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In dit nummer van ons magazine kunt u weer kennis nemen van een aantal  
activiteiten die de komende maanden op het programma staan. Ook staan er  
impressies in van de reis naar Lourdes en van de jaarvergaderingen die we in 

april hebben gehouden.
U treft een verslag aan van Inica Loe over de Ontmoetingsbankjes die de afgelopen 
maanden in Zeist zijn geplaats. Zij legt uit waarvoor die dienen. We hopen dat u er 
ook gebruik van gaat maken als het zo uitkomt. Het ziet er heel gezellig uit op de 
foto.
Het is heel bijzonder dat we als KBO-PCOB ingeloot zijn voor een gratis busreis met 
de Museum Plus Bus in augustus. U kunt hierover alles lezen en u aanmelden voor 
deze reis. Deze busreis komt in de plaats van de normale busreis die we altijd in 
augustus organiseren.
We feliciteren de ASZ met hun vijfjarig bestaan en we nodigen u weer uit om een 
kopje koffie te komen drinken bij Johannes op de Montaubanstraat.
Ook kunt u iets lezen over de nieuwe privacywet, AVG - Algemene Verordening  
Gegevensbescherming. Voor u als persoon verandert er niet zoveel maar als vereni-
ging moeten we letten op de bescherming van de privacy van de gegevens die we van 
onze leden hebben. Daarnaast kunnen we niet zomaar foto’s op onze website plaat-
sen of in de Regenboog zonder uw toestemming. Als u dus iets tegenkomt waarvan u 
denkt, 'dat wil ik niet', laat het ons dan weten. Het zal voor iedereen even wennen 
zijn.
We hopen dat u weer zult genieten van deze Regenboog en wensen u een mooie 
zomer toe. 

Redactioneel
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Wil je een 
wonder zien?

Plant een woord van liefde in het 
leven van iemand anders. Voed 
het met een glimlach en een ge-
bed en kijk wat er gebeurt.

Max Lucado
Uit: Leven uit genade, Ark Media
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Op 29 maart hadden we weer een gezamenlijke paasviering in Mariaoord. 
Ongeveer 50 leden van de KBO en PCOB waren aanwezig bij deze viering, 
waarbij pastoor Harrold Zemann en dominee Fré van Roest voorgingen.

Onder het genot van een kopje koffie of thee werd uitvoerig met elkaar nagepraat 
over deze voorbereiding op het paasfeest.
• Op 6 april en 4 mei was in het parochiecentrum weer het iPAD café, waar leden 

met problemen met hun iPAD, terecht konden. We hebben subsidie aangevraagd 
bij het stimuleringsfonds ondersteuning zorg en welzijn van de gemeente Soest 
voor de aanschaf van 10 nieuwe iPAD's.

• Op 17 april was er een gezamenlijke bestuursvergadering van de KBO en PCOB.
• Op 25 mei  treedt de nieuwe wet inzake de privacy in werking. De bescherming 

van persoonsgegevens van onze leden werd uitvoerig besproken en vastgelegd in 
een protocol.

De komende activiteiten kwamen aan de orde:
• We zijn ingeloot voor de Museum Plus Bus. Deze gaat voor ons op 15 augustus naar 

het Drents museum in Assen.
• Op 24 mei is er een rondleiding in de St. Josephkerk ('de symboliek') door Harrold 

Zemann en Johanneke Bosman.
• In de loop van het jaar zijn er op verschillende plekken koffieochtenden voor onze 

leden. 
• Elders in dit blad vindt u verdere informatie.
Helaas hebben we tijdens onze vergadering van 17 april afscheid moeten nemen van 
ons bestuurslid Gerrit Jonkman (PCOB). Gerrit was een zeer gewaardeerd collega 
bestuurslid, die trouw, enthousiast en toekomstgericht was. Positief is, dat we een 
nieuw bestuurslid konden verwelkomen: Hanneke van Gameren(KBO), bij velen al 
bekend vanwege haar vele parochiewerk.
Op 25 april was de algemene ledenvergadering van de PCOB in Mariaoord. Daarin 
werd het aftreden van Gerrit Jonkman bekrachtigd. Na de pauze gaf Dick van de 
Kamp een presentatie over de achtergrond en kenmerken van het Zeister dialect.
De volgende dag, 26 april was de ledenvergadering van de KBO. (Besloten is in het 
vervolg altijd gezamenlijke ledenvergaderingen te houden.) Onze samenwerking, 
zowel lokaal als landelijk, kwam uitgebreid aan de orde en Hanneke van Gameren 
werd, met instemming van ieder, benoemd tot nieuw lid van het bestuur van de KBO. 
Na de pauze vertelde (en toonde via een film) Frank Teunissen over het werk van 
'Artsen Zonder Grenzen' (AZG). Men werkt in 80 landen en is onafhankelijk. 
Wereldwijd wordt noodhulp verleend. Het was voor de aanwezigen een indrukwek-
kend verhaal.

Wim Jacobs, secretaris

Berichten vanuit de bestuurs-
vergadering van de KBO-PCOB 
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Dit jaar, 2018, start de nieuwe privacywet. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige Nederlands regel-
geving omtrent privacy. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen in privacy 

wetgeving, met de AVG is er straks één uniforme regelgeving voor de hele Europese 
Unie. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor o.a. verenigingen zoals de KBO en PCOB. 
Vanaf 25 mei 2018 moet op een vastgelegde manier omgegaan worden met privacy-
gevoelige gegevens en moet er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) worden 
aangesteld. Dit is een toezichthouder op het naleven van de AVG per afdeling.

Er zijn dus veel veranderingen, vooral over hoe je met persoonsgegevens om gaat. 
Indien dit niet op de juiste wijze gebeurt kan dat leiden tot sancties van de lande-
lijke toezichthouder. Bij mogelijke datalekken (gehackte systemen) kan het bestuur 
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Datalekken moeten direct 
worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten.
De nieuwe AVG-wet werkt andersom t.o.v. de huidige privacywetgeving. Dit betekent 
dat een vereniging ook vooraf moet kunnen aantonen dat de zaken op orde zijn. Gaat 
er iets mis in de bescherming van persoonlijke gegevens dan kan een bestuurslid 
persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

De nieuwe wet regelt de bescherming en preventie van persoonlijke gegevens die 
een vereniging bewaart. Het gaat hierbij niet om wat mag, maar juist om wat je 
verplicht bent op orde te hebben. Hoe worden gegevens bewaard, hoe en waarvoor 
worden gegevens gebruikt, welke gegevens worden vastgelegd en beheerd. Allemaal 
zaken die in een protocol (register) moeten worden vastgelegd. De opzet van zo’n 
protocol (register) mag een vereniging zelf bepalen. 
De KBO en PCOB afdeling Zeist hebben in de afgelopen vergadering een protocol op-
gesteld.Het aantal gegevens, dat wij van u vragen is zeer beperkt. (Naam en voorlet-
ters, adres, telefoonnummer, geboortedatum, aanvang en einde lidmaatschap KBO/
PCOB).

Het ‘digitale bezit’ van gegevens moet goed beschermd zijn (maar ook gegevens 
op papier moeten uiteraard aan dezelfde eisen voldoen). Iedereen die persoonlijke 
gegevens opslaat, moet kunnen aantonen dat hij of zij dit op een veilige en verant-
woorde manier doet. Denk bij het soort opgeslagen gegevens bijvoorbeeld aan de 
ledenadministratie, het betalingsverkeer administratie, reis- en activiteitencommis-
sie, websites, sociale media, adverteerders e.d.
Dit wordt in het protocol geregeld.

Wim Jacobs, secretaris

AVG



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  

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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De Algemene Seniorenvereniging 
Zeist bestaat al weer vijf jaar en 
zij hebben dat uitbundig gevierd. 

Ook de bestuursleden van de KBO/PCOB 
zijn voor diverse activiteiten uitgenodigd 
en we hebben dat bijzonder op prijs 
gesteld.

Als dank hiervoor en als felicitatie 
hebben wij de bestuursleden van de ASZ 
uitgenodigd om met ons samen pannen-
koeken te bakken en het glas te heffen. 
We mochten daarvoor de keuken van het 
Wijkinloophuis Kerckebosch gebruiken. 

Uiteraard waren wij daar reuze blij mee.
Met enthousiasme en veel plezier heb- 
ben we samen de pannenkoeken ge-
bakken en genuttigd. Het was een heel 
bijzondere belevenis dit met elkaar te 
mogen vieren.

We hopen dat we in de nabije toekomst 
veel voor elkaar en voor alle ouderen 
van Zeist kunnen betekenen.

Namens alle bestuursleden, 
Nel de Niet-Verwoerd

Felicitatie ASZ
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Uit de Afdeling : April-Mei 2018

Nieuw 
Mevr. L. Rep-Schoneville. We heten u 
van harte welkom en wensen u een fijne 
tijd toe bij ons.

Overleden 
Dhr. J.B. van Hattum.
Mevr. M. Slots-Prins.
Mevr. C. Rousseau-Eerdmans.
We wensen de nabestaanden veel sterk-
te toe bij het verwerken van het verlies 
van een dierbare.

Enige impressies 
van de jaarvergadering PCOB
Op woensdagmiddag 25 april was  
de jaarvergadering van de PCOB in Ma-
ria-Oord. Na opening door de voorzitter 
waren de gebruikelijke vergaderpunten 
aan de orde zoals: vaststelling jaarver-
slag 2017 en de afwikkeling en vaststel-
ling van de financiën van onze afdeling.
Na de goedkeuring en vaststelling van 
de financiële zaken werd er van onze 
administrateur, Dick Meinen afscheid 
genomen. Dick heeft per 1 januari jl. 
de financiële administratie aan Gerard 
van Keeken, administrateur van de KBO 
overgedragen.
De voorzitter memoreerde dat Dick 
sedert 2007 administrateur van de PCOB 
was, waarvan tevens drie jaar bestuurs-
lid. Zij sprak haar waardering uit voor 
zijn inzet in al die jaren en overhandig-
de Dick een cadeaubon plus een boeket 
bloemen.

De voorzitter deelde mee, dat geheel 
passend in onze vergaande samenwer-
king met KBO, KBO en PCOB niet meer 
elk afzonderlijk de ledenvergaderingen 
zullen houden, maar gezamenlijk. Eén 
in het voorjaar voor de goedkeuring 
van het financieel jaarverslag en één 
in het najaar voor de goedkeuring van 
de begroting voor het nieuwe jaar. In 
de Regenboog van april/mei is hierover 
en over de verzending van de jaarstuk-
ken info gegeven. Ook hiermee ging de 
vergadering akkoord.

Als bestuurslid was aftredend, Gerrit 
Jonkman. De voorzitter uitte haar waar-
dering voor al het werk dat Gerrit als 
onze secretaris in de afgelopen zes jaar 
heeft verricht en overhandigde hem een 
cadeaubon en een boeket bloemen. 
Het bestuur is nog op zoek naar een 
paar nieuwe bestuursleden. Door het 
aftreden van Gerrit Jonkman blijven er 
nog slechts twee bestuursleden over. 
Ook al doen we alles samen met de 
KBO, we blijven toch nog op zoek naar 
één à twee nieuwe bestuurders om het 
vele werk goed te kunnen verrichten.
Hierna gaf onze nieuwe administrateur, 
Gerard van Keeken, een uitleg over de 
financiële stukken en de begroting voor 
2018. Via een beamerpresentatie werd 
de leden alles duidelijk uitgelegd, waar-
voor hartelijk dank.

Na de pauze gaf Dick van de Kamp, 
geboren en getogen in Zeist, een 
presentatie over de achtergronden en 
kenmerken van het Zeister dialect. Dit 

Berichten

- 8 -



mede aan de hand van een PowerPoint 
presentatie en een korte film. Na deze 
zeer interessante presentatie en beant-

woording van enige vragen bedankte de 
voorzitter Dick van de Kamp en sloot 
hierna de vergadering.
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Het afscheid van Dick Meinen (b) en Gerrit Jonkman (o)
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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 



Koffie drinken in het Lindenhuis 

Het is nog ver weg maar de 
eerstvolgende Regenboog 
verschijnt begin augustus, dus 

zet het vast in uw agenda: 16 augustus 
locatie Wijkinloophuis 'Lindenhuis'. Ui-
teraard staat de nodige informatie ook 
op de website van KBO-PCOB-ZEIST.nl

We hebben dit jaar bewust gekozen 
voor andere locaties zodat leden in die 
omgeving makkelijker kunnen aanschui-
ven voor koffie/ thee e.d.

In Zeist zijn 4 wijkinloophuizen die 
onder de Stichting Kerk en Samenleving 
vallen. Het Lindenhuis staat aan de 
Cort van de Lindenlaan 1 in de Staats-

liedenbuurt. Mien Dittmar is daar de 
coördinator, tijdens de koffieochtend 
zal ze vertellen over het werk van de 
inloophuizen, de activiteiten die daar 
plaatsvinden maar ook dat men altijd 
op de koffie kan komen.
Dat geldt ook voor de drie andere 
locaties in Zeist te weten: in Vollenho-
ve, Zeist-West en het Centrum op de 
Achterheuvel.

Wees welkom, heeft u internet, kijk dan 
eens – voor de nodige informatie – op:
WWW.KERKENSAMENLEVING.NL
Heeft u overigens nog goede ideeën 
betreffende een locatie voor een koffie-
ochtend, laat het ons weten.
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Adverteren 
in de Regenboog

Weet u een potentiële adverteerder voor de Regenboog? 
In de algemene ledenvergaderingen is de aanwezige leden gemeld dat er 
in de Regenboog nog ruimte is voor 6 kleinere advertenties. Streven is 4 

volle advertentiepagina's op te nemen en hiermee de productiekosten van de Regen-
boog voor 85 à 95% te dekken.

Weet u nog een bedrijf of ZZP'er die zou kunnen adverteren?
Geef de naam met telefoonnummer door aan Gerard van Keeken (030-6957158; 
gerard@vankeeken.org) en het bedrijf of de persoon zal worden benaderd.
 

kvk nr. 64181316
Ruud Kraan

3738DR Maartensdijk
06-25412328 schilderkraan@gmail.com

Prins Bernhardlaan 78

www.schildersbedrijfkraan.nl

SLOOTWEG
LOODGIETERSBEDRIJF  

ZEIST

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk  
tel. 030 695 9000

SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE

Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van:
- mw. R.M. van Nimwegen-Haks
- mw. G.T.M. Koper o.g. Jansen
- mw. A. Grasmaijer-de Bock 
- dhr. C. Koole
Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te met het verwerken van dit verlies.

65 jarig huwelijk
Op 8 juni a.s. zijn dhr. F. van Maanen  
en mw. G. van Maanen-de Goede 
65 jaar getrouwd. Frans en Truus van 
harte gefeliciteerd en een gezellige  
dag gewenst.

BerichtenZEIST



Lourdes-reis

Een aantal KBO leden zijn met parochianen van de  St Maarten parochie op 
bedevaart naar Lourdes gegaan. Met elkaar hebben wij een inspirerende week 
gehad. Naast bidden en zingen, nadenken over je zelf en het leven, was er 

ook volop tijd voor lachen en praten met elkaar. Joke wist precies op welk terras de 
cappuccino het lekkerst was. Pastoor H. Zemann was met zijn parochianen op pad, 
dat gaf warmte en verdieping, maar er werd ook veel geplaagd en gelachen.

Een impressie
Pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht zijn niet van suiker. En dat is maar goed ook, 
want tijdens de Mis bij de Grot op één mei regende het en niet zo zuinig ook. Na af-
loop was de in plastic verpakte en onder paraplu’s verscholen groep doorweekt. Maar 
de pelgrimsspirit was ongebroken, zoals ook in de kaarsenstandaard voor de Grot 
één kaars de regen wist te trotseren en bleef branden. Zodra de Mis eindigde, stopte 
overigens ook de regen. Tijdens de massale Lichtprocessie ‘s avonds bleef het  droog.

Vanwege de weersomstandigheden kortte Mgr. Woorts zijn preek met de helft in. Hij 
verwees naar de Evangelielezing, waarin Jezus tijdens de bruiloft van Kana water in 
wijn verandert. Mgr. Woorts: "Kinderen die het voor het eerst horen, vragen: "Hoe 
kan dat nou?! Is dat echt gebeurd?!" En niet alleen kinderen stellen die vraag. Aan de 
vraag of het écht gebeurd is, gaat een andere vraag vooraf: Wat wil dit gebeuren ons 
zeggen?" De medechristenen uit de derde en vierde eeuw kunnen hier behulpzaam 
zijn. Zij maakten veel afbeeldingen van de bruiloft van Kana, vaak op plaatsen waar 
ze hun doden hebben begraven. Ook de broodvermenigvuldiging beeldden zij daar 
vaak af. Dat gebeurde "als verwijzing naar het teken van de Eucharistie. Die verwijst 
op haar beurt weer naar het hemels bruiloftsfeest, dat de Heer voor ons heeft bereid 
in het huis van de Vader."

Joke van Ooik
Ineke Reijven

Jeanne Smoorenburg 
Lia van Dijk
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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.
De iPad-coaches van KBO-PCOB en ASZ zijn aanwezig om u te helpen bij het op-
lossen van problemen bij het updaten, e-mailen, Facetimen of uw Apple-id. Ook 
helpen wij u bij het oplossen van de problemen met de iPhone en het updaten 
naar iOS 11.
De drie seniorenverenigingen in Zeist bieden hun leden gratis het iPad café aan. 
Maak er gebruik van!! Wij hopen dat u deze service van de drie seniorenvereni-
gingen 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 Cen-
trum dat ook gratis voor ons open is.

Het café is geopend elke 1e vrijdagmorgen van de maand. 
Voor 2018 dus nog op: 1 juni, 6 juli, 3 aug., 7 sept., 5 okt., 2 nov. en 7 dec.

De besturen van KBO-PCOB en ASZ iPad Café.

iPad Café  
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Kom gezellig zitten: een kennismaking 
met de eerste ontmoetingsbankjes in Zeist

Een paar jaar geleden klonk er een klacht in Zeist: er zijn te weinig bank-
jes! Een wandeling naar het winkelcentrum wordt een hele onderneming 
wanneer je niet onderweg even kunt pauzeren. Vaak zijn bankjes in het 

verleden weggehaald om bestaande overlast weg te nemen. Maar zitplaatsen 
worden gemist als ze er niet meer zijn...
In 2016 kwam het plan om bankjes te plaatsen weer langs. Ik ben vrijwilligster 
bij Dialooggroep Zeist en merk steeds opnieuw dat deelnemers aan een dialoog-
tafel na afloop méér ontmoeting en verbinding willen, juist ook met mensen 
met wie ze normaal niet zo gauw in gesprek zouden gaan.
Zo werden 1 plus 1 opgeteld: er moesten ontmoetingsbankjes komen in Zeist! 
Maar wat zijn dat? Ontmoetingsbankjes bieden zitplaatsen die in een halve 
cirkel staan, zodat je eenvoudig met elkaar in gesprek komt. Bankjes waaruit je 
makkelijk kunt opstaan én met een rollatorvoorziening. Ik ging in gesprek met 
de gemeente.
Marita van de Koevering van Wijkgericht Werken werd mijn contactpersoon. 
Samen hebben we een heel traject afgelegd, dat na ruim anderhalf jaar daad-
werkelijk heeft geleid tot de bankjes! Ze zijn nu op drie plekken te vinden: aan 
de Weteringlaan in Couwenhoven, voor Flat 40 De Grift in Nijenheim en bij het 
Wijkinloophuis Zeist-centrum op de Achterheuvel .
Marita heeft mij ook op spoor gebracht van KBO/PCOB. Na een hartelijk gesprek 
met de twee voorzitters hebben zij het hele traject van dichtbij gevolgd. Dank 
zij een geweldige tip van Lia van Dijk hebben we de mooiste bankjes kunnen 
vinden. Nel de Niet is bij de opening in Couwenhoven geweest [hier ook eventu-
eel (zie foto)] en heeft steun en aanmoediging geleverd op het moment dat dat 
nodig was.
De opening is op 26 april jl. officieel verricht door wijkwethouder Roy Luca 
en werd opgeluisterd door Verhalenvertelster Esther Kornalijnslijper, die ons 
meenam naar het kampvuur! "Een verhaal is de kortste afstand tussen twee 
mensen".
Graag nodig ik u van harte uit om de ontmoetingsbankjes in gebruik te nemen. 
Als doel van een wandeling om met iemand lekker buiten af te spreken of wat 
u verder maar kunt bedenken! Het voornemen bestaat om ook elders in Zeist 
bankjes te plaatsen, dus alle suggesties zijn welkom.

Inica Loe, initiatiefneemster en actief bij Dialooggroep Zeist 

Gezellig zitten
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Uitnodiging om deel te nemen aan een bezoek aan het Drents Museum te Assen 
met de Museum Plus Bus. Datum: Woensdag 15 augustus 2018 • Opstapplaats 
parkeerterrein naast Slot Zeist. Tijd: vanaf 8.00 uur kunt u instappen, vertrek 
om 8.30 uur, terugkomst 17.45 uur.

Kosten: Geen. Door sponsoring door de Bank Giro Loterij is het voor senioren GRATIS.
Daar het een Rolstoelbus is, is deelname met rolstoel mogelijk. Het doel van de Mu-
seum Plus Bus is om de toegankelijkheid van het nationaal erfgoed in de Nederlandse 
musea te vergroten voor met name personen vanaf 70 jaar. De stichting tracht dit 
doel te bereiken door onder meer het organiseren van vervoer van en naar Musea.
Lunch: voor eigen rekening in het restaurant van het museum. We vragen daar  
€ 12,50 voor, dat is dan inclusief de fooi voor de chauffeur. Graag afrekenen in de bus 
met gepast geld. Wel van te voren opgeven. Indien u zich opgeeft en toch niet wil/
kan  deelnemen dan moet dit wel betaald worden. Het Museum koopt speciaal voor 
ons de lunch in. U kunt ook uw eigen lunchpakket meenemen wat u wel buiten het 
museum moet nuttigen.
Dagprogramma: ontvangst met koffie of thee  - rondleiding met uitleg - lunch voor ei-
gen rekening - gelegenheid om zelf het Museum verder te verkennen. We verwachten 
rond 17.45 uur weer terug te zijn in Zeist op het parkeerterrein naast Slot Zeist.
Er kunnen 45 senioren deelnemen. Een rolstoelbegeleider mag natuurlijk jonger zijn.
Vol=Vol en het gaat per datum van inschrijving. Inschrijving start op vrijdag 8 juni.

Opgeven via de email bij Lia van Dijk: 
Lia.van.dijk@planet.nl of in haar brievenbus: Slotlaan 4, Zeist

Dagtocht Drents Museum


Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Rolstoel gebruiker:  ja/nee

Neemt opvouwbare rolstoel mee: ja/nee

Neemt Rollator mee: ja/nee

Gebruikt lunch in het restaurant 
voor eigen kosten : ja/nee
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Informatiemiddag
Is alles besproken, 
voor nu, zo en later?
Donderdagmiddag 6 september 2018 - 14 - 16 uur
Locatie Binnenbos, Hoog Kanje 186, 3708 DL Zeist

Heeft u ook wel eens behoefte om met iemand te praten? De huisarts kan u met veel 
dingen helpen. Niet alleen als u pijn heeft of ziek bent, maar ook met andere zaken. 
Zaken die belangrijk zijn om zo prettig mogelijk te kunnen leven. De huisarts kan u 
pas goed helpen als u kunt vertellen waar u last van heeft en wat belangrijk voor u 
is. Ook andere hulpverleners (een wijkverpleegkundige, iemand van het sociaal team 
of uw ouderenorganisatie, een maatschappelijk werkster) kunnen u bijstaan als ze 
weten wat minder goed gaat en wat belangrijk voor u is. En dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor uw geestelijke verzorger. 
Uw familie, vrienden en kennissen kunnen natuurlijk ook iets betekenen als u zich 
zorgen maakt. Daarvoor is het wel nodig dat u er met hen over praat. Dan wordt 
het mogelijk om elkaar te helpen. En u kunt leren van de oplossingen die anderen 
hebben gevonden.

Tijdens de bijeenkomst in het Binnenbos gaan we met elkaar in gesprek over vragen als 
•  Heb ik een goede woning? Woon ik in een buurt die geschikt voor mij is?
•  Hoe gaat het lichamelijk met me?
•  Heb ik zorgen?
•  Heb ik genoeg steun om mij heen?
•  Wat wil ik in de toekomst?
•  Kan ik mijn eigen beslissingen nemen?
•  Zijn er nog meer dingen die belangrijk zijn voor mij? 
•  Hoe tevreden ben ik met mijn leven? Kan ik zelf nog iets doen om mijn leven beter 

te maken?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de volgende partijen: NUZO (Netwerk 
Utrecht Zorg Ouderen), ASZ (algemene seniorenvereniging Zeist), Ouderenorganisa-
ties KBO-PCOB Zeist, gemeente Zeist en MeanderOmnium (Binnenbos). U kunt zich 
aanmelden voor de bijeenkomst door een email te sturen naar Marcel van der Vaart 
van de gemeente Zeist: zeist@zeist.nl of telefonisch via 14030. Het aantal plaatsen is 
beperkt.



zorg voor het leven

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 

Aanvullende zorg thuis  
in de laatste levensfase

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



  

   1 juni 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
   4 juni 15.00 uur Film: Vele Hemels boven de Zevende Figi 
   18 juni 15.00 uur Film: Victoria & Abdul Figi
   19 juni 10.00 uur Koffieochtend bij 'Johannes' Montaubanstraat
   
 2 juli 15.00 uur Film: Titel Nog niet bekend Figi
   6 juli 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
  16 juli 15.00 uur Film: Titel Nog niet bekend Figi

   3 aug 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
 16 aug  10.00 uur koffieochtend Wijkinloophuis 
    Lindenhuis
  9 sept 14.00 uur   Informatiemiddag: Locatie Binnenbos, 
   "Is alles besproken?" Hoog Kanje 186

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

Koffiemorgen 19 juni van 10.00 – 12.00 uur
We gaan weer gezellig koffiedrinken bij bij 'Johannes' op de 
Montaubanstraat, bij velen van u wel bekend. Vanaf 10.00 uur 
bent u allen hartelijk welkom. Bij mooi weer kun je er heerlijk in de 
tuin zitten. De koffie is voor eigen rekening en door de werknemers van 'Johannes' 
wordt er een heerlijke appeltaart gebakken. U bent uiteraard vrij om die te bestel-
len maar ze zijn echt heerlijk en van harte aanbevolen.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst. Graag tot 19 juni.

Activiteiten juni - sept.

Samen koffie drinken
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