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Redactioneel

H

et magazine van onze landelijke KBO-PCOB kwam weer binnen. Telkens
lees ik het met veel plezier en interesse. Er staan regelmatig nieuwe en/of
vernieuwende zaken en ideeën in.
Het voorwoord van Manon Vanderkaa lees ik als eerste en daarna de column van
Jean-Jacques Suurmond & Adri Verweij: Beste pastor…. Zo herkenbaar waar zij over
schrijven. Vaak moet ik er ook even over nadenken.
Op het voorblad van dit nummer (juli/aug.) stond Tineke Schouten. Vroeger in
Utrecht heb ik haar nog op zien treden in kleine werf theatertjes aan de gracht.
Dat is toch al weer lang geleden. In het artikel las ik dat haar moeder kortgeleden is
overleden. Iedereen kan zich vast nog het overlijden van zijn/haar moeder en vader
herinneren en dat eindeloze verdriet wat je dan voelt. In ieders omgeving overlijden mensen. Hoe ouder je wordt, hoe vaker het lijkt voor te komen. Wanneer er
veel vertrouwde mensen om je heen wegvallen, dan kun je alleen komen te staan.
Misschien word je er wel eenzaam van. Ik hoop dat u bij verlies steun vindt in uw
geloof. Genieten van dit leven op deze aarde is een voorrecht, maar we weten ook
dat er na dit leven een ander leven op ons kan wachten.
Nu even iets praktisch; heeft u voor uw levenseinde uw zaken goed geregeld?
Levenstestament en testament zijn belangrijke zaken. KBO-PCOB heeft een boekje
uitgegeven: 'Onmisbare informatie over het einde van het leven'. Elk bestuurslid van
onze plaatselijke KBO-PCOB heeft een aantal boekjes voor u in zijn/haar bezit.
U kunt ons er om vragen.
Graag wil ik dit voorwoord eindigen met een citaat dat ik las bij de EO:
'Wij geloven'.
Dat geloof delen wij in verhalen van echte mensen over het echte leven. Inspirerende verhalen die de mens bewegen om in liefde met elkaar te leven. Jouw bijdrage,
ook binnen KBO-PCOB, maakt het mogelijk om deze verhalen te vertellen. Als je
gelooft in wonderen, in liefde, in hoop, in samen, in God, dan kunnen we met elkaar
veel aan.
Het bestuur wenst u een fijne zomer toe.
Lia van Dijk
bestuur KBO-PCOB
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Berichten vanuit de bestuursvergadering van KBO-PCOB



D

e bestuursvergadering van 18 juni jl. was een vergadering met een lach en
een traan. Wim Jacobs, secretaris en penningmeester KBO, Mariette Zandvliet, notulist en Max Nutters, fotograaf van de Regenboog, hebben afscheid
genomen. Heel erg bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren voor KBO-PCOB
Zeist! Notulen maken is niet niks. Secretaris en penningmeester zijn geeft je een
grote verantwoordelijkheid. Van de foto’s van Max konden we in de Regenboog
genieten. Als dank voor hun inzet (Mariëtte en Wim) gaan we deze zomer als
afsluiting met elkaar lunchen bij Johannes..
Er is met elkaar gesproken hoe we de taken die er nu liggen gaan oppakken, de
secretaristaken van Wim hebben we verdeeld en het notuleren gaan we op een
andere manier doen. U weet, er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld.
Hoeveel leden er ook gevraagd zijn en hoeveel oproepen wij ook geplaatst hebben.
De huidige bestuursleden kunnen de taken die er zijn niet allemaal erbij oppakken.
We gaan dus roeien met de riemen die we hebben. Maar... geef gehoor aan onze
vraag om hulp, want samen zijn we KBO-PCOB Zeist. Dus... wie kan er boodschappen
doen, koffie zetten en/of opruimen bij de middagen in Maria-Oord? Wie... weet een
secretaris, penningmeester, notulist, fotograaf of redactielid voor KBO-PCOB Zeist?
Over de samenwerking KBO-PCOB op landelijk gebied leest u op een andere plek in
deze Regenboog.

Na de pauze komt Willeke Colenbrander vertellen over de activiteiten voor senioren
in het KunstenHuis. Dit cultureel centrum biedt naast een uitgebreid cursusaanbod
ook een breed en gevarieerd cultuurprogramma aan (www.kunstenhuis.nl).
De samenwerking met ASZ op het gebied van belangenbehartiging verloopt prima.
De voorlichtingsmiddagen voor senioren organiseren we met elkaar in samenwerking
met de gemeente Zeist en andere organisaties in Zeist die onze doelgroep aanspreken. Zo zal in de week van 1 t/m 8 oktober (week van de eenzaamheid) het nodige
worden georganiseerd.
We hebben gesproken over Logeerzorg in Zeist. Logeerzorg is een project om mantelzorgers te ontlasten. Anneke van Veen van het Sociaal Team van de gemeente Zeist
heeft ons er alles over verteld.
Tijdens de contacten met de Woningbouwcorporaties is er ook gesproken over doorstroming in de sociale huurwoningen. Hoe verleiden we senioren om door te stromen
vanuit een grote woning met tuin naar een kleiner senioren woning?
Wij hebben ook gesproken over de mogelijkheden voor senioren om hun woning duurzamer te maken.
Wat betreft de koffieochtenden sluiten wij ons in het vervolg aan bij de koffiemomenten van de ASZ. De leden van KBO-PCOB zijn hierbij van harte welkom. Zie ook
elders in de Regenboog.
De bezorging van de Regenboog in de nieuwe vorm verloopt goed. Er zijn weer drie
nieuwe bezorgers bijgekomen. Hulde voor Hanneke.
Lia van Dijk
Jan van Beek

Wij stippen hierbij nog even het opzeggen van het lidmaatschap aan, omdat bijvoorbeeld de gezondheid te wensen overlaat om aan activiteiten deel te nemen. Vaak
gebeurt die opzegging door de kinderen, goed bedoeld maar die zijn niet altijd op de
hoogte van de voordelen van het lidmaatschap. Zo vervalt bij opzegging bijvoorbeeld
de korting en de extra opties die het lidmaatschap bieden bij het Zilveren Kruis.

Wijsheid maakt ’t verschil

En wat waren de lachmomenten in onze vergadering? Het succes van de iPad
cursussen. Complimenten aan Peter en al de mensen die zich daarvoor inzetten.
De activiteitenkalender (wordt regelmatig bijgewerkt) wordt goed gelezen. Heel
positief is dat 60 leden zich hebben opgegeven voor de dagtocht naar Rotterdam.
De planning van activiteiten voor 2019 leest u in de Regenboog en op onze website
www.kbo-pcob-zeist.nl.

Wijsheid stelt vragen
vragen die je aan het denken zetten
vragen die geen genoegen nemen
met snelle antwoorden
wijsheid stelt vragen
bij oude vanzelfsprekendheden.

De Algemene Ledenvergadering van KBO-PCOB Zeist in het najaar is op 22 oktober
2019.

Marinus van den Berg
Uit: Wijsheid maakt ‘t verschil
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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.

KBO-PCOB
vernieuwt
Het landelijke samenwerkingsproces KBO-PCOB

U

vraagt zich wellicht eens af hoe het staat met de voortgang van het project
'KBO-PCOB vernieuwt' om te komen tot een landelijke fusie van KBO en PCOB.
OP dit moment kunnen wij u geen zekerheden geven of de beoogde fusie wel
of niet zal doorgaan.
In Zeist werken KBO-PCOB op alle fronten samen. Dat heeft u de afgelopen jaren
ervaren en het bevalt ons allemaal prima. Laten wij ook eerlijk zijn, ieder voor zich
is geen optie meer in Zeist. Dan vallen beiden afdelingen om. Zeker nu wij op dit
moment beiden geen bestuursleden kunnen vinden, die ons bestuur komen versterken, maar dit terzijde.
Wat zijn de zeker heden op dit moment:
• Binnen de KBO-bonden in Nederland blijkt geen overeenstemming over de te
volgen koers.
• Er is geen duidelijkheid of de landelijke fusie nu wel of niet van de baan is.
• Er is een federatief verband en wij hopen echt dat dat in stand blijft.
• Nu kan ieder lid van de federatie gebruik maken van de dienstverlening van het
bureau in Utrecht, maar of dit in stand kan blijven is niet bekend. U begrijpt dit
kost geld en de vraag is: wie gaat dit betalen?
• KBO en PCOB in Zeist staan achter de beoogde landelijke samenwerking.
U leest het al, heel in het kort geven wij u weer wat er landelijk speelt.
Het is geen optimistisch geluid. Wij, in Zeist kunnen op dit moment niets anders
doen dan afwachten. Wat binnen onze mogelijkheden lag om mee te werken om het
landelijke proces goed te laten verlopen hebben wij gedaan.
Wordt vervolgd.
Lia van Dijk & Nel de Niet

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.
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en prachtige dagtocht naar OudVossemeer hebben wij voor u samengesteld waarvoor wij u graag
uitnodigen. Oud-Vossemeer is een gezellig en gemoedelijk dorp op de rand van
Zeeland en West-Brabant. Beide provincies worden slechts
door
het
smalle
Schelde-Rijnkanaal
van elkaar gescheiden. Al zes eeuwen
leven de mensen hier
in goede harmonie
met elkaar, met wel
één heel bekende familie. De voorouders van de presidenten
Theodore Roosevelt en Franklin Roosevelt komen namelijk uit Oud-Vossemeer
en daar is het dorp maar wat trots op!
In 2016 heeft Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Beatrix het 'Roosevelt Informatiecentrum' in Oud-Vossemeer geopend
waar u leuke wetenswaardigheden gaat
ontdekken. De lunch gebruiken we in 't
Huys van Roosevelt', een locatie die de
sfeer ademt van Amerika uit het midden
van de vorige eeuw. ’s Middags bezoeken
we St. Annaland waar oude tijden herleven in de Meestoof.

Zeist. Vanaf 9.45 uur kunnen we instappen. Omstreeks 17.00 uur zijn we weer
terug op de plaats van vertrek.
Let wel, deze bus is niet geschikt voor
rolstoelen.

De bus vertrekt op donderdag 12 september om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Zinzendorflaan naast Slot

Heeft u nog vragen? Dan kunt u die
via de mail stellen aan Lia van Dijk:
lia.van.dijk@planet.nl

De prijs per persoon bedraagt € 53,50 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. De inschrijving met betaling sluit op maandag
15 augustus. Mocht de reis onverhoopt
niet doorgaan dan ontvangt u uw geld
terug
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I

n de vorige Regenboog hebben wij u geïnformeerd over een reisje naar
Brabant voor onze leden. Vrijdagmorgen 7 juni om 10.00 uur waren 10 leden
aanwezig in het Parochiecentrum om over deze mogelijkheid te praten.
Iedereen wilde graag met elkaar een paar dagen op pad. Echter de uiteindelijke
conclusie was dat dit voorstel, gezien de bijkomende kosten, te duur uit zou
vallen. Volgend jaar gaan we weer kijken wat mogelijk is, want met elkaar een
paar dagen weg, was toch wel een wens. Ondanks het niet doorgaan van het
voorgestelde reisje, was het samen koffie drinken die ochtend en elkaar ontmoeten zeer gezellig.
Groet, Lia van Dijk
namens de activiteitencommissie van KBO-PCOB

Foto: RVD

Foto: Leon Perskie

E

Een paar dagen
uit in Brabant

Orgelconcerten
in de Oosterkerk

I



n augustus worden er op zaterdagavond orgelconcerten gegeven in de
Oosterkerk, Woudenbergseweg in Zeist. De aanvang is steeds om 19.30 uur.

3 augustus
10 augustus
17 augustus
24 augustus
31 augustus

Ignace Michiels 			
Willem Harold Boog
Rien Donkersloot
Vincent de Vries
Willem Harold Boog
m.m.v. Boudewijn Zwart
(2e concertorgel en carillon)

Na afloop van de concerten
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
-9-

Foto: Fred Manschot

Dagtocht naar de
Zeeuwse roots van
president Roosevelt

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

Centrum-visie Zeist



H

et overleg met de ouderenorganisaties en de gemeente over de centrumvisie
vond op 28 mei plaats naar aanleiding van de op 12 februari door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie: 'Aanpak knelpunten voor mensen met
beperkingen in het verkeer Centrum Zeist'.
De gemeente wilde ook graag van de ouderenorganisaties horen hoe zij het nieuwe
centrum beleven en of er door hen eventuele knelpunten worden ervaren. Van deze
mogelijkheid om mee te denken hebben wij graag gebruik gemaakt. De gemeente
heeft van dit overleg een beknopt verslag opgesteld:
• Na een korte introductie en een voorstelrondje vindt een constructief overleg
plaats.
• Over het algemeen is men tevreden over de nieuwe inrichting, vindt men het er
prachtig uitzien en er zijn eigenlijk weinig tot geen concrete klachten.
• Voor veel mensen is het nog wennen aan de nieuwe situatie. Zo vindt men het niet
overal duidelijk waar de scheiding is tussen stoep, fietspad of rijbaan; maar men
vindt het desondanks toch niet onoverzichtelijk.
• Een en ander geldt vooral voor de Slotlaan en de 1e Hogeweg; maar ook op de
Voorheuvel rijden de fietsers overal en zijn er soms 'conflicten' tussen de diverse
weggebruikers, zeker als deze net uit de parkeergarage komen rijden.
• Men vindt het vernieuwde Hogewegplantsoen met het beeld 'Eden' erg mooi en ook
de beide speelplekken worden als een waardevolle toevoeging ervaren; erg leuk
om daar de verbinding tussen jong (spelende kinderen) en oud (rustende ouders)
te zien.
• Ook de nieuwe Markt vindt men fraai met al het groen; maar de trap, hellingbaan
en oversteek van het Emmaplein naar de Markt worden door sommigen als best
lastig ervaren.
• De afgevaardigden van de ouderenbond gaven daarnaast de volgende signalen over
het centrum.
- Sommige verkeersituaties zijn erg wennen en lastig vanwege het gebrek aan
		 overzicht.
- Inwoners van het centrum die zich afvragen of zij nog wel goed bereikbaar zijn
		voor bijvoorbeeld de thuiszorg en/of de medisch pedicure.
- En tot slot het teveel om moeten rijden met de auto.
De beantwoording van de motie richting de raad zal plaatsvinden door middel van
een collegevoorstel en een raadsinformatiebrief. Nadat deze vastgesteld zijn, zullen
we u daar nog nader over informeren. Uiteraard zal de gemeente de ouderenbonden
van de verdere voortgang op de hoogte houden.
- 11 -

Vakantieweek



PCOB Driebergen/Zeist 17 mei – 24 mei 2019

C

orma en Gijs Schaap hadden dit jaar de organisatie en ook nu was het weer vertrouwd en gezellig. Een grote groep KBO- en PCOB-leden was aanwezig, waaronder een behoorlijk aantal leden uit Zeist. Er was zelfs een wachtlijst.

Ons adres dit jaar was Hotel Gaasterland in Rijs, een goede accommodatie, enkelen
hadden voor zich zelf alleen een twee persoons kamer, een goed diner buffet 's avonds
zodat ieder kon uitzoeken wat hij/zij lekker vond. Koffie de gehele dag gratis met de
beroemde Friese Dúmkes. Naast de velen die elk jaar meegaan toch ook een aantal
nieuwe gezichten. De sfeer in de bus was meteen goed en de chauffeur bracht ons
langs een mooie route in Gaasterland.
's Avonds was er de kennismaking en kregen we de algemene informatie. Zaterdag hebben we een rondrit met het Gaasterland treintje gemaakt en bingo gespeeld.

Dinsdag na het ontbijt kregen wij ochtendgymnastiek 'bewegen op je stoel'.
Velen deden hieraan enthousiast mee. ‘s Avonds een muziekavond.
Woensdag gingen we
naar het Jopie Huisman
Museum in Workum. De
lunch gebruikten we in
Hindeloopen (pannenkoek) en bezochten het
schaatsmuseum. We kregen in Bolsward gelegenheid om te winkelen of
een terrasje te pikken.
Maar ook sommige bezienswaardigheden waren in trek zoals de vm. Kloosterkerk (door
brand zo verwoest dat alleen de muren nog bewaard waren gebleven) en waar je als
je binnen was de sfeer nog proefde. En dan het mooie stadhuis! 's Avonds na het diner
volgde een optreden van de volksdansgroep 'De Tjonger' in Friese klederdracht.

Zondagmorgen gingen we met de Gaasterland Express naar de kerk in Oudemirdum.
Een goede dienst met ds. De Jong die het Woord levendig wist over te brengen. 's Middags hadden we vrij voor wandelen, jeu de boules en er werden spelletjes gespeeld.
Triominos was deze week populair en werd fanatiek gespeeld. Elke dag was er een
avondgebed met het zingen van bekende liederen, die begeleid werden door Corma
op de dwarsfluit.

Donderdagmiddag hebben we een bustocht gemaakt en
zijn we naar het D.E. Museum in Joure geweest. Ook
hadden ze daar mooie staartklokken en zelfs een drukkerij. ‘s-Avonds de gezellige slotavond waaraan zowel
de gasten uit Driebergen als uit Zeist hun medewerking
verleenden.

Maandagmiddag gingen we met de bus naar Terhorne voor een boottocht over de Friese
meren. Het weer was goed dus velen genoten ook boven op het dek. 's Avonds was er
een optreden van 2 vissersvrouwen in originele kleding en wat hebben we genoten van
hun sketches.
- 12 -

‘s-Avonds was er de gezellige slotavond waaraan zowel de gasten uit Driebergen als
uit Zeist hun medewerking verleenden. Vrijdag aanvaardden wij al weer de terugtocht
naar Zeist.
Joop Peters
- 13 -

Berichten KBO & PCOB Zeist

Koffieochtenden

D

ZEIST

Overleden
Mw. M. Kramer
Mw. E.A. Besemer-Wouters
Dhr. F.A. Spijkers
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Overleden
Dhr. H.C. Dekker. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Foto: Fred Manschot

Nieuwe Leden
Mw. J.H.M. Bouma-Huige
Mw. W.G.J. Opstal van de Wetering
Dhr. J.H. van Beek
Wij heten u allen van harte welkom en
wensen u een mooie tijd bij KBO-PCOB.

Bezorgers
Regenboog

N

aar aanleiding van onze
tweede oproep voor nieuwe
bezorgers van de Regenboog hebben zich gelukkig 3 mensen
opgegeven. De wijken Bosch en Duin,
Den Dolder en Krakeling Zeist zijn nu
ingevuld. Wij zijn erg blij met deze
nieuwe bezorgers en wensen hen
succes met het uitoefenen van deze
taak.
Hartelijk dank!
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e afgelopen 2 jaar hebben we op diverse locaties in Zeist
koffieochtenden georganiseerd. Dit met de bedoeling om
iedereen in zijn/haar directe omgeving een mogelijkheid te
bieden om elkaar te ontmoeten. De opkomst hiervoor wisselde nogal, de laatste
keren was de opkomst minimaal ondanks dat het bekende en centraal gelegen
locaties waren. Blijkbaar is de behoefte minder groot dan wij verwacht hadden.
Uit de gesprekken bleek dat er gelukkig velen zijn met voldoende activiteiten
en dan is de behoefte minder groot, al zullen er ook leden zijn die het drempeltje net te hoog vinden om te gaan. Daarom hebben we in de laatste bestuursvergadering besloten om hiermee te stoppen, mede vanwege de druk die het
legt op onze tijd met een beperkt aantal bestuursleden en vrijwilligers.
De behoefte aan bustochten is onverminderd groot, dus gaan we ons daar meer
oprichten. Heeft u op- of aanmerkingen dan horen we dat graag. Als alternatief
hebben we in overleg met ASZ afgesproken hun koffieontmoetingen open te
stellen voor onze leden. Hiervoor hoeft men geen lid te worden, daar er geen
kosten zijn behalve uw eigen consumpties.
Op de volgende pagina een overzicht van deze momenten van ontmoeting, zie
ook de website van de ASZ (www.seniorenzeist.nl).
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ASZ Koffie-uurtje

V

rijwel altijd is er minimaal één van de bestuursleden
aanwezig. Het streven is dat ook een bestuurslid van
de KBO-PCOB aanwezig is. Zo niet dan kunt u uw wensen
doorgeven aan één van de gastvrouwen of -heren.



V

ASZ Koffie-uurtjes zijn altijd van 10.30-12.00 uur
• Elke maandag in het Theatercafé Het Weeshuis van Figi. U wordt ontvangen
door Eefje van Essen, Carla Klein en Arreijtte van Boxtel.
• Elke eerste en derde dinsdag van de maand in De Koppeling, De Clomp.
U wordt ontvangen door John Perk, Riet Tulen en Dikkie van der Werf.
• Elke tweede woensdag van de maand in het Wapen van Bunnik.
U wordt ontvangen door Aletta van Embden en Martien van Amersfoort.
• Elke derde woensdag van de maand in het Wapen van Rijsenburg.
U wordt ontvangen door Leontine Casparie en Marijke de Jong
• Elke donderdag in Café Noord, Johan van Oldebarneveltlaan.
U wordt ontvangen door: Judith du Long en Cor Jansen.
• Elke eerste vrijdag van de maand in wijkontmoetingscentrum Vollenhove.
U wordt ontvangen door Anne Dijkstra, Arrijette van Boxtel en Marianne van
Beek.
• Elke tweede vrijdag van de maand in het wijkontmoetingscentrum Binnenbos.
U wordt ontvangen door Eefje van Essen.
• Elke laatste vrijdag van de maand in de Egelantier in Den Dolder.
U wordt ontvangen door Annie Mens.

De Gouden Koets

KBO-PCOB
verenigingsbureau
is verhuisd
anwege het aflopen van ons huurcontract is het
verenigingsbureau van KBO-PCOB verhuisd. Ons
adres is per 26 juni 2019: Seniorenorganisatie
KBO-PCOB, Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein.
Onze telefoonnummers blijven ongewijzigd.
Ook de KBO-provincie Utrecht verhuisd mee, samen
met het Verenigingsbureau KBO-PCOB. Wij verhuizen
naar de Ringwade 67, gebouw F, in Nieuwegein. Deze locatie bevindt zich op nog
geen 2 km van de huidige locatie, net aan de andere kant van de A12. De contactgegevens zijn met ingang van 1 juli: KBO provincie Utrecht, Ringwade 67, 3439 LM
Nieuwegein. info@kboprovincieutrecht.nl
Marijke Schimmelpennink, bureaumanager KBO provincie Utrecht



O

uderen die slecht ter been zijn kunnen
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.
- 16 -

- 17 -

De Zonnebloem
nodigt u uit…

Bergweg 7
Zeist
030 6916556

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

B

ij De Zonnebloem draait het om mensen. De afdeling
Zeist is op 22 maart 1979 opgericht en viert dit jaar haar
40-jarig bestaan met haar 120 gasten met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar en ca. 30 actieve vrijwilligers.

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking
hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van
onze afdeling Zeist komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op
pad te gaan. Naast het wekelijks/maandelijks bezoeken van die gasten, die vanwege
hun handicap niet of nauwelijks meer de deur uitkomen, worden er ontspanningsmiddagen georganiseerd met entertainment.
Om meer inzicht te krijgen in onze activiteiten vindt U op onze website www.zonnebloem.nl/zeist alle gewenste informatie.

SLOOTWEG

LOODGIETERSBEDRIJF
ZEIST
SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk
tel. 030 695 9000

Kent U iemand die aan ons profiel voldoet, dus ouder is dan 18 jaar met een lichamelijke beperking en die eenzaam is dan kunt U contact opnemen met onze voorzitter,
Mevrouw Gerrie Pouwelse, email adres: gerrie@pouwelse.net
Natuurlijk zijn wij ook bekend van de Zonnebloemauto, waarvan er 1 is gestationeerd
bij de ATS in Zeist. Heeft u interesse? Dan kunt U contact opnemen met de landelijke
organisatie van De Zonnebloem: zonnebloem.nl/zonnebloemauto

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

KBO-PCOB Zeist
wenst u
een fijne zomer!
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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 aug.- okt. '19



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

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

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

8 aug. 10.00 uur
		 14.00 uur
19 aug. 15.00 uur

Start iPad cursus 1
Start iPad cursus 2
Film: Titel nog niet bekend

Rozenstraat 20
Filmhuis Figi

2 sept.
6 sept.
12 sept.
16 sept.
19 sept.
24 sept.

Film: Titel nog niet bekend
iPad Café
Busreisje Oud-Vossemeer
Film: Titel nog niet bekend
Informatiemiddag Power
Bestuursvergadering

Filmhuis Figi
Rozenstraat 20
Zindendorflaan
Filmhuis Figi
Maria-Oord
Rozenstraat 20

15.00 uur
10.00 uur
9.45 uur
15.00 uur
14.00 uur
19.30 uur

1 t/m 8 okt.
3 okt. 14.30 uur
			
4 okt. 10.00 uur
7 okt. 15.00 uur
17 okt. 14.00 uur
21 okt. 15.00 uur
22 okt. 14.00 uur
24 okt. 13.30 uur

Week van de eenzaamheid
Symposium Eenzaamheid
voor professionals, bestuurders
en beleidsmakers.
iPad Café
Film: Titel nog niet bekend
Lezing over Allerheiligen
Film: Titel nog niet bekend
Vrijwilligersmiddag KBO-PCOB
Film Dappere dokters Dappere

Gemeentehuis

Rozenstraat 20
Filmhuis Figi
Maria-Oord
Filmhuis Figi
Maria-Oord
Gemeentehuis

Kijk voor aanvullende informatie op onze website: www.kbo-pcob-Zeist.nl

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.

