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Midden in de vakantietijd ontvangt u dit nummer van ons magazine. Er staan 
weer veel activiteiten in die de komende maanden zullen plaatsvinden.
 

In het vorige nummer stond al de bijeenkomst over de informatiemiddag van 6 sep-
tember vermeld. 'Is alles besproken voor nu, zo en later'. Voor alle zekerheid hebben 
we hem nogmaals geplaatst. Ook een informatieve bijeenkomst op 18 oktober over: 
'Is mijn mond gezond'. Dit is een heel interessante bijeenkomst waar u van alles kunt 
leren over alles wat met de mond te maken heeft en wat heel belangrijk kan zijn 
voor uw gezondheid.
We kunnen ook weer kiezen tussen twee busreizen met totaal verschillende doelen. 
U kunt natuurlijk ook inschrijven voor beide reizen.
Ook interessant om te lezen is het artikel over het Bezinningshuis in Den Dolder. 
Een nieuw initiatief waar we heel graag uw aandacht voor vragen.
In augustus hebben we dan weer onze koffiemorgen, nu in het Lindenhuis. Het is 
gezellig om elkaar te ontmoeten midden in de rustige vakantietijd.
We vragen ook uw aandacht voor de oproep om meedenkers voor activiteiten in 2019. 
We hebben echt nieuwe mensen nodig die creatieve ideeën hebben. U hoeft het niet 
allemaal ook uit te voeren maar we zouden erg blij zijn met nieuwe acties.
We wensen u weer veel leesplezier bij het lezen van dit blad en hopen u te mogen 
ontmoeten bij één van de activiteiten die hierin vermeld staan. Laten we vooral in 
deze vakantietijd naar elkaar blijven omzien en af en toe eens een bezoekje brengen 
aan mensen die alleen zijn.

Redactioneel
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Tijd

Wie gelukkig is,
voelt de wereld in ruimte en tijd,
groot, diep en onuitputtelijk.
Wie gelukkig is,
leeft in een wereld van mogelijkheden.  
  
Leo Apostel



Op 8 juni ontvingen wij bericht van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn 
Zeist, dat onze aanvraag voor subsidie voor de aanschaf van 10 nieuwe iPAD’s 
is gehonoreerd. Wij zijn deze stichting zeer dankbaar en we zijn nu in staat 

de cursussen aan senioren in Zeist voort te zetten. In november zijn de volgende 
cursussen. Op 1 juni en 6 juli was ook weer het iPAD café, waar senioren met vragen 
over hun iPad in het parochiecentrum terecht konden.

Op 26 juni was er weer een gezamenlijke bestuursvergadering van de KBO en PCOB.
Aan de orde kwamen de activiteiten, zoals deze voor dit jaar gepland staan.
Op 15 augustus met de museum plus bus naar het museum in Assen en op 11 oktober 
naar Brussel. Op woensdag 17 oktober de busreis naar Delft. Op 25 oktober vindt 
voor het eerst een gezamenlijke ledenvergadering van KBO en PCOB, afdeling Zeist, 
plaats. U leest hierover meer elders in 'De Regenboog'.
Ook toetsen we regelmatig, of we voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (AVG), 
zoals deze op 25 mei in werking is getreden.

Een voortdurend aandachtspunt blijft de samenwerking op landelijk en lokaal gebied. 
Doel is samen op te komen voor de belangen van ouderen. Zo zijn de KBO en PCOB in 
Zeist, samen met de ASZ, in overleg met de gemeente Zeist over het actieprogramma 
'Een tegen eenzaamheid' en met het sociaal team in Zeist over 'Ouderenmishande-
ling'. Op 6 september (zie vorige Regenboog) is er een bijeenkomst in het 'Binnenbos' 
met als titel: 'Is alles besproken, voor nu, zo en later'. (organisatie: NUZO, KBO, 
PCOB, ASZ, Meander Omnium en de gemeente Zeist)
 
De bezorging van de 'Regenboog' geschiedt nu nog apart voor de KBO en PCOB leden. 
De bedoeling is dit jaar de bezorgadressen samen te voegen, zodat er minder bezor-
gers nodig zijn of als bezorgers afvallen, dit gemakkelijker op te vullen. 

Verder is er grote behoefte aan vrijwilligers, zowel op administratief gebied als op 
het gebied van de organisatie van activiteiten voor de leden. Graag aanmelden bij 
een van de bestuursleden, genoemd in 'De Regenboog'.

Wim Jacobs, secretaris

Berichten vanuit de bestuurs-
vergadering van de KBO-PCOB 
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Het Bezinningshuis

De stichting is opgericht door het 
echtpaar Hilda en Robin Zui-
dam uit Amersfoort. Zij hebben 

tijdens hun beider levens regelmatig 
te maken gehad met sterfgevallen. 
Dit heeft hen doen nadenken over hun 
eigen sterfelijkheid en sterven in het 
algemeen en op het idee gebracht om 
de stichting en het huis op te richten.

Het Bezinningshuis is een plek van 
waaruit mensen met een levensbe-
dreigende ziekte en hun naaste ruimte 
wordt geboden om te bezinnen over hun 
(on) sterfelijkheid. Ook voor anderen 
die worstelen met grote levensvragen 
rondom de dood en voltooid leven is er 
ruimte; de dood uit de taboesfeer. Daar-
naast worden er in Het Bezinningshuis, 
rondom dit thema, regelmatig bijeen-
komsten voor geïnteresseerde professio-
nals en particulieren georganiseerd. 

Er is in onze maatschappij veel geregeld 
op het gebied van rouwverwerking. 
Daarnaast zijn er veel praatgroepen 
voor gelijkgezinden zoals de inloophui-
zen voor mensen met de diagnose kan-
ker. Het begeleiden van de stervensfase 
is tevens goed geregeld door middel 
van palliatieve zorg in het ziekenhuis, 
verzorgingshuis, thuis of een hospice.
Echter de fase waarin men moet dealen 
met het gegeven dat men binnen af-
zienbare termijn sterft en de impact die 

dit heeft op de stervende alsmede op 
zijn omgeving, krijgt nog te weinig aan-
dacht. Met Het Bezinningshuis kunnen 
wij een welkome aanvulling bieden op 
de psychosociale hulp die thans binnen 
de complementaire palliatieve zorg 
geboden wordt. Ook voor ouderen die 
niet ongeneeslijk ziek zijn, maar wel 
behoefte hebben om dieper in te gaan 
op de existentiële vragen over leven en 
dood of voltooid leven ervaren, bieden 
wij ruimte om hierover te bezinnen. 
Daarnaast is Het Bezinningshuis een 
centrum waar professionals en parti-
culieren in gesprek kunnen gaan over 
doodgewone thema’s en onderwerpen.
Iedereen is welkom. Met of zonder 
specifieke levensbeschouwelijke of reli-
gieuze achtergrond. Wij benaderen ons 
werk vanuit universele overtuigingen als 
medemenselijkheid, barmhartigheid en 
naastenliefde. 

Na een korte zomerstop zullen we vanaf 
25 augustus weer volop actief zijn. 
Met onder meer een interessante >>>

Op vrijdag 5 januari 2018 heeft Stichting Het Bezinningshuis, 
in het Bedrijfsgebouw op de voormalige Willem Arntsz Hoeve in 
Den Dolder, de deuren van Het Bezinningshuis geopend.
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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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gespreksgroep geleid door drs. Gon 
Veltkamp waar gesproken wordt over 
een naderend levenseinde en alles wat 
daarbij komt kijken. Van praktische 
zaken als levenstestament tot exis-
tentiële vragen als hoe kijk ik terug 
op mijn leven en wat heb ik goed of 
fout gedaan. Daarnaast start er weer 
een workshop van Zilla van Dijk voor 
mantelzorgers die te maken hebben 
met een dierbare die binnen afzienbare 
tijd zal gaan overlijden. Wat gebeurt er 
allemaal in zo’n proces en wat kun je 

wellicht verwachten? Tevens zal een-
op-een begeleiding worden geboden 
en zijn er diverse andere activiteiten. 
U kunt daarvoor het beste de agenda 
op de website of op de facebookpagina 
raadplegen. Mocht u gewoon eens een 
kijkje willen komen nemen, staat de 
koffie altijd klaar tijdens een van de 
vele inloopmomenten.
Graag tot ziens!

Hilda en Robin Zuidam

Uit de Afdeling: juni/juli 2018

Overleden
Mevrouw H.D.C.C. van den Elst-Ariese.
We wensen de nabestaande veel sterkte 
toe bij het verwerken van het verlies 
van een dierbare.

Dit keer weinig mutaties te melden. 
Helaas geen nieuwe leden welkom te 
heten. Dat is jammer want die hebben 
we wel heel hard nodig. We roepen U 
allen graag op om wat reclame te ma-
ken voor de PCOB. In deze Regenboog 
staan weer een aantal leuke of informa-
tieve bijeenkomsten waar we wellicht 
mensen voor kunnen uitnodigen.

Lief en Leed
De laatste tijd wordt er weer veel aan-
dacht geschonken aan het onderwerp 
'eenzaamheid'. Dit wordt extra voelbaar 
in de vakantietijd. Laten we proberen 
om dan aandacht te geven aan hen die 
deze tijd beleven als alleen zijn. Laat 
het mij weten, een kopje koffie drinken 
met elkaar of id. het is net dát stukje 
aandacht wat we elkaar kunnen geven. 
Degene die jarig zijn geweest vanaf 
deze plaats nog van harte gefeliciteerd.
De zieken wensen we veel sterkte en de 
kracht van onze Heer toe.
We wensen u een goede zomer toe, die 
al héél lang duurt met dit prachtige 
weer.

Namens ons team,
een hartelijke groet,

Cock Couprie

Berichten



Verslag vakantieweek PCOB Diebergen naar 
Westelbeers in Brabant van zaterdag 12 tot 19 mei jl.

Verwachtingsvol stapten een groep vakantiegangers bij het Hoge Licht in Drie-
bergen en ook een aantal bij Simarowa in de bus die ons naar Westelbeers zou 
brengen. Nel van de Meer en Bram Dekker wachtten ons al op en het was voor 

velen een blij weerzien. Enkele vertrouwde gezichten konden dit jaar niet mee. Maar 
er waren ook nieuwe bij w.o. KBO-leden. Na een mooie tocht bereikten we ons hotel 
Eigentijdserf in Westelbeers. Daar werden wij verwelkomd en kregen we uitleg over 
onze verblijfplaats en de omgeving. We kregen ons eerste diner en konden aan tafel 
al kennismaken met de personen die voor het eerst meegingen. Er was weer een fijne 
sfeer in de groep. We hadden een eigen zaal waar na het diner een klein oecumeni-
sche avondgebed werd gehouden door Bram waarna we koffie kregen van Nel en een 
rondje kennismaking volgde.
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Vakantieweek 
PCOB Diebergen 

Zondagmorgen stond de bus voor ons 
klaar en gingen we in Eersel naar de 
kerk. Een mooi oud kerkje, dat meteen 
vol was met onze groep. Er was geen 
diaken en Bram die in Driebergen ook 
diaken is kreeg deze taak en zamelde 
de collecten in. Die dag had ieder een 
eigen invulling. Er werd gewandeld, op 
het terras gezeten en s-avonds keken 
velen nog naar Onze Boerderij op de TV, 
van bekende boeren en boerinnen uit 
Boer Zoekt Vrouw.

Maandagmiddag bracht de bus ons naar 
het Klokken en Peelmuseum in Asten.
Een mooie bustocht bracht ons weer 
terug in het hotel waar Jan Vroenhof 
van de Heemkundige Kring ons s-avonds 
vertelde over de omgeving en haar be-
woners w.o. de Abdij en de Witte Heren 
van Tongerloo.

Dinsdag, een bijzondere dag. We zou-
den 'hoog bezoek' krijgen. 's Middags 
kwamen Gijs en Corna Schaap uit Drie-
bergen met een bestuurslid. Ja, en toen 
hoorden we dat Nel en Bram, na vele 
jaren de vakantieweek georganiseerd te 
hebben, hun vele werk hieraan neer-
legden en Gijs en Corna dit over zullen 
nemen. Als je de jaren met Nel en Bram 
als leiding mee geweest bent schrik je 
daarvan maar velen kennen Corna en 
Gijs en het vertrouwen is er. Zij bleven 
de rest van de dag, stelden zich voor en 
deden mee aan een spel. 
's Avonds kwam Jolanda van der Berghe 
die met haar enthousiaste zang ieder 
met zich meekreeg, zichzelf begeleidde 
met muziek en haar babbel en tussen-
door. De stemming zat er zo in dat er 
aan het eind nog een polonaise was 
waaraan ook onze gasten gezellig mee-
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deden. PCOB Driebergen zorgde voor 
een consumptie.

Woensdag. Ook deze dag scheen de zon 
en dat kwam goed uit. De bus bracht 
ons naar Drimmelen waar de boor klaar 
lag voor onze tocht door de Biesbosch. 
We genoten volop en kregen een goede 
lunch aan boord. De terugweg voerde 
ons weer door het mooie Brabantse 
land. 's Avonds weer met elkaar een 
mooi spel.

Donderdag mochten we zelf invul-
len. Puzzelen, lezen, eten en gezellig 
hebben met elkaar. 's Avonds kwam 
Cees Prinsen ons vermaken met z’n 
'Meidenkist'. Daar zat veel van vroeger 
in en werd op hilarische wijze tentoon-
gesteld.

Vrijdag. Na de lunch gingen we met de 
bus naar Hilvarenbeek, voor een bezoek 
aan 'Soet en Vermaec'. Het was een mu- 
seum van oudheden en draaiorgels. 
De tafeltjes en stoelen stonden klaar 
voor koffie/thee of fris met gebak. 
Alle draaiorgels (dansorgels) hadden 

een verhaal en gespeeld en enkelen 
waagden zich op de dansvloer. Zelfs de 
chauffeur van de bus.
Na alles bewonderd te hebben en nog 
iets gedronken gingen we naar Bladel. 
Veel winkels en zo te zien een mooie 
kerk maar die was gesloten. Op het 
plein bij de kerk een mooie stenen 
bank, geschonken door de KBO-Bladel 
en dan weer naar Eigentijdserf.
De laatste avond van deze vakantie, de 
Bonte Avond. Velen hadden een bijdrage 
zoals een lied, gedicht of verhaal.
Nel en Bram hadden een lied gemaakt 
over deze week. Wij hadden geld 
ingezameld en hun dit met onze dank 
overhandigd en afgesloten werd met 
een drankje en hapje.

Zaterdagmorgen om 9.30 uur inpakken 
en met de bus richting Zeist en Drieber-
gen.

Nel en Bram, maar ook elkaar bedankt 
voor deze fijne week en volgend jaar 
18-25 mei 2019 naar Rijs in Gaasterland 
met Gijs en Corna Schaap.



Woonzorgcentrum L’Abri • Verpleeghuis 
De Wijngaard • Thuiszorg De Bilt/Zeist 
(030) 697 34 00 • info@accoladezorg.nl  

www.accoladezorg.nl/zeist

Liefdevolle (thuis)zorg 
uit een christelijke 

overtuiging

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

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

persoonlijk & vertrouwd

Brilmode Zeist

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

Zorggroep Charim is een christelijke 
(zorg)organisatie voor alle ouderen 
in Zeist en omgeving. Charim biedt 
totaalzorg: van welzijnsactiviteiten  
tot zorg in de laatste levensfase.  
Met aandacht voor lichaam, geest 
én ziel.

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

Bekijk de locaties in Zeist:

Bel voor meer informatie: 0800 0711

Informatie over behandeling 
en seniorenfitness: 
www.charimvitaal.nl 
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We willen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. 
Mensen om ons heen die we 

vertrouwen. Kinderen, vrienden, buren. 
Soms mensen waar we zelf ooit wel 
eens voor gezorgd hebben. Dat je zorgt 
is vanzelfsprekend. Het had geen naam. 
Langzamerhand, soms sluipend, worden 
de mankementen zo ongemakkelijk dat 
we voortdurend hulp nodig hebben, 
eigenlijk kunnen we niet meer zonder 
die hulp. Het wordt een dagelijkse 
zorg, een ritueel, een verplichting. En 
beide partijen, de mantelzorger en 
wijzelf beseffen dat het toch wel een 
heel verband is, zo'n niet ophoudende 
vrijwillige verplichting. Zolang het nog 
gaat accepteren we de hulp en wordt 
de hulp graag gegeven. Maar toch... 
maar toch... beseffen we en willen we 
ook dat die mantelzorger er eens even 
uit kan. Maar hoe moet dat dan? Wel, 
dan is er de tijdelijke vorm van zorg die 
we 'respijtzorg' noemen.

Respijtzorg is het tijdelijk of het 
volledig overnemen van de zorg van 
een mantelzorger zodat deze even niet 
hoeft te zorgen. In de praktijk wordt 
hier nog te weinig gebruik van gemaakt.
Gemeenten zijn vanuit de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning verant-
woordelijk voor de ondersteuning van 
mantelzorgers. We moeten dus bij de 
gemeente zijn om respijtzorg aan te 
vragen. We weten dit nog te weinig, 

daarom is er in het regeerakkoord geld 
vrij gemaakt om dit breder onder de 
aandacht te brengen.

Ook huisartsen en zorg- en welzijnsor-
ganisaties kunnen mensen wijzen op 
de mogelijkheden voor respijtzorg. Lo-
geerzorg is er een vorm van. Mensen die 
thuis veel zorg nodig hebben maar te 
goed zijn voor een verpleeghuis kunnen 
hier gebruik van maken.
Er zijn locaties beschikbaar waar men-
sen een aantal dagen per week kunnen 
verblijven.

Samen met gemeenten, Mezzo en zorg- 
aanbieders zal dit aanbod aan respijt- 
zorg doorontwikkeld en zichtbaar ge-
maakt worden. Op die manier kunnen 
we het met elkaar volhouden!

Lenny Geluk-Poortvliet
Lid van de Tweede Kamer 

voor het CDA

Respijtzorg 
een tijdelijke vorm van zorg



?
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Activiteiten in 2019

Elk jaar is het weer lastig om gezamenlijke activiteiten voor onze leden te 
verzinnen. Er zijn moeilijk vrijwilligers te vinden, die dit willen organiseren. 
Daarom hebben we 2 vragen:

1 Bent u bereid in een kleine groep deel te nemen aan de organisatie en het 
 verzinnen van activiteiten voor onze leden?
2 Indien u niet wilt/kunt deelnemen, maar wel leuke ideeën heeft, laat u het ons 

dan weten. 

U kunt dit doen door een mail te sturen naar de secretaris of Lia van Dijk, die tot 
heden de organisatie van de activiteiten verzorgt: wfm.jacobs@casema.nl of 
lia.van.dijk@planet.nl

Bestuur KBO en PCOB

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:
- de heer G.H.T. Volten
- de heer J.L. Deckers
- mevrouw J.M. Jansen-Verhees
- mevrouw H.M. van der Meer-Weinberg
Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te met het verwerken van dit verlies.

Nieuw lid
Als nieuw lid mochten we welkom heten 
mevrouw G. van Tienoven. We wensen 
haar een prettige tijd bij de KBO-PCOB.

BerichtenZEIST



Telefonische
hulpdiensten

KBO-PCOB kent telefonische hulp-
diensten, de Servicetelefoon, 
Pensioentelefoon en Juristente-

lefoon. Jarenlang is voor deze telefoon-
diensten een 0900-nummer gebruikt. 
Om de toegankelijkheid van deze tele-
foondiensten laagdrempeliger te maken 
en de kosten voor de beller te verlagen, 
wordt het telefoonnummer gewijzigd. 
Hieronder treft u de wijziging van het 
nieuwe telefoonnummer aan.
Overigens blijft het oude 0900-nummer 
nog enige maanden bereikbaar. De bel-
ler krijgt dan een bandje te horen met 
het nieuwe telefoonnummer.    

Vanaf 1 juni hebben de Service-, Juris- 
ten- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB 
een nieuw nummer: 030 - 3400 655. 

Naar dit nummer belt u tegen het 
reguliere tarief; de extra kosten die u 
betaalde voor het 0900-nummer verval-
len. Op deze manier wordt de service 
voor onze leden verbeterd..

U kunt de Service-, Juristen- en Pen-
sioentelefoon bellen met vragen op 
het gebied van wonen, zorg, welzijn, 
gezondheid en juridische zaken. Het te-
lefoonteam staat u persoonlijk te woord 
en helpt u graag.

• Maandag t/m donderdag van 10.00 – 
13.00 uur Servicetelefoon

• Woensdag van 13.00 – 15.00 uur 
 Pensioentelefoon
• Donderdag  van13.00 – 15.00 uur 

Juristentelefoon.

Jaarvergadering 2018

Noteert u het vast in uw agenda. Op donderdag 25 oktober om 14.00 uur 
wordt voor het eerst een gezamenlijke ledenvergadering gehouden van de 
KBO en PCOB, afdeling Zeist. Locatie: Mariaoord, Hortensialaan 30. Parkeer-

mogelijkheid: parkeerterrein achter de St. Joseph kerk.
In deze vergadering komen de begrotingen voor het jaar 2019 aan de orde en worden 
de contributies voor het jaar 2019 vastgesteld. De bedoeling is om gedurende ca. 30 
minuten de zaken van de KBO te bespreken (leden van de PCOB zijn toehoorders) 
en daarna gedurende ca 30 minuten de zaken van de PCOB (leden van de KBO zijn 
toehoorders). Daarna de gezamenlijke zaken, zoals verdere samenwerking, activitei-
ten etc. Deze gezamenlijke vergaderingen worden 2x per jaar gehouden (voorjaar: 
jaarverslagen en jaarrekeningen). Natuurlijk is er ruimte voor koffie/thee en in de 
pauze een hapje en drankje. Over de invulling na de pauze leest u meer in de vol-
gende 'Regenboog'.

Wim Jacobs, secretaris
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Naam

Adres

Aantal personen 

Telefoonnummer

E-mail

Opstapplaats         Simarowa / De Clomp 

Handtekening

In deze Regenboog de busreis in oktober. 
In september komt er geen Regenboog uit vandaar de tijdige vermelding.

Op woensdag 17 oktober gaan we naar Delft. Het is alweer de laatste bustocht 
dit jaar. Via een mooie toeristische route is de eindbestemming Delfts Blauw 
in Royal Delft. We vertrekken 8.30 uur bij Simarowa aan de Molenweg en 8.40 

uur bij het winkelcentrum De Clomp (bij AH). Om 9.45 uur drinken we koffie bij Flora 
Boskoop in Boskoop natuurlijk zoals we gewend zijn met gebak. Via een mooie route 
rijden we naar Delft en hebben daar een koffietafel met soep. ‘s Middags gaan we 
naar de Porceleine Fles voor Delfts Blauw. Met elkaar een gezellige maar ook interes-
sante dagtocht.

De kosten zijn € 54,50 inbegrepen de koffie met gebak, de 
uitgebreide koffietafel, entree in de Porceleine Fles en de 
fooi aan de chauffeur. Definitieve inschrijving vindt plaats 
na inlevering van de aanmeldingsstrook. NB: Terugbetaling 
van reisgeld alleen wanneer annulering plaatsvindt tot 
uiterlijk 6 dagen voor vertrek.

Aanmelden d.m.v. onderstaande strook bij Joop Peters, 
De Clomp 1234, 3704 KL Zeist en het gelijktijdig overma-
ken op de bankrekening NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. 
Penningmeester KBO Zeist met vermelding Busreis. 

Dagtocht Delft





- 15 -



I  n november start de 15e iPad cursus met 10 leen iPads. Deze uitnodiging is 
bestemd voor de KBO- en PCOB- leden die nog niet over een iPad beschik-
ken. Bent u inderdaad nog niet digitaal, dat wil zeggen dat u nog geen com-

puter, laptop, tablet of iPad gebruikt, dan nodigen wij u graag uit om kennis te 
maken met de 'digitale wereld' via de iPad in november op donderdagmorgen 1, 
8,15, 22 en 29 november 2018 van 10.00 tot 12.00 uur in het Emmaus Parochie 
Centrum, Rozenstraat 20 te Zeist.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 gebruiksvriende-
lijk 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 behan-
deld. Als uw interesse is gewekt, dan kunt u gedurende een maand de nieuwste 
iPad IOS 12 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 het Stimuleringsfonds Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist. Het 
cursus boek kost € 10,- of u krijgt het boek gratis te leen gedurende de cursus. 
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 iPadcoaches: 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 (zie volgende pagina), te sturen naar 
Peter van der Arend, Voorheuvel 25e 3701 JA Zeist, tel. 030 691 85 35 of naar 
zijn emailadres:pcm.arend@ziggo.nl. Het aanmeldingsformulier staat ook op de 
gezamelijke website van KBO en PCOB: www.kbo-pcob-zeist.nl.                 >>>

15e iPad Cursus  
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Aanmeldingsformulier 15e KBO-PCOB iPad Cursus in nov. 2018

Vul het formulier volledig in. U krijgt een leen iPad tablet tot uw beschikking voor een maand.

Voorletter(s) + Naam                      m/v

Adres 

Postcode en woonplaats 

E-mailadres

Tel nr.       Geboortedatum 

Ik ben lid van: KBO / PCOB    nr.

U bent welkom in het Emmaus Parochie Centrum Rozenstraat 20 te Zeist. 
• 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018                     
• ’s ochtends van 10.00 uur tot 12.00 uur
• met een leen-iPad KBO-PCOB

Is mijn mond gezond?

Hoe herken ik een gezonde mond en 
is mijn mond gezond? Hoe verzorg ik 
mijn tanden/kunstgebit? Wist u dat 
ziekten zoals suikerziekte, reuma, 
hart en vaatziekten een relatie heb-
ben met ziekten in de mond?

Ouderen; mondverzorging, relatie 
tussen mondgezondheid en alge- 
mene gezondheid en toeganke-

lijkheid van de mondzorg (waar kunt u 
terecht en wat zijn de kosten). Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor ouderen, 
mantelzorgers en zorgprofessionals.

Er wordt een interactieve bijeenkomst 
georganiseerd over het onderwerp 

mondzorg. Wilt u alles over mondzorg 
te weten komen? Kom dan op 18 okto-
ber naar de informatiemiddag en stel 
uw vragen aan de aanwezige specialis-
ten. Deze bijeenkomst wordt georgani-
seerd door de volgende partijen: NUZO 
(Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen), 
ASZ, KBO/PCOB, gemeente Zeist en Me-
anderOmnium (Binnenbos). U kunt zich 
aanmelden voor de bijeenkomst door 
een email te sturen naar de gemeente 
Zeist: zeist@zeist.nl of telefonisch via 
14030. Het aantal plaatsen is beperkt. 

Donderdag 18 oktober 2018, 14-16 uur
Locatie Binnenbos
Hoog Kanje 186, 3708 DL Zeist
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Busreis Europees 
Parlement, Brussel

Het bestuur van KBO/PCOB Zeist en de afdeling CDA-Zeist 
hebben  het initiatief genomen om een bezoek aan het Europees Parlement 
te brengen. Op uitnodiging van Wim van de Camp, lid van de EVP-fractie in 

het Europees Parlement, wordt op 11 oktober 2018 een reis naar het Europees Parle-
ment gemaakt.

Dagindeling is in grote lijn
• 8.00 uur: vertrek vanuit Zeist naar Brussel vanaf het parkeerterrein aan de 
 Zinzendorflaan.
• 10.30 uur: aankomst in Brussel 
• Ontvangst in het Europees Parlement door Wim van de Camp.
• Rondleiding door het gebouw en bezoek aan de vergaderzaal.
• Een lunch wordt u aangeboden.
• In de middag waarschijnlijk een bezoek aan het Parlementarium.
• Indien mogelijk is er eind van de dag de gelegenheid om u met de bus naar de 
 Grote Markt te brengen voor een bezoek en diner op eigen kosten in de omgeving 

van de Grote Markt.
U merkt dat het programma nog niet definitief is. Daar werken we nog aan. Dankzij 
een subsidie van het Europees Parlement worden de bus kosten en de lunch u aange-
boden. Voor uw eigen rekening komen: entree Parlementarium, diner en persoonlijke 
uitgaven.
        
Wijze van aanmelding 
Uiterste aanmeldingsdatum is zaterdag 8 september naar het volgende e-mail 
adres : h.beusmans@tweedekamer.nl . Dit is Hubert Beusman voorzitter CDA Zeist. 
Na 11 september ontvangt u via de mail een inschrijfformulier, welke u per omgaan-
de retour stuurt en dan is u inschrijving definitief. U ontvangt dan ook het program-
ma van deze dag. Aanmelden kan alleen via de mail. Het is wel belangrijk dat u rede-
lijk goed ter been bent en zelfstandig u kunt verplaatsen. Verder dient u gedurende 
deze trip een geldig reisdocument bij u te hebben.

Met vriendelijke groet,

Lia van Dijk KBO/PCOB Zeist
Hubert Beusman CDA Zeist 
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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 wijkverpleegkun-
dige, 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



  

  3 aug. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
  6 aug. 15.00 uur Film: Mama Mia, here we go again Figi
 15 aug. 7.45 uur Museum-plusbus naar Assen P Zinzendorflaan 
 16 aug.  10.00 uur Koffieochtend Wijkinloophuis 
    Lindenhuis
 20 aug. 15.00 uur Film: The Phantom Thread Figi

 3 sept. 15.00 uur Film: The Dead of Stalin Figi  
  6 sept. 14.00 uur  Informatiemiddag Locatie Binnenbos 
   'Is alles besproken?' Hoog Kanje 186
  7 sept. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
 17 sept. 15.00 uur Film: Moonlight Figi
 18 sept. 13.30 uur Informatiemiddag Power Maria-Oord
   'Veerkracht op leeftijd'
 5 okt. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
 8 okt. 15.00 uur Film: Dorst Figi
 11 okt. 8.00 uur Busreis Europees Parlement, Brussel P Zinzendorflaan
 17 okt. 8.30 uur Busreis naar Delft Simarowa
   8.40 uur  W.C. De Clomp
 18 okt. 14.00 uur Informatiemiddag Binnenbos
   'Is Mijn mond gezond?' Hoogkanje 186
 25 okt. 14.00 uur Gezamenlijk ALV Maria-Oord

  1 nov. 10.00 uur Start 15e iPad cursus Rozenstraat 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.

Op 16 augustus is iedereen welkom op de koffieochtend. Zoals in 
de vorige Regenboog genoemd, is de locatie het wijkinloophuis van Kerk  
en Samenleving in het Staatsliedenbuurt, Cort van de Lindenlaan 11 Zeist. 

De koffie staat dan speciaal voor de leden van de KBO-PCOB klaar. Graag zal Mien 
Dittmar (coördinator) van de gelegenheid gebruik maken om ook wat te vertellen 
over het nut van de inloophuizen in Zeist en tevens over het project wat nu loopt  
'iedereen telt mee' ter voorkoming van eenzaamheid iets wat ons allemaal kan over- 
komen als het netwerk kleiner wordt. Wees welkom waar u ook in Zeist woont en 
maak kennis met dit belangrijke werk van de kerken in Zeist.

Activiteiten aug. - nov.

Koffieochtend




