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Hierbij ontvangt u de eerste Regenboog van 2019. Ook nu weer vindt u veel 
informatie over activiteiten die we de komende maanden organiseren.
Van onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 31 januari kunnen we nog geen verslag 

doen, dat komt in de volgende uitgave. Wel treft u een korte terugblik aan van de 
Advents-/Kerstbijeenkomst, het was weer een mooie viering.
Er staat een interessant artikel in over dementie en de bijeenkomsten van het 
Altzheimercafé in de Looborch. De bedoeling van dit artikel is om de leden van onze 
ouderenorganisaties in Zeist meer te betrekken bij dit onderwerp en te wijzen op het 
bestaan en het nut van het Altzheimercafé.
Ook dit jaar willen we weer een aantal koffiemorgens houden, verspreid over Zeist. 
De ontmoeting staat daarbij centraal maar ook de gezelligheid. We hopen dat er veel 
leden zullen komen. De eerste is bij Johannes, Montaubanstraat. Daar zullen we in 
de zomer ook nog een keer naar toe gaan, kunnen we misschien in de tuin zitten.
Vanuit de bestuursvergadering van de KBO-PCOB wordt er verslag gedaan van de 
zaken die besproken zijn. 
In maart start de 16e iPadcursus onder de enthousiaste leiding van Peter van den 
Arend waarvoor u zich kunt opgeven. Daarnaast wordt er een opfriscursus gegeven 
voor leden die al een cursus hebben gevolgd, maar nog wel enige hulp nodig hebben.
Verder kunt u op de eerste vrijdag van de maand terecht in het iPadcafé om proble-
men te bespreken of informatie te krijgen.

We wensen u veel leesplezier en we hopen u te mogen ontmoeten 
bij één van de activiteiten.

Het volgende nummer van de Regenboog verschijnt eind maart/begin april.

Redactioneel
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Liefde

Zoals een bloem de zon nodig heeft
om bloem te worden,
zo heeft een mens de liefde nodig 
om mens te worden.
 

Phil Bosmans
Uit: In liefde weer mens worden



Wij zijn blij met de vrijwilligers, die wij bij de KBO en PCOB hebben.  
Daarom hebben wij op 22 november een speciale middag voor hen  
georganiseerd, om onze dankbaarheid te tonen. Er waren 33 vrijwilligers 

aanwezig en aan het eind van de middag kwamen de vrijwilligers van de iPad-cursus 
ook nog een drankje drinken. De vrijwilligers werden verwelkomd met een rol snoep 
(gemaakt door ons bestuurslid Hanneke van Gameren) waarin de dankbaarheid voor 
het werk in het afgelopen jaar werd getoond. Er waren 2 verhalenvertellers (Wim van 
der Ende en Imke Abbas), die beiden een heel leuk verhaal op een sfeervolle wijze 
wisten te vertellen. Er werd uitleg gegeven over de nieuwe indeling (samenvoeging 
van KBO en PCOB) van de bezorgwijken voor de 'Regenboog'.

Op 29 november was de eerste gezamenlijke algemene ledenvergadering van de 
KBO en PCOB. Op deze vergadering waren 30 leden aanwezig. De notulen van de ALV 
van de PCOB (24-4-2018) en KBO (25-4-2018) werden ongewijzigd goedgekeurd. De 
begrotingen 2019 werden goedgekeurd en de contributies van zowel de KBO als PCOB 
blijven ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2018. De verlenging van de benoeming 
van Lia van Dijk, als voorzitter van de KBO, werd goedgekeurd (periode 1-4-2018 
tot 1-4-2022). Ook de activiteiten (er is inmiddels een nieuwe activiteitencommis-
sie) voor het jaar 2019 kwamen uitgebreid aan de orde. Na sluiting van het officiële 
gedeelte gaven Dolf Kreijfelt en Jan van Beek uitgebreid een demonstratie en uitleg 
over de gezamenlijke website.

Op 13 december vond in de Biltsche Hoek weer onze gezamenlijke Advents/Kerst-
viering plaats. 'In het volle Licht' was de titel van deze viering, die door ca 50 leden 
bezocht werd. Deze werd geleid door pastoor Harrold Zemann en dominee Fré van 
Roest, aan de piano begeleid door Wim Brunsveld. Na deze viering was er een sma- 
kelijke en uitgebreide brunch en een uitgebreid dessertbuffet.

Op 8 januari was de eerste bestuursvergadering van het jaar 2019. 
Aan de orde kwam de toekomst van de KBO en PCOB. Het is steeds moeilijker nieuwe 
bestuursleden en vrijwilligers te vinden. Per 1 januari 2019 is Joke de Ruiter gestopt 
als ledenadministrateur van de KBO. Wij zijn haar dankbaar voor al het werk, dat 
zij de afgelopen jaren heeft verricht. Gelukkig blijft zij voorlopig nog actief bij de 
redactie van 'De Regenboog'. In Hanneke van Gameren hebben wij gelukkig een goede 
opvolgster kunnen vinden. Per 1 juli stoppen Wim Jacobs en Mariette Zandvliet met 
hun duobaan als secretaris/penningmeester en notuliste van de KBO.
Ook de PCOB heeft afscheid genomen van een zeer gewaardeerde medewerker, Joop 
Peters. Ook hij is per 1 januari 2019 gestopt. Hij coördineerde de verspreiding van 

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


In verband met de betalingen die in het eerste kwartaal al 
gedaan moeten worden, wordt u verzocht de voor u geldende 
contributie 2019 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 februari 2019, 

over te maken naar de bankrekening van KBO-Zeist dan wel PCOB-Zeist.
Hiervoor ontvangen de leden van KBO bij deze Regenboog de gebruikelijke nota.
De leden van PCOB hebben hiervoor de acceptgirokaart ontvangen van het landelijke 
bureau.
In de gezamenlijke algemene ledenvergadering van 29 november 2018 hebben de 
aanwezige leden van KBO en van PCOB hun respectieve contributies voor 2019 
unaniem vastgesteld op het niveau van 2018. Deze blijft dus 
voor KBO-leden
• € 45,50 voor echtparen/samenwonenden en
• € 29,30 voor alleenstaanden
en voor PCOB-leden
• € 59,50 voor echtparen/samenwonenden en
• € 36,50 voor alleenstaanden.

Gerard van Keeken 
Financiële Administratie KBO-PCOB-Zeist

'De Regenboog' en organiseerde bustochten. Ook aan hem heel veel dank.
Wij zijn nog op zoek naar opvolgers. Indien u interesse heeft om in een leuk team  
samen te werken, meldt U dan aan. 
Mede door de problemen, die wij ondervinden met het vinden van vrijwilligers, gaan 
wij komende tijd onderzoeken of verdere samenwerking met de ASZ mogelijk is.

In deze Regenboog vindt u ook een artikel over de belastingservice. Wij hebben vijf 
'HUBA’s' (hulp bij belastingaangifte). Wij zijn blij met deze mensen, waarvan er  
enkele al vele jaren, leden van de KBO en/of PCOB hebben geholpen met hun  
belastingaangifte. 

Namens de besturen en medewerkers van de KBO en PCOB wens ik u allen een voor-
spoedig 2019.

Wim Jacobs
secretaris KBO/PCOB

 



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. 



- 7 -

Huishoudelijke hulp 
via de gemeente Zeist

Mogelijk wordt het huishou-
den voor u teveel en heeft u 
daarbij hulp nodig. Daar zijn 

mogelijkheden voor.
 
Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt huishoudelijke hulp aanvragen via 
een medewerker van het Sociaal Team. 
Deze medewerker gaat met u in gesprek 
om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Daarbij bespreekt hij/zij met u onder 
meer:
•  welke huishoudelijke taken proble-

men opleveren, 
•  of er mensen in uw omgeving kunnen 

helpen en 
•  of particuliere hulp een optie is.
Biedt dit geen oplossing, dan kunt u in 
aanmerking komen voor huishoudelijke 
ondersteuning 'in natura' of als 'per-
soonsgebonden budget (pgb)'. Bij hulp 'in 
natura' komt één van de aanbieders die 
een contract met de gemeente heeft, bij 
u schoonmaken. U kunt uit een lijst met 
door ons gecontracteerde organisaties 
kiezen. Bij een 'pgb' krijgt u een budget 
waarmee u zelf hulp kunt inkopen.

Eigen bijdrage
Als u huishoudelijke hulp krijgt, zult u 
ook een eigen bijdrage moeten betalen. 

Huishoudelijke hulp: wat krijgt u?
De huishoudelijke hulp die bij u komt 
schoonmaken zorgt voor een schoon en 
leefbaar huis. Uw huis moet voldoende 
schoon zijn om gezondheidsklachten te 
voorkomen en om mensen te kunnen 

ontvangen. Dat betekent dat in ieder ge-
val de keuken, badkamer, woonkamer en 
één slaapkamer schoon moeten zijn. Ook 
wassen en strijken kan onderdeel zijn 
van wat de huishoudelijke hulp doet. De 
aanbieder van huishoudelijke hulp maakt 
met u als cliënt afspraken over:
•  wat de huishoudelijke hulp voor u 

gaat doen;
•  wat u, uw familie, buren of bekenden 

zelf kunnen doen;
•  wat u belangrijk vindt dat de huishou-

delijke hulp in ieder geval schoon-
maakt, binnen de mogelijkheden.

Het resultaat staat dus centraal. Bij 
de één kan dat in anderhalf uur, bij de 
ander is er drie uur nodig. U krijgt dus 
niet een bepaald aantal uren toegewe-
zen. Wat u wél krijgt: de belofte van een 
schoon en leefbaar huis. Op deze wijze 
halen we het maximale resultaat met 
het budget dat we van het Rijk krijgen 
voor huishoudelijke hulp.

Uw omstandigheden veranderen
Het is uiteraard mogelijk dat op een 
later moment de omstandigheden veran-
deren, waardoor u, uw familie of beken-
den minder of juist méér huishoudelijke 
taken zelf kunnen verrichten. U kunt dan 
rechtstreeks in overleg met de organisa-
tie die huishoudelijke hulp biedt, om de 
afspraken aan te passen.

Voor contact met het Sociaal Team,  
zie de advertentie links-onder.
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Op zondag 13 januari was ik aanwezig bij de viering in de Janskerk te 
Utrecht bij de EUG (Oekumenische Studentengemeente Utrecht). In de 
kerk had men een grote regenboogvlag opgehangen. De dienst was voor-

bereid en werd voorgegaan door o.a. mijn dochter Johanneke Bosman die daar 
gemeentepastor - katholiek is. Men sprak niet van Regenboogvlag maar van He-
melboogvlag waar ieder van ons onder mag schuilen. 

Citaat: "Het teken, de hemelboog, van Gods verbond met ons mensen hangt ook 
boven onze hoofden vandaag. God geeft dit zichtbare teken aan ons mensen in 
Genesis 9,13 (dat lezen we vandaag niet).
De hemelboog, die de hemel met de aarde verbindt, die mensen met God ver-
bindt en ons onderling met elkaar verbind, mag ons vandaag een veilig dak geven.
Mogen wij die kleuren met ons meedragen als teken van Gods liefde voor ieder 
van ons. Laten wij in onze viering zoeken naar het Licht en begrip brengen daar 
waar het nog duister is."

Deze tekst trof mij in de hectiek 
van deze dagen over mensen en 
over wie ze mogen zijn. Binnen 
KBO-PCOB zijn vele stromingen 
en vele meningen, maar ook onze 
Roze ouderen mogen er zijn.

Dit was en is 
een persoonlijke noot 

van Lia van Dijk

De Hemelboog
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Bezoek Tweede Kamer 

Woensdag 6 februari 2019 brengen leden van KBO-PCOB 
en ASZ een bezoek aan de Tweede Kamer. De deelname 
van 35 deelnemers overtreft onze verwachtingen; wij hadden op zo’n 

30 deelnemers gerekend. Instappen om 11.45 uur op het Zinzendorfplein (naast 
Slot Zeist). Vertrek om 12.00 uur. 
Indien u, als deelnemer, toch niet aanwezig kunt zijn, laat dit even weten via 
06 538 362 38 - Lia van Dijk. De betaalde bijdrage voor de bus kunnen wij u niet 
teruggeven, daar we daarmee de kosten van de bus en enkele onkosten hebben 
gedekt. Rond 18.00 uur vertrekken we weer uit Den Haag en zijn dan ongeveer 
19.00 uur weer terug.
Voor alle duidelijkheid: er is tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer geen ge-
legenheid om te lunchen. Een broodje eten in de bus, kan altijd.  

                                        Lia van Dijk

Door Husky - Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73980745



Zin in een boek?
Kom eens snuffelen: 

vele meters boeken in voorraad.

Steynlaan 17, Zeist
tel. (030) 692 27 71 

info@groenveldboeken.nl
www.groenveldboeken.nl

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 

GROENVELD
BOEKEN



Belastingservice

Vanaf het jaar 2001 is de Belastingservice Ouderenbonden  
actief. Deze service is bedoeld voor gepensioneerde leden van  
onze bonden KBO en PCOB. Zij kunnen hulp krijgen bij het invullen van hun 

belastingaangifte en het regelen van zorg- of huurtoeslag. Er is een inkomensgrens 
om geholpen te worden met het aangiftebiljet: Voor alleenstaanden € 35.000 en 
gehuwden/samenwonenden € 50.000. Hiervoor is gekozen, omdat mensen met een 
bescheiden inkomen, weinig andere mogelijkheden hebben voor hulp bij de belastin-
gaangifte.
De hulp is gratis. De belastinginvuller kan wel een kleine onkostenvergoeding vragen 
voor bijvoorbeeld reiskosten, portokosten en printkosten.

In het jaar 2018 is deze landelijke belastingservice vervallen. De mogelijkheid was 
om het per afdeling of op provinciaal niveau te organiseren. Bij ons is gekozen voor 
Provinciaal (KBO) niveau, samen met de betreffende plaatselijke afdelingen van de 
PCOB. Indien U hulp wilt bij de belastingaangifte kunt u contact opnemen met:
- dhr. J. Bijma, Waterigeweg 82, tel. 030 693 38 88
- dhr. R.Vos, E. Casimirlaan 14, tel. 030 692 01 62
- Mw. H. Hessing, Nijenheim 1104, tel. 030 695 64 26
- Mw. J. den Ouden, Louise de Colignyplein 11, tel. 030 691 96 88
- dhr. T. Niemeijer, Bachlaan 177, tel. 030 636 47 88
Deze mensen hebben inmiddels een aantal jaren ervaring en hebben hun deskundig-
heid bewezen.

We willen u er wel op wijzen, dat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw aangifte en 
de KBO en/of PCOB nooit aansprakelijk kunt stellen voor de gevolgen van eventuele 
onjuistheden.

Namens de besturen van de KBO en PCOB willen wij bovenstaande medewerkers har-
telijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren en de bereidwilligheid ook in dit jaar 
deze werkzaamheden voor u te  willen verrichten.

Namens de besturen van 
KBO en PCOB afdeling Zeist
Wim Jacobs, secretaris
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A fgelopen 10 januari was ik als vertegenwoordiger van KBO-PCO in gesprek 
met Marcel van der Vaart, gemeente Zeist - Sep van de Boom, Alzheimer Café 
Zeist - Brenda Emmen, Binnenbos/MeanderOmnium en Hans Burgmans, ASZ.

Dit gesprek hadden wij met elkaar naar aanleiding van de deelname van Hans Burg-
mans en ik in de werkgroep: Vroegtijdige aandacht voor dementie in Zeist. 
In de werkgroep spraken wij over: wat kan de rol van de KBO-PCOB en ASZ nu zijn 
in dat traject. Voorlichting geven, praten over dementie was het eerste wat bij ons 
opkwam. Het blijkt dat het Alzheimer café elke 3e dinsdag in de maand voorlichting 
geeft. We hebben met elkaar afgesproken om daarbij aan te sluiten en de bekend-
heid van de onderwerpen in het Alzheimer café bij onze leden te vergroten.

Op 6 juni 2019 van 14.00-16.00 uur gaan we daarover een voorlichtingsmiddag orga-
niseren in het Binnenbos. Maar om nu te wachten tot 6 juni om u te informeren over 
deze Volksziekte no 1 en de activiteiten van het Alzheimer café leek ons geen goede 
zaak. Daarom vindt u in de bladen van KBO-PCOB en ASZ vanaf vandaag informatie 
over dementie en de onderwerpen waar u misschien belangstelling voor heeft om meer 
informatie over te verkrijgen of met anderen b.v.  mantelzorgers over te praten.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan informatie en/of gespreksavonden in De 
Looborch. Het Alzheimer Café is geen café, zoals u misschien denkt bij het woord 
café. Het is een zaal in de Looborch. U begrijpt dat wanneer er al inhoudelijk zeer 
goede bijeenkomsten worden georganiseerd, KBO-PCOB en ASZ dit niet nog eens 
dubbel op gaan doen. Samenwerking is dan het fijnste wat er is. De gemeente Zeist 
onderschrijft dit ook. Voor meer informatie zie de website van www.alzheimer-ne-
derland en ga dan naar afdeling Zeist. Ook in de Nieuwsbode worden de bijeenkom-
sten aangekondigd.

19 maart 2019 - Onderwerp: praktische hulpmiddelen
Een casemanager dementie is het aanspreekpunt voor alle zorg- en hulpverleners bij 
de persoon met dementie. Een ervaren casemanager vertelt hoe dit in de praktijk 
verloopt.

16 april 2019 - "Je partner krijgt dementie. Wat nu?"
Een ervaringsdeskundige vertelt hierover en de film 'Papa' zal vertoond worden. 

Lia van Dijk KBO-PCOB

Vroegtijdige aandacht 
voor dementie in Zeist
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Alzheimer Café Zeist
Bijeenkomsten voor iedereen die met 
dementie te maken heeft. Elke derde 
dinsdag van de maand (behalve in de 
maanden juli en augustus). 
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur. 
Inloop vanaf 19.00 uur.

Contact
dhr. Sep van den Boom
De Looborch Woudenbergseweg 42, 3701 BC Zeist / tel. 06 416 016 09



- 14 -

Het Provinciaaloverleg Utrecht gaat 
weer een Ontmoetingsdag organise-
ren. Het blijkt dat veel leden daar nog 
steeds behoefte aan hebben. In 2017 
hebben we deze dag in het westen van 
de provincie gehouden, nu gaan we naar 
het oosten van Utrecht, naar partycen-
trum Weistar, Maarsbergen, op woens-
dag 3 april.
We noemen deze dag een Ontmoetings-
dag en we willen daar letterlijk een 
invulling aan geven: elkaar ontmoeten.
Bij deze Regenboog ontvangt u de flyer 
waar alle gegevens instaan en ook de 
manier waarop u zich kunt aanmelden.
In deze flyer kunt u alles lezen over het 
zeer afwisselende programma voor die 
dag.
We hopen dat er ook vanuit Zeist veel 
belangstelling voor zal zijn. Mocht u 

problemen hebben met vervoer dan 
horen we dat graag en kunnen we zien 
of we dat voor u kunnen regelen.

Namens de regio-coördinatoren 
Provincie Utrecht,

Nel de Niet-Verwoerd

Uit de afdeling: Nov.-Dec. 2018

Nieuw
Mw. P.E. van de Streek-de Jong.
We heten u van harte welkom en 
wensen u een mooie tijd toe bij de 
KBO-PCOB

Overleden 
Mevr. T. Bergsma.
We wensen de nabestaanden veel sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

Berichten

Overleden
Bericht van overlijden is ontvangen van:
- Mw. G. van Maanen-de Goede
- Mw. M.A.M. Kortz-Dohle
Wij wensen de nabestaanden veel sterk-
te met het verwerken van dit verlies.

Nieuwe leden
Per 1 januari mochten we de volgende 
mensen welkom heten als nieuw lid:
- Mw. C. Bakkers
- Mw. Q.A.M. Kester
- Mw. G. van Toor-Roodenburg

- Dhr. en mw. Van Holten-Suister
- Dhr. A. Harchaoui en mw. A. Loukili

Wij wensen u een plezierige tijd toe bij 
de KBO en u bent natuurlijk van harte 
welkom bij alle activiteiten van de 
KBO/PCOB.

BerichtenZEIST
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Algemene ledenvergadering KBO/PCOB 

Noteert U vast in de agenda:
De voorjaars algemene leden-
vergadering vindt plaats op 

donderdag 9 mei om 14.00 uur in Maria Oord. Dit is weer een gezamenlijke ver-
gadering voor leden van de KBO en PCOB. Daarbij komen o.a. de jaarverslagen 
en financiële jaarstukken aan de orde. Verdere informatie volgt in de volgende 
Regenboog.

ZEIST



De KBO-PCOB afdelingen Zeist organiseren al enige tijd iPad-cursussen voor 
digibeten en gevorderden. Enige maanden geleden is ook het ASZ in samen-
werking met KBO en PCOB met een iPad-cursus voor digibeten gestart.

Vanuit deze cursussen is het iniatief ontstaan om een helpdesk op te starten in  
de vorm van een iPad-Café ter ondersteuning van onze leden bij het oplossen van 
problemen met de iPad en iPhone. 
Dit iPad-Café is weer gestart sinds 4 januari jl. in het Parochie Centrum Emmaus 
Rozenstraat 20 van 10.00 tot 12.00 uur. Het is geopend elke 1e vrijdagmorgen van de 
maand dus voor 2019 op 1 febr., 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 aug, 6 sept,  
4 okt.,1 nov. en 6 dec. 

De iPad-coaches van KBO-PCOB en ASZ zijn aanwezig om u te helpen bij het oplossen 
van problemen bij het updaten, e-mailen, facetimen of uw Apple iD.
Wij hopen dat u deze service van de drie senioren verenigingen zult waarderen en er 
gebruik van gaat maken. Aan deze service zijn geen kosten verbonden en het kop-
je koffie of thee wordt u aangeboden. Er staat wel een mandje voor een vrijwillige 
bijdrage voor het Parochie Centrum dat ook gratis voor ons open is. 

Voor de leden is ook beschikbaar een 
telefonische iPad-Helpdesk die verzorgd 
wordt door Peter van der Arend, iPad coach/
docent. Tel. 030-6918535 van 11.00 uur tot 
18.00 uur. Indien niet aanwezig kunt inspre-
ken op een antwoordapparaat.

De besturen van de KBO -PCOB en ASZ

iPad-Café met helpdesk
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I                 n maart start de 16e iPad cursus met leen iPads.Deze uitnodiging is bestemd voor 
de leden van de KBO-POB die nog niet over een iPad beschikken. Bent u inder-
daad 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' met een leen iPad in maart 2019 op donderdagmorgen 7, 14 ,21 en 28 
maart 2019 van 10.00 tot 12.00 uur in het Emmaus Parochie Centrum, Rozenstraat 
20 te Zeist. 

Attentie!! Op vrijdagmorgen 8,15, 22 maart wordt een iPad Opfris cursus gegeven 
voor leden van de KBO-PCOB en oud cursisten met een eigen iPad van 10 tot 12.uur 
in het Parochie Centrum Emmaus.

De KBO-PCOB iPad cursus
Tijdens de ochtend bijeenkomsten kunt u zien en ervaren hoe gebruiksvriendelijk 
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 behandeld. Als uw 
interesse is gewekt, dan kunt u gedurende een maand een iPad 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 de 'Stichting Ondersteuning Zorg 
en Welzijn Zeist'. Thuis beschikt u over een WiFi modem van een internetprovider 
zoals Ziggo ,UPC, Telfort of KPN. Ook wordt aandacht gegeven aan het gebruik van  
de smartphone en 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(docent). Tijdens de 
cursus wordt koffie of thee geserveerd door Ineke Reijven of Gerrie Roozeboom.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier, te sturen naar Peter van der 
Arend, Voorheuvel 25e, 3701 JA Zeist tel nr. 030-6918535 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.  

16e 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.

Ik schrijf mij in voor:

□  7, 14, 21, 28 maart | 's ochtends van 10.00 uur-12.00 uur
□ Opfriscursus 8, 15, 21 maart | 's ochtends van 10.00 uur-12.00 uur

Aanmeldingsformulier 
16e iPad Cursus in Maart 2019
2e iPad Opfris Cursus in maart 2019
• Vul het formulier volledig in. Ook voor de iPad Opfriscursus.
• U krijgt een leen iPad tablet iOS 12 tot uw beschikking voor een maand.
• Voor de Opfriscursus komt u met een eigen iPad met iOS 11.
• U bent welkom in het Emmaus Parochie Centrum Rozenstraat 20 te Zeist.



Ook dit jaar willen we weer maandelijks een koffiebijeenkomst organiseren.
De eerste zal zijn op 28 februari bij 'Johannes', Montaubanstraat. Bij velen 
van u al wel bekend. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom. De koffie is 

voor eigen rekening. De heerlijke appeltaart is door de werknemers van 'Johannes' 
zelf gebakken. 
De tweede koffiemorgen  zal zijn op 28 maart in het 'Binnenbos'. Hoog Kanje, 
Kerckebosch. We hopen dat velen van u gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. 
Het is fijn om op deze manier elkaar te mogen ontmoeten.
In de volgende Regenboog vindt u de data en plaats voor de andere koffiebijeenkom-
sten.
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Koffiemorgen 


In het bestuursbericht las u al over deze activiteit op 13 december jl. 

in de Biltsche Hoek. Daar onze identiteit een wezenlijk onderdeel is 
van de KBO-PCOB, zijn wij als bestuur heel blij, dat wij dit elk jaar weer 

kunnen organiseren.
De deelnemers waren, ook dit jaar weer, vol lof over de prachtige viering die domi-
nee Fré van Roest en pastoor Harrold Zemann samen verzorgden. Het thema 'In het 
volle Licht' werd aan de hand van het evangelie van Lucas 2: 1-21 door ds. Fré van 
Roest nader uitgewerkt in een overweging. Tussendoor stak pastoor Harrold Zemann 
de Adventskaarsen aan, onder het uitspreken van een gebed.
Uiteraard ontbraken de bekende kerstliederen niet, ook hebben we een nieuw lied 
geleerd 'Herders hij is geboren'. Dit kwam uit de archieven van Lia.
De muzikale begeleiding van Wim Brunsveld is een onmisbaar deel van deze viering, 
zijn kundige inbreng zorgt voor een goede samenzang.
Dit te samen zorgde voor een mooi moment ter voorbereiding op Kerstmis. En… de 
brunch was lekker, goed verzorgd en zorgde voor fijne gesprekken met elkaar aan 
tafel. 

Jan van Beek

Advents-/Kerstviering



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

Bergweg 7

Zeist

 030 6916556 
www.bosdevoetenvriend.nl

Medisch pedicure op afspraak

SLOOTWEG
LOODGIETERSBEDRIJF  

ZEIST

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk  
tel. 030 695 9000

SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE

ADVERTEREN 
IN DE REGENBOOG?
neem contact op met de redactie



 

Activiteiten  feb. - apr. '19 
  1 febr.  10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
  4 febr.  15.00 uur Film: titel nog niet bekend Filmhuis Figi
  6 febr.  11.45 uur Bezoek Tweede Kamer vertrek Zinzendorfplein
18 febr.  15.00 uur Film: Das Sweigende Klassenzim Filmhuis Figi
28 febr.  10.00 uur Koffieochtend bij Johannes (zie pag. 18) Montaubanstraat

  1 mrt.  10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
  4 mrt.  15.00 uur Film: Colette Filmhuis Figi 
  7 mrt.  10.00 uur Start 16e iPad cursus Rozenstraat 20
  8 mrt.  10.00 uur iPad Opfris cursus Rozenstraat 20
14 mrt.  10.00 uur 2e les iPad cursus Rozenstraat 20
15 mrt.  10.00 uur iPad Opfris cursus Rozenstraat 20
18 mrt.  15.00 uur Film: Green Book Filmhuis Figi
19 mrt.  19.30 uur Voorlichting praktische  Altzheimer café
   hulpmiddelen bij dementie De Looborch
21 mrt.  10.00 uur 3e les iPad cursus Rozenstraat 20
22 mrt.  10.00 uur iPad Opfris cursus Rozenstraat 20
28 mrt.  10.00 uur 4e les iPad cursus Rozenstraat 20
28 mrt.  10.00 uur  Koffieochtend in het Binnenbos Hoogkanje 186

   1 apr. 15.00 uur Film: Mary, Queen of Scots Filmhuis Figi
  9 apr. 14.00 uur Paasviering Maria-Oord

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 kontant betaald worden.


