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Het is alweer begin oktober als u deze Regenboog ontvangt. We hebben van 
een heerlijke, soms wel erg warme zomer, mogen genieten.
Nu zijn we weer in een periode waarin er veel activiteiten plaatsvinden 

waarvoor u zich kunt inschrijven. Er staat b.v. een herinnering in voor de busreis naar 
Delft, u kunt nog mee als u zich snel aanmeldt. Er wordt kort teruggeblikt op diverse 
activiteiten die we hebben gehad met daarbij een foto. Leuk om dat weer terug te 
zien. U wordt uitgenodigd voor een heerlijke couscousmaaltijd door de Stichting  
MSIVO. U kunt dan kennis maken met een deel van de Marokkaanse inwoners die 
Zeist heeft. Voor € 10,- krijgt u een heerlijke maaltijd aangeboden, van harte aan- 
bevolen. Ook vragen wij uw aandacht voor het artikel dat wij hebben ontvangen van 
de landelijke KBO/PCOB over het onderwerp huur en zorgtoeslagen. Het blijkt dat 
veel ouderen hier geen gebruik van maken en dus geld laten liggen waar men wel 
recht op heeft. Er wordt ook een dringende oproep gedaan voor versterking van ons 
redactieteam. Graag uw aandacht hiervoor.
Kijkt u wel eens op onze website? Over de mogelijkheden hiervan kunt u ook lezen in 
deze uitgave. We hopen dat er nu meer leden gebruik van zullen maken.

De redactie wenst u weer veel leesplezier, wij hopen elkaar te mogen ontmoeten bij 
de diverse activiteiten.

Het volgende nummer van de Regenboog verschijnt begin december.

Redactioneel
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Zomaar voor jou

Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde,
voor de warmte en de tederheid
in mensen en dingen
zomaar gegeven.
   
Phil Bosmans



Na een mooie en vooral warme zomer was er op 4 september weer een geza-
menlijke bestuursvergadering van de KBO en PCOB.

We keken terug op een zeer geslaagde busreis met de museum plus bus naar het 
museum in Assen op 15 augustus. Ook was er op 19 juni een koffieochtend bij 'Johan-
nes' en op 16 augustus in het 'Lindenhuis'. Op 6 juli, 3 augustus en 7 september was 
het iPad café in het parochiecentrum weer open, waar mensen met hun vragen of 
problemen met hun IPad terecht konden. Op 6 september was de bijeenkomst in 'Het 
Binnenbos”' met als thema: 'Is alles besproken', die door de gezamenlijke bonden, 
samen met de gemeente Zeist en het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) georga-
niseerd werd.

De financiële situatie kwam aan de orde en het blijkt, dat bij zowel de KBO als PCOB 
de hoogte van de af te dragen contributies aan het provinciaal/ landelijk orgaan over 
het jaar 2019 pas heel laat wordt vastgesteld. Dat betekent, dat onze eerste geza-
menlijke ledenvergadering, die op 25 oktober gepland stond, wordt verzet naar 29 
november. Elders in dit blad leest u hier meer over. In deze vergadering worden de 
begrotingen van zowel KBO als PCOB vastgesteld alsmede de daarmee samenhangen-
de contributies over het jaar 2019.

Er zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om de bezorgroutes voor de 'Regenboog' 
van de KBO en PCOB samen te voegen. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt en 
zal op 22 november, tijdens de gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomst worden bespro-
ken. We streven er naar, dat dit in het jaar 2019 zijn beslag gaat krijgen.
Wij zoeken nog nieuwe adverteerders voor 'De Regenboog'. Dus als u iemand weet 
meldt het ons, zodat we voor 2019 ook weer een sluitende begroting kunnen samen-
stellen.

Volgend jaar gaan we weer activiteiten organiseren. Vast staat reeds op 6 februari 
een bezoek aan de 2e kamer in Den Haag (noteer maar vast in  
uw agenda). Het probleem is, dat voor de organisatie van de activiteiten maar een 
paar mensen beschikbaar zijn, die bovendien nog andere werkzaamheden voor de 
KBO-PCOB verrichten. Dus als u mee wilt doen of bepaalde ideeën heeft, meldt u 
zich bij ons. Datzelfde geldt voor de redactie van de 'Regenboog'. Ons uitgangspunt  
is 'met elkaar' kunnen we veel “'voor elkaar' betekenen.

Wim Jacobs, secretaris

Berichten vanuit de bestuurs-
vergadering van de KBO-PCOB 
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Laat u geld liggen ...?


Honderdduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen
 
230.000 senioren-huishoudens missen 
mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit 
blijkt uit onderzoek in opdracht van 
vijf organisaties voor senioren en 
gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, 
NVOG, FASv en NOOM willen dat de 
overheid burgers actiever gaat wijzen 
op toeslagmogelijkheden en werkt 
aan meer gebruiksvriendelijkheid van 
het toeslagenstelsel. 

Lang niet alle senioren die recht 
hebben op huur- of zorgtoeslag, 
vragen deze ook daadwerkelijk 

aan. Eén op de zes huishoudens 55+ 
mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de 
tien 55+-huishoudens laat wellicht zorg-
toeslag liggen. Dit blijkt uit bestudering 
van de CBS-cijfers. Het is belangrijke 
informatie in aanloop naar Prinsjesdag. 
Onderbenutting van toeslagen door 
seniorhuishoudens heeft namelijk een 
negatief effect op de koopkracht en 
zelfstandigheid van ouderen.

Onderbenutting van zorg- en huurtoe-
slag bevestigt signalen die ouderen- en 
gepensioneerdenorganisaties al langer 
krijgen. Het betekent een flinke knauw 
voor de koopkracht van senioren die, 
onder meer door uitblijven van pensi-
oenindexatie, de laatste jaren al flink 
onder druk staat. KBO-PCOB, KNVG, 
NOOM, NVOG en FASv willen daarom dat 
er nader onderzoek wordt gedaan naar 
de oorzaken van deze onderbenutting. 
De resultaten daarvan moeten gebruikt 

worden om burgers actiever te gaan 
wijzen op toeslagmogelijkheden en de 
gebruiksvriendelijkheid van het toesla-
genstelsel te vergroten, in het bijzonder 
als ze de pensioengerechtigde leeftijd 
naderen.

Huishoudens met een lager inkomen 
kunnen aanspraak maken op toeslagen. 
Toekenning van huur- en zorgtoeslag is 
afhankelijk van inkomen en vermogen. 
Toekenning gebeurt niet automatisch. 
Het is nodig om de toeslagen en de bij-
behorende voorwaarden te kennen, en 
de toeslag persoonlijk aan te vragen.

Eén op de zes huishoudens  
met 55-plussers laat mogelijk  

huurtoeslag liggen 

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:
• Het aandeel seniorenhuishoudens 

dat, op basis van hun inkomen en 
vermogen, mogelijk hun recht op 
huurtoeslag laat liggen is 17%. Tussen 
de verschillende leeftijdsgroepen 
zijn weinig verschillen.Onderbe-
nutting van de huurtoeslag is extra 
schrijnend, aangezien een huurhuis 
eind 2017 gemiddeld zo’n 533 euro 
per maand kostte, wat 17 procent 
meer is dan in 2012.

• Mogelijk omvat de berekende groep 
ook huishoudens die op basis van 
hun inkomen wél recht hebben op 
huurtoeslag, maar op basis van hun 
huurprijs niet.           lees verder >>>



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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 Dat is het geval als zij een vrijesec-
torwoning huren. 

Eén op de tien huishoudens  
met 55-plussers laat mogelijk 

zorgtoeslag liggen

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:
• Het aandeel seniorenhuishoudens 

dat, op basis van hun inkomen en 
vermogen, mogelijk hun recht op 
zorgtoeslag laat liggen is relatief 
hoog in de leeftijdscategorie 55-65 
jaar (14%) en 65-75 jaar (13%), om 
vervolgens af te nemen in de leef-
tijdscategorie 75-85 en 85 jaar en 
ouder (beide 6%).

• Het aantal seniorenhuishoudens dat 
geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl 
zij hier op basis van hun inkomen 
en vermogen wel recht op kunnen 

hebben is in 2016 fors toegenomen 
ten opzichte van 2014 (met 32%).

• Gemiddeld gaan Nederlanders nu 
met pensioen met 64 jaar en 10 
maanden. Voor veel mensen bete-
kent dat een afname van inkomsten. 
Een deel van de gepensioneerden 
komt daardoor wellicht in aanmer-
king voor zorgtoeslag, zonder zich 
dat te realiseren.

 
In opdracht van KBO-PCOB, KNVG, 
NVOG, FASv en NOOM deed Regioplan 
in de zomer van 2018 onderzoek naar 
mogelijke onderbenutting van de huur- 
en zorgtoeslag door huishoudens. Dit 
gebeurde op basis van datasets van 
het CBS. Het CBS keek naar huishou-
dens waarvan alle huishoudsleden een 
leeftijd gelijk aan of hoger dan 55 jaar 
hebben. 

Op zaterdag 27 oktober worden we uitgenodigd om deel te 
nemen aan een heerlijke couscous maaltijd. Deze wordt georganiseerd door 
de stichting MSIVO (Multiculturele Stichting Integratie Vernieuwing en Ont-

wikkeling - www.msivo.nl). Deze maaltijd wordt gehouden op de Huis ter Heideweg 
5c, 3705 MA, Zeist, dat is de locatie waar de MSVIO gevestigd is. De bedoeling van 
deze maaltijd is om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken. U kunt zich aan-
melden bij de familie de Niet-Verwoerd, telefoon 030 695 65 41 of de.niet@worldon-
line.nl. De kosten voor deze maaltijd bedragen € 10. Graag ter plekke betalen met 
gepast geld. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom.

Mohammed Akharouid

Couscous maaltijd 



Jaarvergadering KBO-PCOB 


Gezamenlijke Jaarvergadering KBO-PCOB 
29 november 2018, 14.00 uur, Maria Oord

In de vorige 'Regenboog' hebben wij gemeld, dat de gezamenlijke leden vergade-
ring van de KBO en PCOB op 25 oktober zou worden gehouden. In deze vergadering 
worden de begrotingen en daarmee de contributie voor het jaar 2019 vastgesteld. 
Inmiddels is bekend, dat bij zowel de KBO als PCOB de hoogte van de af te dragen 
contributies aan het provinciaal/ landelijk orgaan over het jaar 2019 pas heel laat 
wordt vastgesteld. Daarom heeft het geen zin de vergadering op 25 oktober te hou-
den en hebben we besloten deze uit te stellen naar 29 november. We hopen dan een 
begroting te presenteren met actuele cijfers. De agenda is als volgt:

1 Opening en mededelingen door beide voorzitters.
2 KBO deel
 a) Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 26 april 2018
 b) Toelichting op de begroting 2019 en de verwachtingen over 2018 
  door Gerard van Keeken.
 c) Goedkeuring begroting 2019
 d) Vaststelling contributie 2019
 e) Herbenoeming Lia van Dijk als voorzitter van bestuur KBO (Eventuele andere  

 kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat ( zie pag.1 Regenboog)
3 PCOB deel
 a) Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 25 april 2018
 b) Toelichting op de begroting 2019 en de verwachtingen over 2018   

 door Gerard van Keeken.
 c) Goedkeuring begroting 2019
 d) Vaststelling contributie 2019
4 Samenwerking KBO en PCOB op plaatselijk en landelijk niveau 
 door beide voorzitters.
5 Mededelingen van de activiteitencommissie.
6 Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte.

Na het officiële gedeelte is er gelegenheid om – onder het genot van een hapje en 
drankje- nader met elkaar kennis te maken. Ook zullen Jan van Beek en Dolf Kreijfelt 
een demonstratie geven van onze gezamenlijke website. Zij zullen u ook vertellen 
hoe u bepaalde informatie over komende activiteiten kunt vinden. Graag zien wij 
U op donderdag 29 november 2018. Locatie: Mariaoord, Hortensialaan 30, aanvang 
14.00 uur. Parkeermogelijkheid: parkeerterrein achter de St. Joseph kerk.

Wim Jacobs, secretaris
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Iran. Bakermat van de beschaving

"Het is alsof je rondstruint in een sprookjesachtige bazaar in Isfahan en 
stuit op allerlei exclusieve koopwaar. In de grote archeologische tentoon-
stelling 'Iran – Bakermat van de beschaving' sta je als bezoeker oog in oog 

met circa 200 unieke vondsten uit Iran. Gouden drinkbekers en sieraden, bronzen 
wapens, kleitabletten met spijkerschrift en prachtig beschilderd aardewerk laten 
je het spoor volgen van de geschiedenis van een van de oudste en meest bijzondere 
culturen ter wereld. Lang zijn deze schatten voor de westerse wereld verborgen ge-
bleven. Een groot deel is nooit eerder in Nederland getoond en zelfs nog nooit eerder 
buiten Iran te zien geweest."

Deze tekst op de website van 
het museum was helemaal 
waar. De deelnemers waren 
zeer onder indruk van de 
prachtige tentoonstelling, 
maar ook van de hartelijke 
ontvangst van vele vrijwilli-
gers in het museum. Ook via 
deze weg: bedankt organisa-
tie van de MuseumPlusBus.

tekst en foto: Lia van Dijk

Dagje Drents Museum
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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



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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Op 16 augustus waren we te 
gast in het wijkinloophuis het 
'Lindenhuis'. Zo’n 20 mensen 

hebben de mogelijkheid genomen om 
eens kennis te maken met een inloop-
huis en het vele werk wat daar gedaan 
wordt t.b.v. onze medemens.

De gastvrouw, coördinator Mien Dittmar, 
vertelde ons het een en ander en spe-
cifiek over het project IEDEREEN TELT 
MEE. Hoe benaderen we iemand die 
geen contacten meer heeft en alleen 
in de maatschappij is komen staan, iets 
wat ons allen kan over komen als wij in 
een ongewilde situatie terecht komen.
Trots liet ze de keuken zien waarin 
wekelijks maaltijden worden gemaakt 
door vrijwilligers om met anderen eens 
samen te kunnen eten.

Hopelijk heeft dit de drempel verlaagd 
om eens binnen te lopen of zich aan te 
bieden als vrijwilliger als middel om 
onder de mensen te blijven.

De volgende koffieochtend is op woens-
dag 24 oktober in wijkcentrum de Kop- 
peling in Zeist-West. Misschien niet zo 
bekend, maar er is bewust  gekozen 
voor verschillende locaties, om zo meer 
leden dichtbij huis uit te nodigen op de 
koffie. De locatie de Koppeling is tegen-
over supermarkt DEEN in winkelcentrum 
De Clomp. Er is parkeergelegenheid.
Er is vrije inloop tussen 10.00-12.00 uur.
Dit keer zijn de comsumpties weer voor 
eigen rekening.

Tot ziens,
Lia van Dijk en Jan van Beek

Koffie-ochtenden



W ij, de redactie van het gezamenlijke Magazine van de  
PCOB/KBO de 'Regenboog', zijn op zoek naar mensen die ons team wil-
len komen versterken. We zijn een klein team en daardoor ook kwets-

baar. Elke 2 maanden houden we ons bezig met de vraag hoe wij de Nieuwsbrief 
weer gevuld kunnen krijgen met voor u belangrijke informatie. Iedere keer weer 
is dat een uitdaging en het geeft soms ook wel wat stress, maar ook veel vol-
doening als het toch gelukt is om een verzorgde 'Regenboog' bij u te bezorgen. 
Wie van u denkt: "Ja, dat is iets voor mij, dat heb ik altijd al willen doen?" Wie 
van u durft deze uitdaging aan? Misschien vraagt u zich wel af of u het wel zou 
kunnen? Wat dat laatste betreft kunnen wij u geruststellen. Het werk op zich 
is niet zo moeilijk. Natuurlijk wordt u goed ingewerkt. Wel dient u te beschik-
ken over een goede beheersing van de Nederlandse taal en in het bezit zijn van 
e-mail, een computer of laptop. 
Wilt u meer informatie, aarzel niet, maar neem contact op met:

Nel de Niet-Verwoerd Joke de Ruiter
Telefoon: 030 – 69 565 41 Telefoon: 030 69 50 609
E-mail: de.niet@wordonline.nl E-mail: j.de.ruiter@planet.nl

Gezocht: redactieleden

Liefdevolle zorg

Programma informatiemiddag:
14.00 uur Ontvangst met koffie/thee
 Welkomstwoord van regiomanager Annette van Biezen
14.15 uur  Introductie over Accoladezorg, de Wijngaard door Anita Mensink
14.30 uur Korte pauze met koffie/thee
14.45 uur Vrijwilligerscoördinator Anita Brouwer vertelt over de mogelijkheden 
 tot vrijwilligerswerk in de Wijngaard
15.00 uur Rondleiding in de Wijngaard in kleine groepjes
15.20 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.30 uur Afsluiting en gelegenheid tot napraten met een drankje. 

Accolade Zorg nodigt de leden van de KBO-PCOB uit om 
op donderdagmiddag 15 november een bezoek te brengen 
aan De Wijngaard, Dennenweg 2 te Bosch en Duin.

Thema: Accoladezorg, liefdevolle zorg
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Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van
mw. E.M. van Oortmerssen.

Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te met het verwerken van dit verlies.

BerichtZEIST



Graag willen we jullie attenderen op de website van de KBO-PCOB-Zeist en u 
oproepen om er meer gebruik van te maken. Het blijkt dat het aantal perso-
nen dat de website bezoekt tegenvalt. Dat is namelijk te zien, niet door wie 

de site wordt bezocht maar wel de aantallen. Toch staat er veel informatie op dat 
voor u handig kan zijn.
Om voorbeelden te geven: Er kunnen wijzigingen of aanvullingen op een bepaalde 
activiteit staan of activiteiten waarvoor je je kunt opgeven, enz. Daarnaast willen 
we ook graag informatie aanbieden die interessant voor onze leden kan zijn. Dus wat 
anderen aanbieden, zie daarvoor ook de links met belangrijke websites. Heeft u daar 
ideeën over, geef het aan, dat kan ook via de website.

Als u op de website kijkt, zult u ook zien dat de emailadressen van o.a. het bestuur 
veranderd zijn, de mail wordt dan automatisch via dit adres aan het gekoppelde, 
persoonlijke mailadres verstuurd. Dit is gedaan zodat we bij toekomstige bestuurs-
wijzigingen niet steeds een e-mailwijziging hoeven door te geven. Dit scheelt veel 
tijd en organisatie. Niet moeilijker maken dan nodig is. In de colofon van de Regen-
boog zijn de e-mailadressen nog niet aangepast, dit gebeurt in december.

In de komende ledenvergadering willen we de werking van de website laten zien en 
uitleggen en de vragen die er zijn beantwoorden. Als u geen computer of tablet heeft 
wordt het natuurlijk lastiger om de website te raadplegen. Maar daar zijn dan weer 
de iPad-cursussen voor. Zie ook elders in dit blad. Overigens is het zo dat er op di-
verse plekken in Zeist voor algemeen gebruik computers staan voor de inwoners van 
Zeist. Al of niet met hulp als daar behoefte aan is. Denk aan gemeentehuis, biblio-
theek en de wijkinloophuizen. 

www.kbo-pcob-zeist.nl                             Jan van Beek

Website KBO-PCOB
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Bos 
de Voetenvriend
Uw adres voor schoenen die 
perfect passen en mooi zijn. 
Voor iedere voet hebben wij een 
passende schoen. Ook U kunt 
weer probleemloos lopen.

Bergweg 7, 3701 JJ Zeist 
(030) 691 65 56 - www.bosdevoetenvriend.nl
Medisch pedicure en natuurgeneeskundig 
therapeut op afspraak

Nieuw
Mevr. L. Geluk-Poortvliet

Overleden
Dhr. J. van Ooijen.
Dhr. J.R. Haverkamp.
Mevr. A. de Gooijer-Hofsteenge.

Lief en Leed
Wat hebben we een mooie zomer ge-
had. Hopelijk heeft u er ook van kunnen 
genieten. Bij deze willen we de familie 
Koekkoek feliciteren met het heugelijke 
feit dat zij 50 jaar getrouwd waren.
We feliciteren ook diegenen die een 
(jubileum) verjaardag hebben gevierd.
We leven ook mee met hen die een 
verlies hebben geleden, het is heel 
verdrietig om iemand te verliezen, we 
wensen hen veel sterkte toe.

Graag wil ik ook nog een oproep doen 
om ons team te komen versterken,
Het wordt anders wel moeilijk om de 
jarigen te blijven bezoeken. Enkele 
vrijwilligers hebben te kennen gegeven 
volgend jaar te willen stoppen met het 
bezoekwerk. Graag wil ik toelichten wat 
het betekent voor onze leden om een 
bezoekje te krijgen. Hopelijk hebt u 
nog wat tijd over voor onze ouderen.
Mijn tel. nr. (030) 69 511 53.

Met een vriendelijke groet,
Namens ons lief en leed team,
Cock Couprie

NB. Bij de KBO ontvangen jubilerende 
leden een fraaie kaart die door Joke 
van Ooik wordt vervaardigd en ver-
stuurd.

Berichten
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Naam

Adres

Aantal personen 

Telefoonnummer

E-mail

Opstapplaats         Simarowa / De Clomp 

Handtekening

HER INNER ING

In de Regenboog van augustus/september stond de 
bustocht naar Delft vroegtijdig gemeld. Nu wil ik er 
nogmaals op attenderen want er is nog plaats en als 

leden van beide ouderenverenigingen is het toch fijn de 
laatste bustocht dit jaar weer samen mee te maken. Het 
is ook niet zeker of dit op deze wijze ook volgend jaar 
georganiseerd wordt. 
Voor alle duidelijkheid: we gaan dus via een mooie  
toeristische route naar Delft, naar Royal Delft en de 
eindbestemming is Delfts Blauw.
Graag even opletten: normaal is de opstapplaats 
bij De Clomp, op de parkeerplaats achter Albert Heijn. Helaas is die 
nu niet bereikbaar voor de bus. De bus stopt nu voor de Grote Koppel, 
aan de andere kant van het winkelcentrum dus.
Aanmelden d.m.v. de strook bij Joop Peters, De Clomp 1234, 3704 KL Zeist, 
tel. 695 39 71 en het bedrag ad. € 54,50 gelijktijdig overmaken op bankreke-
ning NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. Penningmeester KBO Zeist met vermelding 
Busreis.
  

   Ondergetekende neemt deel aan de dagtocht op 17 oktober 2018

Dagtocht Delft
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Deze uitnodiging is bestemd 
voor de KBO- en PCOB- leden 
die nog niet over een iPad be-

schikken. 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 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. Er zijn nog 
enige plaatsen vrij. Voor verdere 
informatie zie de Regenboog nr 4 
/2018.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het for-
mulier (zie volgende pagina), te stu-
ren naar Peter van der Arend, Voor-
heuvel 25e 3701 JA Zeist, tel. 030 691 

85 35 of naar zijn emailadres:pcm.
arend@ziggo.nl. Het aanmeldingsfor-
mulier staat ook op de gezamelijke 
website van KBO en PCOB: www.kbo-
pcob-zeist.nl.
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       

15e iPad Cursus  


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.

HER INNER ING
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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

Belastingservice 2018

Net als voorgaande jaren zijn  de voorbereidingen voor de Belastingservice IB 
2018 weer van start gegaan. Een zeer gewaardeerde service aan de leden. 
Ieder jaar blijkt dat vele leden graag gebruik maken van de diensten van onze 

belasting invulhulpen, Huba's genaamd. Maar ook nu hebben we weer nieuwe vrijwil-
ligers nodig, mede door het feit dat een aantal huba's helaas hun activiteiten hebben  
moeten beëindigen. Ik vraag u, indien u affiniteit heeft met het verwerken van belas-
tingaangiftes, zich hiervoor op te geven. U bent dan inzetbaar in de periode 1 maart 
tot 1 mei 2019; voor training etc. wordt gezorgd.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de KBO/PCOB 
afdeling Zeist, Wim Jacobs, wfm.jacobs@casema.nl 

Met vriendelijke groet,

Rita Cloosterman
coördinator belastingservice 
provincie Utrecht
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Adventsviering 

Busreis Tweede Kamer 

Ook dit jaar willen we weer met elkaar de Adventsviering houden op 
donderdag13 december. Aanvang 11.00 uur, ontvangst met koffie/thee  
vanaf 10.30 in het Van Der Valk Hotel de Biltsche Hoek, Utrechtseweg, de 

Bilt. Medewerking wordt weer verleend door Pastoor Harold Zemann, dominee Fré 
van Roest en pianist Wim Brunsveld. Na de viering willen we met elkaar genieten van 
een goed verzorgde brunch. 
Kosten € 25,- per persoon. Koffie/thee is hierbij inbegrepen. Overige drankjes zijn 
voor eigen rekening. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de administrateur van de 
KBO-PCOB door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL91 INGB 0000 2858 
90 t.n.v. Penningmeester KBO-Zeist. Graag opgeven voor 5 december onder vermel-
ding: Adventsviering. 

PS. Een vervoersprobleem hoeft geen reden te zijn om niet te gaan, meldt het via 
het mailadres: vanbeekjh@live.nl dan zoeken we een oplossing.

Op woensdag 6 februari 2019 zijn we als KBO-PCOB uitgenodigd om 
een bezoek aan de Tweede Kamer te brengen. Het programma is als volgt:
13.30 Aanvang en welkomstwoord
13.45 Sanitaire stop
14.00 Gesprek met CDA Tweede Kamerlid onder het genot van een koffie/thee
14.30     Rondleiding door de Tweede Kamer
15.30     Bezoek aan de plenaire zaal op de publieke tribune
16.00     Einde
 
De leden kunnen zich aanmelden door € 17,50 over te maken op NL91 INGB 0000 
2858 90 t.n.v. Penningmeester KBO Zeist, met vermelding bezoek Tweede Kamer 
2019. De inschrijving dient voor 1 december 2018 binnen te zijn. Het bezoek aan de 
Tweede Kamer is gratis, maar dit bedrag is voor de kosten  van de bus. De datum van 
betaling is de datum van inschrijving. Begin Januari 2019 ontvangt u het volledige 
programma met vertrektijden van de bus. Bij 50 betalende deelnemers is de bus vol.

 Lia van Dijk



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



  

   5 okt. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
   8 okt. 15.00 uur Film: Dorst Figi
 11 okt. 8.00 uur Busreis naar Europees Zinzendorfplein
   Parlement Brussel
 15 okt. 15.00 uur Film: De kleine IJstijd Figi 
 17 okt. 8.30 uur Busreis naar Delft Simarowa
    8.40 uur  de Grote Koppel
 18 okt. 14.00 uur Informatiemiddag Binnenbos
   'Is mijn mond gezond?' Hoogkanje 186
 24 okt. 10.00 uur Koffiedrinken in de Koppeling De Clomp, Zeist-West
 25 okt. 14.00 uur Bestuursvergadering KBO/PCOB Rozenstraat 20
 27 okt. 18.00 uur Couscous maaltijd Huis ter Heideweg 5C

  1 nov.  10.00 uur Start 15e iPad cursus Rozenstraat 20 
  2 nov.  10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
  5 nov.  15.00 uur Film: De Dirigent Figi
  8 nov.  10.00 uur iPad cursus Rozenstraat 20
15 nov.  10.00 uur iPad cursus Rozenstraat 20
  14.00 uur Informatiebijeenkomst in de Dennenweg 2
   Wijngaard over Accoladezorg Bosch en Duin
19 nov.  15.00 uur Film: The Gurnsey Literary Society Figi
22 nov.  10.00 uur iPad cursus Rozenstraat 20
  14.00 uur Bijeenkomst voor vrijwilligers Maria-Oord
29 nov.  10.00 uur iPad cursus Rozenstraat 20
  14.00 uur 1e Gez. ALV van KBO/PCOB Maria-Oord

  3 dec.  15.00 uur Film: Filmstart don’t die in Liverpool
  7 dec.  10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
13 dec.  10.30 uur Advents-/Kerstviering Biltsche Hoek

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

Activiteiten okt. - dec. 


