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De lente is weer begonnen, de bomen en struiken lopen uit en de voorjaars-
bloemen bloeien volop. Een mooie periode waarin we met elkaar het Paas-
feest mogen vieren. U treft hiervoor in deze uitgave een uitnodiging aan.  

Dit is voor het eerst dat wij dit als KBO-PCOB samen vieren. We hopen op een mooie 
viering met veel bezoekers.

In het Catharijne Convent is dit jaar een tentoonstelling over Maria. Het plan is  
om daar in de zomer een bezoek te gaan brengen. Ter voorbereiding hierop zal  
Johanneke Bosman op 15 mei een lezing verzorgen over Maria. De uitnodiging  
hiervoor treft u aan in dit nummer.

Over de voortgang in de landelijke samenwerking KBO-PCOB kunt u de laatste  
ontwikkelingen lezen. Ook krijgt u veel informatie over onze plaatselijke samen- 
werking in het verslag van de secretaris van dit jaar, Gerrit Jonkman.

In de colofon is iets verandert. De beide webmasters van de KBO en de PCOB zijn  
er uit gehaald en daarvoor in de plaats is de gezamenlijke website benoemd met 
daarbij de verantwoordelijke secretaris als webmaster.

Graag wensen wij u een mooie tijd toe en veel leesplezier.

Redactioneel
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Hoop is een kwaliteit
van het moment
Het is een bewuste keuze
of sterker: een opdracht

Jacobine Geel

uit: 'Omzien naar elkaar' (PCOB)



Informatiebulletin
KBO-PCOB goed van start in 2017

Op 7 maart 2017 vond de tweede 
gezamenlijke ledenraadvergadering 
plaats. Was het gezamenlijk vergade-
ren in december nog wat onwennig, in 
deze vergadering heeft de ledenraad de 
samenwerking echt inhoud gegeven met 
een belangrijk besluit over de samen-
voeging van de ledenbladen.
 
Samenvoeging ledenbladen Nestor 
en Perspectief
Vanuit de wens om het gezamenlijke 
te versterken en het goede te behou-
den, heeft de ledenraad in december 
een voorgenomen besluit genomen om 
te komen tot de samenvoeging van de 
ledenbladen Nestor en Perspectief in 
een nieuw magazine. Uit onderzoek 
blijkt dat er breed gedragen waardering 
is voor dit voorstel onder de leden van 
beide verenigingen. Daarom heeft de 
ledenraad definitief groen licht gegeven 
voor de ontwikkeling van een nieuwe 
bladformule. Het nieuwe seniorenblad 
kent binnen het algemene magazine een 
verenigingsspecifiek KBO- of PCOB-ka-
tern. In het KBO-katern zal ruimte 
worden geboden aan de provinciale 
bonden. Het eerste nummer van het 
nieuwe magazine verschijnt in augus-
tus/september 2017.
 
Samenwerkingsovereenkomst
afdelingen KBO en PCOB
KBO- en PCOB-afdelingen in het land 
zoeken elkaar steeds meer op. Daar-
door ontstaat regelmatig de wens om 

de samenwerking concreet vorm te 
geven. Op verzoek van de ledenraad is 
een model-samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld als handreiking waarmee ini-
tiatieven tot samenwerking tussen KBO 
en PCOB op lokaal niveau vormgegeven 
kunnen worden. Deze overeenkomst  
kan door afdelingen gebruikt worden  
als daar behoefte aan is. U kunt deze 
opvragen bij het verenigingsbureau: 
info@kbo-pcob.nl
 
Manifest 'Waardig ouder worden'
Samen met de ChristenUnie en Omroep 
Max nam KBO-PCOB het initiatief voor 
het manifest 'Waardig ouder worden'. De 
ledenraad toonde zich buitengewoon te-
vreden met dit initiatief van KBO-PCOB. 
Een langer gekoesterde wens om op een 
belangwekkend thema opinieleider te 
worden is daarmee in vervulling gegaan.
De initiatiefnemers geloven in een sa-
menleving waarin ouderen een volwaar-
dige plaats innemen, een samenleving 
waarin zij goede zorg en liefdevolle 
aandacht krijgen, gewaardeerd worden 
om wie ze zijn en waarin zij kunnen 
blijven meedoen. Om die samenle-
ving dichterbij te brengen, pleiten 
de initiatiefnemers voor een aantal 
actiepunten waardoor het welzijn en 
de kwaliteit van leven kan toenemen. 
Inmiddels hebben een aantal andere 
politieke partijen, vele maatschappe-
lijke organisaties en een groot aantal 
bekende Nederlanders zich achter het 
manifest geschaard. Bovendien hebben 
ruim 18.500 mensen het manifest op de 
website www.waardigouderworden.nl  
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Lezing over Maria 
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ondertekend. Op 21 februari is het 
10-puntenmanifest aangeboden aan 
staatssecretaris Van Rijn en heeft ook 
de staatssecretaris zich achter het 
manifest geschaard. De punten in het 
manifest worden meegenomen in de 
landelijke belangenbehartiging van 
KBO-PCOB, zeker de komende tijd  
richting kabinetsformatie.
 
Kennismakingsbezoek 
aan verenigingsbureau
Aansluitend aan de vergadering heeft 
de voltallige ledenraad een kennisma-
kingbezoek gebracht aan het nieuwe 

verenigingsbureau van KBO-PCOB. De 
ledenraadsleden werden enthousiast 
ontvangen en rondgeleid door de mede-
werkers. We mogen tevreden terugkij-
ken op een geanimeerde bijeenkomst!

Hebt u vragen of opmerkingen over dit 
bericht, dan kunt u terecht bij Janneke 
van den Hoek: janneke.vandenhoek@
kbo-pcob.nl

Meer informatie: www.kbo-pcob.nl

In het Museum Catharijne Convent in 
Utrecht is van 10 februari 2017 tot 20 
augustus 2017 een tentoonstelling te 

bezichtigen waarin Maria, de moeder van 
Jezus, centraal staat. In het kader hiervan 
geeft mw. Johanneke Bosman op 18 mei a.s. 
een lezing over het leven van Maria. U wordt 
hiervoor van harte uitgenodigd.
De lezing wordt gehouden in Maria-Oord, 
Hortensialaan 30. Aanvangstijd: 14.30 uur. 
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Koffie/thee 
staat voor u klaar. 
Uw auto kunt u gratis parkeren op het par-
keerterrein achter de St. Josephkerk.Fo
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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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Paasviering 
KBO/PCOB

De Paasviering voor KBO/PCOB is op woensdagmiddag 5 april 2017 om  
14.30 uur. Mariaoord is open om 14.00 uur en de koffie/thee staat klaar.
Achter de R.K. Kerk kunt u gratis parkeren.

Vanaf heden vieren wij, KBO/PCOB, gezamenlijk onze Paasviering.
Pastoor H. Zemann en dominee F. van Roest gaan samen voor in deze Paasviering 
met als thema 'HOOP'. Pastoor H. Zemann, Dominee F. van Roest, Jan van Beek en  
Lia van Dijk nodigen u allen, namens onze besturen, uit voor deze Paasviering  
Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee in deze Vastentijd.

Samen gaan we op weg naar Pasen.
Samen bereiden we ons voor 
op de Goede Week.
Deze viering is een 'Opmaat' naar Pasen.
Samen zingen.
Samen bidden.
Samen nadenken over dat wat komen gaat 
op Goede Vrijdag en met Pasen.
Samen nadenken over het Lijdensverhaal.
Samen toewerken naar de HOOP 
die Pasen ons zal geven.



Bij deze editie van de Regenboog 
ontvangt u ook de uitnodiging 
en de stukken voor de jaarver-

gadering. Deze zal worden gehouden 
op woensdag 19 april, aanvang 14.30 
uur in de ons vertrouwde Kapel van de 
Mirtehof. De zaal is open vanaf 14.00 
uur. We hopen dat u met velen aanwe-
zig zult zijn. 
De jaarvergadering is altijd een belang-
rijk moment om de stand van zaken 
weer eens goed door te nemen. 
Na de pauze is er een presentatie door 
dhr. Kees Schipper uit Hilversum over de 
Hollandse Waterlinie en hetvakantie- 
bureau.nl. Dit bureau maakt deel uit 
van de Protestantse Stichting Diaco- 
naal Vakantiewerk (PSDV) en wil er 
aan bijdragen dat mensen zich niet 
buitengesloten voelen. Daarom wordt 
in samenwerking met en steun van de 
Protestantse Kerk in Nederland vakan-
tiemogelijkheden geboden aan voor 
mensen voor wie het door ziekte, be-
perking of leeftijd niet vanzelfsprekend 
is om op vakantie te gaan. De vakanties 
hebben een open-christelijk karakter 
en zijn voor iedereen, ongeacht zijn 
of haar achtergrond, toegankelijk. Ons 
bestuurslid Jan van Beek is van harte 
bereid om u nadere informatie te ver-
strekken.
We hopen op een gezellige en informa-
tieve middag.

Ontmoetingsdag 
PCOB-Provincie Utrecht 2017
Op 4 oktober 2017 wordt er weer een 
provinciale Ontmoetingsdag georgani-
seerd. De laatste was in 2015 in hotel 
Soesterduinen. Dit keer wordt deze 
dag georganiseerd door regio 5 en zal 
worden gehouden in partycentrum De 
Midlandhof in Zegveld. Nadere infor-
matie volgt natuurlijk nog maar u kunt 
deze datum, desgewenst, al in uw 
agenda zetten.
Op die ontmoetingsdag kunnen we ook 
kennismaken met de nieuwe voorzitter 
van de PCOB, dhr. Rick Buddenberg en 
de nieuwe directeur van de KBO-PCOB, 
mw. Manon Vanderka.

Verkiezingen
Op 15 maart zijn de verkiezingen voor 
een nieuw Parlement gehouden. We  
weten inmiddels hoe de zetelverdeling 
is geworden maar hoe het nu verder 
gaat is nog volstrekt onduidelijk.
Ook als u dit nummer van de Regenboog 
ontvangt zal er nog niet veel meer be-
kend zijn dan nu. Hooguit wie met wie 
gaat onderhandelen. Het zijn moeilijke 
maar interessante tijden voor wie in de 
politiek geïnteresseerd is. We wensen 
de betrokken politici graag veel sterkte 
en vooral wijsheid toe.

Ook zijn er verkiezingen voor de nieuwe 
Ledenraad. Voor de provincie Utrecht 
is dat makkelijk, wij hebben slechts 
drie kandidaten en hoeven daaruit geen 
keuze te maken. Aan de ene kant is dat 
mooi maar aan de andere kant is het 

Berichten
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jammer dat er zich niet meer kandida-
ten gemeld hebben. Het is een belang-
rijke taak die de Ledenraad vervult, 
zeker nu er zoveel aan het veranderen 
is binnen de KBO-PCOB. Graag wensen 
we de heren Korteweg, de Ronde en 
Last veel sterkte toe bij hun werk in de 
nieuwe ledenraad.

Contributie 2017 
361 leden hebben in december de 
acceptgirokaart voor de betaling van de 
contributie 2017 ontvangen. Verheugend 
is het, dat inmiddels 323 leden (89% ) 
de contributie hebben overgemaakt! 
Mocht u het zijn vergeten, wilt u dat 

alsnog doen? De contributie bedraagt
€ 34,50 voor individueel lidmaatschap 
en € 57,50 voor partner lidmaatschap. 
Overmaking naar rekeningnummer NL50 
INGB 000 260 6771 t.n.v. PCOB afd. 
Zeist.

Afdelingsmutaties
Nieuwe leden:
Mevr. G.A. Doorn-Smidt. Overgekomen 
vanuit de afdeling Leidschendam/Voor-
burg en mevr. R. de Vries.
Wij heten u van harte welkom en  
zwensen u een fijne tijd toe bij de 
PCOB-Zeist.
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De informatie bijeenkomst over Manifest ‘Waardig oud worden’ is goed verlopen. 

Lees verder op pag. 17.



Het is alweer voorjaar en in deze Regenboog kunt u lezen over de dagtocht die we 
met elkaar gaan maken. We hebben een mooie dagtocht uitgezocht. We gaan woens-
dag 10 mei 2017 naar het Vogeleiland Texel. Het is een eiland met een geheel eigen 
sfeer. Karakteristieke stolpboerderijen, de schapen en de vele vogels. Een uitgebrei-
de rondtoer over het eiland voert u langs alle bekende plaatsen, zoals Oudeschild en 
Den Burg. Bij deze rondtoer worden we vergezeld door een bewoner van het eiland. 
Er worden een aantal stops gemaakt zodat u de bezienswaardigheden van dichtbij 
kunt bekijken. De oversteek naar Texel is al vermeldenswaard. Onderweg, in Aker-
sloot wordt koffie met gebak geserveerd en we gebruiken het diner bij Restaurant  
de Pelikaan in De Koog.
We vertrekken om 0.800 uur bij Simarowa aan de Molenweg en om 8.10 uur bij  
het winkelcentrum De Clomp (bij AH). De kosten van deze dagtocht is € 54,00.  
Inbegrepen is koffie met gebak, 3 gangen diner, de bustocht en rondleidingen.  
Ook de fooi aan de chauffeur. Aanmelden d.m.v. onderstaande strook bij Joop  
Peters, De Clomp 1234, 3704 KL Zeist en het gelijktijdig overmaken op bankrekening 
NL91INGB0000285890 ten name van penningmeester KBO afd. Zeist met vermelding 
Busreis. Definitieve inschrijving vindt plaats na inlevering van de aanmeldingsstrook.
NB. Terugbetaling van reisgeld alleen wanneer annulering plaatsvindt tot uiterlijk  
5 dagen voor vertrek.

Ongetekende neemt deel aan de dagtocht op 10 mei 2017

Naam

Adres  

Telefoonnummer 

E-mailadres, indien u dit heeft 

Aantal personen 

Opstapplaats:   a. Simarowa   b. De Clomp     (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Handtekening





PCOB-Evenementencommissie
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12e iPad cursus

iPad Café


In April start de 12e iPad cursus 
met leen iPads. Deze uitnodiging is 
bestemd voor de KBO- en PCOB- leden 
die nog niet over een iPad beschik-
ken. 

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 'digitale 
wereld' via de iPad in April op dinsdag-
morgen 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 Ziggo, 
UPC, Telfort of KPN.
Tijdens de ochtend bijeenkomsten kunt 

u zien en ervaren hoe gebruiksvriende-
lijk de iPad is. Als uw interesse is ge-
wekt, 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.
De cursussen worden gegeven door  
de iPadcoaches: Peter van der Arend 
(docent) Math Janssen, Miep Nootebos 
en Marlene Hogeboom.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden met het for-
mulier rechts, op te sturen naar Peter 
van der Arend, Voorheuvel 25E, 3701 JA 
Zeist. Tel. (030) 691 85 35 of naar zijn 
e-mailadres pcm.arend@ziggo.nl

Het iPad Café is gestart op 3 februari  
in het Parochie Centrum Emmaus,  
Rozenstraat 20 van 10.00 tot 12.00 
uur. 

Dit café is geopend elke 1e vrij-
dagmorgen van de maand, dus 
voor 2017 op 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 ASZ 
zijn aanwezig om u te helpen bij het 
oplossen van problemen bij het bijv. 

updaten, E-mailen, Facetimen of uw 
Apple id. Wij hopen dat u deze nieuwe 
service van de drie senioren verenigin-
gen 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. 

De besturen van KBO-PCOB en ASZ

ZEIST
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Aanmeldingsformulier 
iPad Cursus April 2017
Let op:
•  Vul het formulier volledig in.
• 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

 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
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Verkiezingen en beloftes
"Er zijn veel beloftes gedaan voor ouderen, nu is het tijd voor daadkracht."  
Die boodschap liet directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa daags na de Tweede 
Kamerverkiezingen horen in een verkiezingsontbijt met verschillende opinie- 
leiders en maatschappelijke organisaties. KBO-PCOB houdt ook na 15 maart  
partijen scherp op de positie van senioren.

Vanderkaa gaf tijdens de bijeenkomst niet alleen haar visie op de verkiezingsuit-
slag, maar ging ook in op de uitdagingen van het te formeren nieuwe kabinet. 
"Ik hoop dat de aandacht voor ouderenzorg in de verkiezingscampagnes door 

het nieuwe kabinet kan worden verzilverd. Het is nu tijd voor daadkracht!" Wat KBO-
PCOB betreft gebeurt dat in de vorm van meer personele investeringen in zowel de 
verpleeghuiszorg als de thuiszorg. Ook investeren in preventie loont, zeker ook voor 
ouderen. "Het is tijd dat het nieuwe kabinet hier werk van maakt." Vanderkaa wees 
verder op de problemen door de stapeling van zorgkosten en riep op tot toekomstge-
richt beleid voor kwetsbare ouderen die thuis wonen.

Bewindspersoon voor ouderenbeleid
KBO-PCOB blijft tijdens de formatie aandacht vragen voor de positie van senioren in de 
samenleving. Dat doen we door partijen voortdurend scherp te houden. Zo willen wij 
dat er bij de formatie een bewindspersoon voor ouderenbeleid wordt aangewezen. In 
andere landen, zoals Nieuw-Zeeland, is er al zo’n persoon. Die gaat over veel onder-
werpen: zorg, demografie (positieve vergrijzing), leeftijdsvriendelijke gemeenschap-
pen, eenzaamheid en verwaarlozing, werk en ondernemerschap en veiligheid. De be-
windspersoon in Duitsland heeft naast senioren ook jeugd en gezin onder haar hoede. 
Deze levensloopbenadering spreekt ons zeer aan. Of neem het onderwerp pensioenen: 
het nieuwe kabinet ontkomt waarschijnlijk niet aan herziening van ons pensioenstelsel. 
Daar heeft KBO-PCOB duidelijke ideeën over, die we ferm op tafel leggen.

Solidariteit tussen generaties
Daarbij waken we ervoor om ons als seni-
orenorganisatie uit te laten spelen tegen 
jongeren. Bij ons staat solidariteit tussen 
generaties hoog in het vaandel en hebben 
beslist ook oog voor jongeren. KBO-PCOB 
staat voor een samenleving waarin we 
omzien naar elkaar, oud en jong.



Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van 
mevrouw T.M. van Koningsbruggen-Reij.
Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te met het verwerken van dit verdriet.

Nieuwe leden
We mochten de volgende leden welkom 
heten als lid van de KBO: 
- de heer L. Nagtegaal 
- mevrouw M.A.M. Kortz-Dohle
- mevrouw W.J. van Angelen-Voordouw
Wij wensen u allen een plezierige tijd 
toe bij de KBO.

Het Bestuur van de KBO afdeling Zeist 
nodigt u hierbij uit voor de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
die gehouden zal worden op 
dinsdag 25 april aanvang 14.00 uur
in de zaal Maria-OORD, Hortensialaan 30 
te Zeist. (U kunt uw auto parkeren op 
het parkeerterrein achter de  
St. Joseph kerk.)

De agenda is als volgt:

1 Opening en mededelingen 
 door de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda

3 Notulen van de algemene leden- 
vergadering van 3 november 2016

4 Mededelingen
5 Vaststelling jaarverslag van 2016 

van de KBO afdeling Zeist
6 Bespreking en vaststelling van de 

jaarrekening KBO afdeling Zeist
 (Over het jaar 2016 bedraagt het 

positieve resultaat € 690,29.
 Door toevoeging van dit resultaat 

aan het eigen vermogen bedraagt 
dit ultimo 2016: € 13.097,04).

 Gerard van Keeken geeft hierop 
tijdens de vergadering een toe- 
lichting.

7 Verslag kascommissie en decharge  
verlening door de ALV aan de pen-
ningmeester en het bestuur voor 
het gevoerde beleid in 2016.

8 Benoeming kascommissie
9 Mededelingen over de samen- 

werking KBO/PCOB.
10 Wat verder ter tafel komt door  

de leden.
11 Rondvraag en sluiting.

PAUZE 

Een dementie-vriendelijke 
samenleving.

BerichtenZEIST
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Waardig ouder worden
Op woensdag 1 maart is er een bijeenkomst geweest in Maria-Oord vanwege  
de Tweede Kamer verkiezingen. Aspirant kamerlid voor het CDA mw. Lenny Ge-
luk-Poortvliet heeft een uiteenzetting gehouden over het manifest 'Hoe  
willen we ouder worden?' Zorg dat ouderen gezien en gewaardeerd worden.

Het manifest 'Waardig ouder worden' begint met de volgende tekst: 'Waarde-
loos leven bestaat niet, maar mensen kunnen zich waardeloos voelen door 
onverschilligheid en gebrekkige zorg. Dat voorkomen is de opdracht van een 

hele samenleving.’ Dit manifest is op initiatief van maatschappelijke (o.a. KBO en 
PCOB en omroep Max) en politieke organisaties (ChristenUnie, SP en CDA) tot stand 
gekomen. In de Tweede Kamer is het manifest 'Waardig ouder worden' met algemene 
stemmen aangenomen. 
Het manifest is samengevat in 10 voorstellen. Deze zijn: 

1 stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan 
2 werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom 
3 zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen 
4 stimuleer mantelzorg 
5 maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
6 laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg
7 stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten 
8 maak meer ruimte voor passende woonvormen
9 investeer in passende en palliatieve zorg
10 geestelijke verzorging mag geen bezuinigingspost zijn in 
 zorginstellingen en zorgnetwerken

Hierover is van gedachten gewisseld,  
uitmondend in aanbevelingen die naar  
de initiatiefnemers worden gestuurd.  
Alvorens tot discussie over te gaan, werd 
door Lenny Geluk-Poortvliet (het enige 
kandidaat Kamerlid vanuit Zeist) een inlei-
ding over 'creatief ouder worden' gegeven. 
De bijeenkomst werd afgesloten door 
wethouder Marcel Fluitman. 

Deze middag werd georganiseerd  
door KBO-PCOB, ASZ en het CDA-Zeist.



Onze eerste gezamenlijke vergadering heeft plaatsgevonden op 21 februari. Er zijn 
nog vier van deze vergaderingen voor dit jaar gepland, die vooraf worden gegaan 
door een korte bestuursvergadering van elk der partners, KBO en PCOB. Waren 

vorig jaar van deze gezamenlijke vergaderingen Nel de Niet (PCOB) voorzitter en Wim 
Jacobs (KBO) secretaris, dat zijn voor dit jaar respectievelijk Lia van Dijk (KBO) en Gerrit 
Jonkman (PCOB). Daar Lia voor de vergadering op 21 februari verhinderd was, verving 
Nel haar als voorzitter. Hierna een samenvatting van de belangrijkste punten die zijn 
besproken.
Een informatief overleg zal binnenkort plaatsvinden met de Sociale raadslieden en met 
de Voedselbank. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten om de gemeentelijke 
minimaregelingen te verruimen tot 130% van de bijstandsnorm. Een inspiratieavond met 
enige interessante sprekers hierover is door ons bijgewoond. Een vervolgbijeenkomst 
heeft de gemeente gepland in september. De patiëntenvereniging van het Longfonds wil 
voor onze leden graag een presentatie verzorgen over astma, COPD en andere longziek-
ten. Wij voelen hiervoor wel en zullen dit in het eerstvolgende overleg met ASZ bespre-
ken om hiervan een gezamenlijke bijeenkomst voor alle Zeister senioren te maken.
In Regenboog van februari/maart hebben wij informatie opgenomen over het project 
POWER Veerkracht op leeftijd, dat inspeelt op de veranderende sociale situatie van ou-
deren. Met een nieuwe serie POWER-workshops is gestart. Om wat meer beeld te geven 
wat deze workshops inhouden, is men bereid voor ons een ‘proefles’ te verzorgen. Wij 
gaan over dit aanbod met POWER contact opnemen.
Op de gehouden Adventsviering op 13 december en de Nieuwjaarsbijeenkomst op  
6 januari kunnen wij met een positief gevoel terugkijken. Dat geldt ook voor de perio-
dieke bijeenkomst met de zorgorganisaties/ouderenbonden (Zeister Zorgoverleg) op 18 
januari en met het periodieke overleg met ASZ op 14 februari.
Voor de komende twee maanden staan de volgende activiteiten op de agenda, de Paas-
viering op 5 april, het overleg met ASZ en het Zeister Zorgoverleg op 19 april, de jaar- 
vergadering van PCOB op dezelfde datum en de ledenvergadering van KBO op 25 april.
Op verzoek van Dick Meinen zal Gerard van Keeken op 1 januari 2018 naast de financi-
ele administratie van KBO tevens die van PCOB gaan uitvoeren. Ook zal hij vanaf nu de 
financiële voorbereiding/afwikkeling van onze gezamenlijke activiteiten op zich nemen.
Op voorstel van Peter van der Arend, iPad coach/docent, hebben wij samen met ASZ 
besloten voor onze iPad cursisten een iPad-handboekje  
‘Vertrouwd worden met de iPad’ te laten drukken. Inmiddels vindt dit boekje gretig 
afname. Ook is onder leiding van Peter van der Arend gestart met een iPad Café waar 
leden voor het oplossen van hun iPad of/en iPhone problemen terecht kunnen.

De volgende gezamenlijke vergadering is op 18 april.                         Gerrit Jonkman

Berichten vanuit de bestuurs-
vergadering van de PCOB-KBO 
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3 april 15.00 uur Film: Julieta. Figi
5 april 14.30 uur Paasviering KBO-PCOB Maria-Oord
10 april 15.00 uur Film: Daniel Blake Figi
18 april 20.00 uur Vergadering bestuur KBO-PCOB Rozenstraat 20
19 april 14.30 uur ALV. PCOB afd. Zeist Mirtehof
 15.00 uur    Overleg ouderenorganisaties Amandelhof 
 15.30 uur Zeister zorgoverleg Amandelhof
25 april 14.00 uur ALV. KBO afd. Zeist Maria-Oord

8 mei 15.00 uur Film: Im Labyrinth des Schweigens Figi
10 mei 8.00 uur Dagtocht naar Texel, vertrek Simarowa
 8.10 uur Dagtocht naar Texel, vertrek De Clomp
18 mei 14.00 uur Lezing over Maria KBO-PCOB Maria-Oord
  Spreekster: mw. J. Bosman 
22 mei 15.00 uur Film: The Paradise Suite Figi   
  

Activiteiten april - mei 

Filmhuis Figi 
De toegangsprijs bedraagt € 8,- p.p.
De aanvangstijd van de film is 15.00 
uur. 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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Curadomi:
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Huishoudelijke hulp
• Palliatieve zorg
• Mantelzorgondersteuning
• Begeleiding bij dementie

Agathos:
• Intensieve ambulante hulp-

verlening thuis voor kinderen, 
 jongeren en volwassenen

Goede samenwerking is in de 
zorg onmisbaar. Daarom werken 
wij in Zeist samen met mantel-
zorgers, vrijwilligers, kerken en 
het diaconaal zorgloket. Alleen 
samen kunnen wij de beste zorg 
en hulp bieden aan iedereen 
die dat nodig heeft. Agathos 
en Curadomi zijn onderdeel van 
Lelie zorggroep.

Samen 
    zorgen in Zeist

0900 22 44 777
curadomi.nl
agathos-hulpverlening.nl


