Dertiende Nieuwsbrief
Beste Leden,
Hierbij weer een nieuwsbrief in dit corona tijdperk van uw bestuur.
Via deze brief proberen wij contact met u te houden.
Maar ook u van alle laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op de hoogte te
houden.
Af en toe lachen, mag ook.
Hou vol en let op elkaar
Nel, Jan, Hanneke, Ineke en Lia

iPad ondersteuning in het corona tijdperk door het iPad Team
Zeist van KBO-PCOB en ASZ
In februari 2020 begon het iPad team voor het 5e jaar aan de
iPad cursus met leen iPads voor 40 deelnemers met als
docenten Peter Cornelissen en Peter van der Arend
ondersteund door 13 vrijwilligers.
Deze cursus werd succesvol afgemaakt en de deelnemers
kregen in maart nog twee lessen met hun eigen iPad. Alleen de
eerste les is nog gelukt maar daarna moesten we stoppen
vanwege de RIVM maatregelen.
In april zou de volgende iPad cursus beginnen, weer met 40
deelnemers, maar het corona virus dwong ons deze cursus te
verplaatsen voorlopig naar september onder voorbehoud van
de RIVM maatregelen.

Alle deelnemers zijn hiervan op de hoogte gebracht, met de
toezegging dat als zij vragen of problemen hadden dit
telefonisch met Peter van der Arend konden bespreken.
In april is hier een paar maal gebruik van gemaakt, met name
vragen over het videobellen en DigiD. Ook was er nog een
wachtlijst met 20 deelnemers.
Hiervoor is een iPad cursus voor 40 deelnemers in november
georganiseerd. Het iPad team hoopt dat het coranavirus onder
controle komt en dat wij ons iPad programma nog gedeeltelijk
kunnen afwerken.
De doelstelling voor 2020 was 160 deelnemers maar dat lukt
niet meer. Het zou heel mooi zijn als we nog 80 digibeten op
weg kunnen helpen. De deelnemers van Februari wilden ook
graag de laatste les met hun eigen iPad afmaken. Hiervoor
moeten we nog een oplossing vinden.
De landelijke KBO-PCOB is op verzoek van o.a. ons iPad team
een landelijke DigiBellijn opgestart nl 030-3400 660.
Deze DigiBellijn is beschikbaar op maandagmiddag,
woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Hieraan verlenen 9 iPad coaches waarvan ondergetekende,
landelijk verspreid, hun medewerking . Wordt dit een succes
dan zoeken we nog meer coaches die hun medewerking
hieraan willen geven.
In Maart 2019 is staatssecretaris Knops van Binnenlandse
Zaken bij ons in het Parochie Centrum op werkbezoek geweest
om op de hoogte te worden gesteld hoe wij met leen iPads
digibeten op weg helpen in de digitale wereld. Vorige week

werd ik door het ministerie van Binnenlandse Zaken gebeld
met het verzoek of ik in Zeist een bezoek van hem in Zeist aan
een verzorgingshuis zou kunnen organiseren. De bedoeling is
dat hij bij dit bezoek een aantal gratis tablets wil overhandigen
en wij dan hierbij ondersteuning bieden. Na overleg met Hans
Burgmans, Lia van Dijk van de senioren verenigingen en Marcel
van der Vaart van de gemeente Zeist gaan we een voorstel
maken voor een goede overhandiging van deze tablets. De
Gemeente Zeist heeft hierbij haar ondersteuning aangeboden,
die we dankbaar hebben aanvaard.
In deze bizarre tijden is het iPad team ook bezig geweest met
de taartjes actie voor senioren van de gemeente Zeist. We
mochten 50 adressen aanleveren vanuit ons iPad bestand en
de afdeling KBO-PCOB Zeist heeft dit gesponsord. Samen met
de Tast Rotary Club en nog een privé sponsor.
De bezorging van deze doosjes met 4 taartjes was een groot
succes. Een lid van de Sociëteit Zeist verzuchtte dat hij nu
besefte dat hij tot de bejaarden groep behoorde.
Tot slot hoop ik dat er snel een corona vaccin aangemaakt zal
worden en dat we de draad weer kunnen oppakken waar we
gebleven waren.
Peter van der Arend

Zeist 11 Mei

In deze thuissituatie ook nieuwsgierig wie u tuin
bewoont? Leer en lees over vogels

Klik hier voor de vogelcursus >>>

En kijk via de volgende link mee met de
webcams van de Vogelbescherming >>>

Dankzij KBO-PCOB nu corona check voor alle senioren
en mantelzorgers
Mogelijk wilt u weten of u zelf besmet bent of een
risico loopt om besmet te raken. Bijvoorbeeld
omdat u mantelzorger bent. Of omdat u zich
kwetsbaar voelt. Om u te ondersteunen is KBOPCOB partner geworden van OLVG corona check.
De check is een app die u vraagt dagelijks enkele
gegevens door te geven over uw gezondheid.
Bijvoorbeeld of u hoest, of u kortademig bent en
wat uw temperatuur is. Op basis van deze
gegevens krijgt u binnen 48 uur bericht van een medisch team achter de app. U kunt ook zelf aangeven
wanneer u gebeld wilt worden. U kunt zich aanmelden voor het kosteloos gebruik van deze app.
Belangrijk om te weten; deze app maakt, in tegenstelling tot de apps waar het kabinet momenteel mee
bezig is, geen gebruik van een tracking functie en staat geheel los van de apps waarmee het kabinet
momenteel bezig is. Mocht u privacy-gerelateerde vragen hebben, kijk dan onder het kopje Privacy &
Veiligheid bij deze link.
Aanmelden

Cadeautip
Wie wil jij bedanken voor de goede zorg voor
jouzelf of jouw dierbare? Een lief gebaar wordt
altijd gewaardeerd! Onze tip: geef een
bijzonder cadeau met betekenis. Bestel een
set Vergeet-mij-niet-speldjes of Vergeet-mijniet-sleutelhangers en verstuur deze aan
iedereen die een bedankje verdient.

> Bekijk de cadeautips

Behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp?
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig? Dan zijn er verschillende
plekken waar je terecht kunt:
•

•

•

AlzheimerTelefoon: 0800-5088 (voor vragen gerelateerd aan dementie gratis). De AlzheimerTelefoon is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 23:00
uur.
Rode Kruis Hulplijn: 070-445588 (voor vragen over corona bij thuisisolatie
en quarantaine). Dit nummer is van maandag t/m zondag bereikbaar van
9:00 tot 21:00 uur.
Ouderen-Infolijn (meertalig): De Ouderen-Infolijn geeft informatie over
corona in verschillende talen, namelijk Caribisch, Chinees, Italiaans,
Marokkaans, Moluks, Spaans, Surinaams en Turks. Het nummer van de
Ouderen-Infolijn is 030-3400600. De lijn is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het corona virus, maar er is ook een heilige met die naam.
Sint Corona: patroonheilige van de pestepidemieën
In de Utrechtse Majellakerk staat sinds kort een beeltenis van St. Corona.
Gelovige kunnen bij haar bidden nu corona heerst. Zij is als heilige in Nederland
vrij onbekend, vooral in Oostenrijk wordt zij vereerd. Majella-pastoor Ringhofer
vertelt dat ze in 160 is geboren, leefde in Egypte of Syrië en op jonge leeftijd – 16,
17 jaar – de marteldood stierf. Toen is ze heilig verklaard. Haar dood was
gruwelijk. Ze zou aan twee met touwen naar elkaar toegebogen palmbomen zijn
vastgemaakt, vervolgens werden het touw doorgesneden waardoor ze in tweeën
werd gerukt. St. Corona bood troost aan mensen die werden gemarteld tijdens de
christenvervolging. Daarvoor werd zij veroordeeld. Ze wordt verder gezien als
beschermheilige van geldzaken, toepasselijk in deze tijd. En ze zou bescherming
bieden tegen epidemieën, met name bij vee.

Meimaand Mariamaand
Het Weesgegroet van Herman Finkers

Als ik denk dat ik dood ga, niet meer weet wat ik moet
eerder dan het Onze Vader bid ik een Weesgegroet.
Als angstzweet me uitbreekt en mijn hart gaat tekeer
dan roep ik o, Moeder en zelden o, Heer.
Want de Heer is heel goed maar ook onverbiddelijk.
Hij reinigt mijn bloed, maar zij snapt onmiddellijk
dat een vlek niet zo erg is als hij soms schijnt
en met een 30 graden wasje vaak al verdwijnt.
Als ik denk dat ik dood ga niet meer weet wat ik moet
eerder dan het Onze Vader bid ik een Weesgegroet.

Foto gemaakt door Lia

Deze week op Slotstad, uw lokale radio en televisie
Nieuwe titels op vrijdagavond bij Slotstad rtv
Vrijdag 15 mei om 18.20 uur start
historicus Willem de Bruin met In het
Voorbijgaan, een nieuwe
programmaserie. Hij komt op zijn
fietstochten historische plekken tegen
en
neemt ons mee in de zichtbare
nalatenschappen van de geschiedenis
van
Zeist en de regio. In deze eerste
aflevering De Duiventoren. Het Zeisters
Historisch Genootschap, het Geheugen
van
Zeist en Tangram Media zijn de makers van deze productie.
Om 20.35 uur start een nieuwe reeks Waar hang jij uit? Acht senioren die door de coronamaatregelen plots
aan huis gekluisterd waren en het toneel niet meer op konden, stappen met dit programma gedurfd over van
theater naar film. In korte, sketchachtige filmpjes ziet u hoe zij theatraal met de actuele crisissituatie omgaan.
Een community-art theaterproject Hangplek voor Ouderen, een initiatief van artOloco, in samenwerking met
het KunstenHuis en MeanderOmnium.
En op verzoek is op 12, 13 en 14 mei de film 60 jaar bevrijd, Zeist en WO II (in herhaling) te zien.

14 mei - 21 mei 2020
TIJD

TELEVISIEPROGRAMMA

06:00
06:30

Op Slot. Met Daisy en Patrick, elke maandag een nieuwe aflevering.
Ouderen beweeg mee! Rustig in beweging o.l.v. Anneke Strietman; beeld en
montage Mel Boas.
AVROTROS Klassiek. Deze week Tsjaikovski, suite Doornroosje opus 66a.
Tijd voor kinderen. Kidsbreak voorleesclub en knutselclub, Masquerade TV
van het KunstenHuis, en van Sportief Zeist: spel-, voeding- en beweegtips.
Slotstad Actueel. Lokaal nieuws en actualiteiten.

06:45
07:00
08:00
08:30
08:35
09:00
09:30
10:00
12:00
12:20
12:35
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:20

Waar hang jij uit? Kort, luchtig en satirisch.
60 jaar bevrijd, Zeist en WO II, op verzoek in herhaling.
Op Slot. Met Daisy en Patrick, elke maandag een nieuwe aflevering.
Ouderen beweeg mee! Rustig in beweging o.l.v. Anneke Strietman; beeld en
montage Mel Boas.
Tijd voor kinderen. Kidsbreak voorleesclub en knutselclub, Masquerade TV
van het Kunstenhuis, en van Sportief Zeist: spel-, voeding- en beweegtips.
Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten.
In het voorbijgaan. Willem de Bruin verhaalt als de beste over Zeister
monumenten en historische plaatsen.
Kijk! Kunst. Met Debbie van Zon en Juliette Kleinhans.
Op Slot. Met Daisy en Patrick.
AVROTROS Klassiek. Deze week Tsjaikovski, suite Doornroosje opus 66a.
Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten, met onder andere
kennismaking met Bülent Isik, de wijkmanager van Den Dolder.
Tijd voor kinderen. Kidsbreak voorleesclub en knutselclub, Masquerade TV
van het KunstenHuis, en van Sportief Zeist: spel-, voeding- en beweegtips.
Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten, met de taartenactie.
In het voorbijgaan. Willem de Bruin verhaalt als de beste over Zeister
monumenten en historische plaatsen.

18:35
18:40
20:00
20:20
20:35
22:00
22:30
22:45

Waar hang jij uit? Kort, luchtig en satirisch.
AVROTROS Klassiek. De 4 jaargetijden van Vivaldi.
Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten, met onder andere
kennismaking met Bülent Isik, de wijkmanager van Den Dolder.
In het Voorbijgaan. Willem de Bruin verhaalt als de beste over Zeister
monumenten en historische plaatsen.
Kijk! Kunst. Met Debbie van Zon en Juliette Kleinhans.
Slotstad Actueel: lokaal nieuws en actualiteiten, zijn we al ‘corona moe?’
AVROTROS Klassiek. Ruim een uur concert: Shostakovich symfonie 13.
Vanaf 15 mei op dit tijdstip In het Voorbijgaan met Willem de Bruin.
Op Slot. Met Daisy en Patrick.

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

Tot slot:
Er is een pandabeer geboren in de dierentuin in Rhenen,
Maar 10 jaar geleden heb ik een Pandabeer ontmoet.

