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Redactioneel

O

p weg naar Pasen' is het thema van de paasbijeenkomst waarvoor u in deze
Regenboog wordt uitgenodigd. In deze weken, de vastentijd op weg naar Pasen, is er binnen onze organisatie de actie: '40 dagen zonder alcohol'. In ons
landelijk blad heeft u er vast over gelezen en misschien doet u ook wel mee.
Dit jaar staan veel van de activiteiten welke wij voor u organiseren in het teken van
volksziekte no. 1: Dementie. Op donderdag 6 juni van 14.00-16.00 uur wordt er in
samenwerking met de Gemeente Zeist, het Alzheimer Café Zeist en ASZ een middag
over dit onderwerp georganiseerd in het Binnenbos. U leest hier vast meer over in de
volgende Regenboog, de Nieuwsbode en op onze website. Maar nu kunt u alvast deze
datum reserveren. Het belooft een boeiende middag te worden met veel voorlichting
en levensverhalen van verschillende mensen die met dementie te maken hebben.
In september organiseren wij in de Raadszaal een bijeenkomst over de 'Dappere
Patiënt'. Voorlichting geven over belangrijke onderwerpen die in de samenleving
spelen is een belangrijke taak voor ons als seniorenbond.
Wanneer u dit leest is staatssecretaris Knops op werkbezoek geweest bij onze iPad
cursus. Peter van der Arend heeft met zijn team de staatssecretaris uitgenodigd,
namens KBO-PCOB en ASZ. Wij zijn er trots op dat de staatssecretaris deze activiteit
om senioren aan de iPad te krijgen zo waardeert, dat hij naar Zeist komt. U heeft dit
vast in de pers gelezen.
Nel de Niet schrijft telkens deze stukjes voor de Regenboog. Echter zij is ziek geweest en daardoor nog niet in staat dit op zich te nemen. Haar redactietaak voor
de Regenboog wordt waargenomen door Gerrit Jonkman. Bedankt Gerrit dat jij dit
weer op je wilde nemen. Dus deze keer een redactioneel stukje van mij namens het
bestuur van KBO-PCOB.
Geniet van de activiteiten die wij u aanbieden en waarover u in deze Regenboog
leest. Het is jammer dat de data voor de busreizen nog niet bekend zijn. Eemland
heeft ons die nog niet kunnen geven. Maar zodra het bekend is staat het op de
website, of u ontvangt een mail bericht en anders leest u het weer in de volgende
Regenboog.
Namens bestuur en redactie wens ik u allen een goede voorbereiding op de Goede
Week en het Paasfeest.
Lia van Dijk
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Berichten vanuit de bestuursvergadering van KBO-PCOB



D

it jaar zijn we gestart met het samenvoegen van de bezorgwijken voor de
Regenboog van KBO en PCOB. De vorige Regenboog, die u omstreeks
1 februari in uw bus kreeg, was de eerste, die op deze wijze werd bezorgd.
Het lijkt eenvoudig, maar er is door een aantal mensen veel 'voorwerk' verricht.
Zonder de anderen tekort te doen wil ik toch de familie van der Meer noemen.
Zij hebben per bezorgwijk alles verzameld en daarna alle pakketjes bij de bezorgers
afgegeven. Een hele klus. Aan hen en alle anderen hartelijk dank hiervoor.
Op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 31 januari deelde wethouder Marcel Fluitman
mede, dat de subsidieaanvraag, die door ons is ingediend bij de gemeente, voor de
aanschaf van iPads, zal worden gehonoreerd. Goed nieuws, want hiermede kunnen
weer een aantal senioren leren omgaan met de iPad en op die manier leren omgaan
met 'de digitale wereld'.
Op 6 februari was er het bezoek aan de Tweede Kamer. Er waren veel aanvragen voor
deze reis en we hebben enthousiaste verhalen gehoord. Elders in dit blad leest u hier
meer over.

Het jaar 2019 zal ook in het teken staan van verdere samenwerking. Op landelijk
gebied het samengaan van KBO en PCOB en op lokaal gebied de samenwerking tussen
KBO, PCOB en ASZ. Op landelijk gebied is er enige stagnatie, doordat enkele provincies niet geheel op een lijn zitten. Op lokaal gebied willen we met de 3 ouderenbonden zoveel mogelijk de krachten bundelen. We hebben dezelfde doelgroep en het
motto is: 'Samen staan we sterk'.
Graag ook uw aandacht voor de advertenties in dit blad. Wij zij blij, dat we ook dit
jaar weer een aantal adverteerders hebben kunnen vinden. Daarmee blijven onze
kosten op een acceptabel niveau. U bent uiteraard geheel vrij en het is uw eigen
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verantwoordelijkheid om van de aanbiedingen van deze adverteerders gebruik te
maken. U kunt het een keer proberen en als het bevalt gaat u er mee door en anders
laat u het bij die ene keer. Wel beseffen wij, dat zich onder onze leden een aantal
'kwetsbare' senioren bevinden. Die willen wij zoveel mogelijk beschermen.
Mocht u dus van mening zijn , dat er op enige wijze misbruik wordt gemaakt van uw
kwetsbaarheid, dan horen we het graag en gaan we in gesprek.
In de vorige 'Regenboog' meldden wij het ook al. Er zijn enkele bestuursleden en
andere vrijwilligers, die binnenkort stoppen met hun werkzaamheden. Wij zijn nog
steeds op zoek naar opvolgers. Dus als u wat voor anderen wilt betekenen en in een
leuk team wilt samenwerken, meldt u zich dan aan.
Concreet zoeken wij naar een secretaris, notulist(e), koffiezetters en opruimers na
de bijeenkomsten in Mariaoord. Over 2 jaar stopt Lia van Dijk met haar werkzaamheden voor KBO-PCOB. Het zou goed zijn, als een van onze leden met haar mee zou
lopen om haar taken als belangenbehartiger op termijn over te nemen.
Ook zoeken we uitbreiding voor de activiteitencommissie.
Namens de besturen van KBO en PCOB, afdeling Zeist
Wim Jacobs, secretaris

Nieuwjaarsbijeenkomst

O



p donderdag 31 januari 2019 vond weer de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor leden van KBO en PCOB.
Ondanks de kou en de sneeuw waren er 50 personen aanwezig.
Lia van Dijk ging bet behulp van de beamer in op de activiteiten, die in 2018
hadden plaatsgevonden.
Speciale gasten waren deze middag wethouder Marcel Fluitman en Marcel van der
Vaart, beleidsmedewerker van de gemeente Zeist. Zij gingen met name in op het
ouderenbeleid in Zeist en op het motto van dit jaar: 'Een tegen Eenzaamheid'.
Ook 'de maaltijd van Zeist', met het grote aantal bijbehorende rapporten, kwam aan
de orde. Als verrassing deelde de wethouder mede, dat onze aanvraag voor subsidie
voor aanschaf van 10 iPad's, zal worden gehonoreerd. Een luid applaus volgde.
De aanvraag, die door Peter van der Arend namens de bonden KBO, PCOB en ASZ
was gedaan, heeft de bedoeling senioren binnen Zeist, die nog onbekend zijn met
'de digitale wereld', bij te scholen.
Onder het genot van een hapje, bitterballen en een drankje was er vervolgens een
gezellig samenzijn, waarbij werd teruggekeken op het afgelopen jaar.
Wim Jacobs, secretaris
-5-

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

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Slotlaan 68, 3701 GP Zeist
Tel. 030-6916234
info@notariskool.nl
www.notariskool.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

Tandprothetische Praktijk Spanjer
Steynlaan 73, 3701 EC ZEIST
Tel. (030) 69 10 375 www.tppspanjer.nl

Sociaal Team: voor
zorg en ondersteuning
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.

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.

Samenwerking ASZ
en KBO-PCOB
krijgt vele vormen

D


PCOB als van leden van ASZ om in het
centrum regelmatiger een ontmoeting te
organiseren. De krachten zijn gebundeld.
Aliantus stelt daarvoor gratis een keer
per maand een zaal ter beschikking.
De senioren die daar bij elkaar willen
komen, kunnen dan samen bespreken
wat zij met elkaar willen gaan doen.

e samenwerking op het gebied
van belangenbehartiging van
senioren in Zeist verloopt goed,
bijvoorbeeld:
• De samenwerking tijdens de iPad
cursussen is een groot succes. En na de
zomer worden deze cursussen gegeven
voor alle senioren van Zeist.
• Het Meezingcafé op de 1e vrijdagmiddag van de maand in het Torentheater
tussen 15.00 en 16.30 uur staat open
voor alle senioren.

Wij van KBO-PCOB zoeken nog een gastvrouw. Wie van u zou dat willen doen?

Foto: ASZ

Extra ontmoetingsmoment bij Aliantus
In samenwerking met KBO-PCOB, Aliantus en ASZ wordt er een extra maandelijks ontmoetingsmoment georganiseerd
in het gebouw van Aliantus Oud Seyst,
iedere eerste woensdag van de maand
van 15.00-16.30 uur. Welkom zijn alle
senioren van Zeist. Voorlopig is dit een
proef voor 6 maanden.
De eerste ontmoeting is op woensdag 3
april. Consumpties zijn voor eigen rekening. Koffie en thee € 1 , frisrank € 1,50,
wijn/bier € 2. Namens ASZ en KBO-PCOB
zijn gastvrouwen aanwezig. Adres: Maurikstraat 49, achter het gemeentehuis.
Ingang tegenover de Azijnmakerij.
Van harte welkom!

Aliantus
Door contacten van KBO-PCOB en ASZ
met Aliantus is er een vorm gekozen om
senioren van onze verenigingen de mogelijkheid te geven om een keer per maand
een koffiemiddag of ontmoetingsmoment
te hebben in Zeist-Centrum bij Aliantus,
Maurikstraat 49. Aliantus is een particulier woonzorgvoorziening, waar ouderen
met of zonder indicatie kunnen wonen.
Er is ook een aparte afdeling voor dementerende ouderen. Er was namelijk
een vraag van zowel leden van KBO-

Eefje van Essen, ASZ
Lia van Dijk, KBO-PCOB
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Liefdevolle zorg
in de Wijngaard



"Het mooie aan ouder worden is dat het zo lang duurt."
Deze uitspraak las ik deze week in een boekje over ouder worden.

E

De Wijngaard
En wilt u ervaren hoe het bij Accolade
is? U bent altijd welkom in de sfeervolle
Brasserie van de Wijngaard, waar koffie
en gebak klaar staan en waar u ook kunt
komen eten! Op ons terras kunt u heerlijk genieten van de prachtig aangelegde
tuin. Eens per maand is er een speciaal
'Uit eten', waarbij onze koks de heerlijkste diners serveren. U bent van harte
uitgenodigd. De komende 'Uit eten in de
Wijngaard' is op 12 april. Een tafel reserveren kan via de receptie: telefoonnummer (030) 697 34 00.

en positieve uitspraak! En hoe
belangrijk is het dan om juist van
deze periode iets moois te maken!
Bij Accolade Zorg proberen wij er echt
te zijn voor ouderen. Op alle mogelijke
manieren wordt nagedacht over de vraag
"hoe kunnen wij onze ouderen liefdevol
ondersteunen?" Op een manier waarbij
zij zelf de regie houden, beslissingen zoveel mogelijk zelf kunnen blijven nemen
en het leven waardevol blijft. Vanuit ons
christen zijn proberen wij een luisterend
oor te hebben en liefdevolle zorg te bieden. Een rustige benadering en vriendelijkheid zijn zo belangrijk!

En mocht u op een andere manier betrokken willen worden? Voor onze jaarlijkse
wandelmiddag (dit jaar op woensdag 29
mei) hebben we altijd vrijwilligers nodig
om met bewoners mee te gaan. Samen
een mooie wandeling van ongeveer drie
kwartier maken door de bosrijke omgeving van Bosch en Duin. U bent van harte
welkom! Bel voor informatie naar Anita
Brouwer, telefoonnummer 06 57673683.

Samen!
In november heeft de Wijngaard (onderdeel van Accolade Zorg) samen met KBOPCOB een ontmoetingsmiddag gehouden, waarbij leden zijn geïnformeerd
en er veel ruimte was voor gesprek. De
deelnemers hebben dit als een fijne middag ervaren. Eén van hen meldde zich
zelfs als vrijwilliger. Wat een positieve
ontwikkeling! Wij staan open voor een
langdurige samenwerking met KBOPCOB, waarin we van elkaar leren en elkaar versterken!

Een mooi voorjaar toegewenst!
Anita Brouwer
Coördinator vrijwilligers De Wijngaard
www.accoladezorg.nl
info@accoladezorg.nl
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Bezoek Tweede Kamer

W



oensdag 6 februari brachten 36 leden een bezoek aan
de Tweede Kamer. Lenny Geluk, tweede kamerlid van het CDA en
woonachtig in Zeist, had ons uitgenodigd. Na een controle door veiligheidsmensen werden wij door een vrijwilliger namens de fractie door het
gebouw van de Tweede Kamer geleid.
Het was boeiend en verrassend om rond te lopen door de gangen van het gebouw dat je zo vaak op de TV ziet. Minister Hugo de Jonge (ja, die van de unieke schoenen) van o.a. Zorg , hebben wij vragen horen beantwoorden in de grote
vergaderzaal, waar wij op de tribune zaten. De handelingenkamer (bibliotheek)
werd bezocht. De plek waar al de notulen van de Staten Generaal worden bewaard. Een plank is leeg, die symboliseert de periode 1940-1945. In de fractiekamer werden wij verwelkomd met koffie en thee. Lenny Geluk vertelde over
haar werk als kamerlid en zij beantwoordde vele vragen. Ook hebben we een
bezoek gebracht aan de voormalige Tweede Kamer en de zaal met portretten
van alle Kamervoorzitters.
Terug in de bus was iedereen vol lof over deze trip naar Den Haag.
Joke de Ruiter, Jan van Beek, Ineke Reijven en Lia van Dijk
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Liefdevolle (thuis)zorg
uit een christelijke
overtuiging

Brilmode Zeist

Slotlaan 252 - 3701GV Zeist
tel 030 692 31 32 - www.brilmodezeist.nl
Zin in een boek?
Kom eens snuffelen:
vele meters boeken in voorraad.
GROENVELD
BOEKEN
Woonzorgcentrum L’Abri • Verpleeghuis
De Wijngaard • Thuiszorg De Bilt/Zeist
(030) 697 34 00 • info@accoladezorg.nl
www.accoladezorg.nl/zeist

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.
Bel voor meer informatie: 0800 0711

Steynlaan 17, Zeist
tel. (030) 692 27 71
info@groenveldboeken.nl

www.groenveldboeken.nl

Bekijk de locaties in Zeist:
www.amandelhof.nl
www.mirtehof.nl
www.bladerkroon.nl
www.spathodea.nl
www.delooborch.nl
www.deoosterborch.nl
Informatie over behandeling
en seniorenfitness:
www.charimvitaal.nl

persoonlijk & vertrouwd
Kantoor: Laan van Beek en Royen 30A, 3701 AH Zeist
Tel. (030) 69 14 620 • www.voorneveld-uitvaartzorg.nl
Regio Zeist e.o. - De Bilt/Bilthoven - Utrechtse Heuvelrug - Krommerijnstreek

Op weg naar Pasen
Paasbijeenkomst voor de leden van KBO-PCOB
Datum Dinsdagmiddag 9 april 2019
Plaats Maria-Oord. U kunt achter de St. Josephkerk parkeren.
Tijd
14.00–16.00 uur. Zaal open 13.45 uur
We leven in een roerige tijd. Klimaatdiscussie. Vreemdelingendiscussie. Wat kan ons
deze dagen ter voorbereiding naar de Goede Week brengen, welke verbanden kunnen
we leggen? Wat heeft de Goede Week ons te bieden?
Hoe kijken we aan tegen Palmzondag? De feestelijke intocht van Jezus op een ezel.
De mensen zwaaien met palmtakken. Wat vertelt dit ons met het oog op de actualiteiten van onze wereld nu?
In onze Paasbijeenkomst denken we na over de Goede Week. Een week met vele
heftige en intense gebeurtenissen in het leven van Jezus die wij gaan herdenken en
meebeleven. Het is een week van grote emoties ook. Van extatische vreugde tot diep
verdriet. Onze voorgangers ds. Fré van Roest en pastor Henk Bloem zullen ons voorgaan in gebed, zang en meditatie.
Paaszondag: 'Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam
Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf
was weggehaald.' De verdere tekst van deze lezing zal voorgelezen worden. Samen
zullen we luisteren en nadenken over deze lezing en geïnspireerd worden door onze
voorgangers.
Pastoor Harrold Zemann kan niet aanwezig zijn, vandaar dat u de naam van pastor
Henk Bloem leest. De pastoor wenst u een goede periode in de vastentijd waarin u
allen op weg bent naar Pasen.
Jan van Beek
Lia van Dijk
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Alzheimer Café Zeist



I

n de vorige Regenboog hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over vroegtijdige aandacht voor dementie in Zeist en dat in het Alzheimer café in De
Looborch, Woudenbergseweg 42, elke 3e dinsdag in de maand, behalve in
de maanden juli en augustus, hierover voorlichting wordt gegeven.
Komende bijeenkomsten
16 april: 'Je partner krijgt dementie. Wat nu? Een ervaringsdeskundige
vertelt.' Tijdens deze avond zal de korte documentatie 'papa' vertoond worden.
Deze documentaire geeft een indringend beeld van wat het voor de kinderen en
partner betekent als de vader dementie krijgt. Daarna zal er verdere toelichting gegeven worden en kunnen er vragen gesteld worden.
21 mei: Dementie en kunst. Wat kan beeldende kunst betekenen voor mensen
met dementie? Ook mensen die nooit hebben geschilderd kunnen baat hebben
bij deze niet verbale expressie. Onze spreker, beeldend kunstenaar werkt met
mensen met dementie. Aan de hand van voorbeelden zal ze laten zien hoe een
creatief proces verloopt en welke effecten het kan hebben.
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Uiteraard bent ook u van harte welkom!

Dringende oproep

V



oor het rondbrengen van de Regenboog zijn wij op zoek naar één of twee
bezorgers voor de wijken Den Dolder en Bosch en Duin. Het betreft 28
adressen. De Regenboog komt 1 x per 2 maanden uit, dus het komt neer
op 6x per jaar rondbrengen. De Regenboog wordt nu per post verstuurd, maar
de portokosten zijn behoorlijk hoog.
Misschien heeft u wat tijd en zin over?? Meld u dan aan bij Hanneke van
Gameren. Tel. (030) 68 884 87 of via Ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl.
- 12 -

Algemene ledenvergadering KBO/PCOB

O

p 29 november 2018 hebben wij
voor het eerst een gezamenlijke
najaarsvergadering voor leden
van KBO en PCOB gehouden. Op donderdag 9 mei geven we hier een vervolg aan
en houden we een gezamenlijke voorjaarsvergadering. U wordt hiervoor van
harte uitgenodigd.
Locatie: Maria-Oord, Hortensialaan 30. Aanvang 14.00 uur.
Parkeermogelijkheid: parkeerterrein achter de St. Joseph kerk.

ZEIST

Agenda jaarvergadering 9 mei 2019
1 Opening en mededelingen door beide voorzitters.
2 Goedkeuring van de notulen van de gezamenlijke algemene
ledenvergadering van 29 november 2018
3 Goedkeuring jaarverslag van KBO en PCOB over het jaar 2018
4 Bespreking en vaststelling jaarrekening 2018 van de KBO en
verslag kascommissie.
5 Benoeming kascommissie KBO
6 Décharge aan het bestuur en penningmeester van de KBO
voor het gevoerde financiële beleid.
7 Bespreking en vaststelling jaarrekening 2018 van de PCOB
en verslag kascommissie.
8 Benoeming kascommissie PCOB
9 Décharge aan het bestuur en de penningmeester van de PCOB
voor het gevoerde financiële beleid
10 Rondvraag
Na het officiële gedeelte wordt u voorzien van een hapje en drankje. Daarna
komt een van de beste verhalenvertelsters uit Zeist, Truus Tibben, bij velen van
u al bekend, ons bezoeken. Zij zal u ongetwijfeld met een aantal leuke verhalen
weten te vermaken.
De uitnodiging, het verslag van de vergadering van 29 november 2018 en
het jaarverslag 2018 zijn op de website gepubliceerd. www.kbo-pcob-zeist.nl
Alle jaarstukken liggen ter inzage/zijn verkrijgbaar tijdens de jaarvergadering
en zijn opvraagbaar bij het secretariaat.
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Berichten
In Memoriam:
Matty Landman en Corrie Hogenkamp
Mw. M. (Matty) Landman is in februari
op 79-jarige leeftijd overleden. Matty
heeft veel gedaan voor onze PCOB.
Vanaf 2008 t/m 2015 is zij lid geweest
van ons bestuur. Een aantal jaren heeft
zij ook de notulen van de bestuursvergaderingen verzorgd.
Vanaf 2008 is zij ook lid geweest van de
evenementencommissie. Samen met de
commissieleden Cock Couprie en Joop
Peters heeft zij haar bijdrage geleverd
bij de invulling van de Kerstbijeenkomsten die altijd gehouden werden in de
Biltsche Hoek. Ook bij het organiseren
van de busreizen drie maal per jaar en
de maandelijkse contactmiddagen die
we tot 1 januari 2017 als PCOB altijd
hielden heeft Matty haar bijdrage
geleverd evenals in de commissie Lief
en Leed. Daarvoor zijn we haar erg
dankbaar.
Door ziekte heeft zij vorig jaar helaas
afscheid moeten nemen van haar werkzaamheden. We zullen haar missen en
wensen haar kinderen veel sterkte toe
bij het verwerken van dit grote verlies.
Mw. C.M. (Corrie) Hogenkamp-Brouwer
is helaas ook overleden op maandag 11
maart. Zij mocht 88 jaar worden. Corrie
is bestuurslid geweest van onze PCOB
van 25 februari 1992 t/m 20 februari
2001. Zij heeft zich met hart en ziel
ingezet als secretaris, daarbij ondersteund door een tweede secretaris die
de notulen maakte van de bestuursver-

gaderingen. Toen bestond onze afdeling
nog uit zo’n 800 leden. Zij is, na haar
aftreden, lid geworden van de reiscommissie die verschillende dagtochten,
fietstochten e.d. organiseerde.
Corrie was altijd op onze contactmiddagen en jaarvergaderingen aanwezig, we
zullen haar inbreng daar erg missen.
Graag wensen we haar kinderen veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies
van hun moeder.
Nieuw lid
Dhr. M. van Veelen. We heten u van
harte welkom en wensen u een mooie
tijd bij KBO-PCOB.
Overleden
Dhr. Vrij, mw. C.M. van Craaikamp-Valstar, mw. P. Busschbach-Lam, mw. J.J.P.
Leenaards-van Dijke, mw. M.P. Landman, mw. A.H. van Velema-Riessen,
mw. C.M. Hogenkamp-Brouwer.
Commissie Lief en Leed
In februari hebben we afscheid moeten
nemen van Matty Landman. Wij hebben
altijd intensief en met plezier samengewerkt. Lees ook het 'In Memoriam' van
Nel de Niet. Er zijn de afgelopen
2 maanden nog meer leden van ons
overleden. Leden die altijd bij de bijeenkomsten en reisjes aanwezig waren.
We zullen ze missen.
Ook willen we degenen die jarig zijn
geweest een gezegend en gezond jaar
toewensen.
Bij deze wil ik ook allen die zich inzetten om de jarigen te bezoeken hartelijk
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danken voor hun inzet.
Helaas hebben mw. Veldhuijzen, mw.
De Gelder, mw. van de Wardt en Joop
Peters te kennen gegeven om te stoppen met de bezoeken. Héél, héél,
hartelijk dank voor jullie inzet.

Ank, jou wil ik toch even in het zonnetje zetten, jij hebt met je man een
enorme bijdrage geleverd,12 jaar lang.
Nogmaals heel veel dank!
Met een hartelijke groet,
Cock Couprie

Wijsheid
klinkt ouderwets
Oud en wijs worden vaak in één adem genoemd.
Wijsheid lijkt niet zo van onze tijd,
'gaaf' is wel van deze tijd.
Is het gaaf om wijs te zijn?
Marinus van den Berg
Uit: Wijsheid maakt ‘t verschil

Berichten

ZEIST
Nieuwe leden
Mw. G. Tessels-Koudijs en dhr. H. van
Rijnsoever. We heten u van harte welkom en wensen u een mooie tijd bij
KBO-PCOB.

Neomagus, dhr. W.J.M. Teijink, mw. G.
van der Horst-Kummer, dhr. H. Jansen,
dhr. B. Kraaymaat, mw. E.J. van Daele,
en mw. A. Baijens-v.d. Linden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.

Overleden
Mw. Kapelle-van der Sluijs, dhr. E.T.J.P.
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Staatsecretaris Knops
bezoekt Zeist

W

oensdag 13 maart mochten
de ouderenbonden van Zeist,
KBO-PCOB en ASZ - de Marokkaanse bonden waren verhinderd staatssecretaris Knops (Binnenlandse
Zaken) ontvangen vanwege de digitale samenleving waar de overheid zich
extra voor wil inzetten. Niet omdat
het moet maar om de burger bewust te
maken van de voordelen die het gebruik
van computer of tablet kan hebben
op een prettiger levensloop o.a. door
medische toepassingen en ter voorkoming van eenzaamheid. Omdat ook de
landelijke KBO-PCOB zich hier hard voor
maakt, was ook haar directeur Manon
van der Kaa aanwezig met een aantal
medewerkers.



van hun interesse voor de iPad-cursussen, zoals die eind 2014 zijn opgestart
door Peter van der Arend, tevens de initiator van deze bijeenkomst. Hij heeft
de staatsecretaris eind december 2018
een brief geschreven over hoe in Zeist
de iPad-cursussen gegeven worden. Het
enthousiasme uit de brief sprak blijkbaar 'Den Haag' aan.
Nadat Peter één en ander vertelde over
het ontstaan en vervolg van de cursus
gaf hij een mini cursus in het gebruik
van de iPad. Zo kon de bewindsman zelf
zien hoe het er aan toe gaat. In een
ontspannen sfeer konden alle aanwezigen, ook de heer Knops had een 5-tal
beleidsmedewerkers meegenomen, dit
ervaren. Er werd druk gefotografeerd
door maar liefst 4 fotografen.

Foto's: Jan van Beek

Burgemeester Koos Janssen en wethouder Marcel Fluitman, gaven ook blijk
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Als herinnering kreeg de heer Knops het cursusboek mee, dat naar zijn moeder gaat,
die nog niet digitaal vaardig is in de hoop dat zij ook aan de tablet gaat. Aan het eind
sprak hij vol lof over de opzet, locatie en samenwerking tussen alle partijen die zich
hiervoor inzetten en uitte zijn verbazing over de soms hoge leeftijd van de cursisten.
Een goed voorbeeld voor andere plaatsen in het land, zo eindigde hij deze sessie.
Na in gesprek te zijn geweest met de cursisten, ging het overleg verder in een andere zaal van het parochiehuis. Met een 14-tal gesprekspartners werd er nagepraat
over het belang van deze activiteit voor Zeist en voor de Nederlandse samenleving.
Gerard Ruijs, van de locatieraad St. Josephkerk, overhandigde een boek over de kerk
en haar geschiedenis aan de staatsecretaris.
Met een dankwoord aan
alle aanwezigen voor
hun inzet en de voorbereiding van deze ontmoeting. Hij heeft een
goed beeld gekregen
van hoe het ook kan.
Ongetwijfeld krijgt het
een vervolg, het smaakt
naar meer waren zijn
laatste woorden.
Lia van Dijk, dit jaar de
voorzitter van KBOPCOB, bedankte
de staatssecretaris
voor zijn bezoek en interesse en overhandigde hem een vrolijk voorjaarsbloemetje.
Wegens ziekte kon Nel de Niet helaas niet aanwezig zijn. Een meer dan geslaagde
middag was het voor alle betrokkenen en het geeft energie om op deze weg door te
gaan.
Jan van Beek
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Seniorenverenigingen
bieden iPad-cursus
aan voor senioren



D

e samenwerkende
seniorenverenigingen KBO-PCOB
en ASZ geven gratis
iPad-cursussen met
leen-iPads voor senioren die onervaren zijn
in de digitale wereld.
Hiermee willen de
verenigingen senioren
helpen werken met
iPads, zodat ze online
hun weg kunnen vinden richting banken,
overheid, zorgverleners, facebook en webshops. Met behulp van een leen-iPad is het mogelijk om in
vier dagdelen van twee uur de basiskennis van de iPad onder de knie te krijgen.
De cursus wordt gehouden op 8, 15 en 22 aug. en 5 sept. 2019 van 10.00 tot 12.00
uur en 's middags van 14.00 tot 16.00 uur in het Emmaus Parochiecentrum aan de
Rozenstraat 20 te Zeist. Er is plaats voor 20 deelnemers. Zij krijgen voor een maand
een iPad te leen. De cursus wordt uitsluitend gegeven met de iPad dus geen andere
merken tablets met het Android systeem. Senioren die de cursus willen volgen, hoeven geen lid te zijn van de seniorenverenigingen. De cursus is mogelijk gemaakt door
de hulp van 12 vrijwilligers en door een subsidie van € 4.500 van de gemeente Zeist.
Daarvoor zijn onder meer 10 iPads en handboeken aangeschaft.
Aanmelden voor deze cursus kan na 15 juni via Peter van der Arend, tel. (030) 691 85
35 of per e-mail pcm.arend@ziggo.nl.
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Telefooncirkel
Humanitas Heuvelrug



D

e telefooncirkel zorgt voor
dagelijks contact. Dagelijks een
teken van leven kan een gevoel
van zekerheid geven. Elke ochtend
tussen half negen en negen uur wordt er
via een cirkel van dezelfde mensen in
een vaste volgorde naar elkaar gebeld.
Dus ook in het weekend. Er is dan contact van mens tot mens, gewoon even
te horen of alles in orde is en de laatste
nieuwtjes uit te wisselen.
Het is niet de bedoeling dat er lang
gepraat wordt tijdens het rondgaan van
de cirkel. Wanneer mensen dat gezellig
vinden, kan men elkaar altijd buiten de
cirkel om opnieuw bellen om verder te
praten.
De cirkel bestaat uit maximaal 8 personen, zodat een cirkel binnen een half
uur rond is. Deelnemen aan de telefooncirkel kost alleen de gesprekkosten.
Er is geen enkele verplichting om verder
ergens lid van te zijn.
Voor wie is de cirkel bedoeld
De telefooncirkel is er voor mensen die
zelfstandig thuis wonen.
• Uit veiligheidsoverwegingen.
• Wanneer u moeilijk de deur uit kunt.
• Wanneer het u of uw familie een veilig gevoel geeft als u dagelijks gebeld
wordt.
(ook mogelijk alleen tijdens een vakantieperiode van familie of buren)

• Wanneer uw sociale contacten beperkt zijn vanwege gezondheids- of
andere redenen.
Hoe werkt de telefooncirkel
De cirkel wordt aangestuurd door een
begeleider(ster), vrijwilliger van Humanitas, afdeling Heuvelrug. Deze start de
cirkel dagelijks om 8.30 uur. De cirkel
eindigt weer bij de begeleider(ster) om
uiterlijk 9.00 uur.
Wanneer een bel – partner de telefoon
niet beantwoordt, of men maakt zich
zorgen over een persoon, wordt dit
direct gemeld aan de begeleider(ster)
van die ochtend.
Deze begeleider(ster) meldt dit direct
aan een vrijwilliger die achterwacht
is. Deze persoon neemt actie en gaat
mogelijk persoonlijk kijken, waarom
de telefoon niet wordt beantwoord.
De achterwacht zal de nodige maatregelen treffen, wanneer er inderdaad
iets aan de hand is. Zij zal bij de
persoon zelf blijven, totdat er een
adequate oplossing is getroffen en/of
de verzorging overgenomen is door
deskundigen.
lees verder >>
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Telefonisch via 06 – 35 122 389 of door
een mail te sturen aan heuvelrug@
humanitas.nl.
De coördinator neemt contact met u
op voor een kennismaking.

Hoe kunt u zich aanmelden
U kunt uw interesse om deel te nemen
aan een telefooncirkel kenbaar maken
door contact op te nemen met Humanitas, afdeling Heuvelrug.

PASEN & VOORJAAR
Het frisse groen op jonge twijgen
Een tere tak met bloesemknop
De natuur spreekt en zal niet zwijgen
De lente volgt de winter op
Pasen schenkt ons weer nieuw leven
Het oude is voorbij gegaan
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Een licht wordt ons gegeven
Om in het donker op te staan
Pasen opent dichte deuren
Een voorportaal is ons bereid
Een leven vol van lentekleuren
Een vleugje van de eeuwigheid

Zicht op
verminderd zicht

I

n het najaar van 2018 heb ik bij
Bartimeus hier in Zeist een training
gevolgd, die samen met de KBOPCOB is opgezet. Doel is om vrijwilligers
bekender te maken met leden, die
minder goed/niet kunnen zien. Voor mij
een leerzame en nuttige dag, waar plm.
20 mensen van meerdere afdelingen
aanwezig waren.
Het begon met een uitleg hoe een
visuele beperking kan ontstaan en welke
soorten er zijn. Het oog kan niet goed
meer funktioneren of dat wat er achter
zit geeft problemen. Dan een uitleg over
de hulpmiddelen die er zijn, aangevuld
met filmpjes die laten zien hoe je er
mee om kan gaan. Door de steeds betere
electronische hulpmiddelen is er veel
mogelijk.
Je kunt bij voorbeeld stickers plakken
op allerlei voorwerpen of verpakkingen,
die fotograferen met je smartphone en
dan zegt je telefoon wat het is. Ook de
nieuwe led-verlichting is voor mensen
met beperkt zicht beter vanwege het
goede contrast met de omgeving, een
paar lampen op verschillende plekken
in de kamer geeft meer diepte. Met de



nodige hulpmiddelen en begeleiding van
Bartimeus kun je daardoor langer in je
vertrouwde omgeving wonen, wat heel
belangrijk is vanwege de bekendheid
daarvan.
Wat we ervaren hebben is hoe moeilijk
het is om een broodje te smeren. Tijdens
de lunch hadden we een bril op (zwarte
glazen) en konden dus niet zien waar
alles stond. Een hoop gekakel, de een
wilde wit brood, de ander bruin brood en
dan nog het beleg. Afspraken maken wat
staat waar is dan heel belangrijk.
Met een visuele beperking moet je dus
heel gestructueerd werken, maar vooral
ook praten met elkaar. Ben je op bezoek
bij iemand en sta je op dan hoort de ander dat maar weet niet wat er gebeurt.
Een leerzame dag om meer begrip te
krijgen voor mensen met een gezichtsbeperking en hoe er mee om te gaan. Op
de website zal ik een informatiefolder
van Bartimeus zetten (onder actueel)
voor belangstellenden. Zijn er leden die
een visuele beperking hebben laat het
ons weten.
Jan van Beek
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Koffieochtenden

D



Foto's: Jan van Beek

onderdag 25 april staat de koffie klaar tussen 10.00-12.00 uur
bij 'Samen in Zeist' in het Winkelcentrum Vollenhove, Laan van Vollenhove
2967. Een ontmoetingsplek waar sociaal ondernemen centraal staat, waar
medewerkers een kans krijgen om zich te ontplooien waar dat elders niet lukt. Vergelijkbaar met 'Johannes van Abrona' op de Montaubanstraat.
Op 23 mei, ook weer op donderdag, zijn we welkom in het Wijkinloophuis in het
centrum van Zeist, Achterheuvel 2, bij de Rechtswinkel naast het marktplein. Van
10.00-12.00 uur zal Rianne Verduin uw gastvrouw zijn en ons wat vertellen over het
inloophuis. De koffie is dan gratis. Een mooie gelegenheid om hier kennis mee te
maken. Op deze marktdag staat vanaf 12.00 uur de soep klaar tegen een geringe
vergoeding. U kunt dus langer blijven als u wilt. Vanaf 12.00 uur is het wijkinloophuis
geopend voor iedereen. Hieronder foto’s van de locaties.
Wees welkom en neem iemand mee op de koffie.

Eten met Gemak



Op de pagina hiernaast ziet u de advertentie van 'Eten Met Gemak'.
Hieronder leest u een kort overzicht van de diensten.

E

ten Met Gemak verzorgt vanuit de Kwikstaartlaan in Zeist koelverse maaltijden voor senioren. De medewerkers bezorgen naar behoefte voor meerdere
dagen op afgesproken tijdstippen bij de klant thuis. Zij halen de maaltijden
uit de papieren tas, controleren deze ter plekke met de bewoner en zetten zo nodig
de maaltijden in de koelkast. Indien gewenst controleren zij op houdbaarheidsdatum
van nog aanwezige maaltijden en helpen met het invullen van de bestellijst.
Ook vragen zij regelmatig hoe de klant de diensten van Eten Met Gemak ervaart.
Door het huis-aan-huis-bezoek hebben de medewerkers ook een signaleerfunctie,
wat – ook voor de familie - vaak een geruststellende gedachte is.
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Bergweg 7
Zeist
030 6916556

www.bosdevoetenvriend.nl
voor iedere voet een passende schoen
Medisch pedicure op afspraak

SLOOTWEG

LOODGIETERSBEDRIJF
ZEIST
SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk
tel. 030 695 9000

zorg voor het leven

Aanvullende zorg thuis
in de laatste levensfase

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

Bestel onze proefbox

drie maaltijden voor €14,95
gratis thuisbezorgd.

Stel zelf uw
gerechten samen
Diëten en
voedingsgewoonten
Persoonlijk
thuisbezorgd

Bestellen? Dat kan via: Familie Ooms | 030-303 54 30
ooms@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl/ooms

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

Activiteiten april - mei '19
1 april 15.00 uur Film: Mary, Queen of Scots
3 april 15.00 uur Koffiemiddag bij Aliantus
			
(achter het Gemeentehuis)
5 april 10.00 uur iPad Café
9 april 14.00 uur Paasbijeenkomst
12 april 17.30 uur Uit eten in de Wijngaard
15 april 15.00 uur Film: Stan & Ollie
16 april 19.30 uur Voorlichting: Je partner krijgt
			
dementie. Wat Nu?
25 april 10.00 uur Koffieochtend bij 'Samen in Zeist'
				
1 mei 15.00 uur Koffiemiddag bij Aliantus
			
(achter het Gemeentehuis)
3 mei 10.00 uur iPad Café
6 mei 15.00 uur Film: The Wife
9 mei 14.00 uur Gezamenlijke ALV
20 mei 15.00 uur Film: Bohemian Rhapsody
21 mei 19.30 uur Dementie en Kunst
				
23 mei 10.00 uur Koffieochtend Wijkinloophuis
			
Centrum
3 juni 15.00 uur
6 juni 14.00 uur
7 juni 10.00 uur

Film: Tulipani
Informatiemiddag over Dementie
iPad Café



Filmhuis Figi
Maurikstraat 49
t.o. Azijnmakerij
Rozenstraat 20
Maria-Oord
Dennenweg 2, Bosch en Duin
Filmhuis Figi
Alzheimer Café
De Looborch
Winkelcentrum Vollenhove,
Ln. Van Vollenhove 2967
Maurikstraat 49,
t.o. Azijnmakerij
Rozenstraat 20
Filmhuis Figi
Maria-Oord
Filmhuis Figi
Alzheimer Café
De Looborch
Achterheuvel 2
bij de Rechtswinkel
Filmhuis Figi
Binnenbos, Hoogkanje 186
Rozenstraat 20

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

