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Ook in deze uitgave van ons mooie magazine vindt u weer allerlei informatie 
over activiteiten die de komende maanden zullen plaatsvinden of die in de 
afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.

 
We willen u daarbij graag wijzen op het verslag van ons bezoek aan de Voedselbank, 
een heel interessante en leerzame ervaring. Geweldig dat door zoveel vrijwilligers 
iedere week weer gezorgd wordt dat de broodnodige voedselpakketten uitgedeeld 
kunnen worden.
 
Helaas staat er ook een brief in van het landelijke bureau dat er een naamswijziging 
moet plaatsvinden voor ons nieuwe, gezamenlijke magazine. De naam WijSr mag 
niet meer gebruikt worden. Dat is een grote teleurstelling. Gelukkig werd de inhoud 
alom gewaardeerd en daar zal men zeker mee doorgaan. Een nieuwe naam moet nog 
worden gezocht maar u ontvangt gewoon weer eind september, begin oktober het 
gezamenlijke magazine maar met een tijdelijke, andere naam.

Voor onze leden die bridgen, staat er wellicht een interessante mogelijkheid in om 
op een andere manier toch te kunnen blijven bridgen, ook als u niet zo makkelijk 
meer de deur uit kan. Lees het met aandacht.
Er zijn nog plaatsen open voor de busreis in oktober en ook kunt u zich nog aanmel-
den voor de iPad-cursus.Verder kunt u belangrijke mededelingen lezen vanuit de 
besturen van de KBO en de PCOB. We doen al heel veel samen maar er blijven nog 
zaken die we apart moeten regelen zoals de hoogte van de contributie of het houden 
van jaarvergaderingen. 

De redactie wenst u weer veel leesplezier. Het volgende nummer verschijnt begin 
december. 

Redactioneel
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Van geluk spreken

Je iedere dag weer ontvouwen. 
Je gezicht laten zien.
Je laten volstromen met licht.
Je hebt geluk. 
Weer een dag om mens te zijn,
onomwonden en onherroepelijk mens.
Weer een dag – een dag van je leven.

Hans Bouma
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i   www.kbo-pcob.nl 

Aan de leden van de ledenraad KBO-PCOB 
 
 
Utrecht, 31 augustus 2017 
 
Betreft: ons nieuwe ledenmagazine 
 
Geachte leden van de ledenraad van KBO-PCOB, 
 
Onlangs ontving u het eerste nummer van ons nieuwe magazine WijSr. We zijn erg blij met 
de vele positieve reacties die we daarop hebben ontvangen. 
  
Inmiddels is er een vervelende ontwikkeling. Het mediabedrijf WIJ Special Media publiceert het 
blad WIJ, voor zwangere vrouwen en jonge moeders. De uitgever is bang dat er bij lezers en 
adverteerders verwarring ontstaat tussen hun blad WIJ Jonge Ouders en ons magazine WijSr. 
Wij hebben hen in diverse gesprekken laten weten dat we om veel redenen geen risico op 
verwarring zien en dat de tijdschriften probleemloos naast elkaar kunnen bestaan, met een 
totaal andere lezers- en adverteerdersgroep. 
 
Vervolgens hebben wij niets gehoord totdat er eind juli een sommatiebrief van de advocaat 
van WIJ Special Media kwam, waarin werd geëist dat wij de naam van ons magazine zouden 
wijzigen. Wij hebben toen – op advies van de advocaat die wij inmiddels in de arm hadden 
genomen – om een overleg verzocht. In eerste instantie heeft WIJ Special Media dat verzoek 
afgewezen, maar uiteindelijk heeft toch een gesprek plaatsgevonden. Wij hebben daarin 
diverse handreikingen gedaan, maar WIJ Special Media heeft toch besloten ons te dagvaarden 
voor een kort geding. 
 
Dit kort geding heeft op 14 augustus plaatsgevonden en gisteren hebben we de uitspraak 
van de rechter ontvangen. Helaas heeft de rechter besloten dat wij met onmiddellijke ingang 
geen magazine meer mogen verspreiden onder de titel WijSr.  
Wij hebben er daarom gisteravond voor gezorgd dat WijSr niet meer digitaal vindbaar is op 
onze website en op andere plaatsen. Ook kunnen we geen gehoor meer geven aan 
verzoeken om nazending van extra exemplaren van het eerste nummer van het magazine. 
Als we nu nog WijSr zouden verspreiden, staat daar een dwangsom op van € 25 per 
exemplaar.  
 
We zullen voorlopig het blad gaan uitbrengen onder de tijdelijke titel Magazine van KBO-
PCOB. Ook het eerste nummer zal in beperkte oplage worden herdrukt onder deze naam, 
zodat we het binnenkort kunnen verspreiden op de 50PlusBeurs. Tegelijkertijd beraden we 
ons in overleg met onze advocaat op wat we het best kunnen doen voor de langere termijn. 
 
Al met al een vervelende situatie. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk blij dat we nog steeds een 
prachtig nieuw blad hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Manon Vanderkaa, 
directeur 
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Voor de thuisbridgers is er een nieuwe 
bijzondere service: ze kunnen thuis 
bridgen in competitie verband. 

Bridget u graag, maar gaat u  
's avonds niet graag meer de  
deur uit of bridget u graag,  

naast de clubcompetitie, met vrienden 
thuis, dan biedt kofferbridge hiervoor 
de oplossing.
Deelnemers (kosten € 1,-per persooon) 
lenen een koffertje met 24 spellen en 
spelen thuis in eigen tempo met vrien-
den.
Het competitie-element blijft gehand-
haafd, want nadat het koffertje 12 keer 
door verschillende bridgers is gespeeld, 
worden de resultaten vergeleken.

De winnaars krijgen een attentie en de 
uitslagen worden via de website en de 
mail bekend gemaakt.

Kijk voor info op www.kofferbridge.nl 
Daar staan ook puzzels en, wekelijks, 
leuke verhaal-
tjes. Wilt u 
een koffertje 
reserveren? 
Dat kan via de 
website of mail 
naar info@kofferbridge.nl 
Na reservering kunt u een koffertje 
ophalen bij C’est Bon, 1e Hogeweg 75, 
Zeist.
Voor vragen kunt u bellen naar John van 
den Bremer, 06 539 802 55.

Thuisbridgers in Zeist 

Rijbewijs verlengen

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)



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
Promenade 101a Zeist, tel. 06 235 842 70

www.diaconaalloketzeist.nl

Christelijke zorgverlening

Kunnen wij u helpen?

Sociaal Team: voor
zorg en ondersteuning

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.

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. 
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In de laatste Regenboog bent u op 
blz. 13 uitvoerig geïnformeerd over 
de in oktober te starten 13e iPad 
cursus met leen iPads.  
 

Nu zijn er nog 3 plekken vrij!
Hebt u belangstelling? Meldt u 
zich dan aan via onderstaand 

formulier!

De eerste cursusdag is op donderdag-
morgen 5 oktober en de volgende cur-
susdagen op vrijdagmorgen 11 oktober, 
donderdagmorgen 19 oktober en op 
maandagmorgen 23 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur in het Emmaus Parochie 
Centrum, Rozenstraat 20.

13e iPad cursus 


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                      m/v

Adres 

Postcode en woonplaats 

E-mailadres

Tel nr.       Geboortedatum 



Contributie 2018
De laatste jaren hebben wij onze 
contributie moeten verhogen voor de 
dekking van de verzendkosten van Per-
spectief (nu het landelijke magazine) 
en de acceptgiro’s voor de betaling van 
de contributie én voor een tussentijdse 
verhoging van de afdracht aan de lande-
lijke PCOB. 
Voor alle afdelingskosten, zoals die voor 
de Regenboog en activiteiten, bleven 
mede daardoor in de exploitatie te wei-
nig over, hetgeen tot jaarlijkse tekorten 
leidde en een niet sluitende jaarreke-
ning. Dit ging ten laste van onze reserve 
die nu naar raming nog slechts ruim  
€ 2.000 bedraagt.
Wij zijn dan ook genoodzaakt de contri-
butie voor 2018 met € 2,- te verhogen. 
Dat betekent voor 2018 een contributie 
voor een individueel lid van € 36,50 
en voor een leefverband van € 59,50. 
Wij blijven daarmee nog € 1,- onder 
het door PCOB Utrecht geadviseerde 
contributiebedrag dat zij ook voor haar 
landelijke leden hanteert.
In de loop van november zal PCOB 
Utrecht de acceptgirokaarten voor de 
betaling van de contributie 2018 naar u 
sturen. 
Ons verzoek: wilt u het bedrag dan zo 
spoedig mogelijk overmaken? Bij voor-
baat dank!

Financiële administratie
Onze financiële administrateur, Dick 
Meinen, gaat met ingang van 1 januari 
a.s. zijn werkzaamheden beëindigen. 
Wel zal hij nog de jaarrekening van dit 

jaar opstellen die ter vaststelling aan de 
leden in onze jaarvergadering in april 
2018 zal worden voorgelegd. In die ver-
gadering nemen wij van Dick afscheid. 
In één van de komende Regenbogen 
zullen wij bij zijn afscheid stilstaan.
Mede in het kader van de samenwerking 
KBO en PCOB, is de financiële adminis-
trateur van de KBO, Gerard van Keeken, 
bereid de uitvoering van de financiële 
administratie van Dick Meinen over te 
nemen. Wij zijn daarmee zeer con-
tent!  Uiteraard blijven beide financiële 
administraties, die van KBO en PCOB 
gescheiden. Daarom ook geen wijziging 
van onze rekeningnr. NL50 INGB 0002 
6067 71 t.n.v. PCOB afd. Zeist.

Afdelingsmutaties

Nieuwe leden
Dhr. J.G.M. de Jong en mevr. H. de Mos.
Wij heten u van harte welkom en 
wensen u een fijne tijd toe bij onze 
vereniging.

Wijzigingen e-mailadressen
We willen u nogmaals dringend vragen 
of u, als u een nieuw emailadres heeft 
gekregen, dit aan onze secretaris Gerrit 
Jonkman door te geven. gajonkman@
ziggo.nl. We krijgen namelijk nogal wat 
e-mails retour als we onze berichten 
aan u doorsturen. Daarmee loopt u het 
risico dat u belangrijke informatie over 
activiteiten of bijzondere mededelingen 
misloopt.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Berichten
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Jubileum 35 jaar PCOB Driebergen

Nog een paar weken, dan is het zover: 
13 oktober, het jubileumfeest van PCOB 
Driebergen. We nodigen leden van alle 
afdelingen op de Heuvelrug uit om dit 
met ons mee te vieren.
Het programma dat geboden wordt is 
zeer divers. Het serieuze gedeelte, 
verzorgd door Jan Terlouw, u allen wel-
bekend, zal iedereen aanspreken. Zeker 
na zijn optreden voor TV waarin 'de 
touwtje-uit-de-brievenbus' ter sprake 
kwam. Deze keer zal het gaan over een 
onderwerp dat ons allen aangaat: Ouder 
worden in de hedendaagse samenleving. 
Na een feestelijke, luxe lunch volgt het 
middagprogramma met kleinkunstena-
res Charlotte Glorie. In haar luisterlied-

jes en conferences gaat ze in op leuke, 
lastige en lachwekkende situaties in 
het leven van alledag. Elke voorstelling 
is uniek. Zij speelt in op de situatie 
van het moment en er zullen dan ook 
verschillende items van de PCOB in het 
algemeen en in die van Driebergen in 
het bijzonder de revue passeren.

U bent van harte welkom op 13 okto- 
ber a.s. vanaf 9.30 uur in een van de 
zalen van Nieuw Salem, De Lei 86, 
Driebergen. Voor deze jubileumdag 
vragen wij van u een kleine bijdrage 
van € 10,- p.p. Aanmelden kunt u bij 
onze penningmeester, Arie Stans, o.v.v. 
Jubileumviering Rekeningnr. NL35 RABO 
0103 3707 73.

Facebook
Gezamenlijke Facebook-pagina KBO-PCOB

Ook via Facebook houden we u op de hoogte van ons nieuws en delen we leuke en 
ontroerende zaken die in de verenigingen en de samenleving spelen rondom senioren.
Sinds kort zijn de Facebook-pagina’s van de KBO en de PCOB samengevoegd tot één 
facebookpagina: KBO-PCOB. Als u Facebook heeft maar ons nog niet heeft geliket: 
neem dan snel een kijkje.

Ook kunt u ons volgen op de websites:
www.kbo-pcob.nl | www.kbo.nl
www.pcob.nl | www.kbo-pcob-zeist.nl 





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

Wijngaard voor 
betrouwbare (thuis)zorg 
vanuit een christelijke overtuiging

R e g i o  Z e i s t  e . o .  -  D e  B i l t / B i l t h o v e n  -  U t r e c h t s e  H e u v e l r u g  -  K r o m m e r i j n s t r e e k

Kantoor: Laan van Beek en Royen 30A, 3701 AH Zeist
Tel. (030) 69 14 620 • www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

persoonlijk & vertrouwd

Brilmode Zeist

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

www.amandelhof.nl
www.mirtehof.nl
www.bladerkroon.nl
www.spathodea.nl
www.delooborch.nl
www.deoosterborch.nl

Bekijk de locaties in Zeist:

Bel voor meer informatie: 0800 0711

Informatie over behandeling 
en seniorenfitness: 
www.charimvitaal.nl 
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Herinnering bustocht Groesbeek
De laatste bustocht dit jaar is op woensdag 11 ok-
tober. 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 mu-
seumkaart? 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





PCOB-Evenementencommissie
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Met een groep geïnteresseerde ouderen bezochten we eind augustus het Distri-
butiecentrum van de Voedselbank in Zeist. Hier werden we gastvrij verwel-
komd door twee vrijwilligers en de Bestuursvoorzitter Ad van Strien, sinds 

bijna een jaar in functie. Na een introductie en koffie of thee, plus een half koekje, 
- de bezoeker  moet voelen hoe het is als je weinig geld hebt - werden we rondgeleid 
door de grote ruimte waarin de Voedselbank haar producten opslaat en distribueert. 
Op het oog lijkt het dat de  voorraad immens is en dat is het ook wel, maar gezien de 
plus minus 120 gezinnen die er van moeten eten blijkt dat dit best meevalt of eigenlijk 
tegenvalt.

We merken dat zelf  'aan den lijve' op het moment dat we een standaard doos met 
voedsel voor één week voorgeschoteld krijgen en daarnaast op een grote tafel  84 
bordjes uitgestald staan.  Uitgaande van een gezin met twee kinderen, dus in totaal 
vier personen, zijn dat vier ontbijtbordjes, vier lunchbordjes en vier borden voor het 
avondeten. Dat maal zeven dagen is 3 x 4 x 7 = 84 bordjes.
De voedselbox moeten we verdelen over deze bordjes en dat is best een opgave. Hier 
blijkt hoe moeilijk het is de weekvoorraad te verdelen over al die borden. De bedoe-
ling is echter dat wat de Voedselbank verstrekt een aanvulling is op een basis die je 
zelf in de reguliere winkel dient te kopen. 

Bezoek Voedselbank

Wij lopen voor de Voedselba
nk

 Z
eis

t.
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Het distributiecentrum levert in Zeist via een aantal afgiftecentra, waar cliënten 
hun voedselproducten kunnen afhalen. Vloeibare producten, zoals melk, worden niet 
geleverd. Hiervoor dient men zelf te zorgen. Alcohol zit niet in het pakket, maar met  
een dieet wordt rekening gehouden evenals voedselwensen welke met religie te maken 
hebben.

Wie komen er voor in aanmerking? Een ieder die voor levensonderhoud – boodschap-
pen, kleding etc – maandelijks minder te besteden heeft dan € 200 voor een alleen-
staande c.q. € 280 voor een gezin van twee personen plus € 80 voor elke volgende 
persoon. 
Zo’n 3.500 inwoners van Zeist leven onder de minimum inkomensgrens. Het lijkt dan 
ook volgens de nieuwe bestuursvoorzitter alsof de doelgroep de weg naar de voedsel-
bank minder goed kunnen vinden. Ons, als seniorenbezoekers, wordt expliciet de vraag 
gesteld om bekendheid te geven onder de Senioren van Zeist om niet te schromen hulp 
in te roepen indien u onder de inkomensgrens geraakt. Ouderen zullen zich eerder 
schamen om hulp te vragen, zo meent men bij de Voedselbank, maar dit is absoluut 
onnodig. Elke Zeistenaar heeft recht op een voedselpakket als de noodzaak daartoe 
aanleiding geeft.

In de diverse Inloophuizen 
- in elke wijk is er wel één – 
kan informatie en aanmelding gerealiseerd worden.
Zie voor informatie: www.voedselbankzeist.nl

Max M. Nutters
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• 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



Algemene 
Ledenvergadering

Op donderdag 26 oktober 2017 
wordt de najaarsvergadering 
van de KBO gehouden. Deze 

vergadering wordt weer gehouden in 
Maria-Oord van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Zaal open vanaf 13.30 uur. U kunt uw 
auto parkeren op het parkeerterrein 
achter de St. Josephkerk.

Agenda

1.  Opening en mededelingen door de 
voorzitter.

2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Goedkeuring van de notulen van de 

algemene ledenvergadering  van 25 
april 2017.

4.  Toelichting op de begroting 2018 en 
de verwachtingen over 2017 door 
Gerard van Keeken.

5.  Goedkeuring begroting 2018.
6.  Contributie 2018.
7.  Samenwerking op plaatselijk niveau 

tussen KBO en PCOB, met daarbij 
het opgestelde convenant.

8.  Landelijke ontwikkelingen 
 KBO - PCOB
9.  Voorlopige data activiteiten de 

komende tijd.

Pauze

De invulling van het gedeelte na de 
pauze staat nog niet definitief vast.
Het is vast weer een leuke verrassing.

Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van 
mevrouw W. Salet en de heer J.J.M. 
Hendrickx.
Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te met het verwerken van dit verlies.

Nieuw leden
In de afgelopen maand mochten we de 
volgende nieuwe leden welkom heten:
de heer T.J.M. van der Zijden, de heer 
H.N. van der Sterren en mevrouw 
J.W.M. van der Sterren-Holthuizen.
Wij wensen u een plezierige tijd toe bij 
de KBO.

Wijziging van uw e-mailadres 
graag doorgeven
De afgelopen periode zijn er tussentijds 
diverse e-mailberichten naar de leden 
verstuurd. Helaas komen er steeds 
meer berichten terug omdat mensen 
een ander e-mailadres hebben en dit 
niet hebben doorgegeven. Vandaar deze 
dringende oproep aan u om bij wijziging 
van uw e-mailadres dit door te geven 
aan: Joke de Ruiter, j.de.ruiter@planet.
nl of ruite657@planet.nl.

BerichtenZEIST
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Veiligheid 
Financieel misbruik van ouderen 
De afgelopen maanden heeft KBO-PCOB 
overleg gevoerd met het ministerie van 
VWS over het beter toerusten van vrij-
willigers in het herkennen en melden van 
financieel misbruik van ouderen. Deze 
vorm van ouderenmishandeling komt he-
laas nog te vaak voor. Om te zorgen dat 
senioren minder kans lopen slachtoffer 
te worden is een groter bewustzijn van 
de risico’s bij senioren en de mensen om 
hen heen noodzakelijk. Het is belangrijk 
dat mensen die regelmatig bij senioren 
thuiskomen de risico’s en signalen van fi-
nancieel misbruik vroegtijdig herkennen. 
KBO-PCOB heeft een groot netwerk van 
o.a. belastinginvullers en ouderenadvi-
seurs die zich inzetten voor andere seni-
oren. Deze geschoolde senioren komen 
bij mensen thuis, achter de voordeur 

om verschillende taken uit te voeren of 
eenvoudigweg om er te zíjn voor iemand 
en te luisteren. Door deze nabijheid 
krijgen zij soms verhalen te horen of 
inzicht in risico’s of vreemde financiële 
situaties. Daarom is het belangrijk dat 
deze vrijwilligers signalen van financieel 

misbruik herkennen en vervolgens weten 
hoe ze daarmee om moeten gaan. 
Op 15 juni, de Internationale Dag tegen 
Ouderenmishandeling, konden we mel-
den dat we dit najaar in samenwerking 
met het ministerie van VWS voorlich-
tingsbijeenkomsten zullen organiseren 
om vrijwilligers te informeren en te 
scholen. 
 
Brandveiligheid 
KBO-PCOB zet zich actief in als lid van 
de werkgroep NEN 2555. De werkgroep 
zet de eerste stappen naar herziening 
van NEN 2555 'Rookmelders voor de 
woonfuncties'. De eerste bijeenkomsten 
die deze maanden hebben plaatsge-
vonden zijn gericht op het vaststellen 
van de kaders van de herziening van de 
norm. Eén ervan is om, specifiek reke-

ning houdend met de achteruitgang van 
het gehoor bij senioren die geacht wor-
den langer zelfstandig te blijven wonen, 
voor deze doelgroep gebruik te gaan 
maken van rookmelders met een hogere 
geluidssterkte en een lagere frequentie 
van het alarmeringssignaal. 

Rapportage landelijke belangenbehartiging 
KBO-PCOB, eerste helft 2017
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Valpreventieweek 2017 
De invulling van de Valpreventieweek 
2 t/m 8 oktober is besproken met 
VeiligheidNL. Deze organisatie zet zich 
al meer dan 30 jaar in om het aantal 
ongevallen in Nederland te verlagen. 
KBO-PCOB zet zich ook met alle voorlich-
tingsactiviteiten met het project Veilig-
heid in op het voorkomen van een val. 
In Nederland moet iedere 5 minuten een 
65+er als gevolg van een val behandeld 
worden op een Spoedeisende Hulpafde-

ling van een ziekenhuis. Niet altijd we-
ten senioren een val te voorkomen, maar 
weten ze ook niet wat te doen na een 
val. De Valpreventieweek zal daarom dit 
jaar insteken op wat te doen nadat men 
gevallen is.  

Digitalisering - Sociale media 
Senioren maken actiever gebruik van so-
ciale media. Dat blijkt uit nieuw onder-
zoek van het CBS. In de afgelopen twee 
jaar zijn 65-plussers veel meer gebruik 
gaan maken van sociale netwerken, hun 
aandeel steeg van 26 procent naar 39 
procent. KBO-PCOB herkent die trend en 
speelt daar ook op in. KBO-PCOB heeft 
in de afgelopen jaren meer dan honderd 
tabletcoaches opgeleid met als doel om 
senioren digivaardig te maken. Zij leren 
senioren de weg kennen op het wereld-
wijde web. Dat doen we omdat de maat-
schappij steeds digitaler ingericht wordt 
en er, ondanks het stijgende aantal 

senioren dat van sociale media gebruikt 
maakt, ook nog altijd velen zijn voor 
wie online zijn minder vanzelfsprekend 
is. Daarom pleit KBO-PCOB er al jaren 
voor om ook de traditionele communica-

tievormen in ere te houden. Het is van 
groot belang dat zaken zoals acceptgiro’s 
en de blauwe envelop in stand gehouden 
worden, zodat ook de groep mensen die 
niet mee willen of kunnen doen toch 
bediend worden door de overheid. 
 
Betalingsverkeer 
Het beschikbaar houden van contant geld 
is belangrijk voor senioren. Veel senioren 
betalen bij voorkeur cash. De beschik-
baarheid staat onder druk doordat veel 
banken filialen sluiten en geldautomaten 
weghalen, onder andere door toename 
van het aantal plofkraken. KBO-PCOB 
wijst in het Maatschappelijk Overleg 

Betalingsverkeer (MOB) op het belang 
voor senioren van de geldautomaten. Dit 
heeft geleid tot een klankbordgroep die 
het transitieproces gaat begeleiden van 
de samenvoeging van geldautomatennet-
werken van de drie grootbanken. 
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Geboren tussen 
1936 en 1957?

Denkt u er wel eens 
over na hoe u 
oud(er) zou willen 

worden? Wat u wilt blijven 
doen, wat niet meer, wat 
écht belangrijk is. Wat 
er toe doet? En als uw 
mogelijkheden veranderen 
in fysiek- of in financieel 
opzicht, in relaties en 
contacten, in uw huis, in …  
Wat zijn dan uw gedachten 
over de toekomst? Bent u 
geboren tussen 1936 en 
1957? Doe dan NU mee met 
POWER! 
 
In 5 workshops gaan we 
aan de slag waarbij u kunt 
ontdekken wat voor u per-
soonlijk van belang is bij 
het ouder worden. Deze 
inzichten en kennis draagt 
er toe bij om keuzes en 
plannen te maken voor de 
toekomst. Twee getrainde 
oudere vrijwilligers van de 
projectgroep POWER van 
Gilde Zeist begeleiden deze 
workshops voor een groep 
van ca. tien deelnemers. 
De kosten voor POWER 
(5 workshops inclusief 
koffie/thee en materialen) 
bedragen € 50,- per 

persoon. Weten wat POWER, Veerkracht op leeftijd 
is? Kom vrijblijvend kennismaken op de-gratis-POWER 
Informatiemiddag op donderdag 14 september 2017 
van 14.00 -15.30 uur in Maria Oord, Hortensialaan 30 
in Zeist. 

Data van de vijf workshops najaar 2017 zijn:  
10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 of 12 december 
op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in Maria 
Oord. Kosten voor deze vijf bijeenkomsten zijn € 50,- 
inclusief drankjes en werkmap. 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst en/of de 
workshops kan door een mail te sturen naar info@
gildezeist.nl onder vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer. 

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



 

Advents-/
Kerstviering 2017 

E  venals vorig jaar wordt dit weer een gezamenlijke viering 
 voor de leden van de KBO en PCOB. Noteert U de datum al vast in uw agenda:   
 donderdag 14 december 2017 om 11.00 uur. De kosten voor deze dag zijn  

€ 25,- p.p. Nadere mededelingen komen in de volgende 'Regenboog'. Houdt u ook de 
website in de gaten.    

 

 2 okt. 15.00 uur Film: Spotlight Figi
 3 okt. 20.00 uur Bestuursvergadering KBO-PCOB Rozenstraat 20
 6 okt. 10.00 uur iPad café Rozenstraat 20
 11 okt. 10.30 uur Busreisje naar de Ooijpolder
   vertrek Simarowa 10.30 uur
   vertrek De Clomp (bij AH) 10.40 uur
 16 okt. 15.00 uur Film: Sully Figi
 25 okt. 10.30 uur ALV KBO provincie Utrecht
 26 okt. 14.00 uur ALV KBO Zeist Maria-Oord

  3 nov  10.00 uur iPad café Rozenstraat 20
  6 nov.  15.00 uur Film: Neruda Figi
20 nov.  15.00 uur Film: The Violin Teacher Figi
28 nov.  20.00 uur Bestuursvergadering KBO-PCOB Rozenstraat 20

  1 dec.  10.00 uur iPad café Rozenstraat
14 dec.  10.30 uur Adventsbijeenkomst KBO-PCOB Biltsche Hoek

Activiteiten okt. - dec. 



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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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 mantelzor-
gers, 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


