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Redactioneel

O

ok al is het midden in de zomertijd waarin dit nummer
van onze Regenboog uitkomt, hebben we toch voldoende
kopij kunnen verzamelen om ook dit nummer weer te vullen.

U kunt lezen over diverse activiteiten die ook in de zomer plaatsvinden
of in september/oktober. Informatie van de landelijke organisatie KBO-PCOB
over de voortgang in de samenwerking die gestaag vordert.
Eind augustus komt het nieuwe gezamenlijke magazine van de KBO-PCOB
uit onder de naam: WijSr. (spreek uit: wijzer).
Diverse Zeister activiteiten zoals het Mantelzorgcompliment, de kunstmarkt
in het Walkartpark, de Zeister Muziekdagen in augustus.
Ook kunt u kennismaken met de veranderingen in het minimabeleid van de
gemeente Zeist, een interessante ontwikkeling waar zeker nog meer informatie
in de loop van het jaar over zal verschijnen.
Het bestaan van de Voedselbank en wat dat ook voor ouderen kan betekenen
wordt onder uw aandacht gebracht.
De redactie wenst u veel leesplezier en nog een mooie (na)zomertijd toe.
Het volgende nummer verschijnt begin oktober.

Wederzijds begrip
onder vrienden
onderga je als
de warmte van de zon.

Wil den Hollander
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Informatiebulletin
komen, niet in 'de armoede' te laten
komen.

Als lid van de KBO of PCOB afdeling
Zeist bent u automatisch ook lid van de
landelijke vereniging KBO-PCOB. Een
deel van uw contributie wordt aan deze
landelijke vereniging afgedragen.
Zij behartigen de belangen op landelijk
gebied. Hieronder een beknopt overzicht van hetgeen zij in dit kalenderjaar
inmiddels hebben gedaan.

Inzet vrijwilligers
De KBO-PCOB stuurde de 2e kamerleden
een brief om de knelpunten rondom
vrijwilligers op te lossen. Te veel regels
in verpleeghuizen en zorginstellingen en
ouderen wijzen op de mogelijkheid van
cliёnt ondersteuning.

Manifest waardig ouder worden
Dit is een initiatief van de KBO-PCOB,
samen met de Christen Unie en Omroep
Max. Zij pleiten voor een samenleving,
waarin ieder mens zo lang thuis kan
wonen als gewenst, met zorg op maat.
Met aandacht voor de mantelzorgers en
waarbij ingezet wordt om de eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.

Medicijnen
Er gaat nog steeds veel mis bij het
gebruik van medicijnen (vergeten medicatie in te nemen of te hoge dosis).
KBO-PCOB pleit voor een jaarlijkse medicatiebeoordeling en de kosten mogen
niet onder het eigen risico vallen.
Het Grote Zorgdebat
Op 15 maart vond het Grote Zorgdebat
plaats, waarvan de KBO-PCOB een van
de initiatiefnemers was. 10 politieke
partijen deden er aan mee. Manon
Vanderkaa, directeur van de KBO-PCOB
hield tijdens deze bijeenkomst een
korte toespraak.

Brief aan informateur Edith Schippers
De KBO-PCOB pleit via deze brief bij
de onderhandelaars voor een seniorvriendelijk regeerakkoord. Daarbij zijn
verschillende suggesties gedaan, zoals
het aanstellen van een coördinerend
bewindspersoon voor ouderenbeleid en
ondersteuning van mantelzorgers.

Dit zijn enkele punten van de activiteiten in de afgelopen periode maar het
overzicht is zeker niet volledig.
Zo was er ook aandacht voor: de verhuurders heffing, situatie kwetsbare
ouderen, vaccinaties, toegankelijkheid
van de zorg , de kwaliteit van leven,
onveilige sleutelkluisjes, brandmeldsystemen, en alle senioren aan de tablet.

Pensioenstelsel
In gesprek met de jongerenorganisaties
en de SER wordt gesproken over een
nieuw pensioenstelsel. Daarbij is aangegeven waar voor gepensioneerden een
nieuw stelsel aan zou moeten voldoen.
Armoede onder oudere werklozen.
De KBO-PCOB vraagt het kabinet om
maatregelen te nemen om ouderen,
die werkloos raken en in de bijstand

Wim Jacobs, Secretaris KBO
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KBO-PCOB zet belangrijke stappen
Informatiebulletin voor leden over ledenraadsvergadering 20 juni 2017

D

e ledenraad KBO-PCOB nam op
20 juni 2017 enkele belangrijke
besluiten op weg naar een duurzame toekomst. Zo gaan we samen een
KBO-PCOB Academie ontwikkelen, komen
er regionale/provinciale ondersteuningsplatforms en verschijnt binnenkort ons
nieuwe ledenblad WijSr, met een marketingactie op de 50PlusBeurs.
Ondersteuning afdelingen
Een toekomstbestendige vereniging drijft
op goed geschoolde en goed geïnformeerde vrijwilligers. De ledenraad gaf
dan ook groen licht voor de ontwikkeling van een Academie voor scholing en
training van de vrijwilligers in de beide
verenigingen. Veel informatie en materiaal is nu al beschikbaar in de verenigingen. De KBO-PCOB Academie brengt deze
straks bijeen en maakt de informatie
toegankelijk voor alle vrijwilligers. Waar
nog informatie ontbreekt, zorgt de KBOPCOB Academie voor aanvulling. Dit gaan
we aanpakken in nauwe samenspraak
en samenwerking met alle geledingen
binnen onze verenigingen.
Afdelingen hebben ook behoefte aan
inhoudelijke ondersteuning. Met het
oog daarop geeft de ledenraad ruimte
voor ontwikkeling van regionale/provinciale ondersteuningsplatforms van KBO
en PCOB gezamenlijk. In die platforms
kunnen provinciale KBO-bonden, regiocoördinatoren van de PCOB en anderen hun

krachten bundelen, in het belang van de
afdelingen.
In Friesland, Groningen, Drenthe en
Flevoland wordt bovendien, bij wijze van
proef, een regionaal consulent aangesteld ter vitalisering van de afdelingen.
De ledenraad van de Unie KBO neemt op
6 juli een apart besluit over de financiering van het KBO-deel van de ontwikkeling van de Academie en de ondersteuning in de noordelijke provincies.
Stappenplan
We zijn volop in verandering en het
landelijke gezamenlijke bureau van
de KBO-PCOB in Utrecht verzorgt sinds
januari 2017 al gezamenlijk de landelijke
belangenbehartiging, zichtbaarheid en
dienstverlening. De ledenraad sprak over
het verdere toekomstperspectief voor
KBO-PCOB, de zogenaamde ‘stip op de
horizon’. Aan het bestuur is gevraagd om
hiervoor een plan te gaan maken. De samenwerking die overal in het land steeds
meer gestalte krijgt, vraagt om een
zorgvuldig stappenplan voor de komende
periode. Zo’n plan moet rekening houden met afdelingen die al heel intensief,
of juist (nog) niet samenwerken. Het
bestuur gaat zich in de komende periode
over deze vraag beraden.

----Dit informatiebulletin wordt verspreid
onder leden van KBO en PCOB, na afloop
van de vergadering van de ledenraad
KBO-PCOB. Vragen? Mail ons via info@
kbo-pcob.nl
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Diaconaal
Loket Zeist

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Christelijke zorgverlening

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

Slotlaan 68, 3701 GP Zeist
Tel. 030-6916234
info@notariskool.nl
www.notariskool.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

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

Even voorstellen

Pastoor Harrold Zemann

S

inds januari 2014 ben ik pastoor 'op' de Utrechtse Heuvelrug en Zeist, de Sint Maartenparochie. Een jaar later
kreeg ik er nog een grote parochie bij: de Sint Lucasparochie, een gebied van Leusden, Achterveld tot en met Harderwijk. In totaal 16 geloofsgemeenschappen. Gelukkig werk
ik in een team van pastores (nog een priester, vier pastoraal
werkers en twee diakens) en met de hulp van enkele 'emeriti'
en vele vrijwilligers en vrijwilligsters, waar ik heel blij mee
ben!
Ik werk nu ongeveer 22 jaar in het pastoraat en ben op 29
april 1995 tot priester gewijd in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal. Ik ben geboren in Beltrum, in de Gelderse
Achterhoek. Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht, en ben werkzaam geweest in
Denekamp, Oldenzaal, Duiven (en omstreken) en ongeveer tien jaar in Apeldoorn.
Met veel plezier werk ik binnen deze twee mooie parochies. En ja inderdaad, het is
allemaal erg groot. Binnen de katholieke kerk in Nederland is de tijd voorbij dat een
pastor 'herder' kon zijn binnen één enkele gemeenschap. Vroeger was ik 'herder', nu
ben ik 'her-en-der' grapte een collega van mij een tijdje geleden. Toch probeer ik
niet louter een manager te zijn, maar probeer ik, samen met mijn collega’s, toch
serieus werk te maken van het herder-zijn. Nogmaals: ook samen met vele vrijwilligers en vrijwilligsters die op een voortreffelijke manier behulpzaam zijn binnen het
pastoraat.
De pastoor van mijn geboortedorp gaf mij bij mijn wijding maar één advies mee: probeer altijd een leerling te blijven. Dat probeer ik ook, en heb in de loop van de jaren
heel veel mogen leren van mensen: van alle leeftijden, ook van ouderen. Binnen en
buiten de kerk! En de oecumene is in de loop van de jaren een vanzelfsprekendheid
geworden. We kunnen elkaar in heel veel opzichten verrijken en inspireren, we hebben elkaar heel hard nodig! Wat goed dat in die zin ook de KBO en de PCOB zo nauw
samenwerken. Voor ontmoeting, maar ook voor belangenbehartiging. Met veel plezier
en voldoening mocht ik al een aantal keren mijn medewerking verlenen aan een
activiteit. Ik wil dat, voor zover het in mijn vermogen ligt, in de toekomst heel graag
blijven doen. Heel graag tot ziens!!
Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann
harroldzemann@gmail.com
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Berichten
Ontmoetingsdag
PCOB-Provincie Utrecht
Bij de laatste Regenboog hebben de
leden van de PCOB de uitnodiging
ontvangen voor de Provinciale Ontmoetingsdag op 4 oktober. Misschien hebt
u zich al opgegeven maar als dat nog
niet gebeurd is raad ik u aan dit zo snel
mogelijk te doen, want vol = vol.
Ik heb toen aangegeven dat er eventueel drie mensen met mij konden
meerijden. Ik moet er echter al om 9.00
uur zijn, dat wordt dus wel heel vroeg
vertrekken, ik stap om 8.15 uur in de
auto. Als dat geen bezwaar voor u is
hoor ik het wel.
Als er anderen zijn die zich hebben aangemeld en nog plaats in de auto hebben, laat het mij dan weten dan kunnen
we wellicht iets regelen met elkaar.

Dit keer hebben we als bestuur niet
veel mee te delen. Er wordt bijna niet
vergaderd dus is er ook weinig nieuws
te vertellen. Dat is ook wel heel rustig
en ontspannen hoor, de vakantieperiode
is ook bedoeld als een rustpunt in het
werk.
We willen wel graag extra aandacht
vragen voor de bijdrage van Jan van
Beek over zijn ervaringen als nieuw
bestuurslid en zijn oproep om nieuwe
bestuursleden. We hebben die heel
dringend nodig. Datzelfde geldt overigens voor het werven van nieuwe leden.
Ook daarvoor willen wij uw aandacht
vragen. Als u namen weet geef ze aan
ons door dan gaan wij er wel op af. U
mag het uiteraard ook zelf doen, elk
nieuw lid is meegenomen.
Commissie Lief en Leed
De laatste tijd worden we steeds meer
geconfronteerd met leden die ziek zijn
of revalideren. Juist in de vakantietijd
wordt dat extra voelbaar. Laten we
proberen om dan extra aandacht te
geven aan hen die deze tijd beleven
als eenzaam zijn. Een bezoekje of een
kaartje helpt altijd.
Degene die op vakantie gaan een goede
tijd toegewenst.
We wensen een ieder veel sterkte toe.

Nel de Niet-Verwoerd
Afdelingsmutaties
Overleden
Dhr. A.C. Roverts
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens ons team,
een hartelijke groet,
Cock Couprie.
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Beste PCOB-leden,
Na een jaar meegedraaid te hebben in het bestuur van de PCOB-afd Zeist en
de afgelopen jaarvergadering officieel toegetreden te zijn tot het bestuur wil ik
graag wat met u delen.
Omdat ik bijna met pensioen ga, eind dit jaar en dus wat meer tijd krijg, wil ik
dat graag op een zinvolle manier gaan invullen. Toen ik benaderd werd voor
het bestuur dacht ik hier nog lang niet aan, echter vanaf 55 jaar kun je al lid
worden.
Het is mij goed bevalllen om de talenten die ik gekregen heb op deze manier te
gebruiken voor de maatschappij en in dit geval “de senioren”. Het is afwisselend en goed om weer andere mensen te ontmoeten en kennis en ervaring op te
doen van hele nieuwe dingen o.a. kontakten met diverse instanties. Een mens is
immers nooit te oud om te leren.
Echter… de secretaris Gerrit Jonkman gaat ons volgend jaar verlaten en onze
voorzitter Nel de Niet heeft ook haar tijd er ruimschoots opzitten. Daarom een
dringend verzoek aan u om eens om u heen te kijken, wellicht heeft u kinderen die tegen hun pensioen aanlopen of iemand in uw kennissenkring die een
toekomstig bestuurslid zou kunnen/willen zijn. Alvorens een besluit te nemen
mogen de aspirant-bestuursleden eerst een tijdje meelopen om te ervaren wat
het inhoudt.
Omdat we met de KBO-Zeist samen vergaderen
en activiteiten organiseren maakt het dit werk extra
boeiend.
Ook in de toekomst wilt u toch ook graag dat uw
belangen behartigd worden, denkt u met ons mee?
Bij voorbaat dank,
Jan van Beek
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Brilmode Zeist

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

Wijngaard voor
betrouwbare (thuis)zorg
vanuit een christelijke overtuiging

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

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

Nieuw: het Zeister
bestaanszekerheidsbeleid



Z

eist vervangt het minimabeleid
door het bestaanszekerheidsbeleid. Mensen die om welke reden
dan ook te maken hebben met onoverbrugbare schulden, dreigen uit huis te
worden gezet of te maken hebben met
een laag besteedbaar inkomen kunnen
vanaf 1 januari 2018 een beroep doen
op het Zeister bestaanszekerheidsbeleid. De gemeente gaat met het beleid
meer maatwerk bieden om mensen en
gezinnen concreet perspectief te geven
op soms uitzichtloze situaties. Naast
de financiële ondersteuning gaat de
gemeente met dit nieuwe beleid ook
samen met de mensen kijken naar duurzame oplossingen voor hun specifieke
situatie. Het doel is bestaanszekerheid
voor alle inwoners van de gemeente
Zeist.
Wethouder Sander Jansen: "Zeist loopt
met het bestaanszekerheidsbeleid voorop in Nederland. We willen mensen concreet helpen om weer de eigen regie te
pakken op hun leven. Dat begint bij het
wegnemen van stress vanwege bijvoorbeeld een grote schuld. Niet door de
regie over te nemen van mensen, maar
door samen met deze mensen te zoeken
naar de passende oplossingen. Naast de
mogelijkheid tot maatwerkoplossingen
blijven de bestaande landelijke regelingen en de Geld Terug regeling bestaan
in Zeist".

Voor wie is het
bestaanszekerheidsbeleid?
Inwoners die maandelijks een inkomen
hebben van 130% procent, of minder,
van het sociaal minimum inkomen,
hebben recht op verschillende regelingen in het beleid. Mochten standaard
regelingen in het beleid niet passen bij
de situatie, dan biedt het beleid ruimte
om samen tot een alternatief te komen.
Denk bijvoorbeeld aan een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-/
werkverkeer of de kosten voor psychische hulp.
Inwoners die meer verdienen, maar
toch omwille van bijvoorbeeld schulden
heel weinig geld overhouden om van te
leven, kunnen ook een beroep doen op
het Zeister bestaanszekerheidsbeleid.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het Zeister bestaanszekerheidsbeleid of wilt u weten
of u er voor in aanmerking komt? Kijk
dan op: www.zeist.nl/laagbesteedbaarinkomen. U kunt ook contact opnemen
met het Sociaal Team van de gemeente
Zeist via het telefoonnummer 14 030 of
het mailadres zeist@zeist.nl.
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PCOB-Evenementencommissie



H

et is nu juli en i.v.m. de verschijningsdatum van onze Regenboog is het weer
tijd de kopij in te zenden. De busreis naar Zaltbommel en het varen op de
Waal en Maas 16 augustus a.s. staat binnen kort op het program. We hebben
een grotere bus kunnen organiseren want de teller voor deelname staat nu op 53
d.w.z. dat er op dit moment nog 5 plaatsen open zijn dus het wordt weer een volle
bus. We hopen op een zonnige dag.
De laatste bustocht dit jaar is op woensdag 11 oktober. We gaan die dag naar de
Ooijpolder, maken een toeristische tocht waarbij we ook het Nationaal Bevrijdingsmuseum te Groesbeek bezoeken. Om 12.15 uur gebruiken we de lunch bij
restaurant de Thomas Molen in Persingen. Molenlunch met kroket. Om 14.00 uur
bezoeken we het museum. Hebt u een geldige museumkaart? Vermeldt dit op de
aanmeldingsstrook. We vertrekken 10.30 uur vanaf Simarowa aan de Molenweg en
om 10.40 bij het winkelcentrum De Clomp (bij AH) en zijn ongeveer 17.30 uur weer
in Zeist. Prijs per persoon is € 41.Degenen die een museumkaart hebben krijgen een
korting van € 7 dus betalen zij €34.
Aanmelden d.m.v. onderstaande strook bij Joop Peters, De Clomp 12-34, 3704 KL
Zeist en het gelijktijdig overmaken op bankrekening NL91 INGB 0000 2858 90 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.

Ondergetekende neemt deel aan de dagtocht op 11 oktober 2017



Naam
Adres		
Telefoonnummer
E-mailadres, indien u dit heeft
Aantal personen

Museumkaart 2017 ja/nee

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

Handtekening
-- 12
12 --



13e iPad cursus
In Oktober start de 13e iPad cursus
met leen iPads. Deze uitnodiging is
bestemd voor de KBO- en PCOB- leden
die nog niet over een iPad beschikken.

B

ent 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 Oktober op donderdagmorgen 5 oktober,vrijdagmorgen
13 oktober,donderdagmorgen 19 oktober,en op maandagmorgen 23 oktober
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 gebruiks-

vriendelijk de iPad is. 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.
De cursussen worden gegeven door
de iPad-coaches: Peter van der Arend
(docent) Math Janssen, Miep Nootebos
en Marlene Hogeboom.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden met ondestaand
formulier, te sturen naar Peter van der
Arend, Voorheuvel 25e 3701 JA Zeist
tel nr. 030-6918535 of naar zijn emailadres:pcm.arend@ziggo.nl Voor een
klein aantal cursisten is het mogelijk
met een eigen iPad mee te doen. S.V.P.
aangeven bij de aanmelding.



Aanmeldingsformulier ochtend iPad Cursus Oktober 2017
Vul het formulier volledig in. U krijgt een leen iPad tablet tot uw beschikking voor een maand.
Voorletter(s) + Naam					
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Tel nr.				

Geboortedatum
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m/v

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

Nieuw: PCOB Energie



Win 3 maanden gratis energie
Ter gelegenheid van de introductie
van PCOB Energie verloten we dit jaar
3 maanden gratis energie. De winnaar krijgt 3 maanden lang zijn/haar
maandelijkse termijnbedrag terugbetaald. Dat is zo’n 25 procent korting op
uw totale energiejaarnota! Vraag de
PCOB-klantenservice naar de actievoorwaarden.

Twee staan samen sterker dan één.
De samenwerking van PCOB en KBO
betekent dan ook dat u als lid steeds
meer profiteert van gecombineerde
ledenvoordelen.

H

et eerste tastbare succes
waarvan u kunt profiteren is
goedkope stroom en gas via
PCOB Energie. KBO-PCOB heeft samen
met partner Energiebesteding de regie
in eigen hand genomen door zelf gas
en groene stroom uit Nederland in te
kopen. Inmiddels een groot succes
bij KBO, waarvan al duizenden leden
profiteren.

Hoeveel voordeel kunt u behalen?
De PCOB-klantenservice staat voor u
klaar om vrijblijvend uw voordeel uit te
rekenen. Het enige wat u hoeft te doen
is contact met ons opnemen. Dat kunt u
doen door:
• te bellen naar (085) 486 33 68
(lokaal tarief)
• onze website te bezoeken: www.
pcob-ledenvoordeel.nl/energie
• een e-mail te sturen naar klantenservice@pcob-ledenvoordeel.nl
Tip: houd uw laatste jaarnota bij de
hand.

In goede handen
Wilt u een eerlijk en persoonlijk advies
over wat uw voordelen zijn? Meld u
dan bij PCOB Energie. Onze partner
Energiebesteding kan vrijblijvend uw
voordeel berekenen en uw mogelijkheden toelichten. Sluit u zich aan bij
PCOB Energie, dan zijn uw energiezaken
in goede handen. U betaalt altijd de
inkoopprijs voor stroom en gas. Bovendien kunt u rekenen op een vertrouwde
en persoonlijke service.

Met vriendelijke groet,
Manon Vanderkaa
Directeur PCOB

Zeister Muziekdagen 12 t/m 26 augustus 2017
Dit jaar met het Artemis Quartett, Cuarteto Quiroga, Cuarteto
Casals en Lucas & Arthur Jussen, bekende gezichten. Nieuw dit
jaar zijn het Trio Chausson en het Kam-Pora Trio.
Kaarten bestellen kan via zeistermuziekdagen.nl
Daar vindt u ook het volledige programma.
15

Het nieuwe magazine

A

an de laatste uitgave van Nestor en Perspectief hebt u een flapje aangetroffen dat de naam en het logo van het nieuwe magazine WijSr onthulde.Eind
augustus komt dit nieuwe gezamenlijke magazine voor het eerst bij u thuis.

De afgelopen maanden heb ik mee mogen denken en mee mogen lezen met een aantal KBO en PCOB leden uit het hele land. Dat waren leuke, inspirerende bijeenkomsten. We mochten commentaar leveren op aangeleverde ideeën, bijvoorbeeld over
de naam, daarover hebt u al in ons vorige nummer van de Regenboog kunnen lezen.
Maar ook over de inhoud van het eerste nummer, de foto op de cover en een aantal
onderwerpen die in dit eerste nummer zijn opgenomen. We hebben alles doorgenomen en commentaar mogen leveren, zowel positief als negatief. Er is heel goed naar
ons geluisterd en wij, als lezerspanel, zijn heel benieuwd naar de eerste uitgave.
Maar vooral zijn wij heel benieuwd naar de reacties van onze lezers. Het gaat er
tenslotte om wat onze leden ervan vinden. Als lezerspanel komen we nog één keer
bij elkaar om die reacties met elkaar en de redactie van WijSr te delen. Heel graag
hoor ik dan ook van u wat u van het nieuwe magazine vindt. Herkent u zich er nog in,
wat mist u erin, wat vindt u er mooi in. Deze laatste bijeenkomst is op 5 september,
graag dus voor die tijd uw reacties.
Nog één mededeling. Tijdens de laatste bijeenkomst heb ik begrepen dat er besloten
is door de gezamenlijke Ledenraad van KBO-PCOB dat er weliswaar één gezamenlijk
magazine uitkomt maar dat de KBO-leden en de PCOB-leden een verschillende variant ontvangen. De KBO-leden ontvangen WijSr met in het hart een apart KBO-katern
over voor hen belangrijke zaken en ontwikkelingen. De PCOB-leden ontvangen WijSr
met in het hart een apart PCOB-katern.
Persoonlijk vind ik dat jammer want zo kunnen we nog steeds niet lezen wat de
beide bonden apart te melden hebben. Laten we hopen dat dit van korte duur zal
zijn en dat de Ledenraden snel zullen/kunnen besluiten dat het toch één uitgave zal
worden. Het leek me goed om dit aan u te laten weten zodat u niet verrast zult zijn
als u het katern mist van de andere bond. Overigens staan de gezamenlijke activiteiten wel in beide uitgaven
Graag zie ik uw reacties met belangstelling tegemoet.
Nel de Niet-Verwoerd, de.niet@worldonline.nl
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Berichten

ZEIST
Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen
van mevrouw J. de Vries. Wij wensen
de nabestaanden veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
Nieuw lid
We mochten de heer J.H.T. Volten
welkom heten als nieuw lid. Wij wensen
hem een plezierige tijd toe bij de KBO.

Er valt dit keer niet zo veel te melden.
Dit komt waarschijnlijk door het mooie
weer waarvan u hopelijk kunt genieten.
Trek erop uit als u kunt of ga eens bij
iemand op bezoek die door ziekte aan
bed of rolstoel is gebonden. Een bezoekje is bij veel mensen een welkome
onderbreking van de dagelijkse sleur.

Lezerspanel WijSr
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e voedselbank is er voor om mensen die het nodig hebben wekelijks te voorzien
van levensmiddelen, zodat zij de week redelijk goed door kunnen komen.
Externe hulpverleners, die beroepsmatig bezig zijn op het terrein van maatschappelijke dienstverlening, bepalen of iemand recht heeft op een voedselpakket.
Dit wordt dan voor bepaalde tijd verstrekt, waarna per kwartaal een herbeoordeling
plaats vindt.
Daarnaast proberen we er voor te zorgen dat mensen geholpen worden met hun financiële problemen, zodat deze voorziening niet meer nodig is. Aangezien wij merken dat
er heel weinig senioren gebruik maken van de voedselbank, wil ik u graag wijzen op
deze mogelijkheid. Sommigen van u hebben er moeite mee om een aanvraag in te dienen. Wij van de voedselbank zijn er juist voor om u te helpen en hopen dan ook dat u
niet schroomt om hulp aan te vragen. Als u meer wilt weten
maken we graag een afspraak om u nadere informatie te
geven.
Ina Duit, Stichting Kerk en Samenleving
Tel 030 -69 55 066 / Bereikbaar: di, wo, vrij-mi
www.voedselbankzeist.nl

Mantelzorgcompliment Zeist 2017

K



ent u iemand die intensief voor een ander zorgt? Of bent u zelf iemand die dat
doet? Denk dan ook eens aan het Mantelzorgcompliment!
Het Mantelzorgcompliment is een tegoedbon die jaarlijks kan worden uitgereikt
aan alle mantelzorgers die zorgen voor iemand in Zeist. Degene die de bon gekregen
heeft kan de bon besteden aan een van de vele activiteiten in en rond Zeist, bijvoorbeeld een pannenkoek eten, naar de bioscoop of een voorstelling, of de bon inwisselen
voor een wellness-activiteit of iets naar eigen keuze.
De mantelzorger kan door iemand anders worden opgegeven. Voor mensen die hulp krijgen van een familielid,
vriend of buur, én voor professionals in de zorg een
mooie kans om het mantelzorgcompliment als bedankje
voor iemand aan te vragen.
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Activiteiten aug. - okt.
4 aug. 10.00 uur
5 aug. 19.30 uur
			
7 aug. 15.00 uur
12 aug. 19.30 uur
			
			
16 aug. 10.00 uur
19 aug. 19.30 uur
			
21 aug. 15.00 uur
26 aug. 19.30 uur
			
			

iPad café
Rozenstraat 20
Zomeravondconcert: Gerben v. Mourik
Oosterkerk
Thema: Hollandse Koraalkunst en Bach
Film: Eddy the Eagle
Figi
Zomeravondconcert: Willem Harold Boog
en 0osterkerk Willem Hendrik Zwart
Thema: Verzoekprogramma
Dagtocht naar Zaltbommel
Simarowa
Zomeravondconcert: Dick Sanderman
Noorderlichtkerk
met 2 orgels
Film: La La Land
Figi
Zomeravondconcert: Willem Harold Boog Oosterkerk		
en Wouter Harbers.
Thema: Dubbelconcert met orgel en vleugel

1 sept.
4 sept.
12 sept.
18 sept.
2 okt.
5 okt.

iPad Café
Film: Fences
Vergadering KBO/PCOB
Film: Elle
Film: Spotlight
Begin 13e iPad cursus

10.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
10.00 uur

Rozenstraat 20
Figi
Rozenstraat 20
Figi
Figi
Rozenstraat 20

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

Walk Art Markt Zeist 2017

D

e Walk Art Markt is in Zeist en wijde omgeving een begrip. Dit gratis toegankelijke
evenement presenteert ruim 120 kramen vol zelfgemaakte kunst en kunstnijverheid voor jong en oud. Zaterdag 12 augustus komen zo’n 140 makers van kunst en
kunstnijverheid naar het mooie Walkartpark aan de Slotlaan in Zeist. Beelden, textiele
vormgeving, keramiek, schilderijen, tekeningen, origami, poppen en nog veel meer.
Een aantrekkelijke markt, waar ieder jaar duizenden mensen met veel plezier op af
komen. Het Walkartpark is eind 2016 gerenoveerd en is nu nog mooier dan voorheen.
Van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis entree. Gratis parkeren op 800 meter afstand.
www.cultuurzeist.nl/evenementen/walk-art-markt
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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

