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Redactioneel

D

it is alweer de laatste Regenboog van het jaar. U vindt hierin enkele uitnodigingen voor bijeenkomsten zoals de Adventsbijeenkomst in de Biltsche Hoek
op donderdag 14 december en de Nieuwjaarsbijeenkomst in Mariaoord op
vrijdag 12 januari. Ook treft u de uitnodiging aan van een ontmoeting met de wooncorporaties en de ouderenorganisaties met als thema '(T)huis van de toekomst' op
25 januari in de Raadszaal van de gemeente Zeist.
Zoals u wellicht weet werken we tegenwoordig ook samen met de Marokkaanse
Stichting voor Integratie, Vernieuwing en Ontwikkeling, MSIVO. De voorzitter daarvan is Mohammed Akharouid en hij is nauw betrokken bij onze taken als belangenbehartiger.
Nu is er van hem de vraag gekomen of er leden zijn die wellicht geïnteresseerd zijn
in een trip naar Marokko. In dit magazine kunt u de vraag daarover lezen en kunt u
zich aanmelden bij de heer Akharouid. Bij voldoende belangstelling kan er dan een
reis worden georganiseerd. Zeer de moeite waard, het is een prachtig land.
In maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen en daarover organiseren we een
politiek debat met alle raadsfracties van Zeist. De aankondiging daarvan vindt u in
dit magazine.
De redactie wenst u graag een Gezegend en Zalig Kerstfeest en een goede jaarwwisseling.
Het volgende nummer van onze Regenboog verschijnt begin februari.

De vreugde die jij anderen geeft
is de vreugde die je terugkrijgt,
niet alleen met kerst,
maar het hele jaar door.
En hoe meer je arme,
eenzame en verdrietige mensen zegent,
hoe meer datgene waar jouw hart over beschikt
terugkomt om jou blij te maken
John Greenleaf Whittier, 1866
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Adventsviering 2017

Verbinden



In het voorjaar hebben wij, KBO-PCOB leden, onze eerste gezamenlijke
Paasviering gehad. Dit tot tevredenheid van de aanwezigen.
In december is er dan ook weer een gezamenlijke Adventsviering, samen
optrekken in het Licht van Christus.

N

ou zal dat best even wennen zijn, een andere invulling van de kerstgedachte,
ieder is dat gewend afhankelijk van zijn of haar achtergrond.
Het thema van de kerk van dit jaar is verbinden, wat is er dan mooier om dit
thema ook in de praktijk te brengen en nog wel met Kerst waarin wij de geboorte
van onze Heer Jezus Christus opnieuw weer tot leven brengen.
Via hem zijn we met elkaar verbonden en hebben we allemaal de Bijbel als uitganspunt, de leidraad van ons leven.
Dat het in de afgelopen 500 jaar anders is gelopen geeft aan dat geloof moet leven,
dat er beweging in moet zitten, uiteraard hoeven we niet alle tradities en vormen
overboord te gooien want vele tradities hebben eeuwigheidswaarde.
Open naar elkaar, een luisterend oor, dat willen we op zijn tijd allemaal als daar
behoefte aan is.
Laten we met die gedachte samen optrekken als KBO-PCOB leden.
We weten niet beter dan dat we al heel lang het CDA hebben (fusie van drie politieke
partijen) en ook KRO en NCRV gaan gezamenlijk verder. En ons Koningshuis niet te
vergeten, staat letterlijk voor hoe het ook kan tussen twee religies: Protestant en
Katholiek.
In de paasviering noemde Pastoor Zemann dit ook als levenswijze hoe het ook kan,
twee geloven op een kussen daar is de Heilige Geest tussen.
Verbinding maken gaat niet vanzelf daar moet je voor open willen staan, actief in
opstellen, als dat vanuit ons hart gebeurt en we dragen elkaar op in onze gebeden
dan zal de Heilige Geest in ons zijn en ons toerusten.
Medewerking zal worden verleend door: pastoor Harrold Zemann, dominee Fre van
Roest en pianist Wim Brunsveld.
We hopen op een goede en gezellige bijeenkomst.
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14 December 2017
Aanvang 11.00 uur. Ontvangst
met koffie/thee vanaf 10.30 uur.
Van der Valk Hotel de Biltsche Hoek
Utrechtseweg de Bilt.
Na de kerstviering staat een uitgebreide lunch geserveerd. Kosten € 25,- per
persoon. Koffie, thee is hierbij inbegrepen.
Overige drankjes voor eigen rekening tijdens de bijeenkomst. Aanmelden bij de
administrateur van KBO-PCOB door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. Penningmeester KBO Zeist. Graag opgeven voor 7
december, stuurt u ook een mail naar vanbeekjh@live.nl voor uw aanmelding.
Lia van Dijk & Jan van Beek
PS: een vervoersprobleem hoeft geen reden te zijn om niet te gaan, meldt het via
bovenstaande mailadres dan kijken we naar een oplossing.

iPad Café

ZEIST

Het iPad café is in het Emmaus Parochie Centrum aan de Rozenstraat 20
tussen 10.00 en 12.00 uur. Het afgelopen jaar kunnen we terugkijken op
een groot succes. Ruim zestig leden
bezochten in 2017 het iPad Café voor
advies.

oplossen van de problemen met de
iPhone en het updaten naar iOS 11.
De drie senioren verenigen in Zeist
bieden hun leden gratis het iPad café
aan. Maak er gebruik van!!

H

Wij hopen dat u deze service van de
drie senioren verenigingen zult waarderen en er gebruik van gaat maken. Aan
deze service zijn geen kosten verbonden en het kopje koffie of thee wordt u
aangeboden. Er staat wel een mandje
voor een vrijwillige bijdrage voor het
Parochie Centrum dat ook gratis voor
ons open is.

et café is geopend elke
1e vrijdagmorgen van de
maand. Voor 2018 dus op
5 jan., 2 febr., 2 mrt., 6 april, 4 mei,
1 juni, 6 juli, 3 aug., 7 sept., 5 okt.,
2 nov. en 7 dec.
De iPad-coaches van KBO-PCOB en
ASZ zijn aanwezig om u te helpen bij
het oplossen van problemen bij het
updaten, e-mailen, Facetimen of uw
Apple-id. Ook helpen wij u bij het

De besturen van KBO-PCOB en ASZ
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Foto: Lia van Dijk

Komt allen tesamen

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

Notariskantoor Mr J.A. Kool

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

úw advertentie?
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

Dat is mogelijk!
Neem contact op met
dhr. G.J. van Keeken,
030 695 71 58 / gerard@vankeeken.org
voor de formaten en kosten.

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.

Berichten vanuit de bestuursvergadering van de PCOB-KBO

N



De gezamenlijk bespreking hierover
was positief. Elk van de besturen zal
over zijn eigen begroting nog een
goedkeuringsbesluit moeten nemen
waarna ter vaststelling aan de ledenvergadering.
• Nu komen de bezorgers van KBO en
PCOB elkaar in de wijken bij het rondbrengen van Regenboog nog tegen.
Dat is bepaald niet efficiënt en past
ook niet meer in het kader van onze
samenwerking. Stap voor stap zullen
wij naar gezamenlijke verspreiding
en bezorging van de Regenbogen overgaan. Wanneer een bezorger er mee
ophoudt, gaan we de wijk herverdelen met één bezorger.
• Het gezamenlijke koffiedrinken
bij Abrona/Johannes aan de Montaubanstraat in juli was ook dit jaar
weer een succes. Geopperd wordt dit
vaker te doen, bijvoorbeeld eenmaal
per kwartaal. Dit zal met onze gezamenlijke evenementencommissie
worden besproken.
• Gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Vier jaar geleden hebben de ouderenbonden een verkiezingsdebat met
de raadsfracties in de raadszaal georganiseerd. De ervaringen waren zeer
positief, daarom ook volgend jaar in
februari een verkiezingsdebat. Wij
houden u hiervan via de mail (KBOPCOB Zeist info) en in Regenboog op
de hoogte.
Gerrit Jonkman

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 info.
Wij werken als plaatselijke KBO en
PCOB al ca. drie jaar samen en dat gaat
naar ieders tevredenheid!
• Het samengaan gebeurt inmiddels 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. Eén en
ander hebben wij neergelegd in een
samenwerkingsconvenant waarmee
de vergadering eensluidend akkoord
is gegaan waarna de ondertekening
door de beide voorzitters en secretarissen plaatsvond.

• Gerard van Keeken had voor zowel
KBO als voor PCOB een conceptbegroting voor 2018 opgesteld.

NB. Uw e-mailadres gewijzigd of nog
niet doorgegeven? Graag alsnog doen!
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Berichten
Terugblik Provinciale Ontmoetingsdag

Vanuit de zaal kwamen wel verontrustende geluiden dat er zorgen zijn dat de
C in PCOB minder zou worden. Buddenberg geeft aan dat dit punt nadrukkelijk
op de agenda staat. Hij zegt ook dat de
afdelingen zelf kunnen/mogen bepalen
hoever de samenwerking tussen de
PCOB en de KBO vorm gaat krijgen. Per
plaats is dat heel verschillend.
Vanuit Zeist heb ik aangegeven dat
wij in de samenwerking met de KBO al
heel ver zijn en dat wij in onze laatste
bestuursvergadering het convenant
tot samenwerking hebben getekend.
Ook heb ik daarbij gesteld dat we niet
moeten vergeten dat we verschillend
kunnen denken en handelen maar dat
we allemaal dezelfde God hebben en
van daaruit de samenwerking kunnen
aangaan.
Hierna was het tijd voor het middagprogramma waarin het koor Route 66
uit Maarssen voor ons optrad. Route 66
is een weg van Oost naar West, dwars
door de Verenigde Staten van Amerika.
Onder leiding van de dirigent brengt dit
koor liefdes- en slavenliedjes ten gehore. Ook werd er diverse keren samen
gezongen. Het was een mooie afsluiting
van deze fijne, gezellige dag.

Op 4 oktober jl. werd de dag geopend
door de voorzitter Cock Hoogerbrugge,
van de afdeling Woerden.
Na de opening werden we welkom
geheten door burgemeester Molkenboer
die de presentatie van 'zijn mooie stad
Woerden' vergezeld liet gaan van een
filmpje.
Hierna kwam de ziekenhuispastor Marinus van de Berg aan het woord met het
thema 'Voltooid leven of een leven met
teveel gemis…?' Er is veel gemis in het
leven als je ouder wordt, mensen om je
heen vallen weg en contacten worden
moeilijker gelegd.
Zoeken we elkaar wel op, durven we te
vragen om steun en hulp. Uit de lezing
kwam vooral naar voren dat het niet
gaat om iets te doen, maar of je er
wilt zijn. Luisteren naar de ander, meeleven, er zijn, dat is pas belangrijk.
Na de middagpauze met een heerlijke
lunch hebben we kennis gemaakt met
de nieuwe voorzitter van de PCOB, de
heer Rik Buddenberg. Hij heeft ons
meegenomen in de ontwikkelingen binnen de PCOB en de samenwerking met
de KBO. Het ledenaantal van de landelijke PCOB loopt sterk terug, er zijn
nu nog ongeveer 75 duizend leden. De
ouderen vallen weg en de jongere senioren voelen zich niet geroepen om lid
te worden. Daarom is de samenwerking
met de KBO zo belangrijk, samen staan
we sterker, vooral ook op het gebied
van de belangenbehartiging richting de
landelijke politiek.

Nel de Niet-Verwoerd
Herinnering nieuwe bestuursleden
In de Regenboog van augustus-september heeft ons nieuwe bestuurslid Jan
van Beek zich voorgesteld. In zijn bijdrage heeft hij ook een oproep gedaan
voor nieuwe bestuursleden die dringend
-8-

De contributie bedraagt € 36,50 voor
een individueel lid en € 59,50 voor een
leefverband. Overmaking naar rekeningnummer NL50 INGB 000 260 6771 t.n.v.
PCOB afd. Zeist. Graag het lidnummer
dat op de acceptgirokaart staat op uw
overmaking vermelden.
Bij voorbaat onze dank!

nodig zijn. Graag brengen wij zijn oproep nogmaals in herinnering.
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.
Helaas hebben we tot nu toe geen enkele reactie ontvangen dus hierbij een
herhaling van deze dringende oproep.

Afdelingsmutaties
Nieuw
Mevrouw R.I. Iraisquin – Jaarsma.
We heten u van harte welkom en wensen u een fijne tijd toe bij de PCOB
Overleden
Mevr. M. Westeneng, mevr. E. de JongBeekhof, dhr. J.M. Buijze, mevr. E.P.
Buijze-de Bruijne en mevr. J. van de
Brink-Slotboom.
We wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van deze verliezen.

Betaling contributie 2018
Begin november heeft u van PCOB
Utrecht de acceptgirokaart voor de
betaling van de contributie 2018 ontvangen.

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
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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

Waar wilt u wonen
over 10 jaar?



De conferentie (T)huis van de Toekomst zal worden gehouden
op donderdag 25 januari 2018 in de raadszaal van de gemeente Zeist.
Tijd van 14.00 /17.00 uur; vanaf 13.30 staat koffie en thee klaar.

W

aar zal u thuis zijn over 10 jaar? Zou ik misschien op een dag naar een
verpleeghuis moeten? Hoe kan ik mijn huidige woning levensloop bestendig
maken? Er leven misschien vragen bij u over uw thuis, uw woning en het
wonen in de toekomst.
Tijdens de conferentie '(T)huis van de Toekomst' kunnen we er met elkaar van gedachten over wisselen. Een aantal inleiders zal met u in gesprek gaan over deze
onderwerpen. Dhr. Peter Weeda van Warande zal u meenemen naar het verpleeghuis
nieuwe stijl. Dhr. Camiel Schuurman zal namens de woningbouwverenigingen met u van
gedachten wisselen over de woningen in Zeist, het (T)huis van de Toekomst.
In Zeist zijn ook voorbeelden te vinden van nieuwe woonvormen waar community centraal staat. Daarover kunt u ook in gesprek gaan.
De inleiding van de middag gaat over (T)huis van de Toekomst. Daarna zullen de
verschillende inleiders in een korte presentatie u uitnodigen in een workshop met hen
in gesprek te gaan in verschillende zalen van het gemeentehuis. De afsluiting van de
middag wordt verzorgd door wethouder Marcel Fluitman. Hij zal de workshops kort
samenvatten en daarna de middag afsluiten.
Tot slot is er gelegenheid om met elkaar van een drankje en een hapje te genieten.
De conferentie wordt georganiseerd door KBO-PCOB, ASZ, de Marokkaanse gemeenschap, AZ, de gemeente Zeist, Warande en de Woningbouwverenigingen.
Deze bijeenkomst is niet alleen voor onze leden, maar voor alle senioren van Zeist.
In de Nieuwsbode zult u begin januari 2018 informatie vinden over deze conferentie.
Namens de KBO–PCOB zijn Jan van Beek en Lia van Dijk betrokken bij de organisatie.
Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen.
Lia en Jan

- 11 -

Weet wat u slikt?!
Wilt U weten hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan veilig en goed gebruik
van medicijnen? Bent u benieuwd of fysiotherapie veilig is bij medicijngebruik?
Dat werd op dinsdagmiddag 31 oktober 2017 in het Binnenbos in Kerckebosch
aan de leden van de KBO/PCOB, ASZ en de Marokkaanse ouderen met elkaar
besproken.

N

a het welkom door Hans Burgmans, oud-huisarts te Zeist, gingen er twee
workshops van start. Aan het eind van de middag bedankte wethouder Marcel
Fluitman ieder voor zijn/haar inbreng. Hij benadrukte dat het zeer belangrijk is dat deze informatie gedeeld wordt met vele senioren.

Foto: Lia van Dijk

De inhoud van de 1e workshop
Veel oudere mensen slikken medicijnen en er zijn veel vragen over het veilig en goed
gebruik ervan. Deze vragen variëren van: kan ik de vrij verkrijgbare middelen van
een drogist zonder bezwaar gebruiken, kan ik alles eten en drinken in combinatie
met geneesmiddelen of waarom krijg ik steeds een ander doosje. En waarom en wanneer moet ik voor geneesmiddelen betalen tot wat moet ik doen als ik het allemaal
niet meer overzie of niet goed begrijp? Al deze vragen werden besproken tijdens
deze workshop. De workshop werd gegeven door apotheker Bart Kerkhof en Ellen
Jansen, projectleider Weet Wat U Slikt?!

- 12 -

Foto: Lia van Dijk

De inhoud van de 2e workshop
Soms hebben patiënten bepaalde klachten of symptomen die samenhangen met
of het gevolg zijn van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Daarom kan
het belangrijk zijn dat de fysiotherapeut weet welke geneesmiddelen zijn of haar
patiënten innemen. Er zijn bijwerkingen bekend waardoor patiënten minder zin
hebben in bewegen of het bewegen veel moeilijker maakt. Daarom is het van belang
dat de fysiotherapeut weet heeft van de belangrijkste groepen geneesmiddelen,
hun werkingen en bijwerkingen. Deze workshop werd gegeven door fysiotherapeut
Marianne Veenema.
De deelnemers konden beide workshops achter elkaar bezoeken. Er was gezorgd voor
pannenkoeken en een hapje en drankje. De inhoud sprak de deelnemers reuze aan.
Tevreden en met veel informatie ging men aan het eind van de middag weer naar
huis.
Lia van Dijk
Marcel van der Vaart
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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

Bridgen in Zeist



I

n de vorige editie van 'De regenboog' stond er een berichtje met de titel 'Thuisbridgers in Zeist'. Wellicht is uw interesse gewekt voor het bridgen en kent u de
spelregels. Er is eveneens de mogelijkheid lid te worden van een bridgevereniging in Zeist. Er zijn bridgeverenigingen, die in de middag spelen en andere in de
avond.
Op maandagmiddag wordt gespeeld, in competitieverband, in het gebouw 'De Koppeling' in de Clomp. De start is om 13.30 uur en eindigt circa 16.45 uur. (Bridgevereniging 'Het Hollebloc') U speelt aan 6 verschillende tafels (per tafel 4 spellen) en ontmoet dus 6 verschillende paren. Aan iedere tafel worden dezelfde spellen gespeeld.
Het gaat er dus om te trachten het beste resultaat per tafel te behalen. Er wordt in
3 lijnen gespeeld. Ieder lid begint in de C–lijn en de beste paren per lijn promoveren
na 5 zittingen. Met name in de C- en B–lijn staat gezelligheid voorop, de A-lijn is vaak
ook prestatiegericht. Het belangrijkste is de ontmoeting met anderen (gemiddelde
leeftijd van de leden ligt rond de 75 jaar) en om de hersenen actief houden. U kunt
spelen met een vaste partner (samen met een partner lid worden) of u wordt gekoppeld aan een lid, die geen vaste partner heeft. Dit kan per middag verschillend zijn.
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven als lid, dat kunt u bellen met Wim Jacobs,
(300) 69 57 267.

Wie wil er mee met een trip naar Marokko?

G

raag wil ik via deze weg jullie enthousiasme toetsen voor een trip naar Marokko volgend jaar. In samenwerking met een reisbureau willen we vanuit de
stichting MSIVO een reis organiseren naar Marokko. Graag hoor ik of er onder
de lezers voldoende belangstelling is om zoiets te doen.
Met hartelijke dank,
Mohamed Akharouid, voorzitter Stichting MSIVO
makharoued@hotmail.com / 06 14 57 85 73 / www.msivo.nl
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Berichten

ZEIST
Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen
van mw. Nijland-Scheper, mw. Vroeghde Waard en dhr. H. van der Veer. Wij
wensen de nabestaanden veel sterkte
met het verwerken van dit verlies.

• De begroting 2018 wordt door de
leden goedgekeurd.
• Het aantal leden is momenteel 440.
(vanaf 1 januari 26 opzeggingen en
19 aanmeldingen). Besloten wordt de
contributie 2018 te handhaven op het
niveau van 2017. Dat betekent
€ 29,30 voor alleenstaanden en
€ 45,50 voor echtparen/samenwonenden. (incl. verzending Magazine.)

Algemene ledenvergadering KBO
Op donderdag 26 oktober vond de
algemene ledennajaarsvergadering
(ALV) van de KBO in Mariaoord plaats.
Er waren 26 leden aanwezig.

• De samenwerking op lokaal gebied
tussen de KBO en PCOB verloopt
prima. In de laatste gezamenlijke
bestuursvergadering is door beide
besturen een convenant over de
samenwerking ondertekend. Hierin
staat onder meer dat de besturen
gezamenlijk zullen vergaderen en
er is één gezamenlijke website en
informatieblad. Alle activiteiten (met
uitzondering van de algemene ledenvergaderingen) worden gezamenlijk
georganiseerd en zijn toegankelijk
voor alle leden van de KBO én PCOB.

• De voorzitter, Lia van Dijk, opende
met het voorlezen van het dagboekverslag van 26 oktober uit het boek:
'Het geheime leven van Hendrik
Groen'.
• Mw. Bijlsma en dhr. Pelle (niet aanwezig wegens ziekte) werden in het
zonnetje gezet voor alle keren dat
zij tijdens onze bijeenkomsten koffie
en thee hebben geschonken.
• Ook Dolf Kreijfelt werd bedankt voor
de PowerPoint presentatie, welke hij
ook vandaag weer verzorgt.

• Vanaf 1 januari 2018 zal onze financieel administrateur, Gerard van Keeken, ook de financiële administratie
van de PCOB op zich nemen.

• De notulen van de algemene ledenvergadering van 25 april werden
ongewijzigd goedgekeurd.

• De voorlopige data voor de komende
activiteiten werden doorgenomen.

• De financieel administrateur, Gerard
van Keeken, gaf een toelichting op
de begroting 2018 en het te verwachten resultaat over 2017. Beiden
geven een klein positief saldo.

• Over de advents-/kerstviering op 14
december en de nieuwjaarsbijeenkomst en IPAD activiteiten leest u
elders in dit blad.
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Onze leden hebben deze
lezing als zeer waardevol
ervaren.
Nog 2 telefoonnummers:
Informatie over vrijwilliger
thuis: 030-26 77 786
Informatie over steunpunt
mantelzorg: 030-69 25 319
Wim Jacobs

Foto: Lia van Dijk

Na de pauze, met een hapje
en een drankje, volgt een
presentatie over 'vrijwilliger
thuis' en 'Steunpunt Mantelzorg' door Annelieke de Ronde en Mieke Stouten. Beiden
van 'Meander Omnium'.
Het blijkt, dat 50% van
alle mensen in Nederland
vrijwilligerswerk doen en dat
gemiddeld 4 uur per week.
De vrijwilliger thuis is er
voor zelfstandig wonende
mensen, die tijdelijk hulp
nodig hebben. Dit kan zijn
voor klusjes, meedenken,
meegaan naar ziekenhuis,
een tijdelijk maatje of iets
dergelijks.
Deze vrijwilligers mogen
geen medische of financiële
handelingen verrichten. De
cliënten zijn zelf verantwoordelijk en nemen zelf
een beslissing.
Een mantelzorger zorgt voor
iemand, die hij kent. Dit is
onbetaald en meestal langdurig. Er is een sociale band.

Aandachtige toehoorders tijdens
de ALV op donderdag 26 oktober jl.

Opzeggen lidmaatschap KBO?
Hoe te handelen als u om welke reden dan ook
besluit uw lidmaatschap van de KBO op te zeggen?
In het voorkomende geval dient u dit vóór 15
december a.s. via de mail of telefonisch te laten
weten aan de ledenadministrateur, mw. Joke de
Ruiter, j.de.ruiter@planet.nl, tel. 69 50 609.
Waarom vóór 15 december? Dit omdat wij als afdeling de afdracht aan de
Provincie voor het hele jaar 2018 moeten voldoen
op basis van het ledenbestand eind 2017. Zeggen
mensen later op dan moet toch de afdracht aan de
Provincie betaald worden en dat kunt u voorkomen
door, mocht u onverhoopt besluiten uw lidmaatschap van de KBO op te zeggen, dit tijdig kenbaar
te maken bij de ledenadministrateur.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat
opzegging financiële gevolgen kan hebben als u
gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis/Achmea. Het voordeel
dat u krijgt vervalt bij opzegging van
uw lidmaatschap van de KBO.
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Het eerste Kerstfeest
Op het eerste kerstfeest brandden er geen kaarsen,
maar als feestverlichting was er wel die ene ster.
Er werd geen speciaal kerstconcert gegeven,
hoewel, die engelenzang, die hoorde je van ver!
Op het eerste kerstfeest versierde men geen bomen,
er was ook geen bijeenkomst in de kerk.
Hoewel, de herders gingen toch aanbidden,
een kerstnachtdienst dus, zomaar onder ’t werk.
Op het eerste kerstfeest gaf men geen cadeautjes,
relatiegeschenk, banket of flessen wijn.
Of toch misschien? God gaf aan zijn relaties
Zijn eigen Zoon, die middelaar wou zijn.
Na ’t eerste kerstfeest is er niet veel veranderd,
nog steeds weerklinkt hier de engelenzang.
En het cadeau, Gods grote kerstaanbieding?
Die geldt nog steeds voor ieder, levenslang!
Ina van der Beek
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Activiteiten dec. - feb.
1 dec. 10.00 uur
iPad café
4 dec. 15.00 uur
Film: Gold
14 dec. 10.30 uur
Adventsbijeenkomst KBO-PCOB
18 dec. 15.00 uur
Film: Florence Foster Jenkins
25 dec. 15.00 uur
Choral Evensong
26 dec. 15.30 uur
Kerstconcert organist Rien Donkersloot
			
en Pianist Wouter Harbers
		
1 jan. 15.00 uur
Film: Titel nog niet bekend
5 jan. 10.00 uur
iPad café
12 jan. 14.00 uur
Nieuwjaarsreceptie KBO-PCOB
				
15 jan. 15.00 uur
Film: Titel nog niet bekend
25 jan. 13.30 uur
Conferentie (T)huis van de
			
toekomst
2 febr.
5 febr.

10.00 uur
15.00 uur

iPad café
Film: titel nog niet bekend


Rozenstraat 20
Figi
Biltsche Hoek
Figi
Janskerk, Utrecht
St. Joriskerk,
Amersfoort
Figi
Rozenstraat 20
Maria-Oord,
Hortensialaan 30
Figi
Gemeentehuis,
het Rond
Rozenstraat 20
Figi

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

Verkiezingsdebat 2018

Foto: Carel de Wilde

E

en maand voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft er tussen de samenwerkende ouderenbonden en de gemeenteraadsfracties een zeer levendig
en goed verkiezingsdebat plaatsgevonden. Wederzijds waren de meningen
na afloop positief, vandaar dat ASZ, KBO-PCOB en de Marokkaanse gemeenschap de
gemeenteraadsfracties hebben uitgenodigd ook voor de gemeenteraadsverkiezingen
die worden gehouden op 21 maart 2018 een verkiezingsdebat te houden.
Dit debat zal plaatsvinden op woensdag 21 februari van 14.00 tot ca. 17.00 uur in
de raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u deze datum alvast noteren?
In de Regenboog van februari/maart en tussentijds via de mail zullen wij u hierover
verder informeren.
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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

