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Voor mij was de zomer van 2019 een heerlijke tijd. Warm, zeer warm, was 
het af en toe. Ben deze zomer voor het eerst naar de Zomerschool van Zeist 
gegaan. Wat een mooie en interessante lezing heb ik kunnen bijwonen. Kan u 

aanraden daar in de zomer van 2020 aan deel te gaan nemen.

De komende maanden zijn er weer heel wat activiteiten voor u georganiseerd. U leest 
erover in deze Regenboog en u heeft er, als uw mailadres bij ons bekend is , soms ook 
al een mail over ontvangen. In de Nieuwbode zullen persberichten verschijnen.

• Van 1 t/m 8 oktober hebben de ouderenorganisaties samen met de gemeente Zeist 
een aantal activiteiten georganiseerd in het kader van de landelijke Week van de 
Eenzaamheid.

• Het bestuur hoopt u te ontmoeten bij het Samen Soepen om nieuwe mensen te 
leren kennen.

• De film 'Fennameen' vertonen wij in samenwerking met ASZ op 8 oktober.
• Donderdag 17 oktober komen pastoor Harrold Zemann en Johanneke Bosman met 

u praten over 'Allerheiligen'.
• Dinsdag 22 oktober is er een gezellige middag voor al onze vrijwilligers.
• Donderdag 24 oktober is er een belangrijke bijeenkomst in het gemeentehuis voor 

al de senioren in Zeist. “Dappere dokters en dappere patiënten”. Deze middag 
bevelen wij zeer bij u aan.

• Donderdag 28 november is er de jaarlijks ALV over de begroting 2020.
• De jaarlijkse Advents-Kerstviering is op 19 december met als voorgangers 
 dominee Fré Roest en pastoor Harrold Zemann.
• Dan zijn er nog de filmmiddagen, de koffie ochtenden en het 'Appeltaartconcert'  

op 7 november in de Klinker.
Zoals u weet zijn we met 5 bestuursleden. Daarom ben ik heel trots dat wij dit 
programma, ook samen met anderen, voor elkaar hebben gekregen.  

Wij zetten ons in voor de belangenbehartiging namens u. Deze Regenboog heeft u 
toch ook maar weer ontvangen; gemaakt en rondgebracht door vele vrijwilligers.
Een wat negatieve verzuchting van: "Organiseert KBO-PCOB nog wel zaken?" heb ik 
hierbij ontkracht. En… u bent van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten, want 
dan is er nog veel meer mogelijk.

Namens Nel, Jan, Hanneke en Ineke,
Lia van Dijk

Redactioneel
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De zomer is alweer op zijn retour en het nieuwe seizoen is weer begonnen.
In de afgelopen tijd zijn er weer verschillende leden jarig geweest. Zij 
hebben een bezoekje gehad of er is een kaartje gestuurd, allen van harte 

gefeliciteerd en een gezegend Nieuwjaar toegewenst.
Op 16 augustus mochten Ank en Bert Veldhuijzen hun 60 jarig huwelijk vieren. Dit 
werd groots gevierd en namens de PCOB ben ik naar de receptie geweest. Ank en 
Bert, namens ons allen van harte gefeliciteerd. We hopen dat jullie nog een goede 
tijd krijgen met elkaar.

Degene die een verdriet te verwerken hebben gekregen wensen we veel sterkte toe.
Ook wil ik nog een oproep doen, om onze leden niet te vergeten!

Zoals u hebt kunnen lezen wil ik eind van dit jaar stoppen als coördinator van de 
commissie Lief en Leed in de huidige vorm. Het afleggen van bezoekjes wordt voor 
een aantal medewerkers te zwaar. We denken bijvoorbeeld om in het vervolg alleen 
kaarten te sturen bij verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen.
Ik kan dit echter niet alleen, wie meldt zich aan om mij hierbij te helpen?

Met een hartelijke groet,
Cock Couprie, (030) 69 511 53

V rijwilligers zijn de basis waarop KBO-PCOB kan bestaan. Met elkaar waarde-
ren wij hun werk zeer. Gelukkig zijn er ook binnen onze afdelingen mensen, 
die vrijwilliger willen en kunnen zijn.

Er wordt door hen veel gedaan. Er worden kaarten verstuurd naar leden bij bijzonde-
re gelegenheden of een bezoekje gebracht. De Regenboog wordt klaargemaakt door 
de redactie en daarna bezorgd door diverse leden. De activiteiten-commissie organi-
seert leuke middagen en busreisjes.Natuurlijk hebben we dan ook nog de bestuursle-
den die zorgen dat alles goed verloopt.

PCOB-commissie Lief en Leed
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Vrijwilligersmiddag





H eiligen kennen we van de glas-in-lood ramen 
in kerken en kathedralen. Mensen waar licht 
doorheen valt. Dat is wel een mooie defini-

tie. Maar waaraan kun je heiligen verder herkennen? 
Waarom heeft de één altijd een kerkje in de hand 
en een ander juist een staf? Waarom leest de één 
een boek en vind je bij de ander een leeuw aan zijn 
voeten? En waarom hebben alle heiligen samen een 
aparte gedenkdag op 1 november? Een gedenkdag zo dicht in de buurt van de herden-
kingsdag van de Reformatie die, soms tot haar eigen schade en schande, alle beelden 
heeft stukgeslagen.
Het bestuur van KBO -PCOB nodigt u van harte uit om naar deze boeiende lezing te 
komen en met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop praten we na onder het genot van 
een drankje.

Harrold Zemann is pastoor van de St. Lucasparochie en de St. Maartenparochie, die 
14 Rooms Katholieke geloofsgemeenschappen van Zeist tot Harderwijk omvat. 
Johanneke Bosman is pastoraal werker en theologe, o.a. verbonden aan de Studen-
tenparochie van Utrecht. 
Ze zijn onze gasten en kunnen er meer over vertellen. Maar natuurlijk is het ook de 
bedoeling om met elkaar in gesprek te raken over wat ons heilig is. Er zijn ook men-
sen in wie wijzelf het hemelse licht weerspiegeld zien.

Welkom in Maria-Oord op donderdag 17 oktober, 14.00 uur, zaal open 13.45 uur.

Lezing

Alle Heiligen                                                          
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Graag nodigen we alle vrijwilligers van KBO-PCOB uit voor een gezellige middag 
waarbij we u gaan verwennen met allerlei lekkers. Ook zal er een presentatie zijn 
van de Wereldwinkel met alles wat ze daar doen en wat u er kunt vinden. Wil ieder 
die ook maar iets verzorgt of regelt of b.v. de boodschappen doet, deze uitnodiging 
aannemen. Schroom niet.

Aanmelden via de mail bij Lia.van.dijk@planet.nl dan weten wij op hoeveel  
mensen we kunnen rekenen. Graag tot dinsdag 22 oktober, 14.00 uur, 
Maria-Oord. De middag is rond 16.00 uur afgelopen.

 
Uw bestuur (ook vrijwilligers) 



Slotlaan 68, 3701 GP Zeist
Tel. 030-6916234

info@notariskool.nl
www.notariskool.nl

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Tandprothetische Praktijk Spanjer
Steynlaan 73, 3701 EC ZEIST

Tel. (030) 69 10 375 www.tppspanjer.nl

Kunstgebitten volgens nieuwe inzichten | nazorg 
spoedreparaties | garantie | vrijblijvend advies 

overleg omtrent kleur - de vorm/stand van de tanden 
vergoeding door zorgverzekeraars | lid O.N.T.

ruime parkeergelegenheid

 
Een dagbesteding voor senioren  
met geheugenproblemen 
 
 
Kent u iemand waarbij de geheugenproblemen in 
het dagelijks leven een grote rol spelen, u kunt hen 
attenderen op Sociëteit de Boulevard. 
U bent welkom om vrijblijvend te komen kijken. 
 
 
Valckenboschlaan 14a Zeist  
T 030.6911924 
www.warandeweb.nl dagbesteding  

Sociaal Team: voor
zorg en ondersteuning

Zo bereikt u het Sociaal Team:
Telefoon:14 030,  mail: zeist@zeist.nl, www.zeist.nl/ondersteuning 
Of kom langs bij de wijkspreekuren, www.zeist.nl/ondersteuning

U woont in Austerlitz? Dan kunt u terecht bij Marianne  
Veenema van Austerlitz Zorgt. Telefoon 06 30 61 04 51  
of dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl.

Hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? 
Dan kunt u via de gemeente gratis terecht bij het Sociaal 
Team. Eén van de professionals uit het team kijkt samen 
met u naar een oplossing. 
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Dagje uit 
naar Rotterdam

Op 8 augustus hadden wij een gezellig uitje met KBO-PCOB naar Rotterdam. 
We vertrokken met 55 personen, helaas waren er een paar afzeggingen  
vanwege ziekten.

We hadden eerst een stukje snelweg en bij Noordeloos gingen we van de snelweg  
af en gingen we verder binnen door, bij Schoonhoven gingen we de dijk op tot  
Alblasserdam. In mijn jeugd ben ik daar veel geweest en het was voor mij een en  
al herkenning. Ik hoorde van verschillende mensen, dat die het juist weer met  
Rotterdam hadden. Dat was dus erg leuk. Via de dijk kwamen we ook langs Kinderdijk 
met zijn molens.
In Rotterdam lag de pannenkoekenboot al klaar. Het waren heerlijke pannenkoeken 
die ter plekke gebakken werden. Je had keuze uit: spek, appel en naturel, vervol-
gens kon je die beleggen met van 'alles'. Ik heb het niet geteld maar ik gok op 20 
soorten beleg. Daarna hadden we nog een rondrit door Rotterdam met een kleine 
stop bij De Markthal. Daar had je de keuze dat je De Markthal kon kijken of een ter-
rasje pakken of in de bus blijven.
Van begin tot het einde van de reis heeft de chauffeuse ons van alles verteld over 
de bezienswaardig heden onderweg. En klokslag 5 uur waren we weer op de Zinzen-
dorflaan. Het was een prachtige dag.

Joke van Ooik,
lid KBO en deelneemster aan deze dagtocht

(Even te uwer informatie, Joke is degene die  
u uw verjaardagskaart stuurt namens KBO)

Na afloop van deze dag is er een zwarte bodywarmer in de bus blijven liggen.
U kunt hem ophalen bij Lia van Dijk.
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Wilt u nieuwe mensen leren 
kennen? Gezellig, tijdens 
een lekkere maaltijd? Kerk 

en Samenleving, het Kunstenhuis en de 
gemeente Zeist maken het mogelijk. Op 
dinsdag 1 oktober kunt u in diverse wij-
kinloophuizen gratis van een lekkere, 
zelfgemaakte soepmaaltijd genieten, 
onder de noemer 'Samen Soepen'. 
Schuif aan en leer uw buurtgenoten 
kennen. Iedereen is welkom. Graag wel 
even aanmelden.

Locaties en aanmelden
De 'Samen Soepen'-soepmaaltijden zijn 
op onderstaande locaties. Bij elke loca-
tie staan de gegevens vermeld van de 
persoon bij wie u zich kunt aanmelden:
• Wijkinloophuis Het Lindenhuis 
 Cort van der Lindenlaan 1
 Contactpersoon: Ton Verweij
 Tel. 06 519 779 12
 lindenhuis@kerkensamenleving.nl

• Wijkinloophuis Vollenhove 
 Laan van Vollenhove 1095
 Contactpersoon: Ina Duit
 Tel. (030) 695 50 66
 vollenhove@kerkensamenleving.nl
• Wijkinloophuis Zeist West 
 De Clomp 33-02
 Contactpersoon: Marianne Krijgsman
 Tel. 06 531 035 78 
 zeistwest@kerkensamenleving.nl
• Wijkinloophuis Zeist Centrum
  Achterheuvel 2 
 Contactpersoon: Rianne Verduin
 Tel. 06 235 842 70
 zeistcentrum@kerkensamenleving.nl

Toneelspel
'Samen Soepen' vindt plaats in de Week 
tegen de Eenzaamheid (1-8 oktober). 
Het Kunstenhuis verzorgt op elke locatie 
een toneelspel over hoe het is, om een-
zaamheid te doorbreken.

De Maaltijd van Zeist
In 2018 ging de gemeente Zeist via de 
week van de Maaltijd van Zeist in ge-
sprek met inwoners over wat er nodig is 
voor 'een goed leven in Zeist'. Daar zijn 
veel ideeën uit voortgekomen. Zo werd 
onder meer extra aandacht gevraagd 
voor eenzaamheid. 'Samen Soepen' 
draagt er aan bij dat inwoners van onze 
gemeente nieuwe contacten kunnen 
opdoen. 

Nieuwe mensen  
leren kennen tijdens 
'Samen Soepen'





- 9 -

Samen naar
FC Utrecht

In het verlengde van de 'Week tegen Eenzaamheid' biedt FC Utrecht 50 
gratis kaarten aan voor de wedstijd tegen Fortuna op 2 november. Het is  
de bedoeling dat mensen elkaar op een locatie in Zeist ontmoeten en dan 

gezamenlijk naar de wedstrijd gaan. De activiteit staat open voor alle leeftij-
den, maar is voor jonge mensen misschien extra interessant. Wie weet houd  
je er een leuk contact aan over! Heb je interesse om mee te gaan of ken je  
iemand voor wie dit leuk is? 
Aanmelden kan als volgt: stuur een e-mail naar zeist@zeist.nl, onder vermelding 
van 'Aanmelding wedstrijd FC Utrecht op 2 november'. Graag daarbij vermel-
den: uw naam, het aantal gewenste kaarten en uw e-mailadres. 
Half oktober ontvangt u meer informatie over uw aanmelding.



Zin in een boek?
Kom eens snuffelen: 

vele meters boeken in voorraad.

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

info@groenveldboeken.nl
www.groenveldboeken.nl

Woonzorgcentrum L’Abri • Verpleeghuis 
De Wijngaard • Thuiszorg De Bilt/Zeist 
(030) 697 34 00 • info@accoladezorg.nl  

www.accoladezorg.nl/zeist

Liefdevolle (thuis)zorg 
uit een christelijke 

overtuiging

R e g i o  Z e i s t  e . o .  -  D e  B i l t / B i l t h o v e n  -  U t r e c h t s e  H e u v e l r u g  -  K r o m m e r i j n s t r e e k

Kantoor: Laan van Beek en Royen 30A, 3701 AH Zeist
Tel. (030) 69 14 620 • www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

persoonlijk & vertrouwd

Brilmode Zeist

Slotlaan 252 - 3701GV Zeist 
tel 030 692 31 32 - www.brilmodezeist.nl

Zorggroep Charim is een christelijke 
(zorg)organisatie voor alle ouderen 
in Zeist en omgeving. Charim biedt 
totaalzorg: van welzijnsactiviteiten  
tot zorg in de laatste levensfase.  
Met aandacht voor lichaam, geest 
én ziel.

www.amandelhof.nl
www.mirtehof.nl
www.bladerkroon.nl
www.spathodea.nl
www.delooborch.nl
www.deoosterborch.nl

Bekijk de locaties in Zeist:

Bel voor meer informatie: 0800 0711

Informatie over behandeling 
en seniorenfitness: 
www.charimvitaal.nl 

GROENVELD

BOEKEN





De gezamenlijke leden vergadering van de KBO en PCOB wordt op donderdag  
28 november gehouden. In deze vergadering worden de begrotingen en daarmee 
de contributie voor het jaar 2020 vastgesteld. 

De agenda is als volgt:
1 Opening en mededelingen door beide voorzitters.
2 Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 9 mei 2019
3 Afscheid van Wim Jacobs en Mariette Zandvliet
4 KBO deel
 a) Toelichting op de begroting 2020 en de verwachtingen over 2019     
  door Gerard van Keeken.
 b) Goedkeuring begroting 2020
 c) Vaststelling contributie 2020
 d) Herbenoeming Ineke Reijven tot bestuurslid KBO
5 PCOB deel
 a) Toelichting op de begroting 2020 en de verwachtingen over 2019      
  door Gerard van Keeken.
 b) Goedkeuring begroting 2020
 c) Vaststelling contributie 2020
6 Samenwerking KBO en PCOB op plaatselijk en landelijk niveau 
 door beide voorzitters.
7 Mededelingen van de activiteitencommissie.
8 Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte.
9 Pauze met onze beroemde bitterballen en een drankje. 

Informatie over activiteiten van het Kunstenhuis te Zeist
Er zijn verschillende activiteiten welke voor en door senioren worden georganiseerd.
U wilt er vast meer over weten.

Graag zien wij u op donderdag 28 november 2019. 
Locatie: Maria-Oord, Hortensialaan 30, aanvang 14.00 uur. 
Parkeermogelijkheid: parkeerterrein achter de St. Joseph kerk.

Jaarvergadering
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Appeltaartconcerten zijn informeel, laagdrempelig, feestelijk en ontroerend. 
Met deze activiteit van Gouden dagen Idea willen wij mensen samen naar de 
mooiste klassieke muziek laten luisteren. "We willen ons publiek raken en 

ontroeren. De Appeltaartconcerten zijn ook een bijzonder moment om met elkaar 
in contact te zijn. En wij menen dat het hebben van mooie, gedeelde ervaringen 
bijdraagt bij aan een zinvol leven", vertelt Michiel. De musici spelen met name voor 
mensen die niet vanzelfsprekend (meer) naar concerten gaan.

Grootmoeder
Michiel Holtrop is oprichter en 
artistiek leider van de 'Stichting 
Appeltaartconcerten'. Hij zorgt elk 
seizoen voor een nieuwe concer-
treeks, stelt het programma van 
elk concert samen, nodigt musici 
uit en speelt zoveel mogelijk ook mee.
"Dit is het zinvolste werk voor een musicus: om de mooiste klassieke muziek te spelen 
voor dankbare (en soms heel zieke) mensen," zegt Michiel. Mijn grootmoeder is de 

Appeltaartconcert

7 november, 13.00 uur - theater De Klinker
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aanleiding geweest van onze succesvolle Appeltaartconcerten. Voor haar was muziek 
ook belangrijk: ze zong in een koor en kwam vaak naar mij luisteren toen ik studeer-
de aan het conservatorium. Apetrots was ze! En ze betaalde mee aan mijn prachtige 
altviool (gemaakt door Max Moller in 1954). Toen ze later achteruit ging besloot ik 
voor haar en haar medebewoners van de zorginstelling een concert te geven. Ieder-
een was ontroerd. Ook mijn grootmoeder, die mij overigens niet meer herkende. 
Maar we raakten vele snaren en het werd een geweldig succes.
Sindsdien speel ik met mijn collega’s uit het Nederlands Philharmonisch Orkest jaar-
lijks tientallen concerten voor bijzondere doelgroepen.

Appeltaart
Uiteraard wordt er in de pauze 
appeltaart geserveerd. De appel-
taart staat symbool voor de veilige, 
warme sfeer van de concerten. De 
klassieke muziek komt in deze sfeer 
goed tot hun recht. Ook voor de 
musici zijn de Appeltaartconcerten 
bijzondere gebeurtenissen. Zij heb-
ben hier direct, persoonlijk contact 
met het publiek.

Dementie
Voor ouderen met dementie kan 
muziek heel belangrijk zijn. Als 
met taal communiceren niet meer gaat, kan muziek vaak nog wel een positief effect 
hebben. Onze concerten brengen vaak rust en een aandachtige sfeer. En muziek kan 
herinneringen en emoties oproepen.

Neem je buren, vrienden en familie mee!

Graag aanmelden via 
https://bibliotheek.ideacultuur.nl/actueel/
agenda?searchcat=&plaats=&locatie=&maand=
&searchtext=appeltaart

                                       (of scan de code)



@

Overleden
Dhr. A.J.P. Castermans
Mw. M. Schoenmakers-Koenraads
Mw. J.M. Hoeben-Hollander
Mw. A.M. van Mil-Wichmann

Verhuisd naar Driebergen
Mw. G.C.M. Leber-Megens

Nieuwe leden
Mw. A.P. van der Hoff-van Rijn
Mw. A. Kwabena
Mw. Stegeman-Koot

Overleden
Mw. N. van Vulpen- van der Biezen

Het bestuur wenst de nabestaanden 
van de overledenen veel sterkte bij 
het verwerken van het verlies van een 
dierbare.
De nieuwe leden heten we van harte 
welkom en wij wensen u een mooie tijd 
toe bij de KBO-PCOB.
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Berichten KBO & PCOB Zeist

ZEIST

Weten wij uw goede 
e-mailadres?

Het komt nog wel eens voor dat we vanuit het bestuur 
een mail sturen naar alle leden van KBO-PCOB, 
waarvan een mailadres bekend is. Het komt echter 

regelmatig voor dat een mail retour komt omdat het adres niet klopt.

Hierbij dan ook een vriendelijk maar dringend verzoek om uw nieuwe mailadres 
door te geven wanneer dit veranderd is. Dit kunt u doorgeven aan de ledenad-
ministraties (zie voor in de Regenboog).

Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO-PCOB
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Opzeggen lidmaatschap? 
Doe het bijtijds!

A ls u om welke reden dan ook besluit uw lidmaatschap van één van onze 
bonden op te zeggen, dient u dit bijtijds te doen. Hoewel de landelijke 
bonden van KBO en PCOB verschillende opzeggingsdata hanteren, willen 

wij als KBO-PCOB-Zeist uit administratieve eenvoud één opzeggingsdatum aan-
houden en wel uiterlijk 31 oktober 2019.
U kunt uw opzegging via de mail of telefonisch laten weten aan onze ledenad-
ministrateurs
• voor KBO: mw. Hanneke van Gameren 
 ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl | tel. (030) 688 84 87
• voor PCOB: dhr. Henk Enserink
 ledenadministratie.pcob@kbo-pcob-zeist.nl |  tel. (030) 695 90 30

Waarom 31 oktober 2019?
Omdat wij ruim vóór het einde van het jaar uw afmelding moeten doorgeven 
aan de landelijke bonden. Indien dit later gebeurt blijft u daar tot eind 2020 
als lid geregistreerd; u ontvangt dan ook de contributienota 2020. Wij moeten 
dan voor het hele jaar 2020 de afdracht aan de landelijke bonden betalen, waar 
geen bijdrage van u tegenover staat. Dit kunt u voorkomen door, mocht u onver-
hoopt besluiten uw lidmaatschap op te zeggen, dit tijdig kenbaar te maken bij 
de ledenadministrateurs. 
Wij wijzen u er nog op dat opzegging tot gevolg zal hebben dat alle faciliteiten 
die verbonden zijn aan het lidmaatschap van KBO of PCOB zullen vervallen. 
Indien u gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren 
Kruis/Achmea vervalt uw korting op de ziektekostenpremie.

Gerard van Keeken, 
financieel administrateur KBO-PCOB-Zeist

Hoop is een kwaliteit van het moment,
Het is een bewuste keuze,
Of sterker, een opdracht.

 

Jacobine Geel
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Wie zijn wij?
Wij zijn de Stichting Geestelijke Verzorging Palliatief in Zeist, 
kortweg GVP Zeist. Binnen onze Stichting is een poule van geestelijk verzorgers 
beschikbaar voor begeleiding van patiënten in de palliatieve fase thuis. Gesprekken 
met een geestelijk verzorger zijn vertrouwelijk. Wij hebben immers een beroepsge-
heim en zo is uw privacy gewaarborgd.

Ongeneeslijk ziek, wat nu?
Als je ongeneeslijk ziek bent, als de dood dichtbij is, dan komt alles in een ander 
licht te staan. Je staat voor een volkomen nieuwe en onbekende opgave van het 
leven. Het levenspad met zijn oneindige mogelijkheden versmalt, de tijd trekt zich 
samen.Vragen komen op. Hoe moet het nu verder? Zorgen over de naaste familie en 
dierbaren, angst voor hoe het allemaal zal verlopen, vragen over hoe je de kostbare 
tijd die er nog is wilt gebruiken, hoe je afscheid kunt nemen. Vragen naar zin en 
betekenis. Waar haal ik de kracht vandaan voor het laatste stukje?

Iemand die u helpt een weg te zoeken
In deze periode kan het behulpzaam zijn om uw ervaringen en vragen te delen met 
iemand die niet direct tot de eigen levenskring hoort, maar wel betrokken wil zijn 
bij uw situatie. Iemand die luistert, met aandacht en zonder oordeel, die ruimte 
schept voor alle tegenstrijdige gevoelens en gedachten. Iemand die u helpt een weg 
te zoeken door een onbekend land en de onzekere tocht uit te houden.

Wat kunt u van een geestelijk verzorger verwachten?
Een geestelijk verzorger houdt zich bezig met ondersteuning bij levensvragen.  
Hij of zij is geoefend in luisteren, zodat iemand zich kan uitspreken en tot zichzelf 
kan komen. Deze aandacht is niet gebonden aan een geloofsrichting of een kerk, het 
gaat om ieders eigen weg. Een geestelijk verzorger kan wel behulpzaam zijn in het 
zoeken naar bronnen van kracht en geloof, om dit alles uit te houden en te dragen.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van GVPZeist. 

Contact
Wilt u meer weten over deze nieuwe dienstverlening of hebt u vragen?
Dit zijn onze contactgegevens:
gvpzeist@gmail.com | tel. 06 271 741 86
Kijk ook eens op onze website: www.gvpzeist.nl

GVP Zeist    
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Hierbij nodigen wij u van harte uit op donderdag 24 oktober voor de bijeenkomst 
'Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert'. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
de film 'De Dappere Patiënt' vertoond. Deze film laat ons zien voor welke dilemma’s 
een mens kan komen te staan. Aanleiding voor deze bijeenkomst is dat ouderen 
aangeven dat zij onvoldoende ruimte ervaren om 'zomaar' (zonder iets te mankeren 
of ziek te zijn) een afspraak te maken bij de huisarts over het ouder worden. En dat 
huisartsen aangeven graag met ouderen willen spreken over optimale in plaats van 
maximale zorg. Hoe gaan we hierover samen in gesprek zodat u als oudere eigen 
regie kan houden? 

Programma 
13.45 uur  Inloop en ontvangst met koffie en thee
14.00 uur  Welkom door Hans Burgmans namens de ouderenorganisaties 
14.10 uur Filmvertoning 'De Dappere Patiënt'
14:40 uur In gesprek met elkaar onder leiding van huisarts Brenda Ott
15.10 uur  Rondetafelgesprekken in kleine groepen met koffie en thee
16.00 uur Afsluiting met een gedicht en de oproep maak een afspraak met uw huisarts 
16.10 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje

De bijeenkomst start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Locatie: 
Raadszaal gemeentehuis Zeist, Het Rond 1, Zeist. Deze bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door Dappere Dokters (huisartsen), Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen 
(NUZO), de ouderenbonden KBO-PCOB en de Algemene Seniorenvereniging Zeist. 
Gezamenlijk nemen zij het initiatief om ouderen, hun mantelzorgers, huisartsen en 
andere zorgverleners met elkaar in gesprek te brengen. De gemeente Zeist faciliteert 
de bijeenkomst.  
Komt u met de bus? De bushalte is op de hoek naast het gemeentehuis. Plan uw reis 
via www.ov9292.nl. Komt u met de auto? Er zijn parkeerplaatsen in de parkeergarage 
onder het gemeentehuis. 

U zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar zeist@zeist.nl 
Graag aangeven dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomst met de film 'De Dappere 
patient' op 24 oktober, uw naam en aantal personen.

Het gaat om uw vragen 
voordat u iets mankeert 
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In het kader van de 'Week Tegen Eenzaamheid' van 1 tot en met 8 oktober, 
wordt op initiatief van KBO/PCOB én ASZ op dinsdagmiddag 8 oktober de 
film 'Fennameen' van Babette Bürgi op vertoond. 

Fenna is een vrouw van 86 jaar oud en is blind. Ondanks haar handicap is zij 
heel ondernemend en heeft ze een inspirerende levenslust. Haar begeleider 
René maakt het mogelijk dat Fenna een veelzijdig en zinvol leven kan voeren. 
Zij is een toonbeeld van positiviteit, gezonde veerkracht en authenticiteit. 
Fenna en René vormen een perfect team. De film volgt Fenna één week in haar 
leven. Na de film vindt een gesprek plaats onder begeleiding van filmmaker Ba-
bette Bürgi en huisarts Brenda Ott, gespecialiseerd in ouderenzorg. Brenda Ott 
zal spreken over de nieuwe definitie van gezondheid, het positief ouder worden 
en over eenzaamheidsbestrijding.

Fenna zelf én haar begeleider 
René zullen eveneens aanwezig 
zijn. Voor en na de film zal pianis-
te Daniëlle Kok op de vleugel van 
Walkartkerk passende muziek ten 
gehore brengen.

De film wordt vertoond in de Wal-
kartkerk, Kerkweg 19-23 te Zeist. 
Iedereen is welkom. De toegang is 
gratis. Na afloop is er de moge-
lijkheid om een kleine bijdrage 
te leveren ter leniging van de 
kosten. 

Wegens het beperkt aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk. Aanvang 14.00 
uur, kerkzaal is open vanaf 13.30 uur. U kunt zich aanmelden per telefoon of 
mail bij Hans Burgmans: 06 295 836 06 c.j.l.burgmans@gmail.com. Of bij Lia van 
Dijk: lia.van.dijk@planet.nl                                    

Filmvertoning  
'Fennameen'

Week tegen eenzaamheid





zorg voor het leven

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun 
leven het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving 
blijven. Dat kan alleen als er voldoende hulp is van 
familie en naasten. Wat is het dan een verademing 
om terug te kunnen vallen op deskundige vrijwilligers 
als de zorg u of uw naasten te zwaar wordt. 

www.npvzeist.nl • tel. 06 105 153 37 

Aanvullende zorg thuis  
in de laatste levensfase

Virtus Praktijk

Weer op zoek naar de zin van uw leven? 
Rouwen hoeft u niet alleen te doen!

Ondersteunend contact bij rouw  
na overlijden en rouw bij verlies  

van gezondheid.

Anke de Jong-Koelé
06 420 740 72

info@virtuspraktijk.nl
www.virtuspraktijk.nl

Bergweg 7

Zeist

 030 6916556 
www.bosdevoetenvriend.nl

Medisch pedicure op afspraak
voor iedere voet een passende schoen

SLOOTWEG
LOODGIETERSBEDRIJF  

ZEIST

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk  
tel. 030 695 9000

SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE

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

Bestel onze proefbox 
drie maaltijden voor €14,95 
gratis thuisbezorgd. Stel zelf uw 

gerechten samen
Diëten en 
voedingsgewoonten
Persoonlijk 
thuisbezorgd
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Activiteiten okt.-dec. '19 
  1 t/m 8 okt. Week van de eenzaamheid 
    1 okt. divers 'Samen Soepen' Op diverse plaatsen
   Zie tekst op pagina 8
   4 okt. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
   7 okt. 15.00 uur Film: God Only Knows Filmhuis Figi
   8 okt. 14.00 uur Film Fennameen Walkartkerk 19 – 23
 14 okt.  15.00 uur Film: Downton Abbey Filmhuis Figi
 15 okt. 19.30 uur Wat is zorg bij Dementie De Looborch
 17 okt. 14.00 uur Lezing over Allerheiligen Maria-Oord
 22 okt. 14.00 uur Vrijwilligersmiddag KBO-PCOB Maria-Oord
 24 okt. 14.00 uur Film De Dappere  Patiënt Gemeentehuis 

  1 nov. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
  4 nov. 15.00 uur Film: Mademoiselle de Jocquieres Filmhuis Figi
 18 nov. 15.00 uur Film: De Beentjes van Sint-Hildegard Filmhuis Figi
 19 nov. 19.30 uur De huisarts aan het woord De Looborch
 28 nov. 14.00 uur Algemene Ledenvergadering Maria-Oord
   KBO-PCOB 

   2 dec. 15.00 uur Film: Judy Filmhuis Figi
   6 dec. 10.00 uur iPad Café Rozenstraat 20
 10 dec. 19.30 uur Inspirerende verhalen De Looborch
 16 dec. 15.00 uur Film: Pavarotti Filmhuis Figi
 19 dec. 11.00 uur Advent-/Kerstbijeenkomst Nog niet bekend

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

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


