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Redactioneel

D

e redactie heeft weer zijn best gedaan om de Regenboog gevuld te krijgen.
Daarvoor hebben we van veel kanten hulp gekregen, waarvoor onze dank.
U kunt weer kennis nemen van de activiteiten die er ook in de zomer zijn,
zoals de dagtocht naar de Bommelerwaard, koffiedrinken bij Abrona, een cursus volgen bij de Zomerschool van het Gilde, kennismaken met het project Power. Genoeg
te doen dus.
Ook kunt u lezen over de jaarvergaderingen die er geweest zijn bij de KBO en de
PCOB.
De gemeente Zeist gaat, in samenwerking met de ouderenbonden, twee bijeenkomsten organiseren over het onderwerp: 'Weet wat u slikt'. Hierover kunt ook lezen in
deze Regenboog.
Ook hebben we kennis kunnen maken met de Stichting Sociale Raadslieden Zeist. Een
organisatie waar u veel hulp kunt krijgen bij problemen die u tegenkomt.
Als u graag op vakantie gaat maar er eigenlijk niet meer toe in staat bent, lees dan
het artikel over Het Vakantiebureau en de mogelijkheden die daar geboden worden.
Heel interessant.
De redactie wenst u veel leesplezier en mooi zomermaanden.
De volgende Regenboog komt weer uit begin augustus.

Vriendschap is niet alleen
dat wat je zoekt,
maar ook dat
wat je geven wil

Uit: Juweeltjes van vriendschap
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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...

O

p 10 oktober 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
Een kijkje bij een POWERworkshop
foto: Henk Groenevelt
bijvoorbeeld een filmbezoek, wandelen, kookclub enz.
Data van de vijf workshops: 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 of 12 december
op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Kosten voor deze vijf bijeenkomsten zijn
€ 50 inclusief drankjes en werkmap.
Op de donderdagen 22 juni 2017 en 14 september is er van 14.00-15.30 uur een gratis
bijeenkomst over deze POWERworkshops in Mariaoord 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, te. 06 31 99 57 48
maandag tot en met donderdagmorgen, Het Rond 1, Zeist
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Gemeente Zeist
start met
Blijvers-lening

V

anaf deze week verstrekt de gemeente de Blijvers-lening. Hiervoor stelt de
gemeente € 300.000,- ter beschikking. Met deze lening kunnen huiseigenaren
aanpassingen in hun woning op een goedkopere wijze financieren, zodat ze
uiteindelijk langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen.
Verantwoordelijk wethouder Sander Jansen is blij met de komst van de Blijverslening
in Zeist: "We willen voorkomen dat mensen vanwege hun gezondheid gedwongen
worden te verhuizen naar een aangepaste woning. Mensen kunnen nu langer in hun
vertrouwde omgeving blijven wonen."
In Zeist wonen relatief veel ouderen en een groot deel van hen woont in een koopwoning. Maar zij hebben niet altijd de financiële ruimte om woningaanpassingen te bekostigen. Banken zijn doorgaans terughoudend met leningen aan mensen op leeftijd
of rekenen een relatief hoge rente. Bij de Blijverslening zijn de leningsvoorwaarden
gunstig en geldt geen leeftijdseis. Mensen kunnen de lening inzetten om hun woning
aan te passen, denk aan een slaapkamer op de begane grond, het verwijderen van
drempels of het vergroten van de badkamer.
De Blijverslening is aangekondigd in de Woonvisie die in april 2016 is vastgesteld en
geeft uitvoering aan een motie van de gemeenteraad. Wilt u meer informatie of een
lening aanvragen, neem dan contact op met de Gemeente Zeist, via telefoonnummer
14 030, zeist@zeist.nl en www.zeist.nl/blijverslening.



Nieuw magazine KBO-PCOB

Nu ontvangen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden het magazine
Perspectief. Vanaf augustus krijgt u allemaal het nieuwe magazine van KBO-PCOB.
De nieuwe titel is geworden: WijSr.
WijSr heeft zowel 'wij' als 'wijs' en 'senior' in zich. De titel
is kort, krachtig, actief en benadrukt het mooiste van
ouder worden: wijzer worden. De moderne woordspeling
is ook een knipoog door z’n dubbele bodem en zet aan tot
nadenken, zonder het tot een puzzel te maken: Wijzer, Wij senioren, Wij Sr, WijSr.
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Diaconaal
Loket Zeist

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Christelijke zorgverlening

Kunnen wij u helpen?
Slotlaan 68, 3701 GP Zeist
Tel. 030-6916234
info@notariskool.nl
www.notariskool.nl

Spreekuur:
dinsdag 10-14 uur / donderdag 12-16 uur
Promenade 101a Zeist, tel. 06 235 842 70
www.diaconaalloketzeist.nl

Een dagbesteding voor senioren
met geheugenproblemen

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

Tandprothetische Praktijk Spanjer
Steynlaan 73, 3701 EC ZEIST
Tel. (030) 69 10 375 www.tppspanjer.nl

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

persoonlijk & vertrouwd
Kantoor: Laan van Beek en Royen 30A, 3701 AH Zeist
Tel. (030) 69 14 620 • www.voorneveld-uitvaartzorg.nl
Regio Zeist e.o. - De Bilt/Bilthoven - Utrechtse Heuvelrug - Krommerijnstreek

Brilmode Zeist

Slotlaan 252 - 3701GV Zeist
tel 030 692 31 32 - www.brilmodezeist.nl

Zorgeloos genieten
tijdens begeleide vakantie



A

ls u graag op vakantie zou willen maar er tegen opziet om de vakantie zelf te
regelen, kunt u kiezen voor een diaconale seniorenvakantie van Hetvakantiebureau.nl. Onze vrijwilligers organiseren alle uitstapjes en activiteiten en
helpen bij de koffer uitpakken of bij andere zaken waar u hulp bij kunt gebruiken.
In juli, augustus en september zijn er nog hotelkamers beschikbaar in Lunteren en
Ermelo. Ook als u zorg nodig heeft, of mantelzorger bent, kunt u (samen met uw
partner) bij ons vakantie vieren. Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals in de thuissituatie.
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter.
Een dominee of pastoraal medewerker verzorgt de viering en is beschikbaar voor een
gesprek van hart tot hart als u daar behoefte aan heeft.
In 2017 staan er weer meer dan 70 vakanties gepland op prachtige plekjes in Nederland. Vakantie vieren staat ook voor doen waar u zin in heeft. Er is daarom volop
keuze in het activiteitenprogramma gedurende de vakantieweek zoals een busreis, een
museumbezoek, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige fietstocht
of wandeltocht door de omgeving maken. Als u dat wenst, gaan onze vrijwilligers graag
met u mee! Er is ook voldoende ruimte in het programma om zelf iets te ondernemen
of juist even niets te doen. De maaltijden zijn gezellige momenten van samenzijn.
U kunt in onze hotels dagelijks genieten van een goed verzorgd ontbijt, lunch en
3-gangendiner. Indien u een dieet heeft, houden de koks daar uiteraard rekening mee.
Er is veel ruimte in het programma om andere vakantiegasten te leren kennen. Ook
tijdens de gezamenlijke maaltijden komen de mooie en leuke gesprekken snel op gang
in het gemengde gezelschap. Regelmatig ontstaan er zelfs mooie vriendschappen.
Hetvakantiebureau.nl organiseert onder andere ook vakanties voor mantelzorgers en
hun thuiswonende partner met dementie. Onze deskundige vrijwilligers nemen tijdens
de vakantie de zorg over van de mantelzorgers.
Wilt u vakantie vieren en wilt u de Vakantiegids ontvangen, of heeft u vragen? Neem
dan contact met ons op via telefoon (0318) 48 66 10 of info@hetvakantiebureau.nl.
Of kijkt u op www.hetvakantiebureau.nl.
Daar kunt u ook de Vakantiegids inzien
en het reserveringsformulier downloaden.
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Berichten
Wijzigingen e-mailadressen
Als u een nieuw e-mailadres heeft
gekregen wilt u dit dan ook aan onze
secretaris Gerrit Jonkman doorgeven.
gajonkman@ziggo.nl. We krijgen nogal
eens e-mails terug als onbestelbaar en
dat is jammer want zodoende mist u
soms belangrijke informatie over de
activiteiten. Bij voorbaat hartelijk
dank.

Overlijden Sijke Pool
Op 30 april jl. is ons oud-bestuurslid
mevrouw Sijke Pool overleden.
Mevrouw Pool is lid van ons bestuur
geweest van 23 maart 1999 t/m 9 april
2008. Zij heeft zich vooral ingezet voor
de reiscommissie. Bij elke busreis zat
zij voorin de bus om de deelnemerslijst
te controleren.
Haar werkzame leven heeft ze doorgebracht als ambtenaar bij de gemeente
Zeist, daar kon ze hele verhalen over
vertellen. Eind vorig jaar is er een
boekje verschenen met de titel: “Het
geheugen van Zeist”. Daar staat ook
een interview in over haar en haar werk
bij de gemeente Zeist. Daar was ze erg
trots op. Ze heeft de mooie leeftijd van
92 jaar mogen bereiken.

Commissie lief en leed
Gelukkig heeft mevr. Pelleboer zich
aangemeld om ons team te versterken.
Welkom in ons midden!!
We willen ook de fam. Van Streek feliciteren met hun 40 jarig huwelijk.
Ook feliciteren we een ieder die de
afgelopen maanden jarig zijn geweest
of een kroonjaar hebben gevierd. We
wensen u allen een goede zomer toe.

Ontmoetingsdag PCOB-Provincie
Utrecht op 4 oktober 2017
Bij deze Regenboog ontvangt u ook de
uitnodiging voor de Ontmoetingsdag.
U vindt daarin alle gegevens voor deze
dag en ook het adres waar u zich kunt
aanmelden. Het programma is inmiddels
vastgesteld en vindt u ook in bijgaande
Flyer. We hopen dat er ook uit Zeist
leden naar de Ontmoetingsdag willen
gaan. We kunnen het vervoer eventueel
ook met elkaar regelen. Dan moet u
zich wel even bij mij melden ook als u
zelf met de auto gaat want dan kunnen
er wellicht mensen met u meerijden.
Nel de Niet-Verwoerd. Tel. 030 6956541.
E-mail: de.niet@worldonline.nl Ik ga in
ieder geval en kan dus drie personen
meenemen.

Met een vriendelijke groet namens ons
team,
Cock Couprie
Afdelingsmutaties
Nieuw
Dhr. B. Hut. Wij heten u van harte welkom en wensen u een fijne tijd toe bij
de PCOB-Zeist
Overleden
Mevr. H. van Sas-van de Horst.
Mevr. J.A. van Dijk-Bakker.
Mevr. S.K.P. Pool.
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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Koffie drinken bij Abrona
Donderdag 20 juli willen we weer koffie
gaan drinken bij Abrona.
Vanaf 10.30 bent u van harte welkom!
Het eerste kopje koffie is voor rekening
van de beide bonden, het appelgebak
en het tweede kopje is voor eigen
rekening.

Hopelijk bent u in de gelegenheid te
komen om elkaar weer te ontmoeten.
We kunnen dan ook kennis maken met
de vernieuwde Abrona die in het afgelopen half jaar flink verbouwd is.
Graag tot ziens op 20 juli.
Cock Couprie

Impressies
Jaarvergadering PCOB

O



p woensdagmiddag 29 april was de jaarvergadering 2016 van de PCOB in de
kapel van de Mirtehof. Een positieve opkomst, incl. het bestuur (Nel de Niet
voorzitter, Gerrit Jonkman secretaris en Jan van Beek aspirant-bestuurslid)
ca. 40 leden. Na opening door de voorzitter kwam het verslag van de jaarvergadering
in 2016 aan de orde. Deze werd ongewijzigd goedgekeurd. Ook het jaarverslag 2016
werd goedgekeurd. De voorzitter deelde mee dat meerdere leden een bijdrage aan
dit verslag hebben verleend. Ook Peter van der Arend van KBO, die aanwezig was,
als iPad coach/docent van KBO-PCOB Zeist. Hij gaf staande de vergadering de laatste
informatie over de iPad cursussen, het iPad café en het iPad handboekje ’Vertrouwd
worden met de iPad’ dat voor € 10 verkrijgbaar is. Aansluitend ging de vergadering
met het verslag akkoord.
Met betrekking tot het financieel jaarverslag 2016 deelde mw. Van der Burgh mee,
dat zij en dhr. Lodder de boekhouding hebben gecontroleerd. De cijfers in het financiële overzicht 2016 geven een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen op 31 december 2016 en van het financiële resultaat over 2016.
De kascommissie gaf de heer Meinen een compliment en beval de vergadering aan de
penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter dankte de kascommissie voor
haar werkzaamheden. Hierna ging de vergadering akkoord met het financieel jaarverslag 2016 en met de begroting 2017 en besloot de penningmeester decharge te
verlenen. De voorzitter sprak nog de waardering voor deze werkzaamheden uit aan
onze administrateur, Dick Meinen.
De voorzitter deelde mee, dat het bestuur nog steeds op zoek is naar een nieuwe
voorzitter. Zij is al een paar jaar aftredend, maar omdat er nog geen kandidaat is,
zal zij nog even aanblijven. Weten de leden nog iemand die daarvoor geschikt zou
zijn. Geef de namen door, ook al zijn ze nog geen lid. Dat geldt ook voor nieuwe
bestuursleden.Verheugend is dat na een jaar als aspirant-lid te hebben meegedraaid,
Jan van Beek bereid is lid van ons bestuur te worden. Met deze benoeming stemde de
vergadering eensluidend in.
lees verder >>
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Sociaal Team: voor
zorg en ondersteuning
Hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Dan kunt u via de gemeente gratis terecht bij het Sociaal
Team. Eén van de professionals uit het team kijkt samen
met u naar een oplossing.

Zo bereikt u het Sociaal Team:
Telefoon:14 030, mail: zeist@zeist.nl, www.zeist.nl/ondersteuning
Of kom langs bij de wijkspreekuren, www.zeist.nl/ondersteuning

Wijngaard voor
betrouwbare (thuis)zorg
vanuit een christelijke overtuiging

Accolade Zorg - Locatie Wijngaard: (030) 697 34 00
thuiszorgwijngaard@accoladezorg.nl • www.accoladezorg.nl

Stadsdichter Henjo Hekman foto: Mel Boas

U woont in Austerlitz? Dan kunt u terecht bij Marianne
Veenema van Austerlitz Zorgt. Telefoon 06 30 61 04 51
of dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl.

De voorzitter gaf nog enige informatie over de landelijke en plaatselijke samenwerking tussen PCOB en KBO. Daarover wordt in bijna elke Regenboog de laatste
informatie gegeven. Het nieuwe gezamenlijke hoofdbureau is dichtbij gevestigd,
namelijk in Utrecht. Zij benadrukte dat belangenbehartiging een heel belangrijke
taak is van KBO-PCOB.
De ledenbladen Nestor en Perspectief zullen zoals in Regenboog meegedeeld, worden
samengevoegd. In het nieuwe seniorenblad zal ook een vereniging's specifiek KBOen PCOB-katern worden opgenomen. Voor twee bijeenkomsten over onder meer de
vormgeving van het nieuwe gezamenlijke blad is zij gevraagd mee te denken.
KBO-PCOB Utrecht geeft aan de verenigingen/afdelingen de handreiking/mogelijkheid om de plaatselijke samenwerking in een ‘Samenwerkingsovereenkomst’ te
formaliseren. Een modelovereenkomst hebben ook wij ontvangen. Kunnen wij wat
dit betreft nog verdergaan in onze samenwerking? Op dit moment buigen wij ons
daarover en zullen daarna indien nodig in overleg gaan met het bureau/bestuur van
KBO-PCOB Utrecht.
Na de pauze gaf dhr. Schipper informatie over hetvakantiebureau.nl en over de Hollandse Waterlinie.
Daarna sloot de voorzitter de jaarvergadering.
Gerrit Jonkman

Zomerschool 2017
In juli is de beste school van Zeist geopend: Zomerschool Gilde Zeist. Iedereen die
dan niet met vakantie is, kan meer te weten komen over de bijzondere geschiedenis
van Duitsland en Finland, de Nederlandse Paus Adrianus, brandweer, Austerlitz,
iconen, onderwaterleven, 50 jaar Kerckebosch. Zeister musicus Theo Nederpelt
verzorgt een lezing over Bach en zijn muzikale genius. Speciaal voor kinderen van
8–12 jaar staat ‘Peter en de Wolf’ op het programma van woensdagmiddag 5 juli.
Klassiek historicus Anton van Hooff vertelt over Romeinse keizers, als voorbeeld en
vermaning. Op dinsdag, woensdag en donderdag in juli a.s. zijn de cursussen in Zeist,
veelal gegeven door inwoners van Zeist. Stadsdichter Henjo Hekman laat u de poëzie
van Zeist ontdekken.
De Zomerschool begint met een gratis lezing van Zeistenaar prof. Han Wösten over
de wondere wereld van schimmels. Deze wordt gehouden op 4 juli in Hotel Theater
Figi, aanvang 20.00 uur
Inschrijven kan in de maand juni,
www.gildezeist.nl/zomerschool.html
Meer informatie bij Asta Diepen,
tel. 06 4086 4906, asta@die-pen.nl
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PCOB-Evenementencommissie



Het was een geslaagde busreis naar Texel. De animo was groot en gelukkig kregen we
een grotere bus. En ondanks dat de wind fris was, kregen we een stralende zon. Ook
de file om Amsterdam viel mee en om 18.30 uur waren we in Zeist.
Veel mooie natuur gezien onderweg, ook nog de bloemenvelden die het landschap
sierden. EemlandReizen had een goed restaurant uitgezocht en we kregen een
heerlijk diner voorgeschoteld. Dit was de eerste bustocht dit seizoen en nu ga ik de
volgende tocht aankondigen.
Op woensdag 16 augustus 2017 maken we een dagtocht met bestemming dit keer
Zaltbommel. Varend gaan we daar vandaan over de Bommelervaart naar Den Bosch.
Heerlijk zo’n vaartocht langs een afwisselend landschap terwijl u ook geniet van een
smakelijke koffietafel met een warme aanvulling. De route op de Waal is levendig en
ook varen we op de Maas. We vertrekken om 10.00 uur bij Simarowa aan de Molenweg en om 10.10 uur bij het winkelcentrum De Clomp (bij AH). De kosten van deze
dagtocht is € 40,50 inbegrepen de bustocht, de boot, de lunch en de fooi aan de
chauffeur. Thuiskomst ong. 17.00 uur.
Aanmelden d.m.v. onderstaande strook bij Joop Peters, De Clomp 1234, 3704 KL
Zeist en het gelijktijdig overmaken op bankrekening NL91INGB0000285890 t.n.v. de
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 16 augustus 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
-- 12
12 --

iPad Café

D

ZEIST

e KBO-PCOB afdelingen in Zeist
organiseren al enige tijd iPadcursussen voor digibeten en
gevorderden. Enige tijd geleden is ook
het ASZ in samenwerking met KBO en
PCOB met een iPad-cursus voor digibeten
begonnen. Vanuit deze cursussen is het
initiatief ontstaan om een helpdesk op
te starten in de vorm van een iPad-café
ter ondersteuning van onze leden bij het
oplossen van problemen met de iPad en
de iPhone.
Dit iPad-café is gestart op 3 februari in
het parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, van 10 tot 12 uur. Het café is
geopend elke 1ste vrijdagochtend van de
maand, dus in 2017 op: 2 juni, 7 juli, 4
aug., 1 sept., 5 okt., 3 nov en 1 dec.

lossen van problemen bij het updaten,
e-mailen, Facetimen of uw Apple-ID.
Wij hopen, dat u deze nieuwe service
van de seniorenverenigingen zult waarderen en er gebruik van gaat maken. Aan
deze service zijn geen kosten verbonden
en een kopje koffie of thee wordt u aangeboden.Er staat wel een mandje voor
een vrijwillige bijdrage voor het parochiecentrum, dat gratis voor ons open is.

De iPad-coaches van KBO-PCOB en ASZ
zijn aanwezig om te helpen bij het op-

De besturen van KBO-PCOB en ASZ

Voor de leden is ook een telefonische
iPad-hulpdesk beschikbaar, die wordt
bemand door Peter van der Arend,
coach-docent, tel. 030-6918535, van
10.00 tot 18.00 uur. Indien niet aanwezig, kunt u inspreken op een antwoordapparaat.

Sociale raadslieden

H



et was een speciale middag op 2 mei jl. Elly Arts en Feline Bos kwamen vertellen over het werk van de Sociale Raadslieden in Zeist: wat houdt hun werk
in en wie kan er gebruik van maken. Na een inleiding over de werkzaamheden
op het gebied van o.a. financiën, uitkeringen, gewoon mensen de weg wijzen in soms
het doolhof van regelingen, kwamen de vragen los. Tot slot van deze middag was de
conclusie van de aanwezigen KBO – PCOB leden: Ik heb veel gehoord en geleerd. Wat
jammer dat niet al de leden hier zijn. Nu kunnen wij mensen in onze omgeving de weg
naar de sociale raadslieden wijzen als dat nodig is. Informatie kunt u ook vinden op
hun website: www.sociaalraadsliedenzeist.nl
Jan van Beek en Lia van Dijk
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van BEEK
Zeist
• Particuliere verhuizingen
• Piano- en vleugelvervoer
• Moderne verhuisliften
• In- en externe kantoor- en
bedrijfsverhuizingen
• Inboedelopslag in containers
Kantooradres:
Van der Merschlaan 62, 3705 TJ Zeist
tel. (030) 695 78 88

ZORGELOOS VERHUIZEN!

www.vanbeekverhuizingen.nl

www.schildersbedrijfkraan.nl
Ruud Kraan
kvk nr. 64181316
06-25412328

Prins Bernhardlaan 78
3738DR Maartensdijk
schilderkraan@gmail.com

Even voorstellen

S

inds 27 mei 2015 ben ik emeritus in de Protestantse
Kerk van Nederland na 36 jaar de kerk gediend te
hebben als gemeentepredikant in zes gemeenten.
Daarnaast heb ik ook een aantal bovengemeentelijke
taken op mij genomen in Classes en Synode. Ik was een
aantal jaren voorzitter van de HGJB, een landelijke
organisatie voor jeugdwerk binnen de PKN.
Graag zet ik mij in voor het werk in het geheel van de kerk. In december 2015 zijn
wij hier komen wonen en per 1 januari 2016 ben ik benoemd tot predikant voor
senioren in drie centrumwijken van de Hervormde Gemeente (Pniël, Bethel en
De Bron). Straks maken deze wijken deel uit van de Protestantse Gemeente Zeist.
Heel bijzonder om het zelfde werk te doen in drie verschillende wijken. Het gaat
mogelijk om 600 personen boven de 75 jaar. Ouderen zijn een zorg, maar, naar ik
geloof, ook een kans. Ouderen hebben levenservaring, werkervaring, kennis, hun
eigen netwerken. Het zou jammer zijn, wanneer wij ouderen alleen maar zien als
mensen 'die hun tijd gehad hebben'. Mensen boven de 65 jaar (om het wat ruimer te
nemen) kunnen heel veel betekenen voor anderen op die leeftijd, maar ook voor de
generaties daar onder. Graag wil ik mij samen met anderen op de positie van ouderen
binnen de christelijke gemeente bezinnen. Mijn werk raakt ook aan de PCOB (samen
met KBO). Desgevraagd ben ik beschikbaar voor de genoemde organisaties, maar ook
voor u persoonlijk. Daar maak ik tijd voor. Ik hoop op goede contacten.

Foto: Fred Manschot

ds. F. van Roest

ds. F. van Roest
06 38122955 - fvanroest@online.nl

Zorggroep Charim is een christelijke
(zorg)organisatie voor alle ouderen
in Zeist en omgeving. Charim biedt
totaalzorg: van welzijnsactiviteiten
tot zorg in de laatste levensfase.
Met aandacht voor lichaam, geest
én ziel.
Bel voor meer informatie: 0800 0711

Bekijk de locaties in Zeist:
www.amandelhof.nl
www.mirtehof.nl
www.bladerkroon.nl
www.spathodea.nl
www.delooborch.nl
www.deoosterborch.nl
Informatie over behandeling
en seniorenfitness:
www.charimvitaal.nl
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Berichten

ZEIST
Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van
mw. J.W. Imbens-Slootjes, mw. L.G.
Kraanen-van Krevel, mw. C. DietenHettema en dhr. F.M.A. Mertens.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verdriet.
Nieuwe leden
We mochten de volgende leden welkom
heten als lid van de KBO:
- mw. M.C. Massier
- mw. A.J.M. van Keeken-Rutting
Wij wensen u allen een plezierige tijd
toe bij de KBO.
Samenvatting van de Algemene Ledenvergadering KBO op 25 april 2017
Op 25 april vond de (voorjaars) algemene ledenvergadering van de KBO plaats.
Er waren 25 leden aanwezig.
• Tijdens deze vergadering werden
de notulen van de algemene ledenvergadering van 3 november en het
jaarverslag over 2016 goedgekeurd.
Beide stukken staan op de website:
kbo-pcob-zeist.nl.
• De jaarrekening over het jaar
2016 gaf een positief resultaat van
€ 690,29.
• Het ledenaantal is in 2016 met 32
leden gegroeid.
• Onze financieel medewerker – Gerard
van Keeken – gaf tijdens de vergadering een toelichting op het financieel
verslag.
• De kascommissie gaf een positief
advies om het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid.

Dit werd door de ALV overgenomen.
• De samenwerking tussen de KBO en
PCOB op landelijk en lokaal gebied
kwam uitgebreid aan de orde. Deze
zal in het jaar 2017 een vervolg
krijgen. Via “De Regenboog” zult U
hiervan op de hoogte worden gehouden.
• In 2016 zijn er weer een aantal IPAD
cursussen gegeven voor leden van de
KBO en PCOB. Later is dit uitgebreid
met cursussen voor leden van de ASZ.
• In het jaar 2017 zal er op iedere 1e
vrijdag van de maand in het parochiecentrum een Ipad-café zijn, waar
leden met hun vragen over de Ipad
terecht kunnen. We zijn heel blij
met ons Ipad–team onder leiding van
Peter van der Arend. Ook in het jaar
2017 zullen zij cursussen verzorgen.
Na de pauze gaf Jannie Smit, stafmedewerker van Meander Omnium, een
toelichting op het project 'een dementievriendelijke samenleving'. Het was
een interessant onderwerp voor onze
leden. Tijdens de discussie, die volgde,
kwamen vele aspecten aan de orde,
zoals de zware taak voor de mantelzorger. Gewezen werd op het 'Steunpunt
Mantelzorg' en 'Maatjesproject' van
Meander Omnium.
Wim Jacobs
Secretaris
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Vakantieweek PCOB Driebergen



A

l vele jaren organiseert PCOB Driebergen (Nel van der Meer en Bram Dekker)
een jaarlijkse vakantieweek. Niet alleen voor leden uit Driebergen maar ook
leden uit Doorn, Leersum en Zeist gaan hier mee. Iedere keer een andere
locatie. Dit jaar in Lunteren van 29 april-6 mei. Veel werk wordt besteed aan het
vinden van een goede locatie met genoeg 1-persoons kamers. Wij waren daar in Parkhotel Hugo de Vries. Een prima hotel dat verzorging en eten betreft. Het was voor
mij de eerste keer en er waren ook deelnemers uit Zeist bij.
We hebben bustochten gemaakt over de Veluwe maar ook naar de Weerribben en
daar gevaren. Een oudheidkundig museum en het kippenmuseum in Barneveld
bezocht. Zondag in een volle Maranathakerk met een fantastische organist.
's Avonds was er een korte avondsluiting en een natuurfilm, een boswachter was
uitgenodigd en een Shanty-koor uit Ede. Op het programmaboekje stond: 'Vertrouwd
en gezellig' en zo heb ik het ook gevoeld.
Als we niet meer lange tijd met vakantie naar een ver land kunnen gaan is een dergelijke week fantastisch. Heel veel dank aan Nel en Bram voor al het werk dat ze
hieraan besteden en naar ik gehoord heb volgend jaar 12–19 mei naar Brabant.
Meer nieuws hierover t.z.t. in de Regenboog.
Joop Peters

Samen redzaam in Zeist

I



n de maand juni gaat de KBO-PCOB samen met de gemeente en andere ouderenorganisaties voor u twee bijeenkomsten organiseren. Het onderwerp: 'Weet wat
u slikt.'
U wordt ontvangen in twee apotheken in Zeist door een apotheker, t.w. Van Zanten
en Onder Hoge Dennen. Deze apothekers geven een inleiding en u kunt vragen stellen. Het stellen van vragen kan direct na de inleiding, maar er is ook de gelegenheid
om dat in een één op één gesprek te doen. Natuurlijk ontvangen wij u daarna in een
gezellige ontmoetingsruimte of horeca in de buurt met een kopje koffie, thee en na
afloop een hapje en drankje. Informatie en ontmoeten staan centraal. Helaas zijn bij
het uitkomen van de Regenboog de data nog niet bekend. Die komen in de Nieuwsbode en op de website van de KBO-PCOB. De leden van wie wij de e-mail adressen
hebben ontvangen krijgen de uitnodiging digitaal. Indien wij uw e-mail adres niet
hebben, stuur het ons dan nog even toe.
Lia van Dijk
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Berichten vanuit de bestuursvergadering van de PCOB-KBO

N



adat elk bestuur om 19.30 uur afzonderlijk heeft vergaderd, volgde de gezamenlijke bestuursvergadering onder voorzitterschap van Lia van Dijk om 20.00
uur. Hieruit samengevat de volgende informatie.
Wij werken als plaatselijke KBO en PCOB al ca. drie jaar samen en dat gaat naar ieders
tevredenheid! Een bij de start opgezet 30 punten stappenplan heeft geresulteerd in
het samengaan op veel terreinen: de bestuursvergaderingen, één magazine 'Regenboog', de nieuwe website www.kbo-pcob-zeist.nl, activiteiten en themabijeenkomsten,
één 'gezicht' naar buiten, etc. En met ingang van 1 januari gaat Gerard van Keeken
naast de financiële administratie van KBO ook die van PCOB uitvoeren. Laten wij het
hierbij en gaan wij een en ander aan de hand van het door KBO-PCOB Utrecht opgestelde 'model plaatselijke samenwerkingsovereenkomst' formaliseren of kunnen we nog
een stapje verder gaan: het oprichten van een plaatselijke vereniging of een Stichting
KBO-PCOB-Zeist. Na een intensieve brainstorming is eensluidend besloten deze laatste
optie op realiseerbaarheid te onderzoeken en daarover met het bestuur/bureau in
Utrecht in overleg te gaan. Nog niet mogelijk? Misschien wel in nauw overleg/samenwerking met KBO-PCOB Utrecht en dan als landelijk pilotproject. Wordt vervolgd.
De gehouden gezamenlijke Paasviering op 5 april was zeer geslaagd. Zie voor het verslag en de foto’s elders in deze Regenboog.
Al duurt het nog even, de datum voor de Adventsviering dit jaar is vastgesteld op
donderdag 14 december en zal weer worden gehouden in de Biltsche Hoek. Het wordt
deze keer een brunch waarvan de kosten worden geraamd op € 25 incl. drankjes maar
excl. alcoholische drankjes. In één van de komende Regenbogen komen wij hierop
uitgebreid terug.
Peter van der Arend, iPad coach/docent van KBO-PCOB en ASZ, heeft ons meegedeeld
dat hij zeer content is met de uitgebrachte iPad boekjes waarvan er inmiddels al 35
zijn verkocht. Het iPad café in het Parochiehuis is elke 1e vrijdagmorgen van de maand
open en trekt veel bezoekers.
Op 6 april heeft het periodieke overleg tussen wethouder Fluitman en de ouderenbonden plaatsgevonden. Op initiatief van de ouderenbonden heeft de gemeente op
zes plekken in Zeist computers geplaatst die bedoeld zijn voor haar inwoners die zelf
geen computer of internetverbinding hebben. Hierdoor wordt niemand buitengesloten.
Belangenbehartiging is voor de ouderenbonden de belangrijkste taak en heeft ook met
dit initiatief tot plaatsing van openbare computers succesvol gewerkt!
De gehouden activiteitenn zijn onder meer de algemene ledenvergadering van PCOB
op 19 en die van KBO op 25 april, het overleg met ASZ en met het Zeister Zorgoverleg
beiden op 19 april, de dagtocht met de bus naar Texel op 10 mei en de nieuw iPad
cursussen in oktober
De volgende gezamenlijke vergadering is op dinsdag 27 juni.
Gerrit Jonkman
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Activiteiten juni-juli
2 juni

09.00 uur

iPad café

Rozenstraat 20

12 juni

15.00 uur

Film: A Street Cat Named Bob

Figi

26 juni

15.00 uur

Film: Toni Erdmann

Figi

27 juni

19.30 uur

Vergadering bestuur KBO/PCOB

Rozenstraat 20

3 juli

15.00 uur

Film: Titel nog niet bekend

Figi

7 juli

09.00 uur

iPad café

Rozenstraat 20

17 juli

15.00 uur

Film: Titel nog niet bekend

Figi

20 juli
10.30 uur
Koffie drinken voor de zomervakantie
			

Abrona,
Montaubanstraat

Filmhuis Figi De toegangsprijs bedraagt € 8,- p.p.
De aanvangstijd van de film is 15.00 uur. Er is geen pauze tijdens de film.

Orgelconcert



I

n de Oosterkerk te Zeist vindt op zaterdag 1 juli de start van
de 25-ste Serie Orgelconcerten plaats. Dit jubileumconcert wordt georganiseerd
en gespeeld door de Zeister Stadsorganist Willem Harold Boog. Willem Harold
Boog is ambassadeur van de Leprazending.
In de kerk wordt gebruik gemaakt van live-beeldprojectie, waardoor er direct zicht
is op de organist vanaf de speeltafel. Tijdens het concert vindt de presentatie plaats
van zijn nieuwe CD, met daarop werken van Händel, Saint-Saëns, Becker, Boog en
Zwart. Aan dit jubileumconcert werken verder mee: het 'Bach Consort Nijkerk' o.l.v.
Falco van Loon (solozang), Maurice van Dijk (trompet) en 'Het KunstenHuis De BiltZeist'. Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang
bedraagt € 8 (incl. CD en traktatie). Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.
De Oosterkerk is gelegen aan de Woudenbergseweg 44 in Zeist.
Voor meer informatie: www.boogconcerten.nl en www.willemharoldboog.nl.
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Samen
zorgen in Zeist
Curadomi:
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Huishoudelijke hulp
• Palliatieve zorg
• Mantelzorgondersteuning
• Begeleiding bij dementie

Agathos:
• Intensieve ambulante hulpverlening thuis voor kinderen,
jongeren en volwassenen

Goede samenwerking is in de
zorg onmisbaar. Daarom werken
wij in Zeist samen met mantelzorgers, 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.

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

