrum 

Zeist en de coalitie Aandacht voor eenzaamheid. De Bijzondere Taartenfabriek is een bijzondere 

vorm van dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
 
Aan:               Provinciale bonden van KBO en regiocoördinatoren van PCOB 
Betreft:           Uitstel van belastingaangifte   
  
Geachte heer / mevrouw, 
  
In maart heeft KBO-PCOB bij het kabinet aangedrongen op generiek uitstel voor 

belastingaangifte tot 1 september. We hebben deze oproep meerdere keren herhaald bij 

zowel het kabinet als bij de Tweede Kamer. Zie hierbij de berichtgeving: 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/oproep-kbo-pcob-aan-kabinet-stel-belastingaangifte-

uit/  
 Vanmiddag ontvingen we onderstaand bericht van de belastingdienst over uitstel van 

belastingaangifte. Mogelijk heeft u dit bericht ook rechtstreeks ontvangen van de 

belastingdienst.  
We begrijpen dat dit bericht voor veel vrijwilligers in de belastingservice laat komt en 

dat in veel gevallen de belastingaangifte inmiddels gedaan zal zijn. Toch zijn we blij dat 

we gehoor hebben gekregen. 
Zou u dit bericht willen delen met diegenen die binnen uw provincie of regio betrokken 

zijn bij de belastingservice?  
Bij voorbaat hartelijk dank.  
  
Met hartelijke groet,  
Janneke van den Hoek  
Beleidsadviseur dienstverlening 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/oproep-kbo-pcob-aan-kabinet-stel-belastingaangifte-uit/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/oproep-kbo-pcob-aan-kabinet-stel-belastingaangifte-uit/


  
Blijf omzien naar elkaar, nu door het Coronavirus het sociale leven wordt ingeperkt.  
Bel elkaar voor support en een luisterend oor.  
Heeft u algemene vragen of maakt u zich zorgen? Dan kunt u onze Ouderen-infolijn 

bellen, 030-3400600 
  
Bezoekadres Ringwade 67, 3439 LM  Nieuwegein <image001.jpg>  

Telefoon   030 – 3 400 622  

E-mail janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl   

Website www.kbo-pcob.nl 

 

  

 

 
 

 
 
Voor meer foto’s . 
Zie : https://www.koninklijkhuis.nl/agenda/2020/04/27/koningsdag-
2020 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl
http://www.kbo-pcob.nl/
https://www.koninklijkhuis.nl/agenda/2020/04/27/koningsdag-2020
https://www.koninklijkhuis.nl/agenda/2020/04/27/koningsdag-2020


 
 
Goede werken. 

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het bijna 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd 
van het juk van de Duitse bezetter. Mijn gedachten gaan dan al snel uit naar de 
Oosterkerk. Ons gezin ging daar ter kerke. Ik was als kind al erg onder de indruk van de 
marmeren gedenkplaat  uit 1950. Hierop stonden 14 namen van in de oorlog 
omgekomen mensen. Ik speelde met de zoon van Catharinus Stomp( Carie)  en zat in de 
klas bij de jongste zoon van Leendert Edelman die ook Leendert heette. Later heb ik 
ontdekt dat zowel Carie als Leendert werden gedoopt terwijl hun vader gevangen zat. 
Ds Lugtigheid leidde de doopdienst voor Carie en Ds. Vrolijk deed dienst toen Leendert 
werd gedoopt. Wat een emotionele gebeurtenissen. 
Ds. Lugtigheid speelde een belangrijke rol in het verzet. En hij had 5 Joodse mensen in 
huis. Hij zei " als ik een oproep doe om vluchtelingen te herbergen dan moet je zelf het 
voorbeeld geven". Later heeft hij in de groep van Achttien gezeten die aan de basis 
stond van de totstandkoming van de PKN.  
Ik heb vele uren in de Oosterkerk doorgebracht. Er was nog geen kinderkerk. De preek 
drong niet altijd  tot me door. Maar het zingen vond ik prachtig en ook heb ik de 
orgelpijpen geteld. En ik vond het mooi om in de ouderlingenbank naast mijn vader te 
mogen zitten. 
Het gedenkbord verwijst naar Openbaringen 14:13. Deze tekst luidt: "En ik hoorde een 
stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, 
zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na".  Deze 
tekst roept weliswaar vragen op, maar hij is prachtig. Wat een troost gaat er van uit. 
 
Dick van de Kamp  

 
 


