Elfde Nieuwsbrief
4 mei 2020
In alle rust heb ik naar de TV gekeken. Wat een mooie uitzendingen waren
er deze avond.
De prachtige toespraak van koning Willem Alexander op de lege Dam in
Amsterdam.
De indrukwekkende 4 mei-lezing van Arnon Grunberg: Nee ! Nee !.
De levensverhalen van mensen die de oorlog overleefd hebben.
De verhalen van de veteranen
De verhalen over de kampen.
100 foto’s.
Om even voor 20.00 uur werd er op de trompet gespeeld door het Leger des
Heils voor het gemeentehuis van Zeist.
Daarna 2 min overdonderde stilte met het geluid van de vogels.
Het Wilhelmus werd gezongen en je hoorde het vanuit de huizen en op de
balkons, waar ik woon.
5 mei 2020
Wanneer ik naar buiten kijk, zie ik de vlaggen en het bevrijdingsvuur voor
het gemeentehuis. Verder is het leeg en stil.
In het Walkart Park heb ik de foto’s van de monumenten gemaakt met de
bloemen. Zo wil ik u dit graag laten mee beleven.
75 jaar Vrijheid, dat is niet niks.
Wij, Nel, Jan, Hanneke, Ineke en Lia wensen u nog vele jaren Vrijheid toe.

Hierbij een bericht van huisarts Brenda Ott.
Zij heeft bij de Thema bijeenkomst : Dappere Patiënt, Dappere dokters
verteld hoe belangrijk het is , om een gesprek met uw huisarts te voeren
over uw wensen aan het eind van uw leven.
Op” thuisarts” staat nu een nuttige keuzehulp die is opgesteld door ACP
onderzoekers van Erasmus MC.
Het is een mooi middel om een ACP gesprek met je naaste(n), je
vertegenwoordiger en met je (huis)arts voor te bereiden.
https://www.thuisarts.nl/keuzehulpen/verken-uw-wensen-voor-zorgen-behandeling
Tijdens onze bijeenkomsten gaven ouderen aan graag het gesprek te
willen voorbereiden voordat ze naar de huisarts gaan.
Daarom goed om deze keuzehulp verder onder de aandacht te brengen!
Wij voldoen graag aan het verzoek van Brenda Ott

Deze tijd brengt voor veel
mensen zorgen en levensvragen. De geestelijk verzorgers van de centra voor
levensvragen in Midden-Nederland staan klaar om hierbij te begeleiden: per
telefoon of via beeldbellen. Dit is kosteloos voor mensen die in de
palliatieve fase of 50+ zijn. Maak hier gebruik van, als je denkt dat het goed
kan zijn! https://centrumvoorlevensvragen.nl/ of 085-0043063.

Slotstad TV.
Op 6 en 7 mei sluiten we de televisiereeks ‘75 jaar Vrijheid in Zeist’ af met
twee lange uitzendingen waarin wij terugblikken op de herdenkingen en
aandacht besteden aan de wederopbouw in Zeist en omgeving.

30 – 7 mei 2020 TIJD TELEVISIEPROGRAMMA
06:00 Op Slot. Daisy en Patrick, elke maandag een nieuwe aflevering
06:30 Workouts bij ouderen! Sportief bewegen voor ouderen o.l.v. Elyna
06:40 AVROTROS Klassiek. Deze week Mahler, Mendelsohn, Rossini.
07:00 Tijd voor kinderen. Kidsbreak voorleesclub en knutselclub,
Masquerade TV van het Kunstenhuis, en van Sportief Zeist: spel-, voedingen beweegtips.
08:00 Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten
08:30 75 jaar Vrijheid in Zeist, dagelijks een nieuwe aflevering
08:40 Van de koude Grond, een korte serie over tuinieren in volkstuinen
09:00 Op Slot. Daisy en Patrick, elke maandag een nieuwe aflevering
09:30 Workouts bij ouderen! Sportief bewegen voor ouderen o.l.v. Elyna
09:40 Kunstenhuis: De Thuisblijvers
10:00 Tijd voor kinderen. Kidsbreak voorleesclub en knutselclub,
Masquerade TV van het Kunstenhuis, en van Sportief Zeist: spel-, voedingen beweegtips
12:00 Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten
12:20 Kijk! Kunst. Met Daan Corstjens, Charlotte Molenaar, Truus Welders
14:00 Op Slot. Daisy en Patrick.
14:20 AVROTROS Klassiek. Deze week Mahler, Mendelsohn, Rossini
15:00 Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten
15:15 Op 7 mei: bevrijding van Zeist, een documentaire film
15:20 75 jaar Vrijheid in Zeist, dagelijks een nieuwe aflevering
15:30 Een wisselend programma over de oorlog met een lokaal thema
16:00 Tijd voor kinderen. Kidsbreak voorleesclub en knutselclub,
Masquerade TV van het KunstenHuis, en van Sportief Zeist: spel-, voedingen beweegtips.
18:00 Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten. Wij stellen aan u voor
Paul Heijmerink, sinds 2 weken wethouder in Bunnik
18:30 75 jaar Vrijheid in Zeist, dagelijks een nieuwe aflevering
Slotstad televisie-uitzendingen worden gedurende de dag en in de week
herhaald. De uitzendingen worden afgewisseld met een selectie van
kabelkrantberichten. TV DIGITAAL | KPN kanaal 1467 | Online
slotstad.nl/televisie/live | T-Mobile kanaal 848 | Ziggo kanaal 40 Slotstad
Radio: FM 107 | Online: slotstad.nl/radio/live

