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Namens de redactie van de Regenboog willen wij onze leden en allen die  
dit blad lezen de beste wensen meegeven voor het nieuwe jaar, we hopen  
op een goed jaar waar we mooie dingen met elkaar mogen beleven. 

In dit eerste nummer van 2017 staan een aantal activiteiten vermeld waar u aan  
kunt deelnemen, onder andere een nieuwe iPadcursus die van start gaat begin  
februari. U moet zich daarvoor snel aanmelden want de eerste les is al op 7 februari.
Ook kunt u als u problemen hebt met uw iPad iedere 1e vrijdagmorgen van de maand 
terecht bij het iPad café. U kunt dit allemaal lezen in deze Regenboog.
 
We willen u ook graag wijzen op het project POWER. Dit is een (vrijwilligers) project 
voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op een positieve 
manier te beleven. Deze cursus wordt gegeven door vrijwilligers van het Gilde Zeist.
 
Binnenkort moeten ook de belastingpapieren weer ingevuld worden. Hierover wordt 
u uitgebreid geïnformeerd. Leest u dit vooral goed want er is wel iets veranderd in 
de manier waarop u gebruik kunt maken van de hulp van de belastinginvullers.
 
Tot slot kunt u ook lezen dat de samenwerking tussen de landelijke bonden KBO-
PCOB steeds verder vorm krijgt. Er is inmiddels één bureau en dat is gevestigd in 
Utrecht, lekker centraal voor de medewerkers en voor de mensen die het bureau 
willen bezoeken.
 
De redactie wenst u veel plezier bij het lezen van de artikelen.
Het volgende nummer verschijnt begin april.

Redactioneel
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De mooiste vriendschap  
is die tussen mensen
die een heleboel 
van elkaar
verwachten,
maar er niet om vragen.



Informatiebulletin

Concrete stappen 
naar KBO-PCOB in 2017

Met een notariële akte is de 
oprichting van de nieuwe 
vereniging KBO-PCOB per  

11 november 2016 een feit. In een eer-
ste gezamenlijke vergadering nam de 
ledenraad van KBO-PCOB op 21 decem-
ber 2016 belangrijke besluiten: goed-
keuring van het meerjarenbeleidsplan 
en een gezamenlijke begroting.
KBO en PCOB bundelen hun krachten in 
het belang van de Nederlandse senio-
ren. Onze verenigingen hebben samen 
ruim een kwart miljoen leden. Landelijk 
is gekozen om samen op te trekken. 
Daarbij is en blijft de autonomie van de 
afdelingen gewaarborgd.
De integratie van de twee landelijke 
bureaus gebeurt onder leiding van 
directeur Manon Vanderkaa. Zij geeft 
leiding aan de uitvoering van het nieu-
we meerjarenbeleidsplan en binnen het 
kader van de goedgekeurde begroting 
2017.

Speerpunten 
Het is de ambitie van KBO-PCOB om 
zichtbaar te worden als opinieleider 
binnen de vijf speerpunten wonen, wel-
zijn & zorg, koopkracht, digitalisering, 
veiligheid en zingeving. We zijn ervan 
overtuigd dat geen enkel belangrijk 
publiek of politiek debat rond een van 
onze speerpunten gevoerd kan worden 
zonder input namens onze leden; de 
senioren zélf.

Verhuizing en locatie
De locatie van het gezamenlijke bureau 
KBO-PCOB is Europalaan 40 in Utrecht. 
KBO-PCOB is hier gevestigd vanaf 23 
januari 2017. Het nieuwe telefoon- 
nummer wordt 030–340 06 00. Op 19 en 
20 februari 2017 zijn we minder goed 
bereikbaar.

Structuur 
Naast deze nieuwe vereniging KBO-PCOB 
blijven de beide verenigingen met hun 
eigen bestuur en Ledenraad bestaan, 
inclusief de huidige bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Dat geldt ook 
voor de plaatselijke afdelingen. Samen-
werking op lokaal niveau is optioneel. 
Het is daarbij van belang rekening te 
houden met diverse organisatorische, 
juridische en financiële verschillen die 
voorlopig nog bestaan.

www.kbo-pcob-zeist.nl
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Samen verder

Het was heel gezellig op onze geza-
menlijke nieuwjaarsbijeenkomst in 
Mariaoord. Het thema voor deze  
bijeenkomst was: 'Samen verder'.

We begonnen, na het welkomst-
woord door de beide voor-
zitters Lia van Dijk en Nel de 

Niet met een lied. De tekst is van Inica 
Loe. Zij nam ons mee in dit lied waarbij 
de aanwezigen steeds zongen: 'Samen 
verder' en Inica daarbij de tekst zong 
die hieronder vermeld staat. Het was 
een heel leuk, spontaan begin van deze 
middag.

  
SAMEN VERDER

We gaan de toekomst in
Dat geeft het leven zin
Samen één, gaan we doen
Met een lach en een zoen

Maar wie ben jij en wie ben ik
Kennismaken geeft veel schik
Een andere blik, een andere kijk
Jij en ik! Ik voel me rijk

We praten en leren elkaar kennen
Misschien nog even wennen
Maar meer is mooi en mooi is meer
Samen verder! Tot gauw weer

Inica Loe
Mariaoord, 19 januari 2017   

Na dit intro konden de aanwezigen  
kiezen tussen een goochel-workshop met 
de heer Wim van Dokkum. Daar leerden 
de deelnemers goocheltrucks waar ze 
hun kleinkinderen mee kunnen verbazen.
Ook was er kleuren voor volwassenen. 
Daar kon men kaarten inkleuren om aan 
familie of vrienden te versturen.
Verder was er een dialoogtafel waar men 
met Inica Loe de dialoog aan kon gaan 
en tenslotte liet Dolf Kreijfelt geïnteres-
seerden kennis maken met de nieuwe 
website van de KBO-PCOB. 
(www.kbo-pcob-zeist.nl)

Er was koffie en thee en men kon 
genieten van een lekker glaasje wijn of 
advocaat en allerlei hapjes zowel zoet 
als hartig.
Het was een heel geslaagde middag.
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Kantoor: Laan van Beek en Royen 30A, 3701 AH Zeist
Tel. (030) 69 14 620 • www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

persoonlijk & vertrouwd

Slotlaan 68, 3701 GP Zeist
Tel. 030-6916234

info@notariskool.nl
www.notariskool.nl

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Tandprothetische Praktijk Spanjer
Steynlaan 73, 3701 EC ZEIST

Tel. (030) 69 10 375 www.tppspanjer.nl

Kunstgebitten volgens nieuwe inzichten | nazorg 
spoedreparaties | garantie | vrijblijvend advies 

overleg omtrent kleur - de vorm/stand van de tanden 
vergoeding door zorgverzekeraars | lid O.N.T.

ruime parkeergelegenheid

 
Een dagbesteding voor senioren  
met geheugenproblemen 
 
 
Kent u iemand waarbij de geheugenproblemen in 
het dagelijks leven een grote rol spelen, u kunt hen 
attenderen op Sociëteit de Boulevard. 
U bent welkom om vrijblijvend te komen kijken. 
 
 
Valckenboschlaan 14a Zeist  
T 030.6911924 
www.warandeweb.nl dagbesteding  

Diaconaal 
Loket Zeist

Spreekuur: 
dinsdag 10-14 uur / donderdag 12-16 uur
Voorheuvel 26 Zeist, tel. 06 235 842 70

www.diaconaalloketzeist.nl

Christelijke zorgverlening

Kunnen wij u helpen?

Brilmode Zeist

Slotlaan 252 - 3701GV Zeist 
tel 030 692 31 32 - www.brilmodezeist.nl
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POWER
is sociaal en veerkrachtig 
ouder worden

Het project POWER Veerkracht op 
leeftijd speelt in op de veranderende 
sociale situatie van ouderen. 
Kinderen de deur uit, klaar met 
werken, behoefte aan contact met 
anderen, zeeën van tijd en energie...

Op 16 februari 2017 start in 
Mariaoord, Hortensialaan 30 
te Zeist een nieuwe serie 

POWER-workshops. Het programma 
bestaat uit vijf bijeenkomsten over 
de thema’s lichaam en geest, sociale 
contacten, materiële situatie, arbeid en 
hobby’s, inspiratie en zingeving, en een 
terugkombijeenkomst. De workshops 
worden begeleid door enthousiaste, 
geschoolde vrijwilligers van Gilde Zeist. 
Zij reiken thema’s en werkvormen 
aan, zorgen voor een prettige sfeer 
en maken ruimte voor persoonlijke 
verhalen en ideeën van de deelnemers. 

POWER is een (vrijwilligers)project 
voor senioren die elkaar willen 
inspireren om het ouder worden op een 
positieve manier te beleven. Tijdens 
de workshops wisselen de deelnemers 
ervaringen en ideeën uit en werkt 
een ieder aan eigen of gezamenlijke 
plannen voor de toekomst, op het 
gebied van hobby’s, vrijwilligerswerk, 
mantelzorg en werk. De workshops 
vormen ook een opstap naar door de 
deelnemers bedachte gezamenlijke 

vervolgactiviteiten in bijvoorbeeld een 
filmbezoek, wandelen,kookclub enz. 

Data van de vijf workshops: 16 
februari, 9 en 23 maart , 6 en 20 
april op donderdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur. Kosten voor deze vijf 
bijeenkomsten zijn  € 50,00, inclusief 
drankjes en werkmap. 

Op donderdag 12 januari 2017 is 
er een gratis bijeenkomst over 
deze POWERworkshops waar u kunt 
kennismaken met de begeleiders en 
kunt verkennen of dit iets voor u is. 

Aanmelden door een mail te sturen naar 
info@gildezeist.nl onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer. 

Meer informatie: Gilde Zeist info@
gildezeist.nl , 06 31 99 57 48 maandag 
tot en met donderdagmorgen, Het Rond 
1, Zeist
 

Fo
to

: 
Fr

ed
 M

an
sc

ho
t



De eerste maand van het jaar 
2017 zit er alweer op. 
We kunnen terugkijken op een 

mooie en goed bezochte Adventsviering 
in de Biltsche Hoek. Het was voor het 
eerst dat wij dit samen als KBO-PCOB 
mochten vieren. Na de viering die als 
thema had: 'Verwachting', hebben we 
mogen genieten van een uitgebreid 
warm en koud buffet. Het was heel ge-
zellig. Als u de foto’s wilt bekijken die 
daar gemaakt zijn kunt u die vinden op 
onze nieuwe website: www.kbo-pcob-
zeist.nl. Kunt  
u gelijk kennis maken met deze site.
Aan het begin van dit nieuwe jaar willen 
wij ook graag de vele vrijwilligers die 
we hebben bedanken voor hun inzet 
het afgelopen jaar. Zoals gebruikelijk 
krijgen zij een cadeaubon voor hun 
werk. Het bestuur is heel blij met al die 
hardwerkende vrijwilligers en hopen 
dat zij ook het komende jaar zich weer 
willen inzetten voor onze afdeling.
Er zijn nog steeds nieuwe mensen nodig 
en gewenst, zie hiervoor ook de oproep 
van Cock Couprie. Ook voor het bestuur 
worden leden gezocht. Het bestuur 
bestaat op dit moment slechts uit drie 
leden waarvan er één, Jan van Beek, 
nog niet officieel bestuurslid is maar 
wel heel goed meedraait, daar zijn we 
heel blij mee.
Maar zoals u allemaal wel weet is de 
functie van voorzitter ook beschikbaar. 
Kijkt u alstublieft eens goed om u heen 
of u iemand kent die daarvoor geschikt 
zou zijn of misschien dat u zelf denkt: 
'dat is wel iets voor mij'. Schroom niet 

Berichten

Adventsviering 
2016 

Biltsche Hoek
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om dan contact met ons op te nemen. 
Als u eerst kennis wil maken met de 
werkzaamheden van het bestuur mag u 
ook een poosje meedraaien en onder-
vinden of het iets voor u is. Wij zouden 
er heel blij mee zijn.

Betaling contributie 2017
Begin december heeft u van PCOB Zwol-
le de acceptgirokaart voor de betaling 
van de contributie 2017 ontvangen.
In die maand heeft 52% van de ont-
vangers de contributie overgemaakt. 
Geweldig! Wanneer u het contributie-
bedrag nog niet hebt overgemaakt, 
wilt u dat alsnog doen? De contributie 
bedraagt € 34,50 voor individueel 
lidmaatschap en € 57,50 voor partner 
lidmaatschap. Overmaking naar reke-
ningnummer NL50 INGB 000 260 6771 
t.n.v. PCOB afd. Zeist.

Bij voorbaat onze dank!

Commissie Lief en leed
We doen als commissie nog een oproep 
voor bezoekdames of heren. Helaas 
hebben we nog geen reactie gehad op 
de oproep in de laatste Regenboog.
Het is belangrijk om naar elkaar om 

te zien en we willen dit graag blijven 
doen. Het gaat om onze 85- en 90-ja-
rige te verrassen met een bezoekje en 
een bloemetje. U krijgt een lijstje met 
wat adressen, we proberen het aan te 
passen in uw omgeving. Het gaat om  
4 of 5 personen of minder per jaar. 
Wie meldt zich aan?

Namens ons allen een hartelijke groet,
Cock Couprie

Belangrijke datum om te weten
De gezamenlijk Paasviering van KBO 
en PCOB wordt dit jaar gehouden op 
woensdag 5 april in Maria-Oord van 
14.00 tot 16.00 uur. In de volgende 
Regenboog komt informatie over de 
invulling van deze viering te staan.
Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda?

Afdelingsmutaties

Nieuwe leden
Mevr. N. Bunschoten, dhr. F. van Roest
dhr. H. Schut, dhr. E.J. Vermeulen, 
mevr. S.Boterhoek-Bouwma, mevr. T. 
Kaan-Stemerding, mevr. E. Geijtenbeek
mevr. J.H.M. Brunt en dhr. D. van der 
Streek.
Wij heten u allen van harte welkom en 
wensen u een fijne tijd toe bij de PCOB.

Overleden
Dhr. L. Wisse, en dhr. C.A. Bleijerveld.
Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te toe bij het verwerken van dit verlies.



Vragen over zorg 
en ondersteuning WMO
Mogelijk heeft u hulp nodig om zelf-
standig thuis te kunnen blijven wonen. 
Of om actief aan het dagelijks leven 
te kunnen blijven deelnemen. Reden 
kan zijn dat u wat ouder wordt, een 
beperking heeft, of langdurig ziek bent. 
De gemeente is verantwoordelijk voor 
dit soort ondersteuning, op grond van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo 2015).
De professionals van het Sociaal Team 
zoeken samen met u naar een oplossing. 
Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe 
familie, bekenden of vrijwilligers kun-
nen helpen. Waar nodig wordt professi-
onele hulp ingeschakeld.

Contact met de gemeente  
over zorg en ondersteuning
Gemeente Zeist
Het Rond 1, 3700 AM Zeist
Tel. 14 030 / E-mail: zeist@zeist.nl 
Website: www.zeist.nl/ondersteuning 
U kunt ook binnenlopen bij de spreek-
uren van de Sociale Teams van de 
gemeente Zeist.

Veilig Thuis
Voor informatie en advies over huiselijk 
geweld en kindermishandeling.
Tel. 0800 2000 Het nummer is 7 dagen 
per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Website: www.samen-veilig.nl/
veilig-thuis-utrecht

Belangrijke adressen

Locaties Dag Tijd
Zeist Centrum, Bergweg 1 (achter Kesler) woensdag 13.00 tot 14.00 uur
Zeist Noord (Wijkservicepunt Noord)
Johan van Oldenbarneveltlaan 103  woensdag 10.00 tot 11.00 uur
Zeist Oost, Binnenbos, Hoog Kanje 186 woensdag 9.30 tot 10.30 uur
Zeist West, De Clomp 1904 (de Koppeling) donderdag 14.00 tot 15.00 uur
Den Dolder, Schroeder van der Kolklaan 1 donderdag 15.30 tot 16.30 uur
(brede school)

Als u in Austerlitz woont kunt u contact opnemen met het Dorpsteam Austerlitz  
via tel. 06 30 61 04 51 of dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 12:30 - 13:30 uur. 

U kunt ook binnenlopen bij de spreekuren 
van de Sociale teams van de gemeente Zeist
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Ervaringen met de iPad cursus 
van KBO-PCOB Zeist najaar 2016 
 

Tijdens de lessen van Peter
Was ik echt een betweter
Juist door hem niet te volgen
Werd ik door alles verzwolgen
Het lukte voor geen meter
(Op eigen kracht).
 
Ik kan het nog niet geloven
Alle problemen kwam ik te boven
In het Peter gehoorzaamheid beloven
Ik hoef mij niet meer uit sloven
Nu ik bij het leger der gehoorzamen ben aangeschoven.
 
Wat heeft mij. dit in KBO verband geleerd
Dat voor wie zich tegen autoriteit verweert,
De gevolgen  waarschijnlijk bitter smaken
En je je rebellie het beste maar kunt staken
En net als in het gelovig zijn je daarvan gewoon bekeert.
 
Peter, in wat ik niet heb gewild
Heb jij mij boven mezelf uitgetild
Dat zag ik telkenkeer
Op gelovig vertrouwen kwam het neer
Ik zag dat leven en geloven niet echt verschilt.
 
Een dankbare  
en enthousiaste iPad-cursist

- 11 -
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11e en 12e iPad cursus 
In Februari en April starten de 11e en 
12e iPad cursussen met leen iPads.
Deze uitnodiging is bestemd voor de 
KBO- en PCOB- leden die nog niet over 
een iPad beschikken. Bent u inderdaad 
nog niet digitaal, dat wil zeggen dat u 
nog geen computer, laptop, tablet of 
iPad gebruikt, dan nodigen wij u graag 
uit om kennis te maken met de ‘digita-
le wereld’ via de iPad in Februari op 
dinsdagmorgen 7 febr,14 febr,21 febr 
en 28 febr van 10.00 tot 12.00 uur en 
in April op dinsdagmorgen 11 april,18 
april,25 april,en op 2 mei van 10.00 
tot 12.00 uur in het Emmaus Parochie 
Centrum , Rozenstraat 20 te Zeist.
Thuis beschikt u over een WiFi modem 
van een internetprovider zoals Zig-
go,UPC, Telfort of KPN.

Waarom?
Steeds meer diensten en producten 
worden digitaal aangeboden. Zo kunt u 
met een iPad gratis beeldbellen (Face-
time of Skype) met familie en vrienden 
in binnen- en buitenland: u hoort ze niet 
alleen, maar u ziet hen en zij zien ook u. 
Bovendien kunt u producten  en bood-
schappen bestellen, webpagina’s be- 
zoeken, e-mails verzenden en ontvan-
gen, etc. Het gebruik kan u ook helpen 
om langer zelfstandig te blijven wonen. 
Daarom worden deze bijeenkomsten 
door de plaatselijke KBO en PCOB geor-
ganiseerd. 

De KBO-PCOB iPad cursus
Tijdens de ochtend bijeenkomsten kunt 

u zien en ervaren hoe gebruiksvriende-
lijk de iPad is. Zo gaat u zelf aan de slag 
met beeldbellen met mensen die aan-
wezig zijn. Als uw interesse is gewekt, 
dan mag u gedurende een maand een 
iPad lenen om te oefenen en te ervaren 
of het iets voor u is. Daarvoor zijn 10 
iPads beschikbaar waarvan de aanschaf 
mogelijk is gemaakt door een  subsidie 
van de Stichting Ondersteuning Zorg 
en Welzijn Zeist. Ook wordt aandacht 
gegeven aan het gebruik van de smartp-
hone nl de Apple iPhone 5

Geen verplichtingen
Na een maand levert u de iPad weer in. 
U kunt dan eventueel via het I-Centre in 
Zeist een iPad bestellen en gebruik ma-
ken van de daarbij behorende service 
en ondersteuning. Het hoeft natuurlijk 
niet: u bent tot niets verplicht. 
Voor de ochtendcursus worden geen 
kosten in rekening gebracht. 

iPad coaches
De cursussen worden gegeven door de 
iPadcoaches: Peter van der Arend(do-
cent) Math Janssen,Miep Nootebos en 
Marlene Hogeboom.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden met onderstaand 
formulier, te sturen naar Peter van der 
Arend, Voorheuvel 25E, 3701 JA Zeist 
tel. 030-6918535 of naar zijn email-
adres:pcm.arend@ziggo.nl
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Aanmeldingsformulier 
ochtend iPad Cursus Februari of April 2017
Let op:
•  Vul het formulier volledig in.
• Indien u geen ervaring heeft met computers of iPad tablet voor de ochtendcursus.
• U krijgt een leen iPad tablet tot uw beschikking voor een maand.

Voorletter(s) + Naam               m/v

Adres 

Postcode en woonplaats 

E-mailadres

Tel nr.       Geboortedatum 

Ik ben lid van de KBO/PCOB (S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

Lid nr.       (wordt eventueel door het secretariaat ingevuld)

U bent welkom in het Emmaus Parochie Centrum Rozenstraat 20 te Zeist

 7,14, 21 en 28 febr. 2017 • ‘s ochtends 10.00 uur-12.00 uur • Met leen iPad              

 11, 18, 25 april en 2 mei • ‘s ochtends 10.00 uur-12.00 uur • Met leen iPad

Het aanmeldingsformulier staat ook op de gezamelijke website van KBO en PCOB:
www.kbo-pcob-zeist.nl



• Particuliere verhuizingen 
• Piano- en vleugelvervoer 
• Moderne verhuisliften
• In- en externe kantoor- en 
 bedrijfsverhuizingen
• Inboedelopslag in containers

Zeist
van BEEK

Kantooradres: 
Van der Merschlaan 62, 3705 TJ Zeist 
tel. (030) 695 78 88 

www.vanbeekverhuizingen.nl www.vanbeekverhuizingen.nl 
ZORGELOOS VERHUIZEN!

kvk nr. 64181316
Ruud Kraan

3738DR Maartensdijk
06-25412328 schilderkraan@gmail.com

Prins Bernhardlaan 78

www.schildersbedrijfkraan.nl



De parkeerpas werkt simpel, het 
enige wat je hoeft te doen is gra-
tis te registreren via www.zeist.nl/
stadsparkeren en je krijgt de par-
keerpas gratis thuisgestuurd. Daarna 
begint het plezier nooit meer denken 
"ohhhhh… ik moet rennen, want mijn 
parkeertijd loopt af. Nooit meer de 
kans op een boete en nooit meer in  
de rij voor betaalautomaten".

Roy Luca is enthousiast en zelf 
ook gebruiker van de pas. "Het 
biedt zoveel meer mogelijkhe-

den voor een zorgeloos bezoek aan het 
centrum. Shoppen wordt fun en betalen 
doe je achteraf, op de minuut nauw-
keurig, dus nooit een cent teveel. Het 
betalen met je parkeerpas is echt de 
eerlijkste manier van betalen. Een bij-
komend voordeel is dat er bij alle par-
keergarages ook smartcamera’s komen 
te staan die jouw kenteken herkennen 
op basis daarvan de slagboom automa-
tisch openen. Heb je al een OV-pas? Ook 
die kun je na registratie als parkeerpas 
laten fungeren."

Op de parkeerpas staat ook een QR- 
code waarmee de Zeister ondernemers 
parkeerders kunnen belonen met ver-
rassende aanbiedingen of kortingen.

Kortom: we denken hiermee een groot 
probleem te hebben opgelost. De aan-
meldingen stromen binnen, mede 

dankzij onze promotiecampagne. 
Overigens, de pas is natuurlijk niet 
alleen voor Zeistenaren: iedereen die 
Zeist bezoekt kan de pas aanvragen en 
gemakkelijker parkeren. Het mooie is 
dat het parkeersysteem niet beperkt is 
tot de gemeente Zeist. Parkeerders die 
een andere stad bezoeken, of op een 
vliegveld zijn waar dit verkeerssysteem 
staat opgesteld, werkt de parkeerpas 
ook. En je betaalt achteraf, altijd… één 
keer per maand!"
 
Voor meer informatie: 
www.zeist.nl/stadsparkeren
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Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van 
dhr. A. Steehouder, mw. A. Talsma en 
mw. M.J. Weber-van Pernis.
Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te met het verwerken van dit verdriet.

Nieuwe leden
Bij de aanvang van het nieuw jaar 
mochten we de volgende leden welkom 
heten: dhr. en mw. Van Tellingen-Dissel,
dhr. en mw. Pouw-van den Dolder, mw. 
M. Steigenga, mw. E. Scherrenberg, mw. 
A. Bul-Procee en dhr. A.L. Cammenga.
Wij wensen u een plezierige tijd toe bij 
de KBO.

Contributienota 2017
Bij deze Regenboog ontvangt u - KBO-lid 
c.q. -leden - uw contributienota voor 
het verenigingsjaar 2017.
U wordt verzocht uw bijdrage, zoals 
onder op uw nota vermeld, zo spoedig 
mogelijk maar uiterlijk 28 februari 2017 
over te maken op onze rekening: NL91 
INGB 0000 2858 90 t.n.v. penningmees-
ter KBO afdeling Zeist. U ontvangt geen 
acceptgiro. Tevens is voorlopig afgezien 
van inning via automatische incasso.

In de algemene ledenvergadering van 
november jl. is de contributie van onze 
afdeling voor 2017, verhoogd met de 
opslag voor postverzending Nestor, vast-
gesteld op € 29,30 voor alleenstaanden 
en € 45,50 voor echtparen en samenwo-
nenden. 
Indien u ons heeft opgegeven de Nestor 
niet per post te willen ontvangen, is uw 

bijdrage verlaagd met € 5,00.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor 
uw medewerking.

Belangrijke data om te weten
Kijkend naar de komende periode heeft 
het bestuur al enkele afspraken gepland 
die voor u van belang zijn.
• De gezamenlijk Paasviering KBO en 

PCOB wordt dit jaar gehouden op 
woensdag 5 april in Maria-Oord van 
14.00 tot 16.00 uur. 

• De Algemene Ledenvergadering van 
de KBO is gepland op dinsdag 25 april 
van 14.00 – 16.00 uur. Eveneens in 
Maria-Oord.

In de volgende Regenboog (eind maart)  
vindt u hierover meer informatie.  
Noteert u beide data alvast in uw 
agenda?

Adventsviering 2016
Biltsche Hoek               

BerichtenZEIST
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iPad Café & Helpdesk 

Rijbewijs verlengen

De KBO-PCOB afdelingen Zeist organiseren al enige tijd 
iPad cursussen voor digibeten en gevorderden. Enige 
maanden geleden is ook het ASZ in samenwerking met 

KBO en PCOB met een iPad cursus voor digibeten gestart.
Vanuit deze cursussen is het iniatief ontstaan om een helpdesk 
op te starten in de vorm van een iPad Café er ondersteuning  
van onze leden bij het oplossen van problemen met de iPad  
en iPhone. Dit iPad café start op 3 februari in het Parochie  
Centrum Emmaus Rozenstraat 20 van 10.00 tot 12.00 uur. Het 
café is geopend elke 1e vrijdagmorgen van de maand dus voor 
2017 op 3 febr, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 aug,  
1 sept, 6 okt,3 nov en 1 dec. De iPad coaches van KBO-PCOB en 

Rond de 75ste verjaardag moet iedere bestuurder een medische keuring onder-
gaan voor de vernieuwing van het rijbewijs. Dat moet vanaf die leeftijd iedere 
5 jaar, tenzij er problemen zijn waardoor de geldigheid van het rijbewijs maar 

1 of 3 jaar is (beginnende dementie is een voorbeeld van zo’n situatie). Voor een 
dergelijke keuring kunt u terecht bij drs. R.J. Kaarsgaren, huisarts (veel artsen vragen 
de landelijk bepaalde prijs van € 67). Graag bellen voor een afspraak op de dinsdag. 
De aanvraagprocedure duurt 4 weken, tenzij er zich natuurlijk onvoorziene zaken, 
zoals het moeten laten verrichten van een staaroperatie, aandienen. Meenemen naar 
de keuring: CBR-formulier (af te halen bij de Gemeente (ongeveer € 27), medicijnlijst, 
evt. medische brieven (bij ingewikkelde medische problematiek soms handig), evt. 
andere handige medische bescheiden als een diabetesboekje, urine en € 30 contant).
   

drs. R.J. Kaarsgaren, huisarts, Brugakker 65-09, 3704 RK Zeist
tel. 06-28701055, (graag bellen op dinsdag voor een afspraak indien mogelijk)

ASZ zijn aanwezig om u te helpen bij het oplossen van problemen bij het updaten, 
E-mailen, Facetimen of uw Apple id. Wij hopen dat u deze nieuwe service van de 
drie senioren verenigingen zult waarderen en er gebruik van gaat maken. Aan deze 
service zijn geen kosten verbonden en het kopje koffie of thee wordt u aangeboden. 
Er staat wel een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor het Parochie Centrum dat 
ook gratis voor ons open is. Voor de leden is ook beschikbaar een telefonische iPad 
Helpdesk die verzorgd wordt door Peter van der Arend iPad coach/docent. Tel. 030-
6918535 van 10.00 uur tot 18.00 uur. Indien niet aanwezig kunt u inspreken op een 
antwoordapparaat.
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Belastingservice 
In 2001 is de Belastingservice ouderen-
bonden van start gegaan. De service is 
bedoeld voor gepensioneerde leden van 
onze bonden KBO en PCOB. Zij kunnen 
hulp krijgen bij het regelen van zorg- of 
huurtoeslag. Er is een inkomensgrens om 
geholpen te worden met het invullen van 
uw belastingformulieren: alleenstaanden 
€ 35.000 en gehuwden/samenwonenden 
€ 50.000 per jaar. Hiervoor is gekozen, 
omdat mensen met een bescheiden inko-
men weinig andere mogelijkheden heb-
ben voor hulp bij de belastingaangifte. 
Tot heden was de hulp gratis. Wel kan 
de belastinginvuller een kleine onkos-
tenvergoeding vragen voor bijvoorbeeld 
reiskosten, portikosten en printkosten. 
Deze vergoeding bedraagt maximaal 12 
euro per adres en wordt contant aan de 
invuller betaald. Tot 2017 werd deze ser-
vice door de belastingdienst gesubsidi-
eerd (opleiding en bijscholing, documen-
tatie). Dit houdt in 2017 op (bij invulling 
belastingaangifte over 2016).

De bonden willen deze service, waar 
veel gebruik van wordt gemaakt, toch 
in stand houden. Daarom wordt u vanaf 
2017 een kleine bijdrage gevraagd.
Voor een alleenstaande is dat € 5,50, 
voor echtparen € 11,-. Dat gaat niet 
contant, maar via een eenmalige mach-
tiging. De belastinginvuller heeft de 
machtigingsbrief. Nieuw is ook, dat de 
belastinginvuller van u een machtigings-
code nodig heeft om de vooraf door de 
belastingdienst ingevulde gegevens in de 
aangifte te gebruiken. De belastingin-

vuller moet deze code aanvragen bij de 
belastingdienst. Neem dus tijdig contact 
op met de belastinginvuller.
Hij/zij vraagt de machtigingscode aan en 
u krijgt thuis een brief van de belasting-
dienst met de code , die u weer door-
geeft aan de invuller. De invuller heeft 
alleen deze code nodig. Geef dus nooit 
uw DIGID aan iemand anders.
Tevens dient u aan te tonen, dat u lid 
bent van de KBO of PCOB. Als u dit niet 
bent wordt u alleen geholpen, als u zich 
als lid aanmeldt.
Wilt u voor het eerst hulp van de belas-
tingservice? Bel dan de servicetelefoon 
van de belastingservice Ouderenbonden: 
0900-0401437 (€ 0,10 per minuut). Deze 
is elke werkdag te bereiken tussen 9.30 
uur en 12.30 uur. U kunt ook recht-
streeks contact opnemen met één van 
de medewerkers van de KBO/PCOB:
- dhr. J. Bijma, Waterigeweg 82,  
 tel. 693 38 88
- dhr. R. Vos, E. Casimirlaan 14,  
 tel. 692 01 62
- mw. H. Hessing, Nijenheim 11-04, 
 tel. 695 64 26
- Mw. J. den Ouden, Louise de Colig-

nyplein 11, tel. 691 96 88

Namens de besturen van de KBO en 
PCOB willen wij deze medewerkers har-
telijk danken voor hun inzet de afgelo-
pen jaren en de bereidwilligheid ook in 
het komende jaar.

Wim Jacobs, secretaris



 

6 febr.  15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
20 febr. 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
21 febr. 19.30  uur Bestuursvergadering KBO/PCOB Rozenstraat 20

6 maart 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
20 maart 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi

3 april 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
5 april 14.00 uur Paasviering KBO/PCOB Maria-Oord
17 april 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
25 april 14.00 uur ALV KBO Zeist Maria-Oord
     

Activiteiten feb.-apr. '17 

F igi zoekt een contactpersoon die 
2 x per jaar met het filmhuis wil 
kijken welke films interessant zijn 

om voor de senioren in Zeist te draai-
en. De vraag is dan ook of er binnen de 
PCOB en KBO mensen zijn die dat een 
leuke uitdaging vinden. Is dat iets voor 
U? Aarzel dan niet maar neem contact op 
met Henk Bos, van het Filmhuis in Figi. 
Aanvang van de films: 15.00 uur. Kosten: 
€ 8,- per film p.p. De zaal is met de lift 
bereikbaar. Er is geen pauze tijdens de 
film.
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Accolade Zorg - Locatie Wijngaard:  (030) 697 34 00 
thuiszorgwijngaard@accoladezorg.nl • www.accoladezorg.nl

Wijngaard voor 
betrouwbare (thuis)zorg 
vanuit een christelijke overtuiging
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