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Dit is alweer het laatste nummer van 2018. Voor je het weet is er alweer een 
jaar voorbij. In deze uitgave kunt u weer een aantal belangrijke bijdragen 
lezen. Er staat een verslag in van de busreis naar Brussel en een uitleg wat er 

allemaal speelt in het Europees Parlement.
Ook treft u een artikel over de WMO aan van ons lid en plaatsgenoot, Lenny Geluk, 
lid van de Tweede Kamer voor de CDA-fractie met de WMO in haar portefeuille. Waar 
staat de WMO nu eigenlijk voor en hoe kunnen we daar gebruik van maken. Ook kunt 
u lezen waar u in Zeist terecht kan voor uw vragen over de WMO.
Eenzaamheid is een heel groot probleem in onze huidige maatschappij en dat wordt 
alleen maar erger. Vanuit Kerk en Samenleving is er een project gestart met de titel: 
Iedereen telt mee. Mien Dittmar van het wijkinloophuis 'Het Lindenhuis' in de Staats-
liedenbuurt heeft dit artikel geschreven. Een mooi en nuttig project.
Natuurlijk houden we met elkaar ook weer de Advents-/Kerstviering in de Biltsche 
hoek. U kunt zich daarvoor nog aanmelden, het is altijd een mooie en gezellige bij-
eenkomst waarbij u van harte welkom bent.
Ook is er de uitnodiging tot deelname aan de bijeenkomsten van OMEGA, een project 
voor bezinning voor ouderen over het geloof, medisch handelen, voltooid leven, zorg 
en wat er nog meer ter tafel mocht komen.
En dan vlak voor de nieuwe Regenboog begin februari weer uitkomt, hebben we eerst 
nog de Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 31 januari waar u ook van harte welkom 
bent. Genoeg leesvoer om er even rustig voor te gaan zitten en alles tot u te nemen 
wat er in dit nummer beschreven staat. 
Graag tot ziens op één van de ontmoetingen of anders tot de volgende uitgave die 
begin februari weer verschijnt.

Redactioneel
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Elkaar dragen

Gelukkig de mens
die zijn naaste 
in diens broosheid draagt,
zoals hij zelf door hem gedragen
zou willen worden
als hij in een soortgelijke situatie
zou verkeren 

Franciscus van Assisi



Op 25 oktober was er een gezamenlijke bestuursvergadering van de KBO/PCOB.
De landelijke samenwerking kwam uitgebreid aan de orde, zowel op organi-
satorisch als financieel gebied. Er zijn veel instanties, die hier mee te maken 

hebben: landelijk, provinciaal en plaatselijk. Door het grote aantal partijen kost het 
veel tijd om in zijn geheel op een lijn te komen.

In onze vergadering kwam de vrijwilligersmiddag op 22 november en de eerste geza-
menlijke algemene ledenvergadering op 29 november aan de orde.
Wij zijn blij met onze vrijwilligers en willen dit graag laten blijken. We hebben er 
voor gekozen dit op een andere manier te doen, dan de afgelopen jaren gebruike-
lijk was. Daarom deze, hopelijk, gezellige middag, waarbij de vrijwilligers nader 
met elkaar kennis kunnen maken. In het kader van onze samenwerking worden de 
bezorgroutes van de KBO en PCOB van de 'Regenboog' in 2019 samengevoegd. Op 22 
november zullen de vrijwilligers hier meer over horen.

Er is een nieuwe activiteitencommissie aangetreden, die vanaf het jaar 2019 de ac-
tiviteiten voor de leden van de KBO en PCOB zal organiseren. Hierin hebben zitting: 
Lia van Dijk, Jan van Beek, Ineke Reijven en Gilbert Sint Jago.

We kunnen terugkijken op een geslaagde busreis naar Brussel op 11 oktober. Een 
volle bus en enthousiaste deelnemers. Hetzelfde geldt voor de busreis naar Delft op 
17 oktober. 

Op 18 oktober was er een informatiemiddag met als titel: 'Is mijn mond gezond?' en 
op 24 oktober gezamenlijk koffiedrinken in 'De koppeling' in Zeist-West.

Op 1 november is er weer een nieuwe IPad cursus gestart en op 2 november was er 
het gebruikelijke maandelijkse iPad Café.

Op 13 december is er weer de jaarlijkse Advents-/Kerstviering in de Biltsche Hoek.
Zoals u ziet er waren weer volop activiteiten. En wij kunnen nog steeds mensen ge-
bruiken, die op welke wijze dan ook, bereid zijn op vrijwillige basis werkzaamheden 
voor ons en met ons te doen ten behoeve van onze leden.

Namens de besturen en medewerkers van de KBO en PCOB, afdeling Zeist, wens ik u 
allen een mooie decembermaand en een goede start van het jaar 2019.

Wim Jacobs, secretaris

Berichten vanuit de bestuurs-
vergadering van de KBO-PCOB 
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Contributies 2019


Op het moment dat de kopij voor deze Regenboog wordt 
samengesteld moet de gezamenlijke algemene leden-
vergadering nog plaatsvinden. De contributies 2019 KBO-Zeist en PCOB-Zeist 

moeten dus op het moment dat ik dit schrijf, nog door de leden van beide bonden 
samen met de begrotingen 2019 worden vastgesteld.
Het bestuur van KBO-PCOB-Zeist stelt in de algemene ledenvergadering voor, de 
contributies voor 2019 gelijk te houden aan die van 2018.
Voor KBO betekent dit dat de contributie (inclusief opslag voor verzending Magazine) 
blijft: 
• € 45,50 voor echtparen/samenwonenden en  

€ 29,30 voor alleenstaanden;
Voor PCOB betekent dit dat de contributie (inclusief bijdragen voor verzending  
Magazine en acceptgirokaarten) blijft: 
• € 59,50 voor echtparen/samenwonenden en 
• € 36,50 voor alleenstaanden.
Voor de betaling van de contributie 2019 ontvangen
• KBO-leden de gebruikelijke nota bij de eerste Regenboog in 2019;
• PCOB-leden in januari 2019 een acceptgirokaart die het Landelijk Bureau ver-

zendt.
Het verschil in contributies wordt veroorzaakt door de hogere afdracht van de PCOB- 
afdelingen aan het Landelijk Bureau. De bestedingsruimte van KBO-Zeist en PCOB-
Zeist is inmiddels wel op gelijk niveau gekomen.
In de toekomst zal het verschil in afdrachten aan KBO Prov. Utrecht en Unie KBO en 
aan PCOB Landelijk Bureau afnemen. Oftewel de afdrachten aan KBO zullen toene-
men en PCOB afnemen. Plan van KBO-PCOB-Zeist is om in 2019 inzicht te krijgen tot 
welk niveau en in welk tempo deze ontwikkeling zal leiden.

Gerard van Keeken
Financiële Administratie KBO-PCOB-Zeist

Bericht van overlijden is ontvangen van de heer P.A.B.M. Verhagen.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

BerichtZEIST



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. 



Ω
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Op DV dinsdag 5 februari start 
OMEGA voor ouderen.  
Een manier om met elkaar na 

te denken over allerlei vragen die met 
name bij senioren leven. Wat Alpha 
is voor jongeren en belangstellenden 
met betrekking tot geloofsvragen, is 
OMEGA dat voor ouderen. 
Waar gaat het over?
• Over geloof en zekerheid
• Over schuld en hoop
• Over zorg en afhankelijkheid
• Over relaties en verdriet
• Over voltooid leven en de weder-

komst
• Over contact met familie en 
 kinderen
• Over eenzaamheid en isolement, 

etc. 
We komen zes keer bij elkaar. De 
ontmoetingen bestaan uit een kort 
inhoudelijk gedeelte door middel van 
een PowerPointPresentatie als uit-
leg. Daarna volgt een gezamenlijke 
bespreking. Er wordt gezongen.  
Soms maken wij gebruik van een 
intro-filmpje. We starten met kof-
fie, thee en iets lekkers en na afloop 
genieten wij van een gezamenlijke 
lunch. De hele cursus bestaat uit 15 
onderwerpen en we kiezen samen voor 
een serie van minstens zes onderwer-
pen. De keuze bespreken we tijdens 
de introductie.

Elke samenkomst begint om 10.30 
uur en eindigt om uiterlijk13.00 uur. 
Inloop vanaf 10.00 uur. U bent welkom 

in de wijkzaal bij de Sionskerk, 
Jacob Catslaan 73, Zeist.

Op 22 januari is er een introductie-
morgen van 10.30–12.00 uur (geen 
lunch). De cursus wordt daarna gehou-
den op 5/12/19 februari en 5/12/19 
maart. Data kunnen door omstandig-
heden wijzigen, maar dat wordt ter 
plekke besproken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem 
contact op en geef u op. Misschien is 
het verstandig om met iemand samen 
te komen. Dit bevordert het gesprek 
me elkaar. Hoewel OMEGA georgani-
seerd wordt binnen Bethel, De Bron  
en Pniël, is iedereen welkom.

Opgave (een belletje, een mailtje  
of een appje is voldoende) voor  
15 januari 2019 bij: 

• Theo v.d. Bos (wijk Bethel)  
T 0306952320 M 0623233332

 t.vandenbos@filternet.nl
• Kees Goethals (wijk De Bron)
 T 0306962883
 c.f.goethals@tiscalimail.nl 
• Co Westeneng (wijk Pniël) 
 M 06 268 380 35
 fam.jwesteneng@gmail.com 
• ds. F. van Roest (cursusleider) 
 M 06 381 229 55
 fvanroest@online.nl 

OMEGA van start
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De WMO is een afkorting voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De bedoeling 
is dat mensen met een beperking zorg en ondersteuning kunnen krijgen.

Mensen worden in staat gesteld om met zorg en ondersteuning zo lang mogelijk 
in de eigen omgeving te wonen. Vanaf 2015 is de Gemeente verantwoordelijk 
voor de uitvoering van deze wet. Dat is nog niet zo lang en met elkaar moes-

ten we er aan wennen dat de mensen die zorg nodig hebben en de gemeenten van 
elkaar wisten hoe je daar  mee om moest gaan.
In het nieuwe stelsel gaat het er om dat mensen, daar waar mogelijk, minder en min-
der zware hulp nodig zouden hebben dan wanneer men te vroeg in een instelling terecht 
komt. Dat betekent dat er veel meer gekeken wordt naar wat iemand echt nodig heeft 
en daar hulp voor kan inroepen. Iemand blijft zo lang mogelijk eigen baas, ook over zijn 
of haar zorgvraag.

Dat betekent wel dat iemand meer een beroep doet op "informele zorg" b.v. kinderen, 
buren of andere mantelzorgers. Deze zijn dan ook in een meer betrokken samenleving 
onmisbaar. Hervormingen in de zorg waren noodzakelijk omdat de uitgavengroei finan-
cieel onhoudbaar was.
Nu, na drie jaar kijken wij of de WMO inderdaad geleid heeft tot minder uitgaven en, 
belangrijk, of we de doelen die we destijds voor ogen hadden ook zo uitpakken zoals 
ze destijds bedoeld waren. We wilden graag dat mensen meer regie over hun eigen 
leven zouden houden. We wilden graag meer gelijke deelname aan de maatschappij. 
Meer zelfredzaamheid. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Minder eenzaamheid. Meer 
kwaliteit van leven. Uitgegaan wordt van wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat 
ze niet kunnen.

De WMO is onder verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht in de veronderstelling 
dat dat gemeenten dichter bij hun burgers staan en dat ze daardoor betere oplossingen 
voor hun ondersteuningsbehoeften kunnen vinden.
Gemeenten bepalen zelf wie in aanmerking komen voor ondersteuning. Ook moeten ze 
toezicht houden op de kwaliteit daarvan en hun beleid verantwoorden aan de gemeen-
teraad. Hoewel de gemeenten verantwoordelijk zijn , heeft de rijksoverheid wel een zo-
genoemde 'stelsel' of 'systeem' verantwoordelijkheid. 

De WMO, 
wat is dat eigenlijk?
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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

Voorbeelden van WMO maatwerkvoorzieningen zijn:
• hulp bij huishouden
• ondersteuning thuis (o.a. begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding en kort-

durend verblijf)
• hulpmiddelen en diensten (o.a. woondiensten en-voorzieningen, vervoersdiensten 

en-voorzieningen en rolstoelen)
Deze maatregelen zijn individueel en op maat toegekende voorzieningen die een pas-
sende bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de betrokkene en deze in staat 
stellen om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen.
(Meer informatie op pag. 11 en 12)

Lenny Geluk-Poortvliet
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA


Bezoek Tweede Kamer 
Op woensdag 6 februari 2019 zijn we als KBO-PCOB  

uitgenodigd om een bezoek aan de Tweede Kamer te brengen.
13.30 Aanvang en welkomstwoord
13.45 Sanitaire stop
14.00 Gesprek met CDA Tweede Kamerlid onder het genot van een kop koffie
14.30 Rondleiding door de Tweede Kamer
15.30 Bezoek aan de plenaire zaal op de publieke tribune tot 16.00 uur
De leden kunnen zich aanmelden door € 17,50 over te maken op NL91 INGB 0000 
2858 t.n.v. Penningmeester KBO Zeist, met vermelding bezoek Tweede Kamer 
2019. De inschrijving dient voor 10 januari 2019 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 volle-
dige programma via de mail met vertrektijden van de bus. 
Bij 50 betalende deelnemers is de bus vol.                                          Lia van Dijk



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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Vragen over zorg en ondersteuning 
Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om 
actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u 
wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. De gemeente is ver-
antwoordelijk voor dit soort ondersteuning, op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo 2015).
De professionals van het Sociaal Team zoeken samen met u naar een oplossing. Ze 
kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. 
Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Contact met de gemeente over zorg en ondersteuning
Gemeente Zeist | Het Rond 1, 3700 AM Zeist
Tel.: 14 030 | E-mail: zeist@zeist.nl 
Website: www.zeist.nl/ondersteuning 
U kunt ook binnenlopen bij het spreekuur van het Sociaal Team van de gemeente 
Zeist.

Locatie Dag Tijd
Zeist Noord, Torenflat
Laan van Vollenhove 12b/16 (Wijkservicepunt) dinsdag 13.00 - 15.00 uur
Zeist Noord, Torenflat
Laan van Vollenhove 12b/16 (Wijkservicepunt) woensdag 13.00 - 15.00 uur
Zeist Noord, Torenflat
Laan van Vollenhove 12b/16 (Wijkservicepunt) donderdag 13.00 - 16.30 uur
Zeist Noord
Johan van Oldenbarneveltlaan 103 
(Wijkservicepunt Noord) woensdag 10.00 - 11.00 uur
Zeist Centrum, Bergweg 1 (achter Kesler) dinsdag 9.30 - 10.30 uur
Zeist Oost, Binnenbos, Hoog Kanje 186 woensdag 9.30 - 10.30 uur
Zeist West, De Clomp 1904 (de Koppeling) donderdag 14.00 - 15.00 uur

Den Dolder, op diverse locaties 
(raadpleeg website gemeente) dinsdag 11.00 - 12.00 uur

lees verder >>>

Belangrijke adressen voor 
vragen over Zorg en Welzijn



- 12 -

Als u in Austerlitz woont kunt u contact opnemen met het Dorpsteam Austerlitz via:
Tel. 06 30 61 04 51 E-mail: dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 12:30 - 13:30 uur. 

Veilig Thuis
Voor informatie en advies over huiselijk geweld en kindermishandeling.
Telefoonnummer: 0800 2000
Het nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Website: http://www.samen-veilig.nl/veilig-thuis-utrecht

Kijkje in de Brusselse keuken

Vroeg op pad
Het is kwart over zeven in de ochtend. Een groep van bijna 50 senioren verzamelt zich op 
de Zinzendorflaan in Zeist, samen met wethouder Marcel Fluitman en de raadsleden Marcel 
Pluim en Vincent van Voorden. KBO/PCOB en ASZ hebben de handen ineengeslagen om gehoor 
te geven aan een uitnodiging van Wim van de Camp, CDA lid en sinds 2009 Europarlementa-
riër, om een kijkje te komen nemen in de Brusselse keuken. Interessant, want de meesten 
hebben de geschiedenis van de EU in hun eigen leven voorbij zien komen. 
De tijdsgeest tekent de sfeer in de bus: er is helaas geen koffie aan boord, maar uit bijna 
elke tas komt een thuis gesmeerde boterham of een hartige reep. Het zijn moderne senioren, 
want behalve de boterham zit er ook een smartphone in de tas om straks foto’s te maken.

Ter plekke
Fileleed blijft de groep niet bespaard, maar tegen 11 uur wordt iedereen vlakbij het Par-
lementarium afgezet. Daar valt meteen op dat ze zich in Brussel wel druk maken over de 
rechtheid van komkommers, maar dat de toegankelijkheid rond kantoren en gebouwen voor 
mensen die slecht ter been zijn hoognodig aandacht behoeft. Overal onhandige trappetjes. 
Niettemin weet iedereen het Parlementarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parle-
ment, heel-huids te bereiken, waar behalve veel informatie over het Parlement gelukkig ook 
koffie te vinden is. 

Ontvangst door Wim van de Camp
Na de gezamenlijke lunch is het tijd om het Parlement zelf te gaan bezoeken. Een imposant 
gebouw, streng beveiligd, maar eenmaal binnen een hartelijk ontvangst door twee jonge 
collega’s van Wim van de Camp. De dames loodsen iedereen soepel naar de ontvangstruimte 
waar van de Camp al klaar staat om iedereen welkom te heten. 
Wim van de Camp heeft het duidelijk naar zijn zin in Brussel. Hij legt graag uit wat er alle-
maal wel, maar ook niet ‘in Brussel’ wordt besloten. Volgens hem hebben landelijke politici 
er nog wel eens een handje van om onaangename besluiten te verkopen onder het mom ‘dat 
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moet van Brussel’, maar in werkelijkheid ligt dat natuurlijk allemaal veel genuanceerder. Wat 
volgt is niet alleen een kleine geschiedenisles, maar ook een les in bestuurskunde. In goed 
drie kwartier weet hij op een enthousiaste manier uit te leggen welke drie machtscentra Eu-
ropa kent: Unie, Commissie en Raad. Geheugens worden getest, want hij maakt er een quiz 
van: wie is de voorzitter van die centra? Voor de liefhebbers: Jean-Claude Juncker is voorzit-
ter van de Europese Unie, Antonio Tajani van het Europees Parlement en Donald Tusk van de 

Europese Raad
Hij loopt ook nog even zijn wekelijkse agenda door. Een werkweek in Brussel is geen sinecure, 
zoveel wordt duidelijk. Van de Camp krijgt, op eigen verzoek, een aantal vragen en sugges-
ties om Europa weer aantrekkelijk te maken, vooral onder jongeren. De aanwezigen maken 
zich hard om ook te zorgen dat alle senioren aangehaakt blijven. Niet iedereen is digitaal, 
dus hoe kom je dan aan informatie? Anne Louis Cammenga maakt van de gelegenheid gebruik 
om namens de Sint Willibrordkerk Utrecht een brief aan te bieden met zegenwensen en de 
oproep om de christelijke waarden en normen in Europa hoog te houden. 

Meer Brussel
Van de Camp gaat rechtstreeks door naar zijn volgende bijeenkomst. De groep brengt nog een 
bezoek aan de publieke tribune en ondanks het geroezemoes geeft dat een goede indruk van 
hoe het er daar aan toegaat. Vooral de verhalen over de tolken maken indruk: stel je maar 
eens voor wat het betekent voor de werkdruk wanneer je simultaan van het Maltees naar het 
Engels en weer door naar het Bulgaars moet vertalen? Of dat een Nederlands lid begint over 
'oude koeien uit de sloot halen'.
Na een uitgebreide fotosessie, die smartphone is niet voor niks mee, is er natuurlijk de 
mogelijkheid om de Grote Markt en omgeving te verkennen. Op de terugweg is het in de bus 
een stuk stiller dan op de heenweg. Marcel Fluitman bedankt Lia van Dijk voor het organise-
ren van de geslaagde, leerzame dag. Precies op tijd rijdt de bus de Zinzendorflaan weer op, 
zodat de chauffeur niet in de knoop raakt met het zogenaamde rijtijdenbesluit. En ja, dat is 
een Europese verordening, dus dat moet van Brussel.

Carol Dohmen (www.c3mo.nl)
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Nieuw
Mevr. M. Dam-Bakker.
Mevr. E.A. van Vliet-Bouman.
We heten u van harte welkom en wen-
sen u een prettige tijd toe bij de PCOB/
KBO

Overleden
Dhr. G. van der Krans. 
Mevr. G.C. Plomp-Gijzen. 

Mevr. C. de Haan-van Donselaar. 
Mevr. R.A. Vermeulen-de Jong.
We wensen de nabestaanden veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.

Verhuisd naar buiten Zeist 
Mevr. L.E.  Plantinga-Pattiwael.

Berichten

Advents-/Kerstviering 
'In het volle Licht'. Dat is het thema van deze viering, mogen wij ons in het licht 

zien staan, zodat de ander ons kan en wil zien. Deze viering  is door Pastoor 
Harrold Zemann en Dominee Fré van Roest en door ons (Jan en Lia) voorbereid. 

Op de piano worden we ook deze ochtend weer begeleid door Wim Brunsveld.
Wij komen weer samen in de Biltsche Hoek, van der Valk hotel, Utrechtseweg in de 
Bilt. Op donderdagmorgen 13 december staat vanaf 10.30 uur de koffie/ thee klaar. 
Om 11.00 uur starten we de viering. Na de viering willen we met elkaar genieten van 
een goed verzorgde brunch. Kosten € 25,- per persoon. Koffie/thee is hierbij inbe-
grepen. 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 rekening-
nummer NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. Penningmeester KBO-Zeist. 
Graag opgeven voor 5 december onder vermelding: Advents-/Kerstviering 2018. 
Heeft u wensen i.v.m. een dieet laat het ons weten.
Een ieder is welkom, neem uw buurvrouw/ man, vriend/ vriendin of familie mee, 
aanmelden uiteraard  zoals boven genoemd. Wilt u graag gehaald worden laat het 
weten. Hikt u aan tegen de kosten van de brunch, mail of bel, dan kijken we naar 
een oplossing.

Mag een ieder zo in het Licht kunnen staan van de Heer Jezus, we omzien naar  
elkaar en een goede ontmoeting hebben met elkaar.

Lia van Dijk, Jan van Beek
030-69 631 05 / vanbeekjh@live.nl



- 15 -

Iedereen telt mee
(een bezoekproject waarbij geprobeerd wordt om de 
sociaal geïsoleerde medemens te zien en te spreken)

Binnen de stichting Kerk en Samenleving loopt een project 'Iedereen telt mee' 
waarbij de inzet is om ook iedereen (= zo veel mogelijk) mee te laten tellen 
in de samenleving. Dit project is ontstaan uit de behoefte om met mensen die 

zich moeilijk laten zien en kennen, contact te maken en wordt vanuit vier inloophui-
zen in praktijk gebracht. Dit, uit de gedachte, dat mensen elkaar nodig hebben en 
ieder mens, hoe eenzaam vaak ook, er mag zijn en gezien wordt. De reden van hun 
geïsoleerde bestaan kan diverse achtergronden kennen en is voor mij, als bezoeker 
niet direct relevant.
Maar een verhaal is er altijd. Deze mensen kunnen, willen of durven de stap naar het 
inloophuis niet te maken. Ik kom ook, zonder agenda of plan, aan de deur en dat is 
natuurlijk al de eerste hobbel.  Als er al wordt opengedaan, vertel ik dat ik vanuit 
het wijkinloophuis graag op bezoek kom en daarbij neem ik ook vaak iets mee.
Dit kan zijn een maaltijd vanuit het Lindenhuis of een bloemetje of een theezakje en 
een snoepje.

Maar vaak wordt er niet opengedaan.
Ik kom bij een man in de buurt nog niet 
verder dan het praten via de intercom.
Dit gesprek kan gerust 20 minuten, tot een 
half uur duren, dat wel, maar hij heeft nog 
niet voldoende vertrouwen om mij binnen 
te laten. Ik geef niet op en probeer het na 
een tijdje opnieuw. Ik laat altijd een kaart-
je achter, waarop aan de voorkant staat 

"wij zijn er voor je" en op de achterkant mijn naam en het adres van het inloophuis. 
In samenwerking met ons netwerk, bijvoorbeeld het sociaal team maar ook mensen 
uit de buurt, krijg ik soms adressen door. Ook loop ik door de wijk en kijk naar de 
woningen, zij stralen vaak al eenzaamheid uit.
In de wijk heb ik ook een vrouw leren kennen die al 94 jaar is, zelfstandig woont 
maar, door een val, via de buren, bij ons project werd aangemeld. Deze, van oor-
sprong Oekraïense vrouw, is zo eenzaam dat zij mij uiteindelijk nauwelijks weg laat 
gaan. Er zijn veel problemen rond haar gezondheid. In overleg is er nu ook hulp 
ingezet. Mondjesmaat, mevrouw is erg achterdochtig, maar toch!
Het is een prachtig project waarbij je gewoon 'present' mag zijn. Als naaste er voor 
de ander te zijn. Ik wens dit aan iedere buurtbewoner toe.

Coördinator Mien Dittmar
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POWER geeft 
inzicht én contacten

In de workshopreeks 'POWER Veerkracht op leeftijd' verkennen ouderen met 
elkaar keuzes voor de toekomst. Ze bekijken hun huidige situatie en wat ze in 
de toekomst willen. Daarbij inspireren ze elkaar. In vijf workshops komen de 
thema’s lichaam & geest, sociale contacten, materiële situatie, arbeid & ac-
tiviteiten en waarden & inspiratie aan bod. Na de workshops blijven sommige 
deelnemers elkaar zien, al dan niet in POWER-kringen.

Flip de Zwart (72) nam deel aan de workshopreeks nadat hij alleen kwam te 
staan. "Na een jaar in de rouw dacht ik: ik ga zoeken wat ik nu ga doen met 
mijn leven. Ik deed vrijwilligerswerk, maar was moeilijk te been. Financieel 

had ik het goed voor elkaar. Ik had genoeg kennissen. Maar uiteindelijk deed ik alles 
alleen." De workshops brachten hem reflectie."Je hoort verhalen van anderen. Dan 
denk je: ik heb niet zo te klagen. Door de cursus kwam ik tot de conclusie: ik wil de 
rest van mijn leven prettig doorbrengen, leuke dingen doen en het liefst niet in mijn 
eentje. En de cursus heeft nóg wat opgeleverd: ik heb er mijn vriendin leren ken-
nen."
 
Marlou van Eekelen (67) deed mee aan de workshopreeks toen haar rol als mantel-
zorger wegviel. "Mijn werk was gestopt. Ik paste op de kleinkinderen en was man-
telzorger. Toen dat wegviel, dacht ik: oppassen vind ik leuk, maar er zijn vast méér 
dingen die ik leuk vind." Ze besloot om mee te doen aan POWER. Dat heeft haar veel 
gebracht. Marlou: "Overzicht, inzicht en uitzicht." Ze licht toe: "Overzicht is: waar 
sta jij in de maatschappij, hoe is je leven? Als je dat helder hebt, krijg je inzicht: 
waar word ik blij van, wat drukt op me? Dan wordt duidelijk: dát wil ik niet, dát wel. 
Dat geeft je uitzicht: zó ga ik het doen."
 
Marlou, die nog regelmatig samenkomt met enkele deelnemers om iets te onderne-
men, vond de workshopreeks heel goed. "Het is doordacht opgezet en wordt vakkun-
dig begeleid. Er wordt meteen een basis van vertrouwen gecreëerd. Door de wissel-
werking tussen de deelnemers, krijg je een veel ruimer beeld. Temeer omdat je in 
aanraking komt met mensen die niet uit jouw vertrouwde omgeving komen. Dat is zo 
verrijkend."
 
Stip ter Laan (69) is al jaren begeleider van de workshopreeks. "Als begeleider let ik 
erop dat mensen elkaar laten uitpraten en geen oordeel geven. Dat werkt heel goed. 
We kijken naar wat we belangrijk vinden in het leven. Daardoor heb je meteen een 
uitwisseling. Via opdrachten zoeken deelnemers zelf, of samen, dingen uit. Ze vertel-
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len elkaar wat hen ontroert, wat hen aanspreekt. Ze nemen dan bewúst de tijd voor 
zichzelf en komen al snel tot verdiepende gesprekken. Daardoor leren wij ouderen - 
deelnemers én begeleiders - veel van elkaar." 
 
Interesse in de workshops? Op 10 en 24 januari 2019 14.00-15.30 uur vindt in Maria-
Oord, Hortensialaan 30B te Zeist een informatiemiddag plaats. Graag aanmelden  
via info@gildezeist.nl of M 06-31 99 57 48. Of zie www.gildezeist.nl/power.html

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

Donderdagmiddag 31 januari van 14.00-16.00 uur • Locatie: MariaOord, 
Hortensialaan 30 • Parkeermogelijkheid: achter de St. Joseph kerk.
 
Onderwerp: Het ouderenbeleid in Zeist: 'Eén tegen eenzaamheid'. 
Wat gebeurt er op dit terrein allemaal in Zeist. Wethouder Marcel Fluitman en  
beleidsmedewerker Marcel van der Vaart komen beiden iets vertellen over hun  
ervaringen met en inzet van de gemeente Zeist hierin. Indeling van de middag.
14.00 Welkom met koffie, thee enz.
14.15 samen spreken over en nadenken over: Eenzaamheid bij ouderen in Zeist
15.00 Pauze en proosten op 2019. 
 Korte vragen ronde en verdere ontmoeting met een hapje en een drankje.
16.00  Sluiting.
Dit jaar is onze Nieuwjaarsbijeenkomst eind januari. Dat bent u niet van ons gewend.
Echter op deze dag waren de wethouder, de beleidsambtenaar en de zaal beschik-
baar, vandaar. We hopen velen van u deze middag te kunnen begroeten om u een 
goed en gezond 2019 te wensen.

Bestuur KBO-PCOB

Nieuwjaarsbijeenkomst
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Opzeggen lidmaatschap? 

Als u om welke reden dan ook besluit uw lidmaatschap van de  
KBO op te zeggen dient u dit vóór 15 december a.s. te doen.
 U kunt dit via de mail of telefonisch laten weten aan onze ledenadministra-

teur mw. Joke de Ruiter (ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl, tel. 69 50 609).
Waarom vóór 15 december? Dit omdat wij vóór 31 december uw afmelding moeten 
doorgeven aan KBO Provincie Utrecht. Indien dit later gebeurt blijft u daar tot eind 
2019 als lid geregistreerd. Wij moeten dan voor het hele jaar 2019 de afdracht aan 
de Provincie betalen. Dit kunt u voorkomen door, mocht u onverhoopt besluiten uw 
lidmaatschap van de KBO op te zeggen, dit tijdig kenbaar te maken bij de ledenad-
ministrateur. 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat opzegging financiële gevolgen kan 
hebben als u gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren 
Kruis/Achmea. Het voordeel dat u krijgt – ook bij andere aanbiedingen van KBO/
PCOB - vervalt bij opzegging van uw lidmaatschap van de KBO.

Gerard van Keeken, Financieel administrateur


Na een geslaagde reis naar Westelbeers in Brabant vorig jaar, 

organiseert de PCOB-Driebergen-Rijsenburg, voor 2019 een reis  
naar Gaasterland in Friesland. Er is gekozen voor 'Hotel Gaasterland' in het 

plaatsje Rijs. Een prachtig drie sterren hotel in het mooie Gaasterland. De reis is 
bedoeld voor mensen die voor zich zelf kunnen zorgen. Er gaat geen verpleging 
mee. Als u bij het lopen een rollator nodig hebt, is dat helemaal geen probleem. 
U verblijft samen of alleen in een prachtige één of twee persoonskamer, 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 
begrepen. De drankjes die u zelf bestelt, moeten bij vertrek afgerekend worden. 
De prijs voor een twee persoonskamer bedraagt dit jaar slechts € 600 p.p., voor een 
één persoonskamer € 660,-. De prijzen zijn inclusief de ingevoerde BTW verhoging en 
exclusief  een annuleringsverzekering. Wij nodigen u van harte uit om aan deze reis 
deel te nemen. Uiteraard geld deze uitnodiging ook voor de KBO leden. De reisleiding 
is dit jaar in  handen van Corma en Gijs Schaap. 
Voor inschrijfformulieren en informatie kunt u terecht bij  
Corma en Gijs Schaap, Uilenkamp 58 3972 XS Driebergen-Rijsenburg.   
Tel. 0343-512902 of gijsencormaschaap@casema.nl.

Mohammed Akharouid

Vakantieweek 2019

ZEIST



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 dec. 15.00 uur Film: Filmstart Don’t die in Liverpool Figi
 7 dec. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
 13 dec. 10.30 uur Advents-/Kerstviering Biltsche Hoek
 17 dec. 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi

2019

  4 jan. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
   7 jan. 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
 19 jan. 14.00 uur Workshop Power Maria-Oord
 21 jan. 15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
 24 jan. 14.00 uur Workshop Power Maria-Oord
 31 jan. 14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst Maria-Oord

 1 febr.  10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
 4 febr.  15.00 uur Film: titel nog niet bekend Figi
 6 febr.    Bezoek Tweede Kamer

Filmhuis Figi De toegangsprijs bedraagt € 8,00 p.p. Houdt u er rekening mee dat er 
alleen nog maar gepind kan worden. Er kan niet meer cash worden betaald.

Activiteiten dec. - feb. '19 

De redactie wenst u graag 
een Gezegend en Zalig Kerstfeest 

en een goede jaarwisseling.


