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Redactioneel

H

et jaar 2018 is al weer een maand oud als u deze editie van de Regenboog
ontvangt.We mogen terugzien op een mooie Adventsbijeenkomst en een
gezellige Nieuwjaarsreceptie. Fijn om elkaar op deze manier te mogen ontmoeten.
In deze uitgave staan weer een aantal bijeenkomsten genoemd die gaan plaatsvinden. Daarvan is de belangrijkste natuurlijk het verkiezingsdebat met de raadsleden
en de ouderenorganisaties van Zeist. De vorige keer een groot succes, dus komt allen
luisteren en meediscussiëren over een aantal belangrijke thema's.
In het volgende nummer kunt u een verslag lezen over de conferentie (T)huis van de
Toekomst die zal worden gehouden op 25 januari. Als redactie van onze Regenboog
zouden wij het buitengewoon op prijs stellen als u eens iets zou willen schrijven
over wat u bezig houdt of waaruit uw hobby bestaat. Wellicht leuk om eens te laten
weten hoe u de iPad-cursus heeft ervaren of wat u vond van een bepaalde bijeenkomst. Ook ideeën voor andere bijeenkomsten zijn van harte welkom.
Graag wensen we u weer veel leesplezier en we hopen u op een aantal van de
geplande bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
Het volgende nummer van de Regenboog verschijnt begin april.

Verwarring
Het zijn niet de dingen zelf
die ons in verwarring brengen,
maar onze meningen omtrent die dingen.
Daarom moeten wij, wanneer we gehinderd,
in verwarring gebracht of gekwetst worden,
niemand anders de schuld geven dan onszelf.
Filosoof Epictetus
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Terugblik

Adventsviering



De Adventsviering, met aansluitend een brunch was een mooie, inspirerende
ontmoeting van en voor onze leden. We mogen terugkijken op een goede viering
met elkaar.

D

e koffie/thee stond klaar in de Biltsche Hoek, wederom een gezamenlijke
viering met onze leden, welk dit zeer waarderen. Zo hoorden wij van de aanwezige leden. Bijna zestig leden hebben genoten van deze samenkomst waarbij
we oog hebben voor en met elkaar.
Met het thema: 'de Zon schijnt' gingen dominee Fre van Roest en Pastoor Harrold
Zemann ons voor waarbij de Bijbelteksten: Maleachi 3 vers 19-25 en het geboorteverhaal Lucas 2 vers 1-21 de leidraad waren. Ook via deze weg bedanken wij onze voorgangers voor de inspirerende woorden welke zij ons meegaven. Onder begeleiding van
pianist Wim Brunsveld werden gezamenlijk kerstliederen gezongen.
De brunch met overheerlijke koude en warme gerechten - voor elk wat wils - en de
daarbij behorende drankjes viel bij een ieder in de smaak. Afgesloten werd met een
toetjesbuffet, een ruime keuze in verschillende soorten en smaken.
Voldaan ging een ieder rond half twee zijns weegs. Degene die opgehaald waren,
werden weer thuis gebracht. Dit heeft prima gewerkt. Bedankt chauffeurs voor jullie
vrijwilligerswerk.
We mogen weer uitzien naar nieuwe ontmoetingen in 2018.

Foto: ????

Lia van Dijk en Jan van Beek
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Op 12 januari jl. waren er 31 leden
van zowel KBO als PCOB aanwezig en
8 gezamenlijke bestuursleden.



• Verder worden er mensen gevraagd
die aanvragen voor de Voedselbank
willen en kunnen beoordelen. Er
wordt gekeken wat de oorzaak van de
aanvraag is en welk oplossingstraject
eraan verbonden kan worden. Ook
onder ouderen zal er behoefte aan
zijn. Weet u iemand, die hiervoor in
aanmerking komt geef het dan door
aan Nel of Lia.
• Na de pauze bespreekt Lia de activiteitenlijst 2018. Alle activiteiten
worden in 'De Regenboog' vermeld.
• Gerrit Jonkman licht het verkiezingsdebat toe dat op 21-2 a.s. in het gemeentehuis wordt gehouden. Elders in
dit blad kunt u hier meer over lezen.
• Peter van der Arend licht toe dat Zeist
een voorbeeld in den lande is voor hoe
de samenwerking KBO-PCOB hier al
gestalte heeft gekregen. Er wordt regelmatig gevraagd hoe dat is gegaan.
Lia gaat hier in het land informatie
over geven.
• Ook de iPad cursussen zijn een voorbeeld in het land. De 14e cursus gaat
nu van start en de 7e samen met ASZ.
• Er klinkt applaus voor de dames die de
koffie/thee verzorgen: Ineke Reijven
en Gerrie Rosenboom.
• Jan van Beek is met Peter Cornelissen
ook iPad coach geworden. Elders in dit
blad leest u hier meer over.

• Nel de Niet opent de bijeenkomst en
wenst iedereen een gezond en gezegend 2018. Nel is dit jaar voorzitter
bij de KBO-PCOB vergaderingen.
• Dolf Kreijffelt verzorgt de videopresentatie van de activiteiten van het
afgelopen jaar en Lia van Dijk geeft
hierbij een toelichting. Zij memoreert
o.a. de mooie Adventsviering in de
Biltsche Hoek met ds. F. van Roest
en pastoor H. Zemann. Wim Brunsveld was weer de pianist en Jan van
Beek nam de mooie foto's. Er was een
uitgebreide lunch bij. Er zijn veel
positieve geluiden gehoord.
• KBO en PCOB Zeist hebben een convenant gesloten, trekken gezamenlijk op
en vergaderen samen. Lia geeft aan
dat als KBO en PCOB ook juridisch één
club zijn, het goed is dat er dan een
nieuwe voorzitter komt. Dringende
vraag: weet u iemand die hiervoor in
aanmerking zou komen, geeft u s.v.p.
de naam/namen door aan Nel of Lia.
• Komend jaar komt er een presentatie
over oude tradities en rituelen, in de
Josephkerk, door Joanneke Bosman en
Pastoor Harrold Zemann.
• Jan van Beek gaat over de website.
Het is nu één website voor KBO-PCOB
en hij is in ontwikkeling. Heeft u tips
en/of ideeën, geeft u die dan door via
het contactformulier op de website of
via de telefoon; een briefje schrijven
mag ook.

Dank aan alle leden die vanmiddag
gekomen zijn. Er is ruimte om nog na te
praten en voor straks 'wel thuis'.
Mariette Zandvliet
-5-

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

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

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.

Belastingservice



V

anaf het jaar 2001 is de Belastingservice ouderenbonden actief. Deze service
is bedoeld voor gepensioneerde leden van onze bonden: de KBO en PCOB.
Zij kunnen hulp krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte en het
regelen van zorg- of huurtoeslag. Er is een inkomensgrens om geholpen te worden
met het aangiftebiljet: voor alleenstaanden € 35.000 en gehuwden/samenwonenden
€ 50.000. Hiervoor is gekozen, omdat mensen met een bescheiden inkomen, weinig
andere mogelijkheden hebben voor hulp bij de belastingaangifte. De hulp is gratis.
De belastinginvuller kan wel een kleine onkostenvergoeding vragen voor bijvoorbeeld
reiskosten, portokosten en printkosten. Deze kosten mogen maximaal € 12 per adres
zijn en worden contant aan de invuller betaald.
Er is wel wat veranderd. Tot het jaar 2017 werd deze service door de belastingdienst
gesubsidieerd ( opleiding en bijscholing en documentatie). Dit is in het jaar 2017
opgehouden. In het jaar 2018 is de landelijke belastingservice vervallen. De mogelijkheid was om het per afdeling of op provinciaal niveau te organiseren. Bij ons is
gekozen voor Provinciaal (KBO) niveau, samen met de betreffende afdelingen van de
PCOB. De Huba’s ( hulp bij belastingaangifte) krijgen nog verdere voorlichting.
Indien U hulp wilt bij de belastingaangifte
Dhr. J. Bijma
Waterigeweg 82
Dhr. R.Vos
E.Casimirlaan 14
Mw. H. Hessing
Nijenheim 11-04
Mw. J. den Ouden L. de Colignyplein 11
Dhr. T. Niemeijer
Bachlaan 177

kunt u contact opnemen met:
030 693 38 88
030 692 01 62
030 695 64 26
030 691 96 88
030 636 47 88

Deze mensen hebben inmiddels een aantal jaren ervaring en hebben hun deskundigheid bewezen. We willen u er wel op wijzen, dat u zelf verantwoordelijk blijft voor
uw aangifte en de KBO en/of PCOB nooit aansprakelijk kunt stellen voor de gevolgen
van eventuele onjuistheden.
Namens de besturen van de KBO en PCOB willen wij bovenstaande medewerkers hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren en de bereidwilligheid ook in dit jaar
deze werkzaamheden voor u te willen verrichten.
Namens de besturen van KBO en PCOB afdeling Zeist
Wim Jacobs – secretaris
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Berichten
Commissie Lief en Leed
Helaas, heeft mevrouw van Leeuwen
uit Odijk te kennen gegeven dat zij per
2018 met de bezoekjes in Bunnik en
Odijk wil stoppen.
Ook mevrouw Harts gaat in 2018 niet
meer verder met de bezoeken. Zij bezocht Spathodea.
Beide dames, héél hartelijk dank voor
de tijd en aandacht die u hebt gegeven
aan het bezoeken van onze leden.
Mijn vraag: is er iemand te vinden om
dit over te nemen? Wilt u meer weten
dan kunt u contact met mij opnemen.
We wensen u alle goeds toe en veel
sterkte als het allemaal moeizamer
wordt.
Namens ons team wensen we u een
gezegend 2018.
Met vriendelijke groet,
Cock Couprie, 030 69 511 53

Jaarvergadering
We hebben inmiddels een datum vastgelegd voor de jaarvergadering. Deze
zal gehouden worden op woensdag 25
april, aanvang 14.30 uur. De locatie
waar dit zal worden gehouden is nog
niet bekend. In de volgende Regenboog die begin april uitkomt, kunt u
meer lezen over de invulling van deze
middag, maar zet deze datum alvast in
uw agenda.
Waar we u nadrukkelijk op willen
wijzen is het feit dat bij de jaarvergadering onze secretaris Gerrit Jonkman,
afscheid van ons zal nemen. Hij is dan
zes jaar onze secretaris geweest en
heeft heel veel voor ons betekend. We
zijn dus dringend op zoek zijn naar
een nieuw bestuurslid. Als Gerrit is
afgetreden hebben we nog maar twee
bestuursleden over waarvan ik, als uw
voorzitter, ook al enkele jaren op zoek
ben naar een opvolger.
We zijn als KBO-PCOB op weg om één
bestuur te gaan vormen maar dan kan
het natuurlijk niet zo zijn dat er maar
twee leden vanuit de PCOB deel uit
gaan maken van dat bestuur. Dat moet
toch onze eer te na zijn. Denk er alstublieft over na of dit iets voor u kan zijn
of dat u iemand kent die hier geschikt
voor is. Geef de namen aan ons door, u
hoeft er niet zelf op af te gaan. Alvast
heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Nel de Niet-Verwoerd

Contributie PCOB 2018
Van onze nieuwe financiële administrateur, Gerard van Keeken, hebben we informatie gekregen, dat velen de contributie al hebben overgemaakt, waarvoor
hartelijke dank! Echter ruim honderd
leden moeten dat nog doen. Elk jaar
zijn we namelijk een flink bedrag kwijt
aan het versturen van herinneringen.
Daarom voor zover nog niet overgemaakt, graag uw medewerking!
De contributie bedraagt € 36,50 voor
een individueel lid en € 59,50 voor een
leefverband. Overmaking z.s.m. maar
uiterlijk 28 februari naar rekeningnummer NL50 INGB 000 260 6771 t.n.v.
PCOB afd. Zeist. Graag het lidnummer
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man, mevr. M.J. Haverkamp-la Fleur en
dhr. A.J. Terlouw. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte toe bij het
verwerken van deze verliezen.

dat op de acceptgirokaart staat op uw
overmaking vermelden.
Afdelingsmutaties
Nieuw - dhr. W. van Vliet en mevr. E.T.
Paats-van Riet. Wij heten U van harte
welkom en we hopen dat u een fijne
tijd toe bij de PCOB.

Correctie
In de vorige Regenboog stond de naam
van ons nieuwe lid verkeerd gespeld.
Dat moet zijn: mevrouw R.I. Irausquin –
Jaarsma. Onze excuses hiervoor.

Overleden - mevr. H.E. van Riet, mevr.
A.E. Landstra-Elsinga, dhr. E. Schuur-

Verkiezingsdebat
seniorenorganisaties gemeenteraadsfracties

O

p woensdag 21 maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Een
maand daarvoor zal er tussen de seniorenorganisaties en de gemeenteraadsfracties een verkiezingsdebat worden gehouden.
Dit debat met Nel de Niet als middagvoorzitter en Gijs Wildeman als gespreksleider
zal op woensdag 21 februari van 14.00 tot ca. 16.30 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis plaatsvinden. Ontvangst met koffie/thee om 13.30 uur. Het wordt een
levendig debat met de raadsfracties, gemengd tussen het publiek en waar iedereen,
dus ook u, ongedwongen zijn reactie kan geven.
Vragen die onder meer gesteld kunnen worden: wat gaan de raadsfracties specifiek
voor de senioren doen en/of wat vinden zij voor senioren het belangrijkst?
Voor het debat is geen inschrijving nodig, iedereen, ook zij die (nog) geen lid zijn,
zijn van harte welkom!
Degenen van wie ik een E-mailadres heb, ontvangen voor het debat nog uitvoerige
informatie.
Gerrit Jonkman
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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

Berichten vanuit de bestuursvergadering van de PCOB-KBO

O

p dinsdag 28 november 20.00
uur volgde, nadat elk bestuur
afzonderlijk heeft vergaderd,
de gezamenlijke vergadering onder
voorzitterschap van Lia van Dijk. Hieruit
samengevat de volgende info.
• Met ingang van de volgende vergaderdatum, 23 januari, is er geen
voorbespreking meer van elk bestuur
afzonderlijk, maar wordt direct gezamenlijk vergaderd
• Die vergadering zal grotendeels
worden aangewend voor een visieontwikkeling: waar willen we eind 2018
staan en waar over 5 jaar
• Peter v.d. Arend doet uitgebreid
verslag van de activiteiten van de
iPad cursussen en het iPad café. Het
afgelopen jaar zijn 80 leden opgeleid:
30 van KBO-PCOB, 50 van ASZ en 10
inlopers. Voorwaar een succes!
Van de vorige jaar gedrukte 100 iPad
boekjes zijn er inmiddels 80 tegen de
drukkosten van € 10,00 per exemplaar verkocht. Met de uitgave van
een nieuw, geactualiseerd iPad boek
wordt akkoord gegaan.



De eerste stap wordt gezet om de
iPad cursussen ook open te stellen
voor hen die geen lid zijn: € 20,00
voor 4 lesmorgens en als men lid
wordt teruggaaf van dit bedrag.
Ook zal worden gestart met een 'opfriscursus'.
Het bestuur spreekt zijn waardering
uit voor de enthousiaste inzet van
Peter v.d. Arend en is er zeer content
mee, dat ons bestuurslid Jan van Beek
zich er ook voor inzet.
• De evaluatie van de voorbereiding van
De Regenboog levert enige verbeterpunten op. Ook de vraag hoe kunnen
we de leden meer betrekken bij de
invulling van de Regenboog, bijvoorbeeld iets te schrijven over een
bijzondere hobby of interesse.
• De voorbereiding van de Adventsviering, Nieuwjaarsbijeenkomst, gezamenlijke voorlichtingsactie (“T) Huis
van de toekomst en het te houden
Verkiezingsdebat worden doorgenomen.
• Om 22.30 uur sluit Lia de vergadering.
Gerrit Jonkman

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

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

Prins Bernhardlaan 78
3738DR Maartensdijk
schilderkraan@gmail.com



14e iPad cursus
Deze uitnodiging is bestemd voor de
KBO- en PCOB leden die nog niet over
een iPad beschikken.
Bent u inderdaad nog niet digitaal, dat
wil zeggen dat u nog geen computer,
laptop, tablet of iPad gebruikt, dan
nodigen wij u graag uit om kennis te
maken met de 'digitale wereld' via de
iPad in Februari op donderdagmorgen 15
en 22 februari, 8 en 15 maart 2018 van
10.00 tot 12.00 uur in het Emmaus Parochie Centrum, Rozenstraat 20 te Zeist.
Attentie!!
Op woensdagmorgen 21 februari en
7 maart wordt een iPad Opfris cursus
gegeven voor leden en niet leden met
een eigen iPad van 10 tot 12.uur in het
Parochie Centrum Emmaus.
Thuis beschikt u over een WiFi modem
van een internetprovider zoals Ziggo,
UPC, Telfort of KPN.
De KBO-PCOB iPad cursus
Tijdens de ochtend bijeenkomsten kunt
u zien en ervaren hoe gebruiksvriendelijk de iPad is. U leert een e-mail adres
aanmaken en e-mailen. Ook websites
worden besproken en foto’s maken
en versturen. Zelfs beeldbellen wordt
behandeld. Als uw interesse is gewekt,
dan kunt 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. Leden met een eigen iPad
zijn ook welkom.
Ook wordt aandacht gegeven aan het
gebruik van de smartphone nl de Apple
iPhone.
Geen verplichtingen
Na een maand levert u de iPad weer
in. U kunt dan eventueel via het AMAC
Centre in Zeist een iPad bestellen en
gebruik maken van de daarbij behorende service en ondersteuning. Het
hoeft natuurlijk niet: u bent tot niets
verplicht. Voor de ochtendcursus en de
koffie of thee worden geen kosten in
rekening gebracht.
iPad-coaches
De cursussen worden gegeven door de
iPad-coaches: Peter van der Arend (docent), Math. Janssen, Miep Nootebos,
Marlene Hogeboom, Peter Cornelissen
en Jan van Beek. Tijdens de cursus
wordt koffie of thee geserveerd door
Ineke Reijven.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het formulier rechts te sturen naar Peter van der
Arend, Voorheuvel 25e, 3701 JA Zeist.
Tel. 030 691 85 35 of naar zijn E-mailadres: pcm.arend@ziggo.nl
Het aanmeldingsformulier staat ook
op de gezamelijke website van KBO en
PCOB: www.kbo-pcob-zeist.nl
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Aanmeldingsformulier

14e iPad-Cursus / 1e Opfriscursus Februari-Maart 2018
Let op:
• Vul het formulier volledig in. Ook voor de iPad-Opfris cursus.
• U krijgt een leen iPad-tablet iOS 11 tot uw beschikking voor een maand.
• Voor de Opfriscursus komt u met een eigen iPad met iOS 11
Voorletter(s) + Naam					

m/v

Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Tel nr.				

Geboortedatum

Ik ben lid van de KBO/PCOB (S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
Lid nr.				

(wordt eventueel door het secretariaat ingevuld)

U bent welkom in het Emmaus Parochie Centrum Rozenstraat 20 te Zeist
 15 - 22 februari en 8 - 15 maart 2018 / 's ochtends van 10.00 - 12.00 uur
 Opfriscursus 21 februari en 7 maart 2018 / 's ochtends van 10.00 - 12.00 uur
Met leen iPad/eigen iPad + iOS11 (s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is)
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Ouderenmishandeling



"Ik had op geen enkele wijze door dat ze misbruik van mij maakte.
Wij kennen elkaar jaren en maakten regelmatig een praatje."

A

an het woord is mevrouw Vermeulen, 79 jaar. Financieel misbruik is een
vorm welke voorkomt, een verhaal ter waarschuwing."Twee jaar geleden
brak ik mijn heup. Mijn zoon woont in Alkmaar en mijn dochter in Australië.
Wij waren blij dat de buurvrouw sinds die tijd wilde helpen met onder andere de
boodschappen. Achteraf zien wij dingen waarvan wij nu weten dat er een belletje
had moeten rinkelen. De eerste keren dat zij boodschappen deed schoot ze het voor
en maakte mijn zoon het geld naar haar over. Maar al gauw vroeg ze of ze mijn pasje
kon krijgen.Dat snapte ik, dan hoefde er niets verrekend te worden. Ik merkte wel
dat ze vaak vergat om het bonnetje mee te nemen. Of ze nam aanbiedingen mee,
twee voor de prijs van één. Op zich lief, maar ik had er niet om gevraagd. Achteraf
weet ik dat zij het gratis product dan voor zichzelf mee nam."
In verband met de belastingaangifte ging het balletje rollen. De zoon concludeerde
dat er bedragen gepind werden. Na controle kwamen ze erachter dat er soms wekelijks voor € 40 à € 50 extra aan boodschappen afgerekend werd.
Mevrouw Vermeulen: "Mijn zoon was woedend, ik was vooral verdrietig. Zo’n aardige
vrouw, wie had dat verwacht, zoiets doe je toch niet?" Via de wijkagent kregen wij
het telefoonnummer van Veilig Thuis. Zij hebben met ons meegedacht en adviseerde om een aparte rekening te openen met een apart pasje. Wekelijks wordt er € 50
gestort en rood staan kan niet. Ook vraag ik nu naar de aankoopbonnen. Het contact
is wel veranderd ja, maar wat kan ik anders?”
(De naam van mevrouw Vermeulen is gefingeerd)
Wat is ouderenmishandeling?
Dit is gedrag door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Voorbeelden zijn
het stevig beetpakken als de oudere niet luistert, ongevraagd beslissingen nemen
of eigen boodschappen doen van het huishoudgeld van de oudere. Vaak begint het
klein, maar kan van kwaad tot erger worden. Een oudere geeft vaak niet aan dat hij
hiermee te maken heeft.
Bij mishandeling kan het gaan om lichamelijke, psychische of seksuele zaken en/of
verwaarlozing. Jaarlijks krijgt ± 1 op de 20 er mee te maken.
De plegers kunnen partners, kinderen of kleinkinderen zijn. Maar ook te zwaar belaste mantelzorgers of professionele verzorgers. Deze praktijken stoppen niet vanzelf.
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Wat kunt u als slachtoffer doen?
Twijfelt u over hoe mensen met u omgaan? Praat er over met iemand die u
vertrouwt! De huisarts, een buurvrouw,
een familielid of een andere bekende.
Het is belangrijk dat u uw zorgen deelt
en samen kunt u bespreken of er daadwerkelijk iets aan de hand is.
U kunt ook bellen met Veilig Thuis: u
overlegt met een deskundige medewerker die naar uw verhaal luistert.
U zet de situatie samen op een rij
en bespreekt wat er moet gebeuren.
Professionele hulp is zeker mogelijk. U
krijgt hulp, ook als u uw naam liever
niet noemt.

Tips om het misbruik bespreekbaar
te maken
• Zorg dat de oudere zich op zijn gemak
voelt;
• Zorg dat u zelf rustig blijft;
• Zorg dat u rust inbouwt zodat de
oudere alles op zich in kan laten
werken;
• Zorg dat u niet (te) snel met een
eigen oordeel komt;
• Zorg dat de oudere ook zijn visie en
mening geeft.
Als u zich zorgen maakt en niet weet
wat u kunt doen, kunt u bellen met
Veilig Thuis. Ook als u twijfelt.

Wat kunt u als omstander doen?
Veranderingen in het gedrag, uiterlijk
of omgeving kunnen duiden op mishandeling, maar er kunnen ook andere
oorzaken zijn. Men kan verdrietig zijn
door een verlies of vermageren als
gevolg van ziekte. Ziet u veranderingen,
dan bent u vaak niet de enige die iets
merkt. Praat erover met iemand die de
oudere ook kent. Samen kunt u bepalen
wat u kunt doen.
Bespreek het ook met de oudere om er
achter te komen wat er precies aan de
hand is. De oudere kan zich schamen
en het verborgen willen houden. Uw
vermoeden kan onjuist zijn, toch is het
belangrijk om het gesprek aan te gaan.
Zelf of met hulp van een professional.
Als er wel sprake is van mishandeling,
kunt u samen de volgende stap bespreken of misschien zelf een oplossing
bedenken.

Informatie
Gemeentelijk Sociaal Team (telefoon
14030) website: www.zeist.nl/
inwoner/ondersteuning-en-zorg/
wmo-contact-en-spreekuren/
spreekuren-sociaal-team
of Veilig Thuis (0800-2000 gratis). Veilig Thuis is het meldpunt voor situaties
van ouder- en kindermishandeling &
huiselijk geweld, 24 uur per dag bereikbaar, anoniem melden kan ook.
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Berichten

ZEIST
Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen
van de heer J. de Vreede. Wij wensen
de nabestaanden veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.

vergoeding van € 0,19 per kilometer.
Denkt u, dat lijkt me wel iets, neem
dan contact op met ondergetekende
voor meer informatie. Want echt, het
bestuur kan niet alles zelf doen. U laat
ons toch niet in de steek, hè?

Nieuwe leden
De afgelopen maand mochten we de
volgende mensen welkom heten als
nieuw lid:
• de dames W. Bruggers, M. Oberndorff,
U. Fraümbs, A. Hilkens-Mulders,
J. van Gameren, E. Lachman,
G. Bakkenes,
• het echtpaar Den Hartog-Gijsbers en
• de heren B. Bruntink, F. Reijven,
C. Monshouwer en M. Roeder.
Wij wensen u een plezierige tijd toe
bij de KBO. Van harte welkom bij al de
activiteiten van KBO en PCOB.

Joke de Ruiter
030 – 69 50 609, j.de.ruiter@planet.nl
Contributienota 2018
Bij deze Regenboog ontvangt u uw contributienota 2018. Zoals in de Regenboog nummer 6 van 2017 al vermeld,
is de contributie van onze afdeling ten
opzichte van 2017 niet verhoogd. Voor
2018 bedraagt deze, wel verhoogd met
de opslag voor postverzending (landelijk) van het Magazine van KBO/PCOB,
€ 29,30 voor alleenstaanden en € 45,50
voor echtparen en samenwonenden.
Indien u ons heeft opgegeven het Magazine niet per post te willen ontvangen,
is uw bijdrage verlaagd met € 5,50.
U wordt verzocht uw bijdrage, zoals
onder op uw nota vermeld, zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk 28 februari 2018
over te maken op onze rekening: NL91
INGB 0000 2858 90 t.n.v. penningmeester KBO afdeling Zeist.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dringende Oproep!
Heeft u ook zo’n hekel aan niets doen
en doet u graag iets voor een ander? Nu
dan heb ik een uitdaging voor u. Wat is
het geval. Tot voor kort bezorgde het
echtpaar Nootebos de pakketjes met de
Regenboog bij de bezorgers. Vanwege
gezondheidsproblemen kunnen zij dit
niet meer doen. En u begrijpt het al:
we zoeken een vervanger, iemand die
beschikt over een auto en bereid is om
één keer in de twee maanden de pakketjes bij de bezorgers af te leveren.
Het mogen ook twee personen zijn, dan
kunt u het misschien bij toerbeurt doen.
U bent ongeveer twee uur bezig om de
pakketjes te bezorgen. En u hoeft het
niet voor niets te doen. U krijgt een

Gerard van Keeken,
financieel administrateur KBO en PCOB
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Samen haken
Samen haken aan de Grootste Gehaakte Deken
van de Wereld. Dat is saamhorigheid, gezelligheid
en verbinding.

I

k ben zaterdag 6 januari bij een bijeenkomst geweest waar je mee kon haken
aan de grootste gehaakte deken van
de wereld. Deze deken wordt in 2018, als
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa
is, gepresenteerd. Vervolgens wordt aan
deze deken of onderdelen ervan een goede
bestemming gegeven.

Het project staat voor veel meer dan een
recordpoging. "Het haken staat niet op de voorgrond, het gaat om het verbinden",
zeggen de initiatiefnemers van zorggroep
Palet uit Leeuwarden. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de deken door een
granny square te haken, een vierkantje van tien bij tien centimeter. Al die vierkantjes worden aan elkaar gehaakt tot warme dekens, waarvan de grootste deken ter
wereld wordt gemaakt. Volgens de initiatiefnemers van Palet symboliseren ze daarmee: "Het maakt niet uit wat je doet, al het kleine is van waarde en groeit uit tot
iets groots." Door het verbinden van vierkantjes ontstaan veelkleurige dekens. "Er zit
geen structuur in, maar juist dat maakt de dekens zo mooi", vindt Palet. "Het staat
symbool voor de diversiteit in de samenleving." In het Guinness Book of Records staat
het record nu op 8.000 dekens. Palet wil er 10.000 halen. Iedereen kan aanhaken,
alleen of in een groepje.
De bijeenkomst heeft mij doen afvragen of er bij de leden van KBO en PCOB afdeling
Zeist belangstelling is om ook zo'n groepje te vormen. Het lijkt mij gezellig om daar
met een aantal leden een bijdrage aan te leveren. Wij kunnen dan afspreken op een
centrale plek of bij ieder om de beurt thuis om granny squares te haken. Haaknaalden en restjes garen moet u zelf wel meenemen.
Als u mee wilt doen, bel mij dan op 030 695 71 58 of stuur een mailtje naar
lidy@vankeeken.org Ook kunt u mij hierop bereiken voor nadere vragen.
Verdere informatie over het project van Palet is te verkrijgen via
www.paletgroep.nl/samenhaken.
Lidy van Keeken
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Vakantieweek naar Westelbeers



N

a een geslaagde reis naar Lunteren vorig jaar, organiseert de PCOB-Driebergen-R,
voor 2018 een reis naar Westelbeers in Brabant. Er is gekozen voor 'Hotel Eigentijdserf' in de plaats Westelbeers, een prachtig vier sterren hotel. Uiteraard nodigen we
ook voor deze reis de KBO leden uit.
De reis van 12-19 mei 2018 is bedoeld voor mensen die voor zich zelf kunnen zorgen, er gaat
dus geen verpleging mee. Als u bij het lopen een rollator nodig hebt, is dat geen probleem.
U verblijft samen of alleen in een prachtige één of twee persoonskamer, inclusief algehele
verzorging. De hele dagtocht, twee halve dagtochten, alle entreegelden, de fooien, de reisbegeleiding en ook de heen en terugreis met de bus is bij de prijs inbegrepen. De drankjes
die u zelf bestelt, moeten bij vertrek afgerekend worden. De prijs voor een twee persoonskamer bedraagt dit jaar slechts € 562,50 p.p., voor de één persoonskamer € 650. Exclusief
annuleringsverzekering.
De reisleiding is weer in vertrouwde handen van Bram Dekker en Nel van der Meer. Voor
inschrijfformulieren en informatie kunt u terecht bij Nel van der Meer, Coolsmahof 4,
Driebergen, tel. 0343 51 40 79.
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Activiteiten febr. - april



2 febr.
5 febr.
15 febr.
19 febr.
21 febr.
		
22 febr.

10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
14.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

iPad café
Film: Titel nog niet bekend
iPad cursus beginners
Film: Titel nog niet bekend
iPad opfriscursus
Verkiezingsdebat
iPad cursus beginners

Rozenstraat 20
Figi
Rozenstraat 20
Figi
Rozenstraat 20
Gemeentehuis
Rozenstraat 20

2 mrt.
5 mrt.		
7 mrt.		
8 mrt.		
15 mrt.
19 mrt.
29 mrt.

10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
15.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

iPad café
Film: Titel nog niet bekend
iPad opfriscursus
iPad cursus beginners
iPad cursus beginners
Film: Titel nog niet bekend
Paasviering

Rozenstraat
Figi
Rozenstraat
Rozenstraat
Rozenstraat
Figi
Maria-Oord

2 april		 15.00 uur
6 april		 10.00 uur
25 april 14.30 uur

Film: titel nog niet bekend
iPad café
Jaarvergadering PCOB

Figi
Rozenstraat 20
nog niet bekend.

20
20
20
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.

Paasviering

D

onderdag 29 maart is er de paasviering in Mariaoord van 14.00-16.00 uur.
Voorgangers zijn ds. Fre Roest en pastoor Harrold
Zemann. In deze Goede Week, op Witte Donderdag, bereiden
wij ons voor op het naderende Paasfeest. Met elkaar bidden
en zingen geeft verdieping op deze dag. Onze voorgangers
zullen zeker, net als vorig jaar, onze inspirators zijn.
Van harte nodigen wij u uit om aan deze viering deel te
nemen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij
een kopje koffie of thee.
Jan van Beek / Lia van Dijk
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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

