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Redactioneel

H

et is telkens weer fijn te ervaren dat een aantal leden met veel interesse de
Algemene Ledenvergadering over de jaarcijfers bezoekt. Ja, het bespreken
van jaarcijfers kan saai zijn, maar het is wel een belangrijk moment. Het bestuur legt verantwoording af, aan u, de leden van KBO-PCOB Zeist. Om dat te kunnen
doen is er veel werk verzet. U heeft met volle instemming decharge verleend aan het
bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Daar zijn wij als bestuur heel blij mee.
De samenwerking tussen KBO en PCOB op landelijk niveau heeft vertraging opgelopen. Vier bonden van de KBO met samen 70% van de leden willen een net wat andere
koers dan vastgesteld is in: KBO-PCOB Vernieuwt. De vastgestelde 'Visie en Missie'
van de nieuwe club, levert geen verschillen van mening op. Wel de wijze waarop de
structuur vorm dient te krijgen. Wanneer ik al de stukken lees die wij als bestuur
hierover ontvangen, dan ben ik blij dat er wijze en verstandige bestuursleden zijn,
die de zaak niet op de spits drijven, maar het belang van de leden voorop stellen.
In Zeist staat de samenwerking KBO-PCOB goed op de rails. Wij doen eigenlijk alles
samen en dat is een heel goede zaak. De samenwerking met ASZ verloopt prettig en
constructief. Het regulier overleg tussen KBO-PCOB, gemeente Zeist en de woningbouwverenigingen verloopt prima. Er wordt naar ons geluisterd en men doet iets met
hetgeen wordt aangedragen.
Dit jaar staat volksziekte nummer 1 centraal: Dementie. In deze Regenboog hebben wij de data van het Alzheimer Café Zeist weer opgenomen. Het zijn boeiende
avonden waar men veel informatie deelt. Donderdag 6 juni is er een middag in het
Binnenbos over dementie. Zie verderop in dit blad. Ik nodig u graag daarvoor uit.
Het 2e item dit jaar is Eenzaamheid. In de week van 1–8 oktober gaan we met elkaar
aandacht besteden aan het thema 'Eenzaamheid' en hoe dat op te lossen. KBO-PCOB
en ASZ zijn de initiatiefnemers van deze week en samen met de gemeente Zeist gaan
we er vorm en inhoud aan geven.
We kunnen terug kijken op goed verlopen activiteiten van KBO-PCOB Zeist. Mooie
en boeiende zaken gaan we weer voor u organiseren. Voel u zeer welkom bij ons.
Maar ... we zoeken nog bestuursleden, want zonder handen van velen kan KBO-PCOB
niet draaien.
Geniet van elke dag en van de mooie dingen die met zon op uw pad komen.
bestuur KBO-PCOB
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Berichten vanuit de bestuursvergadering van KBO-PCOB



E

en belangrijk agendapunt was de samenwerking tussen de verschillende ouderenbonden. Op lokaal gebied zijn er flinke vorderingen gemaakt. De samenwerking tussen de KBO en PCOB verloopt al enkele jaren uitstekend en ook
met de ASZ wordt op veel gebieden goed samengewerkt.
Op landelijk gebied en op provinciaal niveau worden er het laatste jaar weinig vorderingen gemaakt. Dit komt doordat de KBO met een aantal provinciale rechtspersonen
te maken heeft, die niet allemaal op dezelfde lijn zitten. Laten we hopen, dat hier
binnenkort een goede oplossing voor komt. Een goede samenwerking, waarbij samen
wordt opgetrokken is immers in het belang van alle ouderen.
Een groot probleem voor ons in Zeist is het vinden van bestuursleden en andere vrijwilligers voor de KBO en PCOB. Vanaf 1 juli zijn er nog slechts 5 bestuursleden (KBO
en PCOB gezamenlijk). Ook de redactie van 'De Regenboog' is dringend op zoek naar
medewerkers. Door ziekte was er nog maar 1 medewerker over. Gelukkig heeft Gerrit
Jonkman, oud bestuurslid van de PCOB, zich bereid verklaard een deel van deze taken op zich te nemen. Ook de activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe mensen,
waarbij ook gedacht wordt aan het verzorgen van de catering bij diverse activiteiten.
Daarom een dringend beroep op u: Meld u aan.
Goed nieuws was er over de iPad cursussen voor senioren. Op 13 maart heeft staatssecretaris Knops een bezoek gebracht aan het parochiecentrum, waar de iPad cursussen voor onze leden worden gegeven. Door subsidie van de gemeente Zeist zijn
deze cursussen binnenkort toegankelijk voor alle senioren binnen Zeist, die 'wegwijs'
worden gemaakt in de digitale wereld.
Op 9 april was er in Mariaoord, onder leiding van pastor Henk Bloem en dominee Fré
Roest, een mooie paasbijeenkomst. De 35 aanwezige leden werden door hen meegenomen in 'De Goede Week'.
Op 9 mei was er weer een gezamenlijke algemene ledenvergadering voor leden van
de KBO en PCOB. Elders in dit blad leest u hier meer over.
Ook de komende maanden zijn er activiteiten. Zie hiervoor elders in dit blad.
Namens de besturen van KBO en PCOB, afdeling Zeist
Wim Jacobs, secretaris
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Paasviering

O

p 9 april mochten we met veel leden, in een goed gevulde zaal van
Maria-Oord, ons voorbereiden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
uiteindelijk het Paasfeest.
Een hele bijzondere gebeurtenis in het leven van de volgelingen van Christus in die
tijd maar ook voor ons nu, met veel emoties gepaard gaande!
Onder begeleiding van Wim Brunsveld hebben we diverse liederen gezongen.
Onze voorgangers dominee Fré van Roest en - in plaats van pastoor Harrold Zemannmochten we pastor Henk Bloem verwelkomen.
Op geheel eigen wijze leidde hij ons in, in het mysterie van Pasen. Een aantal
symbolen was hiervoor aanwezig, een lampetkan en schaal, een schilderij van de
voetwassing en veel palmtakken. (In ons land moeilijk verkrijgbaar dus als alternatief
buxustakken zoals gebruikelijk in de Katholieke Kerk.) Deze werden uitgedeeld aan
de aanwezigheden om zo symbolisch de intocht van Jezus te visualiseren.
Johannes 13, vers 12-15 en Johannes 20, vers 1-9 werden voorgelezen door dominee
Fré van Roest met aansluitend een meditatie over beide schriftlezingen.
Als afsluiting zongen we, Opwekking 213: U zij de glorie opgestane Heer.

Na afloop was er koffie/ thee en tijd voor een nagesprek.
We mogen terugkijken op een goede en mooie middag met elkaar.

Foto's: Jan van Beek

Lia van Dijk en Jan van Beek
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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.

Gezamenlijke Algemene
ledenvergadering
KBO-PCOB

O



Er was voor het eerst een gezamenlijk
jaarverslag (we doen alles samen) van de
KBO en PCOB). Dit verslag werd door de
leden goedgekeurd. Gerard van Keeken
gaf uitleg bij het financieel jaarverslag
van zowel de KBO als PCOB. Beiden
konden het jaar met een klein positief
saldo afsluiten. De beide kascommissies
verklaarden, dat zij, na controle, geen
opmerkingen hadden, waarna de beide
besturen en penningmeesters décharge
werd verleend voor het gevoerde financiële beleid.

p donderdag 9 mei vond er voor
de 2e keer een gezamenlijke
algemene ledenvergadering
plaats voor leden van de KBO en PCOB
in Mariaoord. De 31 aanwezige leden
werden welkom geheten door de beide
voorzitters. Gelukkig is Nel de Niet weer
redelijk hersteld van een ziekte, die
haar enige tijd 'buiten spel' heeft gezet.
Er werd ingegaan op de goede samenwerking tussen de verschillende ouderenbonden binnen Zeist en op de problemen op dit gebied op landelijk terrein.
Ook de belangenbehartiging van de ouderen in Zeist kwam aan de orde.
In gesprekken met de gemeente Zeist,
de zorginstellingen en de woningcorporaties wordt steeds gekeken of wel
voldoende gedacht wordt aan onze
'senioren'.
Er werd teruggekeken op de activiteiten
in het afgelopen jaar en vooruitgekeken
naar de activiteiten in dit jaar. Via deze
'Regenboog' zult u hiervan steeds op de
hoogte worden gehouden.

Na de pauze met een hapje, drankje en
de inmiddels gebruikelijke bitterbal, was
er een optreden van Truus Tibben. Truus
is inmiddels een bekende verhalenvertelster binnen Zeist. Zij wist op een bijzondere manier de zaal 'doodstil' te krijgen
met haar inspirerende, leuke en vooral
spannende verhalen. Voor velen was dit
een leuke afsluiting van deze voorjaarsalgemene ledenvergadering.

Foto's: Jan van Beek

Wim Jacobs
Secretaris KBO-PCOB Zeist
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Dagtocht naar
Rotterdam

G



De prijs per persoon bedraagt € 39,50
inclusief fooi voor de chauffeur. U kunt
zich aanmelden door het bedrag voor de
reis over te maken op bankrekening:
NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. de penningmeester KBO Zeist met vermelding:
'Busreis'. Als u het geld overgemaakt
hebt staat u ingeschreven. U ontvangt
hierover geen bericht.

raag nodigen wij u weer uit voor
een bustocht. Dit keer gaan wij
op 8 augustus naar Rotterdam.

Foto: Wikipedia / Massimo Catarinella

We gaan 75 minuten varen door de Rotterdamse wateren waarbij u een prachtig uitzicht heeft op de stad. Tijdens
de vaart kunt u genieten van het pannenkoekenbuffet. De drankjes zijn voor
eigen rekening. Na de boottocht maken
we nog een mooie stadstoer door Rotterdam.

Volgende Dagtocht
De volgende dagtocht staat gepland op
donderdag 12 september. Deze gaat dan
naar Oud-Vossemeer op de grens van
Zeeland en West-Brabant. Deze bus is
niet geschikt voor rolstoelen. De kosten
zijn € 53,50 inclusief fooi voor de chauffeur.
Over deze dagtocht vindt u in de volgende Regenboog meer informatie.

De bus vertrekt om 10.00 uur vanaf het
parkeerterrein op de Zinzendorflaan.
Vanaf 9.45 uur kunnen we instappen.
Deze bus is geschikt voor rolstoelen. Als
u hiervan gebruik wilt maken dan dient u
zelf voor een begeleider te zorgen. Wel
graag vermelden bij de inschrijving.
De inschrijving met betaling sluit op 1
juli. Mocht de reis onverhoopt niet doorgaan dan ontvangt u uw geld terug.
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Een paar dagen
uit in Brabant



O

p verzoek van een aantal leden hebben wij de mogelijkheid onderzocht
om samen met belangstellende leden een paar dagen op pad te gaan.
Ons oog is hierbij gevallen op een 3-daags All Inclusive verblijf in Brabant en wel van dinsdag 23 juli t/m donderdag 25 juli a.s. in Hotel ´t Trefpunt
in Made. Heeft u hiervoor belangstelling? Zo ja, dan nodigen wij u uit om op
vrijdag 7 juni van 10.00 tot ca. 11.00 in het Parochiecentrum, Rozenstraat 20
met elkaar te bespreken wat uw wensen zijn. Daarna kunnen we besluiten of
deze reis wel of niet kan door kan gaan.

Enige info over deze reis
• Traject 3 dagen Bourgondisch Brabant, kosten vanaf 20 personen € 245,-- pp
en vanaf 25 personen € 220,- pp inclusief onderstaande verzorging. Toeslag
1-persoonskamer € 27,- pp en verzorging /verblijf op basis van all inclusive
met 2x logies met ontbijtbuffet, 2x lunch of lunchpakket, 2x diner of dinerbuffet en 2 avonden gratis drankjes tussen 18.00 en 22.00 uur met keuze uit
koffie, thee, frisdrank, tap bier en huiswijn.
• Vervoer per luxe touringcar naar de excursies, exclusief uitgaven van persoonlijke aard zoals entrees, rondvaart en consumpties overdag.
• Optioneel is een koffietafel (broodmaaltijd) tussen de middag op de terugweg € 15,- pp en een 3-gangen afscheidsdiner op de terugweg ad. € 18,50 pp.
Excursiemogelijkheden zijn er talrijk zoals een rondvaart door de Biesbosch, een
citytrip naar Antwerpen, panoramatoer
per touringcar door Brabant, excursie naar
Oisterwijk met een kijkje in de winkel van
Robert van Beckhoven, bezoek aan Den Bosch
waar u o.a. een kijkje kunt nemen in de Sint
Jan, smokkeltocht met een bezoek aan Baarle-Nassau, excursie naar een aardbeienkwekerij in Zundert of een rondrit Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden. Eventuele
excursies worden apart geboekt en komen boven op de hiervoor genoemde bedragen.
Graag tot vrijdag 7 juni om 10.00 uur in het Parochiehuis!
Activiteitencommissie KBO/PCOB
-9-

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

Alle senioren aan de tablet!



D

e Gemeente Zeist biedt u in samenwerking met de seniorenverenigingen
KBO-PCOB en ASZ een gratis iPad cursus aan in augustus. Doe mee en
meldt u aan. In augustus starten er drie gratis iPad cursussen met leen
iPads voor senioren.
Deze uitnodiging is bestemd voor de senioren in de Gemeente Zeist die nog niet
over een iPad beschikken. Bent u inderdaad nog niet digitaal, dat wil zeggen dat
u nog geen computer, laptop, tablet of iPad gebruikt, dan nodigen wij u graag
uit om kennis te maken met de ‘digitale wereld’ met een leen iPad.
In augustus op donderdagmorgen of -middag op 8, 15, 22 augustus en 5 september van 10.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur in het Emmaus Parochie
Centrum, Rozenstraat 20 te Zeist. Bij voldoende belangstelling wordt er op
vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur ook een iPad cursus gegeven op
9, 16, 23 augustus en 6 september.
De cursus wordt uitsluitend gegeven met de iPad dus geen andere merken
tablets met het Android systeem. Thuis beschikt u over een WiFi modem van
een internetprovider zoals Ziggo, UPC, Telfort of KPN.
De iPad cursus
Tijdens de ochtend of middag 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
30 iPads beschikbaar waarvan de aanschaf mogelijk is gemaakt door een subsidie
van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist en de Gemeente Zeist.
Ook wordt aandacht gegeven indien nodig aan het gebruik van de smartphone
de Apple iPhone.
Geen verplichtingen
Na een maand levert u de iPad weer in. U kunt dan eventueel via diverse iPad
leveranciers in Zeist een iPad bestellen en gebruik maken van de daarbij behorende service en ondersteuning. Het hoeft natuurlijk niet: u bent tot niets
verplicht.
>>> lees verder
- 11 -

Voor de ochtend en middagcursus en de koffie of thee worden geen kosten in
rekening gebracht dus geheel gratis.
iPad coaches
De cursussen worden gegeven door de iPad coaches: Peter van der Arend
(docent) Math Janssen, Miep Nootebos, Hans Burgmans, Marly Delorme, Klaas
Bloem, Cecile Teuwen, Emmy Janssens en Peter Cornelissen(docent). Tijdens
de cursus wordt koffie of thee geserveerd door Ineke Reijven of Loes van der
Arend.
Aanmelden en Informatie
U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier, te sturen naar Peter van der
Arend, Voorheuvel 25E, 3701 JA Zeist of bellen tel. 691 85 35 of naar zijn emailadres: pcm.arend@ziggo.nl na 15 juni 2019.
Aanmeldingsformulier iPad Cursus Gemeente Zeist
in augustus/september.



Vul het formulier volledig in.
U krijgt een leen iPad tablet iOS 12 tot uw beschikking voor een maand.
Voorletter(s) + Naam					
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Tel nr.				

Geboortedatum

 8, 15, 22 augustus en 5 september 's ochtends 10.00 uur-12.00 uur.
 8, 15, 22 augustus en 5 september 's middags 14.00 uur-16.00 uur.
 9, 16, 23 augustus en 6 september 's middags 14.00 uur-16.00 uur.
U bent welkom in het Emmaus Parochie Centrum Rozenstraat 20 te Zeist.
De iPad cursussen zijn geheel gratis.
Het iPad-handboek kost € 10,- of in bruikleen.
Tijdens de cursus wordt een gratis kopje koffie of thee geserveerd.
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Rondleidingen
St. Josephkerk

D



e komende maanden worden er weer rondleidingen gegeven in de St. Josephkerk. Er zijn 2 verschillende rondleidingen, zodat bezoekers een keus kunnen
maken naar welke rondleiding hun interesse uitgaat.

Rondleiding St Josephkerk
We vertellen over het interieur van de neogotische kerk. Het priesterkoor,de kapellen en het interieur hebben in 2010-2011 een metamorfose ondergaan, aangepast
aan de 21e eeuw. Na een korte inleiding over de geschiedenis van het katholicisme
in Zeist start de rondleiding op het orgelbalkon dat heel bijzonder is en een mooi
overzicht biedt in de St Josephkerk. Topstukken uit het Rijke Roomse Leven zijn te
bezichtigen waaronder de Schatkamer van de St Josephkerk. De rondleiding duurt
anderhalf uur en men hoeft zich niet vooraf aan te melden. De kosten zijn € 2,50
t.b.v. Gilde Zeist. Aanvang 14.00 uur, op de zaterdagen 22 juni, 10 aug. en 21 sept.
Rondleiding St Josephkerk - Glas in Loodramen
Naast de gewone rondleidingen in de St Josephkerk bieden wij u een unieke gelegenheid om dieper in te gaan op het glas in lood in de St Josephkerk. De rondleiders geven een toelichting en tekstuitleg op de totstandkoming en restauratie van ruim 250
m2 aan schitterende kunstwerken. Bovendien wijzen ze op de bijzondere details van
de voorstellingen van het Oude en Nieuwe Testament betreffende de twaalf artikelen
van het geloof afgebeeld op 6 driedelige glas in loodramen. De rondleiding duurt anderhalf uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. De kosten zijn € 2,50 t.b.v. Gilde
Zeist. Aanvang 14.00 uur, op de zaterdagen 6 juli en 7 september.
Bij alle rondleidingen wordt na de rondleiding koffie, thee of limonade in het
Parochiecentrum aangeboden en wordt men in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen of na te praten over wat men heeft gezien. Deelnemers aan de rondleidingen
kunnen ook voor € 5,- (normaal € 25,-)
het boek 'Kerk in Steigers' kopen waarin de geschiedenis van Katholiek Zeist
wordt beschreven met prachtige foto’s
van het interieur en de Glas in Loodramen totaal 230 pagina’s. Gratis Parkeren
is mogelijk op het parkeerterrein achter
de kerk.
Peter van der Arend
coördinator
Rondleidingen St Josephkerk
- 13 -

Berichten KBO & PCOB Zeist
ZEIST
Overleden
Mw. A.M.A. Albers, mw. A.M. van Geffen-Käsmann, dhr. J.G.M. Nootebos
mw. T.G.I.M. Andree en dhr. A.C. van
Mil. Wij wensen de nabestaanden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.

Nieuwe leden
Mw. M.J.C. Bijleveld en mw. K. Zandvliet – van Elsäcker. Wij heten u van
harte welkom en wensen u een mooie
tijd bij KBO-PCOB.
Overleden
Mw. J. van Houwelingen en dhr. K.H.
Koekkoek. Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte met het verwerken van dit
verlies.
Commissie Lief en Leed
Wat gaan 2 maanden toch snel. We zitten midden in het voorjaar en de natuur
is nu op zijn mooist.Maar ik besef ook
wel dat niet iedereen kan genieten. We
denken in het bijzonder aan de zieken
onder ons en degenen die afhankelijk
zijn van anderen. Wij wensen hen veel
kracht en sterkte toe. We willen ook de
jarigen feliciteren met hun verjaardag
of een ander reden om dankbaar voor te
zijn. Gelukkig zijn er ook hoogtepunten

in ons leven, laten we proberen positief
te denken. Allen een goede zomer toegewenst.
Oproep!!
Aan het eind van dit jaar ga ik stoppen
met deze taak van de PCOB. Wie voelt
er wat voor om deze taak van mij over
te nemen? Als u zich wilt aanmelden
dan kan ik u rustig inwerken, ook vragen
kan ik dan beantwoorden. U kunt mij
bellen of mailen: tel. 695 11 53 ofcouprie1@hetnet.nl
Met een hartelijke groet,
Cock Couprie

Nieuwe bezorgers Regenboog

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 1x 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.
Onze eerste oproep hiervoor in de
laatste Regenboog heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd.
Misschien heeft u wat tijd en zin
over? Meld u dan aan bij Hanneke
van Gameren, tel. (030) 68 884 87.
Of mail de ledenadministratie:
kbo@kbo-pcob-zeist.nl.
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Nieuwe aanpak
bezorging Regenboog



U

heeft 'De Regenboog' juni/juli 2019 weer ontvangen. De meeste zullen zeggen: oh ja, het is al weer 2 maanden geleden, maar weinigen zullen beseffen, wat er aan vooraf gaat.
De redacteuren (Nel de Niet, Joke de Ruiter en tijdelijk Gerrit Jonkman) verzamelen
medio de voorgaande maand alle teksten, werken deze bij en manen zo nodig mensen een 'stuk' aan te leveren. Vaak net voor 'de deadline' is alles binnen, soms is er
ruimte over en moet er nog iets verzonnen worden of er is te weinig ruimte en dan
moet er worden ingekort.
Dan gaat de kopij naar Manschot Grafimedia die deze samenvoegt tot een eerste
versie/drukproef van de Regenboog, die de redactie bekijkt en zo nodig corrigeert
(waarbij Gerard van Keeken ook meekijkt op taalgebruik). Als de laatste drukproef is
beoordeeld kan de definitieve opdracht tot verwerking aan de drukker worden gegeven. Alles is aan tijd gebonden, wat vaak de nodige stress geeft.
Als de Regenbogen gedrukt zijn gaan ze naar een centraal punt. Vanaf dit jaar naar
het echtpaar Gerard en Agnes van der Meer.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur besloten de bezorgadressen van KBO en PCOB
leden samen te voegen. Een besluit van 5 minuten en 2 regels tekst. Op initiatief
van Gerrit Jonkman (oud-bestuurslid) is dit in gang gezet. Met name Henk Enserink
heeft hier samen met Hanneke van Gameren veel tijd en energie ingestoken. Toen
dit eenmaal in concept gereed was is het resultaat door Hanneke met alle bezorgers
(ca. 40) doorgenomen. Soms resulteerde dit in enkele aanpassingen en omstreeks 1
januari was dit gereed.
De 40 bezorglijsten gaan naar het echtpaar Van der Meer en zij ontvangen de ca.
550 Regenbogen. Daar maken zij 40 pakketjes van. Als dit gereed is, is het karwei
nog niet klaar. Op de fiets brengen zij de 40 pakketten bij de bezorgers. Daarna gaan
onze bezorgers aan het werk en brengen in een paar dagen de Regenbogen op hun (in
het begin vaak) nieuwe adressen rond.

En zo viel deze Regenboog bij u in de bus; de 3e keer dat de Regenbogen op deze
manier werden bezorgd en ieder is er aan gewend.
Hiermee wil ik duidelijk maken, dat een besluit snel genomen is, maar het heel veel
energie kost aan verschillende mensen. Gelukkig zijn het allemaal mensen van 'Geen
woorden maar daden'.
Ik wil aan deze mensen dan ook mijn waardering uitspreken en hun hartelijk danken.
Wim Jacobs, bestuur KBO-PCOB
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Praten over dementie



D

ementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen in de
hersenen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van
Alzheimer. Een op de vijf mensen krijgt dementie. Nederland telt op dit
moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder
worden van de bevolking zal in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan
dementie. Wilt u alles over dementie te weten komen? Kom dan op 6 juni naar
de informatiemiddag en stel uw vragen aan de aanwezige specialisten.
• Wat is dementie? • Welke soorten dementie zijn er? • Symptomen van dementie herkennen • Diagnose en behandeling van dementie • Omgaan met dementie
• Wat moet er geregeld worden en wie mag beslissingen nemen? • Welke ondersteuning is nodig?
Tijdens de bijeenkomst komen ook levensvragen aan bod. Want als je ongeneeslijk ziek bent, komen veel gedachten en gevoelens voorbij: waarom ik, hoe
moet het straks met mijn partner en mag ik regie houden over het einde?
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ASZ, KBO/PCOB, MeanderOmnium
en de gemeente Zeist. Sprekers: Rob Bruntink, journalist en auteur o.a. van
Onmisbare informatie over het einde van het leven en Sep van den Boom, bestuurslid Alzheimer-Nederland, afdeling Zeist en omstreken.
Aanmelden? Vanwege een beperkt aantal plaatsen is opgeven noodzakelijk.
Opgeven kan bij de gemeente Zeist door een mail te sturen naar zeist@zeist.nl
en/of bellen naar het vijfcijferige nummer van de gemeente: 14030.
Donderdagmiddag 6 juni, 14 - 16 uur, toegang is gratis
Wijkservicepunt Binnenbos, Hoog Kanje 186, 3708 DL Zeist

De Gouden Koets

O

uderen die slecht ter been zijn kunnen nu
gratis gebruik maken van de Gouden Koets.
U kunt bellen met 06 143 208 72.
De Gouden Koets rijdt alleen in Kerckebosch. Het
initiatief wordt geregeld vanuit Het Binnenbos.
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Alzheimer Café Zeist



I

n april hebben we in het Alzheimercafé de documentaire 'Papa' gezien en
met elkaar besproken. Je partner krijgt dementie, wat nu? Meer dan 30
belangstellenden waren aanwezig om te kijken, luisteren en vragen te
stellen. Ook in juni staat er weer een onderwerp op het programma.
18 juni - Dementie en rechtsbescherming
Voor mensen met dementie kan zelfstandig wonen in de loop van het ziekteproces problemen opleveren, zeker als zij alleenstaand zijn. Om wel zo lang mogelijk zelf de regie te houden kun je een levenstestament opstellen. Daarin kun je
zaken regelen voor de tijd dat je niet meer in staat bent zelf alles te beslissen.
U bent allemaal welkom in de Looborch om deze avond bij te wonen.
U hoeft zich niet aan te melden.
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30–21.00 uur.
Graag tot dan!
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Rijbewijskeuring



Dokter Kaarsgaren, Wijkcentrum de Koppeling, de Clomp 19-04, 3704 KS Zeist.
U kunt een telefonisch afspraak maken via het mobiele nummer van dokter Kaarsgaren, 06 28 70 10 55. (bij voorkeur bellen op dinsdag of vrijdag). De keuringen vinden
plaats op de vrijdagmiddag en de zaterdagmorgen. Een keuring aanvragen is ook mogelijk per e-mail: rkaarsgaren@ziggo.nl De keuringskosten bedragen € 35,00 (contant
te betalen). Mee te nemen naar de keuring:
• CBR-formulier (af te halen bij de Gemeente, ad +/- € 32 of via CBR, zie hieronder);
• medicijnlijst;
• eventueel medische brieven (bij ingewikkelde medische problematiek handig);
• eventueel andere handige medische bescheiden zoals een diabetesboekje;
• urine.
Advies
Omdat het erg druk is bij het CBR is het verstandig om minimaal 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen
met uw gezondheid dan is het advies om 5 maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. Het snelst werkt het als u de Gezondheidsverklaring online
aanvraagt. Dit kan als volgt. Op www.cbr.nl/75plus leest u stap voor stap hoe het
aanvragen van een Gezondheidsverklaring in zijn werk gaat. Bij elke stap staat een
filmpje waarin u ziet wat u kunt verwachten:
STAP 1. DigiD met sms-controle aanvragen
STAP 2. Gezondheidsverklaring invullen via Mijn CBR
STAP 3. Bezoek aan één of meerdere artsen
SRAP 4. Beoordeling door het CBR.
Voor meer info zie ook:
www.kbo-pcob.nl/vereniging/rijbewijskeuring-voor-75-plussers

Ontmoetingsmoment
bij Aliantus

A



fgesproken is om nog 4 keer een ontmoetingsmoment te
organiseren bij Aliantus. Daarna vindt er een evaluatie plaats.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 5 juni. Het tijdstip van de bijeenkomst
is vervroegd. U bent welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur. Gevraagd wordt of een
of twee van de aanwezigen deze middagen gastvrouw of gastheer willen zijn.
U kunt zich hiervoor via de mail aanmelden bij Lia van Dijk; lia.van.dijk@planet.nl
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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 juni - aug. '19



3 juni 15.00 uur Film: Tulipani
5 juni 14.00 uur Ontmoetingsmiddag bij Aliantus
			
(achter het Gemeentehuis)
6 juni 14.00 uur Informatiemiddag over Dementie
				
7 juni 10.00 uur Overleg over 3-daagse uitje
		 10.00 uur iPad Café
17 juni 15.00 uur Film: De Dirigent
18 juni 19.30 uur Dementie en Rechtsbescherming
				
22 juni 14.00 uur Rondleiding St. Josephkerk
27 juni 10.00 uur Koffieochtend bij Johannes

Filmhuis Figi
Maurikstraat 49
t.o. de Azijnmakerij
Binnenbos
Hoogkanje 186
Rozenstraat 20
Rozenstraat 20
Filmhuis Figi
Alzheimer Café
De Looborch
Rozenstraat 20
Montaubanstraat

1 juli 15.00
3 juli 14.00
			
5 juli 10.00
6 juli 14.00
15 juli 15.00

Film: Titel nog niet bekend
Ontmoetingsmiddag bij Aliantus
(achter het Gemeentehuis)
iPad Café
Rondleiding St. Josephkerk
Film: Titel nog niet bekend

Filmhuis Figi
Maurikstraat 49
t.o. de Azijnmakerij
Rozenstraat 20
Rozenstraat 20
Filmhuis Figi

iPad Café
Film: Titel nog niet bekend
Ontmoetingsmiddag bij Aliantus
(achter het Gemeentehuis)
Busreisje Rotterdam
Start iPad cursus 1
Start iPad cursus 2

Rozenstraat 20
Filmhuis Figi
Maurikstraat 49
t.o. de Azijnmakerij
Zindendorflaan
Rozenstraat 20
Rozenstraat 20

uur
uur
uur
uur
uur

2 aug. 10.00 uur
5 aug. 15.00 uur
7 aug. 14.00 uur
			
8 aug. 9.45 uur
8 aug. 10.00 uur
		 14.00 uur

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.

