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Redactioneel

I

n deze Regenboog treft u voor zowel de KBO als de PCOB informatie aan over de
komende jaarvergaderingen. Leest u die a.u.b. aandachtig door, daar staat veel
informatie in over de komende veranderingen. De beide besturen stellen voor om
de jaarvergaderingen in het vervolg gezamenlijk te houden. Alleen de financiële verslagen zullen nog apart blijven omdat er verschillende contributies geheven worden.
Dit heeft vooral te maken met de landelijke afdrachten die we als afdelingen moeten
doen. Zolang dit landelijk niet geregeld is zal dit zo moeten blijven.
Er staan twee mogelijkheden voor een reis in, een bedevaart naar Lourdes die een
week zal duren en een dagtocht naar Salland. Twee totaal verschillende reizen maar
beide zeer de moeite waard.
Ook treft u er een verslag in van het verkiezingsdebat dat we hebben gehouden met
de politieke partijen. Het was een interessante middag en een redelijke opkomst.
Het komende jaar hebben we vier koffieochtenden georganiseerd, verdeeld over
Zeist. Het leek ons goed om vaker de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten.
Schrijf ze in uw agenda, dan kunt u ze niet vergeten.
Zoals u ook kunt lezen gloort er hoop over de komst van een apotheek in het Diakonessen Ziekenhuis in Zeist zodat we niet steeds ’s avonds en ’s nachts naar het
Diakonessenhuis in Utrecht moeten rijden om de nodige medicijnen te halen. Het is
nog geen gelopen race maar er komen positieve geluiden vanuit het ziekenhuis. We
gaan er voor, samen met het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug die de initiatiefnemers ervan zijn.
Graag wensen we u veel leesplezier en graag tot ziens op één van de bijeenkomsten.
De volgende Regenboog verschijnt begin juni.

Foto: Max Nutters jr.

Doordenkertje
Loop behoedzaam en eerbiedig
Op je dagelijkse pad.
Al zou je een berg bedwingen,
Je kunt over een aardkluit struikelen.
Uit: Proviand voor onderweg
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Berichten vanuit de bestuursvergadering van de KBO-PCOB



O

p 23 januari was de eerste bestuursvergadering van de KBO/PCOB van het jaar
2018. Er was geen afzonderlijke vóórvergadering meer voor de KBO en PCOB,
maar er werd direct gezamenlijk vergaderd. In dit jaar is Nel de Niet (PCOB)
vergaderingsvoorzitter en Wim Jacobs (KBO), secretaris.
De activiteiten voor het jaar 2018 kwamen uitgebreid aan de orde: 21 februari verkiezingsdebat in het gemeentehuis, koffieochtenden, busreizen, Lourdesreis, paasviering
op 29 maart in Mariaoord (zie elders in dit blad). Via de Regenboog wordt u regelmatig
op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Jan van Beek (bestuurslid PCOB) verklaarde zich bereid als 'webmaster' en eerste aanspreekpunt voor onze gezamenlijke website te zijn. Alle informatie ten behoeve van de
website gaat via hem.
De algemene ledenvergaderingen, namelijk die van de KBO is vastgesteld op donderdag 26 april en van de PCOB op woensdag 25 april. Beiden in 'Mariaoord'. De intentie
werd uitgesproken om in de toekomst de algemene ledenvergaderingen gezamenlijk te
houden. Daarbij in het kort een paar agendapunten voor KBO leden, dan voor PCOB leden en daarna gezamenlijk vergaderen met ná de pauze een aantrekkelijke activiteit.
Er is nog ruimte in ons twee-maandelijks blad de 'Regenboog' voor adverteerders.
Indien u een kandidaat adverteerder weet, meldt het ons.
Uitgebreid is ook gesproken over onze 'toekomstvisie'. We doen al veel samen. Hoe
kunnen we dit verder 'uitbouwen'? Er is een daling van het aantal leden bij zowel de
PCOB als KBO. De vraag is hoe we onze toekomst zien. Hoe kunnen we (met andere
organisaties) het best de belangen van onze leden in Zeist blijven behartigen?
Het is moeilijk aan bestuurders en andere vrijwilligers te komen. Heeft u tijd of kent
u iemand, die binnen de KBO of PCOB actief wil zijn, meld het ons dan. Dit kan zijn
als bestuurder, maar ook als bezorger van de 'Regenboog', als lid van de 'evenementen
commissie' of de commissie 'lief en leed'. Besloten is om in een aparte sessie op 22 februari met elkaar over onze en uw toekomst te 'brainstormen'. Van de resultaten wordt
u uiteraard op de hoogte gehouden.
Wim Jacobs, secretaris
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Afscheid Dick Meinen



In de komende ledenvergadering van
april gaan we afscheid nemen van onze
penningmeester/ administrateur Dick
Meinen.

G

elukkig kunnen we zijn vertrek
opvangen door de talenten van
Gerard van Keeken, administrateur van de KBO en nu dan ook voor de
PCOB in te zetten. Dit past in het verder samen gaan van de twee seniorenorganisaties.
We zijn Dick dankbaar voor het werk
wat hij gedaan heeft, de penningen
bijhouden is zeer essentieel. Vanaf 2007
heeft hij het financiële gedeelte van de
PCOB voor zijn rekening genomen.
Bij zijn aantreden ging Dick direct over
op digitaal beheren van de administratie en zei het papieren kasboek
vaarwel. Nu krijgt Dick meer tijd voor
zijn hobby’s waarbij luisteren naar
orgelmuziek er één van is.
Door de liefde is hij in Zeist terecht
gekomen. We praten dan over 1973 toen
hij als gemeenteambtenaar werkzaam
was op de afdeling openbare werken
als administratief medewerker, Locatie
de Kosmos. Gezien zijn familieachtergrond van schippers, hij werd geboren
in Zaandam als zoon van een sleepbootkapitein, kreeg zijn leven hierdoor een
geheel andere wending. Niet meer op
het water, maar in de bossen van de
Utrechtse Heuvelrug. Iets waar hij nooit
spijt van heeft gehad.
Een leuke anekdote is dat hij indertijd
gevraagd is om lid te worden van de
PCOB door Jan van der Veen, destijds

directeur bij de Looborch, misschien
moeten we de mensen ook nu maar
weer zo benaderen om het ledenaantal
op te krikken.
Op een gegeven moment is Dick voor
zichzelf begonnen door een administratiekantoor te beginnen, helaas kreeg hij
nierproblemen en moest dialyseren, wat
toch wel de nodige problemen in combinatie met zijn werk opleverde.
Inmiddels beschikt hij alweer zestien
jaar tot volle tevredenheid over een
donornier. Hierdoor kon hij ook zijn
werkzaamheden weer oppakken.
We wensen Dick nog een goede tijd toe
samen met zijn echtgenote en kinderen
en danken hem voor het werk wat hij
voor de PCOB heeft mogen doen.
-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.

Bedevaart naar Lourdes



H

et Aartsbisdom van Utrecht organiseert voor de vierde keer een bedevaart
naar Lourdes. U kunt als lid van de KBO/PCOB hieraan deelnemen. Deze
bedevaart wordt gehouden van 28 april t/m 5 mei 2018. De pastoor van de
parochie Sint Maarten, Harrold Zemann, gaat ook mee en nodigt u van harte uit aan
te sluiten.
Op 17 april is er een kennismakingsavond om acht uur voor de pelgrims in Leusden,
Hamersveldseweg 51 in de locatie 'de Kom', ’t zaaltje naast de St. Jozefkerk aldaar.

We vertrekken in de ochtend op zaterdag 28 april (er zijn diverse opstapplaatsen)
per touringcar naar Tourcoing (treinstation in Noord-Frankrijk) en van daar uit gaat
de reis verder per TGV (hogesnelheidstrein). Rond 17.00 uur is de aankomst in Lourdes. In de dagen daarna zult u een inspirerende bedevaart meemaken met vieringen,
gesprekken, ontmoetingen en bezoek aan diverse bezienswaardigheden in en om
Lourdes. Onvergetelijk zal zijn de Eucharistieviering aan 'de Grot van de Verschijning'. Ook de Licht- en Sacramentsprocessie zijn indrukwekkend en sfeervol. En dan
de gezamenlijke internationale Eucharistieviering in de Pius X basiliek.

Datum: zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei.
Kosten: € 899,- (3-sterrenhotel, 2-persoonskamer)
Contactpersoon voor meer informatie: Willie van de Brug,
willievankooij@hotmail.com, tel. 06 214 102 86
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Berichten
Jaarvergadering PCOB
op 25 april in Mariaoord

In memoriam
Mevrouw C.M. (Cock) Schep-Spijker.
Zaterdag 16 maart is mevrouw Cock
Schep overleden, ze mocht de leeftijd
bereiken van bijna 93 jaar. Cock heeft
in het verleden veel betekend voor onze
PCOB. Zij is lid geweest van het bestuur
van 1992 t/m 2002. Lang geleden dus,
maar zij heeft zich vooral ingezet voor
de ledenwerving, daar was zij heel goed
in. Nadat zij uit het bestuur is getreden
heeft ze de ledenwerving nog lange
tijd voortgezet, het had haar hart. De
laatste jaren woonde ze in De Looborch
waar ik haar regelmatig heb bezocht en
dan hadden we het vaak over de PCOB.
Zij is in alle rust heen gegaan.

1 - Naar twee jaarlijkse
ledenvergaderingen KBO-PCOB
Op 25 april zullen wij voor de laatste
keer onze jaarvergadering houden zoals
wij jarenlang gewend zijn, één vergadering in april waarin o.m. het financieel
jaarverslag van het voorgaande jaar
en de begroting van het lopende jaar
aan de orde komen. Zie de hieronder
geplaatste uitnodiging/agenda voor de
vergadering op 25 april.
Wij gaan nu van één naar twee ledenvergaderingen per jaar, één in het
voorjaar voor de goedkeuring van het
financieel jaarverslag van het afgelopen jaar en één in het najaar voor de
goedkeuring van de begroting voor het
komende jaar.
Geheel passend in onze vergaande
samenwerking met KBO, zullen KBO
en PCOB niet meer elk afzonderlijk
de ledenvergaderingen houden, maar
gezamenlijk, te beginnen met die in het
komende najaar.
In de vergadering op 25 april zullen wij
hierover aanvullende informatie geven.

Afdelingsmutaties: februari/maart
Nieuw: dhr. G. Krans en dhr. G.A. van
Dijk. Wij heten u van harte welkom en
wensen u een fijne tijd toe.
Overleden
Mevr. L. Boerefijn-van den Berg, mevr.
M.M. den Hollander-Knibbe, dhr. J.
Kornaat, mevr. S. Strijbos-van Wijngaarden, dhr. D. Strijbos, mevr. P. KroonKruiswyk, mevr. O. Wildeman en mevr.
C.M. Schep-Spijker.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies
van een dierbare.

2 - Verzending jaarstukken
Tot nu toe werden gelijktijdig met de
Regenboog de jaarstukken bij de leden
bezorgd: de uitnodiging/agenda, het
verslag van de jaarvergadering, het
jaarverslag en het financieel jaarverslag van het voorgaande jaar plus de
begroting van het lopende jaar. Gezien
de daaraan verbonden reprokosten en
-8-

6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Naar gezamenlijke ledenvergaderingen KBO-PCOB: Eén vergadering
in het voorjaar voor het vaststellen
van de jaarrekening van het afgelopen jaar en één vergadering in
het najaar voor de vaststelling
van de begroting voor het komende
jaar.
8. Bestuurszaken:
Aftredend is bestuurslid Gerrit
Jonkman. Het bestuur is nog op
zoek naar een paar nieuwe leden.
Door het aftreden van Gerrit Jonkman blijven er nog slechts twee
bestuursleden over, mw. Nel de
Niet, voorzitter, en Jan van Beek.
Mw. Nel de Niet was vijf jaar geleden al 'aftredend'. Omdat er nog
geen kandidaat is gevonden, heeft
zij aangegeven nog even te willen
blijven.
9. Samenwerking, zowel landelijk als
plaatselijk, tussen PCOB en KBO
10. Begroting 2018
11. Diversen/Rondvraag
12. Pauze
13. Presentatie

mede uit een oogpunt van milieubewust
en duurzaam bezig zijn, hebben wij
besloten deze stukken niet meer bij u
thuis te bezorgen, maar de gedragslijn die de KBO al jaren volgt, over te
nemen:
• De uitnodiging/agenda wordt in de
Regenboog geplaatst;
• Idem: plus het concept-jaarverslag op
onze gezamenlijke website www.kbopcob-zeist.nl;
• De leden waarvan wij een e-mailadres
hebben ontvangen de jaarstukken via
de mail;
• Zij die hun e-mailadres alsnog aan het
secretariaat (gajonkman@ziggo.nl)
doorgeven, ontvangen die ook via de
mail;
• Geen e-mailadres: wanneer men er
prijs op stelt, kunnen de stukken
worden toegezonden;
• Alle jaarstukken liggen ter inzage /
verkrijging tijdens de jaarvergadering
voor u klaar.
Graag zien wij u op de vergadering op
25 april! Komt u met de auto? Dan kunt
u die gratis parkeren op het parkeerterrein achter de RK. Kerk.

Na de pauze om 15.30 uur, zal de bij
velen van u bekende Dick van de Kamp,
geboren en getogen in Zeist, een presentatie geven over de achtergrond en
de kenmerken van het Zeister dialect.
Hij zal ook ingaan op de bijnamen die
in Zeist bestonden. Arie uit Zeist komt
langs, bekend van de Nieuwe Zeister
Courant. En ook Nijntje Pluis is van de
partij. Eén en ander wordt ondersteund
met een Power Point presentatie en
mogelijk een korte film.

AGENDA JAARVERGADERING PCOB
25 april, 14.30 UUR
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de jaarvergadering op
19 april 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel jaarverslag 2017 en het
verslag van de kascommissie
5. Afscheid van Dick Meinen die
ingaande 1 januari jl. de financiële
administratie heeft overgedragen
aan Gerard van Keeken.

14. Sluiting.
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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

12 - 19 mei 2018
Vakantieweek naar Westelbeers

D

e PCOB - Driebergen-Rijssenburg, organiseert dit jaar een
vakantieweek naar Westelbeers
in Brabant. Er is gekozen voor 'Hotel
Eigentijdserf', een prachtig viersterren
hotel.

Uiteraard nodigen we ook voor deze reis
de KBO-leden uit. De reis is bedoeld
voor mensen die voor zich zelf kunnen
zorgen én voor mensen die van gezelligheid houden. Er gaat geen verpleging
mee. Als u bij het lopen een rollator
nodig hebt, is dat helemaal geen probleem.
U verblijft samen of alleen (dat is uw
keus) in een één- of tweepersoonska-



mer, inclusief algehele verzorging.
Een 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 € 562,50 p.p.,
voor een éénpersoonskamer € 650,-.
(Exclusief annuleringsverzekering).
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

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.

SLOOTWEG

LOODGIETERSBEDRIJF
ZEIST
SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk
tel. 030 695 9000

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

Prins Bernhardlaan 78
3738DR Maartensdijk
schilderkraan@gmail.com

Gloort er licht voor 24-uurs
apotheekservice DIAK Zeist?

H

et 'Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug' heeft samen met de Zeister seniorenorganisaties er op aangedrongen op het bieden van avond-, nacht- en
weekendservice van de ziekenhuisapotheek bij de Huisartsenpost (HAP) van
het Diakonessenhuis in Zeist.
Het platform vroeg vorig jaar november om daar prioriteit aan te geven en hoopt dat
dit in of onmiddellijk na het eerste kwartaal van 2018 gerealiseerd zou moeten kunnen worden. Zowel het bestuur als de apotheker van het DIAK toonden begrip voor
die wens en men zegde toe er aan te zullen werken. We weten dat dit ook gebeurd
is, maar kan het ook worden gerealiseerd?
Nu het eerste kwartaal van 2018 bijna afgelopen is hebben de seniorenorganisaties
het DIAK nog eens herinnerd aan de kwestie.
Arie Kliphuis, voorzitter van het 'Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug', is hoopvol
gestemd en wacht verdere berichtgeving af.
Wordt vervolgd.
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Busreis Salland

B

ij deze Regenboog behoort weer de aankondiging van de eerste busreis. We
gaan een dagtocht maken op woensdag 23 mei naar de Sallandse Heuvelrug
in Overijssel, een mooie toeristische route. Door het unieke karakter van het
gebied heeft het landschap de bijnaam 'Het Hollandsche Zwarte Woud' gekregen.
Met de touringcar maken we een prachtige rondrit met gids. Natuurlijk drinken we
onderweg eerst een kopje koffie met gebak in de Gasterij 'Zondag in Garderen'. Om
ongeveer twaalf uur zijn we in het Partyrestaurant 'Het Bonte Paard' in Holten en
krijgen we een driegangenmenu om daarna door te rijden naar het boerderijmuseum
'de Pothaar'.
We vertrekken om 8.30 uur bij Simarowa aan de Molenweg en 8.40 uur bij het
winkelcentrum De Clomp (bij AH). De kosten van deze dagtocht bedragen € 50,50,
inbegrepen zijn koffie met gebak, driegangenmenu, de entree in de Pothaar en fooi
voor de chauffeur.
Aanmelden d.m.v. onderstaande strook bij Joop Peters, De Clomp 1234, 3704 KL
Zeist en het gelijktijdig overmaken op de bankrekening NL91 INGB 0000 285 890
t.n.v. Penningmeester KBO Zeist met vermelding 'Busreis'.
Definitieve inschrijving vindt plaats na inlevering van de aanmeldingsstrook plus
betaling. NB: terugbetaling van reisgeld alleen wanneer annulering plaatsvindt tot
uiterlijk 5 dagen vóór vertrek.

Hieronder afknippen en inzenden aan bovenstaand adres.



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

Menu vegetarisch:

Opstapplaats: a. Simarowa b. De Clomp

Handtekening
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ja / nee

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Bridgen uit een koffertje



J

ohn van den Bremer is een jaar geleden als hobby begonnen met het organiseren van thuis bridgen door middel van een koffertje.'Bridgen uit het
koffertje' wordt inmiddels door velen met plezier gebruikt. Het geeft een
extra dimensie waarbij het wedstrijdelement behouden blijft. John is blij dat
hij zoveel geïnteresseerden hiermee een plezier kan doen en hoopt dat er meer
en meer bekendheid aan wordt gegeven.
Via de website www.kofferbridge.nl of via een email naar info@kofferbridge.nl
kan men een koffertje reserveren en, nadat men een koffernummer heeft ontvangen, is het in Zeist op te halen bij de Praxis en C’est Bon. De kosten bedragen €1,- per persoon. Het geld wordt besteed aan prijsjes voor de winnaars en
voor het in stand houden van deze methode. Door de belangeloze medewerking
van de Praxis en C’est Bon kan men zeven dagen per week terecht voor het
ophalen en terugbezorgen van zo’n spelkoffer.

Adreswijziging

Rijbewijskeuring



H

et adres voor de rijbewijskeuring in Zeist is gewijzigd.
Dokter Kaarsgaren, Wijkcentrum de Koppeling, de Clomp 19-04, 3704 KS
Zeist.
U kunt een telefonische afspraak maken via het mobiele nummer van dokter Kaarsgaren, 06 28 70 10 55. (bij voorkeur bellen op dinsdag of vrijdag). De keuringen vinden
plaats op de vrijdagmiddag en de zaterdagmorgen. Een keuring aanvragen is ook
mogelijk per e-mail: rkaarsgaren@ziggo.nl
De keuringskosten bedragen € 35,- (contant te betalen).
Mee te nemen naar de keuring:
• CBR-formulier (af te halen bij de Gemeente, ad +/- € 32,-);
• medicijnlijst;
• eventueel medische brieven (bij ingewikkelde medische problematiek handig);
• eventueel andere handige medische bescheiden zoals een diabetesboekje;
• urine.
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Verkiezingsdebat 2018

O

p woensdagmiddag 21 februari
heeft in de raadszaal van het
gemeentehuis een verkiezingsdebat plaatsgevonden tussen de seniorenorganisaties, publiek en de gemeenteraadsfracties. De organisatoren waren
ASZ, KBO-PCOB en de Marokkaanse
Ouderen Bond. Alle negen gemeenteraadsfracties waren met één of meerdere vertegenwoordigers aanwezig.
Nel de Niet was de dagvoorzitter en
de gespreksleiding was in de ervaren
handen van Gijs Wildeman. In haar openingswoord memoreerde Nel de Niet dat
vier jaar geleden de decentralisatie van
zorgtaken van het rijk naar de gemeenten zou plaatsvinden.
Dat waren taken die verband hielden

met de zorg voor ouderen, de WMO
en alles wat daarmee samenhangt, de
Jeugdzorg, inclusief de huisvesting voor
deze partijen. Daar hoorde natuurlijk
ook een behoorlijke bezuiniging bij. Wij
als gemeenten kunnen het toch allemaal beter en goedkoper dan het Rijk
was het uitgangspunt van dit Rijksbeleid. Ja, ja.
In de praktijk viel dat allemaal minder
gunstig uit dan gedacht. Ouderen moe-

ten langer zelfstandig blijven wonen,
de verzorgingshuizen kregen een ander
uitgangspunt of gingen sluiten. Mantelzorgers raken overbelast en de eenzaamheid onder ouderen neemt sterk
toe. Daarna vroeg Gijs Wildeman het
publiek om heel kort aan te geven wat
hen bezig houdt en wat vindt u echt nodig. De reacties gingen onder meer over
de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gevolgen
daarvan, verbetering van de veiligheid
van de burgers in Zeist, minder digitaal,
de eenzaamheid onder ouderen, de
noodzaak van een nachtapotheek, de
gewenste doorstroming op de woningmarkt en te weinig seniorenwoningen.
De fractievertegenwoordigers gaven
daarna aan wat zij specifiek over de
senioren in hun programma’s hebben
staan, waarna een discussie ontstond
tussen de fracties en het publiek over
met name Zorg (o.a. eenzaamheid) en
Wonen (o.a. te weinig doorstroming
en een te kort aan seniorenwoningen).
Omstreeks 16.30 uur werd het debat
met een woord van dank door Nel de
Niet afgesloten.

- 15 -

Berichten

ZEIST

De agenda is als volgt:
1 opening en mededelingen door de
voorzitter
2 vaststelling van de agenda
3 notulen van de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2017
4 mededelingen
5 vaststelling jaarverslag 2017
6 bespreking en vaststelling jaarrekening 2017 en verslag kascommissie
7 décharge aan het bestuur en de
penningmeester voor het gevoerde
financiële beleid
8 benoeming kascommissie
9 samenwerking KBO/PCOB en herziene begroting 2018
10 benoeming van mevrouw Hanneke
van Gameren als bestuurslid KBO
afdeling Zeist
11 wat verder ter tafel komt door de
leden
12 rondvraag en sluiting

Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van:
dhr. H. van Essen, dhr. G. Schouten,
mw. P. Hoonhout-Roobeek, mw. A. SmidVenniken en mw. A. Hilkens-Mulder.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Nieuwe leden
De afgelopen maanden mochten we
de volgende mensen welkom heten als
nieuw lid:
• de dames G. van Bohemen, H. SneepStolker en M. van Zanten-de Bakker
• de heren: C. den Boer en P. Humblet.
Wij wensen u een plezierige tijd toe
bij de KBO. Van harte welkom bij al de
activiteiten van KBO en PCOB.
Jaarvergadering KBO
Op donderdag
26 april a.s.
hebben wij
weer onze
algemene
voorjaarsledenvergadering. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Onderstaand treft u
de agenda aan.

PAUZE
Na de pauze staat het programma in het
teken van 'Artsen Zonder Grenzen'. Over
dit onderwerp zal een deskundige een
lezing geven en er is alle ruimte voor
het stellen van vragen.

Algemene Ledenvergadering KBO, afdeling Zeist, die gehouden zal worden op
donderdag 26 april 2018 om 14.00 uur in
Maria-Oord, Hortensialaan 30 te Zeist.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
(U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein achter de St. Joseph kerk).

De stukken voor de jaarvergadering,
o.a. het verslag van 26 oktober 2017
en het jaarverslag 2017, zijn te vinden
op de website www.kbo-pcob-zeist.nl.
U kunt deze stukken ook opvragen bij
het secretariaat.
Wij hopen op een grote opkomst.
16

Wijziging van uw E-mailadres doorgeven!

A



ls lid van de KBO-PCOB staat u vanzelfsprekend bij ons geregistreerd met uw huisadres. Velen van u staan daarnaast ook
geregistreerd met uw E-mailadres. De ledenadministrateurs
merken dat bij elektronische rondzendbrieven een fors aantal niet op
de plaats van bestemming aankomt. Vandaar het verzoek om bij wijziging van
uw E-mailadres dit aan ons door te geven.

Foto: Max N. Nutters jr.

KBO - mw. J. de Ruiter - j.de.ruiter@planet.nl
PCOB - dhr. H. Enserink - hjd.enserink@planet.nl

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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Filmfestival 'Kijk op veerkracht'
voor, door en over Senioren

T

er gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Gilde Zeist is er een bijzonder
filmfestival georganiseerd. Het bestaat uit een documentaire en 2 series van
5 mooie films met beroemde acteurs zoals Jane Fonda, Jeanne Moreau, Omar
Si, Judy Dench en Geraldine Chaplin.De films worden vertoond in ’t Lichtpunt (Boulevard 2a) op woensdagochtenden (van 9.30-12.00 uur, zaal open om 9 uur).

De documentaire 'Old passioned' is als opening van het festival te zien in het Torenlaan Theater op het jubileumfeest van 26 mei as. om 14.00 uur. Hierbij zijn filmmaker Hans den Hartog en enkele spelers aanwezig voor een toelichting. Elk van de tien
films raakt één of meer aspecten van 'veerkracht'. Er is steeds gelegenheid voor een
nagesprek o.l.v. ervaren gespreksleiders.
Er zijn losse kaarten te koop voor € 5,-, maar speciaal voor leden van ASZ, KBO-PCOB
en ANBO zijn er passe-partouts te koop voor € 20,- voor elke serie van vijf films. Kijk
hiervoor op: www.kijkopveerkracht.wordpress.com Een tip: Neem je lief, buurman of
vriendin mee of geef een passe-partout cadeau!
Het programma ziet er als volgt uit:
26 mei
Inleidende documentaire 'Old passioned', tijdens het Jubileumfeest
30 mei
'De laatste reis op zoek naar jezelf'.
6 juni
'Het verbond van haat en liefde'.
13 juni
'Zorg zonder medelijden' is een weldaad.
20 juni
'Levenskracht en vergankelijkheid', als Japanse kersenbloesem.
27 juni
'Ruwe bolster-blanke pit', de kwetsbaarheid van boos verdriet.
1 augustus
'Als zelfrespect je laatste drijfkurk is…'
8 augustus
'De waskaars droogt haar tranen pas als ze is opgebrand'
15 augustus
'Doodgaan doe je alleen, ieder op zijn eigen wijze'.
22 augustus
'Seksualiteit, geheime relaties en intimiteit verouderen niet'.
29 augustus
'De hoogste tijd om je grote droom waar te maken'.
N.B. In verband met de filmrechten noemen we geen titels,
maar vervangende thema’s.
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zorg voor het leven

Aanvullende zorg thuis
in de laatste levensfase

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun
leven het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving
blijven. Dat kan alleen als er voldoende hulp is van
familie en naasten. Wat is het dan een verademing
om terug te kunnen vallen op deskundige vrijwilligers
als de zorg u of uw naasten te zwaar wordt.

www.npvzeist.nl • tel. 06 105 153 37

Virtus Praktijk
Weer op zoek naar de zin van uw leven?
Rouwen hoeft u niet alleen te doen!
Ondersteunend contact bij rouw
na overlijden en rouw bij verlies
van gezondheid.

Anke de Jong-Koelé
06 420 740 72
info@virtuspraktijk.nl
www.virtuspraktijk.nl



Activiteiten april-juni
6 april 10.00 uur
9 april 15.00 uur
16 april 15.00 uur
17 april 10.00 uur
			
17 april 19.30 uur
25 april 14.30 uur
26 april 14.00 uur

iPad Café
Film: The Post
Film: The Lady in the Van
Koffieochtend Binnenbos
Hoog Kanje
Bestuursvergadering KBO-PCOB
Jaarvergadering PCOB
Algemene ledenvergadering KBO

4 mei 10.00 uur iPad Café
7 mei 15.00 uur Film: Bankier van het Verzet
21 mei 15.00 uur Film: Lion
23 mei
8.30 uur Busreisje Sallandse Heuvelrug
		 8.40 uur		
24 mei 14.00 uur Rondleiding in St. Joseph kerk
			 door Johanneke Bosman en
			 pastoor Harrold Zemann
1 juni 10.00 uur
4 juni 15.00 uur

Rozenstraat 20
Figi
Figi
Kerckebosch
Rozenstraat 20
Maria-Oord
Maria-Oord
Rozenstraat 20
Figi
Figi
Simarowa
Winkelcntr. De Clomp
Rozenstraat 20

iPad Café
Rozenstraat 20
Film: Vele Hemels boven de Zevende 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.

Koffieochtenden
We hebben besloten om dit jaar vier mogelijkheden aan te
bieden om samen een kopje koffie te drinken. Tot nu toe deden
we dit alleen bij Johannes op de Montaubanstraat, maar we
willen dit graag uitbreiden naar meer adressen.



De volgende data en plaatsen zijn:
• Dinsdag 17 april in het 'Binnenbos in Kerckebosch.
• Dinsdag 19 juni bij 'Johannes' op de Montaubanstraat.
• Donderdag 16 augustus in het 'Wijkinloophuis het Lindenhuis', Staatsliedenbuurt.
• Donderdag 24 oktober in 'De Koppeling' te Zeist-West.
Vanaf 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom.

