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Redactioneel

H

et is al even geleden dat ik het stukje Redactioneel heb geschreven. Ik ben
tijdelijk uitgeschakeld geweest en Lia van Dijk, de voorzitter van de KBO,
heeft het toen van mij overgenomen. Lia, heel erg bedankt hiervoor.

In deze Regenboog kunt u weer een aantal activiteiten lezen die geweest zijn of nog
gaan komen. Uiteraard hebben we weer een Advents-/Kerstbijeenkomst, dit keer
niet in de Biltsche Hoek maar in Austerlitz. U kunt hier alles over lezen in deze
Regenboog. Verder organiseren we een Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 16
januari 2020. Verderop in deze Regenboog kunt u hierover lezen.
Dit jaar worden traditiegetrouw de Passiespelen gehouden in Tegelen. Deze zijn pas
in juni maar we moeten ons al aanmelden voor 15 januari, vandaar dat het nu al in
de Regenboog staat. Vanuit de PCOB-Driebergen wordt u een vakantieweek aangeboden naar Luyksgestel in Noord-Brabant. Er zijn al vaak leden vanuit Zeist mee
geweest met zo’n vakantieweek en die waren altijd enthousiast. Het ziet er weer
interessant uit als u de informatie daarover leest.
Van PGGM hebben de KBO-PCOB en ASZ 12 iPads cadeau gekregen die bedoeld zijn
voor leden die te weinig inkomen hebben en zelf geen iPad kunnen kopen. Dit is het
resultaat van een actie van Peter van der Arend. We zijn hem daar als besturen erg
dankbaar voor. Ook PGGM heel hartelijk dank voor deze iPads.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwe iPad cursus in februari. Peter van den Ahrend
gaat weer graag met u aan de slag.
We moeten helaas afscheid nemen van ons mede-redactielid Joke de Ruiter. Zij heeft
vanaf het begin meegewerkt aan de uitgaven van onze Regenboog. We zullen haar
erg gaan missen maar we gunnen haar wat meer tijd voor zichzelf, dat heeft ze echt
verdiend. Graag wijzen we u ook op de oproep voor nieuwe redactieleden. Denkt u
daar alstublieft over na, we hebben u hard nodig.
De commissie Lief en Leed van de PCOB wordt al jaren georganiseerd door Cock
Couprie. Ook zij wil hier mee stoppen. Daarom ook voor dit werk een oproep in deze
Regenboog om dit mooie werk van haar over te nemen. U ziet dat wij steeds nieuwe leden nodig hebben om al het werk dat er gedaan wordt ook in de toekomst te
kunnen voortzetten.
Namens het bestuur en de redactie wensen we u gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.
Nel de Niet-Verwoerd
Joke de Ruiter
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PCOB-commissie Lief en Leed



A

llereerst de jarigen onder ons van harte gefeliciteerd. In dit kader wil ik één
naam noemen en wel mw. v.d. Berg – v.d. Ent. Zij mocht de hoge leeftijd van
95 jaar bereiken. Haar zoon is uit Australië gekomen om dit mee te kunnen

vieren.

De familie van onze leden die zijn overleden wensen we veel sterkte en kracht toe.
Ook hier wil ik één naam in het bijzonder noemen. Dat is ds. de Gelder, die ook een
hoge leeftijd mocht bereiken. Ds. de Gelder heeft vele meditaties verzorgd bij onze
adventsbijeenkomsten in de Mirtehof. Hij was een zeer aimabel persoon. We hebben
goede herinneringen aan deze tijd. Mevrouw de Gelder, gecondoleerd met dit verlies
en sterkte in de komende tijd.
Dan nog een persoonlijk 'probleem'. Begin dit jaar heb ik besloten om te stoppen met
het organiseren van de werkzaamheden van de commissie Lief en Leed. We weten
dat het ontvangen van felicitatiekaarten en bezoekjes zéér op prijs wordt gesteld en
het is fijn om op deze manier contacten te onderhouden. Het zou heel fijn zijn als
iemand zich zou melden om deze taak van mij over te willen nemen.
Ik wens u allen goede en gezegende feestdagen toe en een hartelijke groet.
Cock Couprie

In aansluiting op dit bericht van Cock Couprie wil het bestuur graag uw aandacht
vragen voor deze commissie. Cock heeft dit altijd met heel veel plezier en interesse
gedaan en veel leden hebben haar daarin ondersteund door het afleggen van een
bezoekje bij kroonjaren van onze leden. Ook het sturen van een kaart bij bijzondere
gelegenheden wordt altijd heel erg op prijs gesteld. We willen Cock dan ook heel
hartelijk bedanken voor haar inzet. We begrijpen als bestuur ook dat het soms tijd is
om te stoppen. We wensen haar alle goeds toe.
Als bestuur willen wij graag een beroep doen op de leden om de commissie Lief en
Leed te laten voortbestaan. Als er twee leden zijn die dit op zich zouden willen nemen zouden we daar heel blij mee zijn.
Uiteraard zal Cock en het bestuur u op weg helpen om één en ander goed te regelen.
Wij wachten in spanning af.
Nel de Niet-Verwoerd
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Advents- &
Kerstviering


H

et bestuur van KBO-PCOB-Zeist nodigt u uit voor de Advents-/Kerstviering op
donderdag 19 december 2019 in het Dorpshuis in Austerlitz. Na enige jaren
deze viering en de feestelijke lunch in de Biltsche Hoek gehouden te hebben, waren de kosten dit jaar dusdanig hoog dat het bestuur besloot voor een andere
locatie te kiezen.
De viering, met als thema 'Thuis in deze wereld' vindt van 11.00 uur tot 12.00 uur
plaats in de voormalige R.K. Kerk te Austerlitz, nu onderdeel van het Dorpshuis. De
voorgangers pastoor Harrold Zemann en dominee Fré van Roest zullen voor u deze
viering verzorgen met begeleiding van Wim Brunsveld op de piano. Na de viering is
er een feestelijke lunch van 12.00 tot 14.00 uur in het Dorpshuis restaurant aan de
overkant.
U kunt het Dorpshuis met het openbaar vervoer bereiken met streekbus 381 van Syntus; deze stopt voor de deur. Mocht dit echter te bezwaarlijk zijn, dan kunt u contact
met ons opnemen via telefoon 696 31 05 of via secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl.
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 18,- p.p., te voldoen vóór 12 december
2019 op NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. Penningmeester KBO-Zeist met vermelding
'Advents-/Kerstbijeenkomst 2019'. Indien u een vriend of vriendin wilt meebrengen,
dan is deze van harte welkom; ook voor hem/haar geldt de bijdrage van € 18,-.
Met veel zorg hebben wij deze viering voor u voorbereid, daarom zien wij u graag op
donderdagmorgen 19 december in Austerlitz.
Namens het bestuur van KBO-PCOB -Zeist,
Jan van Beek en Lia van Dijk
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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.

Samen eten
met Kerstmis



W

Foto: Thaeer Muhreez

ilt u de komende Kerstdagen
graag gezellig met anderen
samen eten? Dat kan via 'Eet
Mee'. Wij maken graag een fijne match
voor u op 24, 25 of 26 december. U kunt
zich aanmelden als eetadres en koken voor
mensen of als gast en bij iemand aanschuiven. Aanmelden kan tot 15 december via
030 221 34 98 of www.eetmee.nl. Wilt u
meer info: neem dan contact op met Annelies Kastein van Stichting Eet Mee.

Nieuwe redactieleden
gevraagd

Z



oals u heeft kunnen lezen is Joke de Ruiter vanaf
1 januari geen lid meer van de redactie. Officieel
betekent dit dat ik nog het enig overgebleven redactielid ben. Dit is een
grote belasting voor mij. De bestuursleden helpen me wel maar ook het bestuur
bestaat nog maar uit 5 leden. We zoeken dus leden die graag mee willen denken
bij de invulling van de Regenboog. Het kost u een paar uur in de twee maanden
en het bestaat uit het corrigeren van teksten, het zoeken van kopij. Het meeste
kunt u gewoon achter uw pc doen op een moment dat het u schikt.
Het bestuur en de redactie hopen dat er leden zijn die hieraan mee willen werken. U kunt ook een keer meedraaien alvorens u beslist om het echt te gaan
doen. Laat ons en de leden niet in de steek, we hebben echt versterking nodig
Mede namens het bestuur,
Nel de Niet-Verwoerd.
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Gratis iPad cursus
voor senioren

S



dient u te beschikken over een Wifi
modem met aansluiting bij een internet
provider zoals KPN, Ziggo, of Telfort.
Wat kunt u verwachten van de cursus.
Tijdens deze cursus kunt ervaren hoe
gebruiksvriendelijk een iPad is. U kunt
een iPad handboek aanschaffen afgestemd op deze cursus (€ 12,50). U leert
een e-mail adres aanmaken en mailen. Het opslaan van E-mail adressen
(contacten) en het surfen op websites
wordt besproken, evenals het maken
en mailen van foto’s. Zelfs beeldbellen
wordt behandeld. De cursusgroepen zijn
circa 10 deelnemers groot.
Geen verplichtingen, geen kosten
Na een maand levert u de iPad weer in.
U kunt dan 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.
Voor de ochtend en middagcursus en
de koffie of thee worden geen kosten
in rekening gebracht. Het is dus geheel
gratis.

eniorenverenigingen KBO-PCOB,
ASZ en de gemeente Zeist bieden
u een gratis iPad cursus aan. U
krijgt daarbij gratis gedurende een
maand een iPad te leen.
Voor wie is de cursus bedoeld
U bent senior en woont in Zeist. U bent
niet of nauwelijks bekend met het
gebruik van een tablet zoals een iPad of
een computer.
Een iPad te leen
U kunt gratis een maand lang een iPad
lenen. Zo kunt u oefenen en ervaren of
de 'digitale wereld' iets voor u is. Naast
de reeds aanwezige iPads beschikken
wij volgend jaar over nieuwe iPads. De
aanschaf van deze leen iPads is mogelijk gemaakt door subsidie van het
Stimuleringsfonds Ondersteuning Zorg
en Welzijn Zeist en de Gemeente Zeist.
Waar: Emmaus Parochie Centrum,
Rozenstraat 20,Zeist.
Wanneer: donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur of donderdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur op 6, 13, 20 en 27
februari 2020. Vrijdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur op 7, 14, 21 en 28 februari
2020.

iPad coaches
De cursussen worden gegeven door de
iPad coaches: Peter van der Arend en
Peter Cornelissen(docenten), Miep Nootebos, Hans Burgmans, Marly Delorme,
Cecile Teuwen, Ragnhild Teernstra, John
Mak en Emmy Janssens. De catering
wordt verzorgd door Ineke Reijven, Bob
van Doesburg en Piet Poelsma.

Voorwaarden
De cursus wordt uitsluitend gegeven
met de Apple iPad. Andere merken
tablets worden niet behandeld. Thuis
-8-

Extra ondersteuning
en service
Ons iPad-café is op elke eerste
vrijdagmorgen van de maand
open van 10.00 tot 12.00 uur
om u te helpen bij het oplossen
van uw iPad of iPhone problemen. Het iPad-café is open in
het Emmaus Parochie Centrum,
Rozenstraat 20 op 3 jan, 7 febr,
6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni,
3 juli, 7 aug, 4 sept, 2 okt,
6 nov en 4 dec. 2020.

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden via bijgaand formulier te sturen naar
Peter van der Arend, Voorheuvel 25e, 3701 JA Zeist.
U kunt ook bellen 030 691 85 35 of mailen naar pcm.arend@ziggo.nl



Aanmeldingsformulier
iPad Cursus in Februari 2020 - Gemeente Zeist
Vul het formulier volledig in.
Voorletter(s) + Naam					
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Tel. nr.				
 6-13-20 en 27 februari 2020
 6 -13-20 en 27 februari 2020
 7-14-21en 28 februari 2020

Geboortedatum
's ochtends
's middags
's middags

10.00 uur-12.00 uur
14.00 uur-16.00 uur
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 € 12,50
Tijdens de cursus wordt een gratis kopje koffie of thee geserveerd.
-9-
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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

Belastingservice 2019



Wij ontvingen van de coördinator belastingservice 2019
het volgende verzoek:
Geacht bestuur,

N

et als voorgaande jaren zijn de voorbereidingen voor de Belastingservice
IB 2019 weer van start gegaan. Een speerpunt van KBO-PCOB aan de leden.
Ieder jaar blijkt dat vele leden dankbaar gebruik maken van de diensten van
onze belasting invulhulpen, Huba’s genaamd. Velen hebben een teruggave ontvangen
en niet verwachtte Huur- en of Zorgtoeslag. Helaas zijn er ook Huba’s die hun activiteiten hebben moeten staken en daarom een oproep voor het werven van enthousiaste leden die kennis willen inzetten voor deze service. Zij worden uitgenodigd op de
jaarlijkse Themadag en kunnen deelnemen aan een cursusdag.
De Themadag wordt georganiseerd op dinsdag 7 januari 2020 en cursusdagen staan
gepland in de weken 7 en 8 van februari 2020. De organisatie van de Themadag en
cursusdagen worden gedragen door de KBO provincie Utrecht. Voor de Huba’s van de
PCOB wordt een bijdrage gevraagd van € 50,- per Huba. Tijdens de Themadag en cursusdagen krijgen zij onbeperkt koffie/thee en een lunch aangeboden, tevens kunnen
zij altijd een beroep doen op onze fiscalisten wanneer zij daar behoefte aan hebben.
Zij zijn inzetbaar in de periode 1 maart tot 1 mei 2020. Affiniteit met belastingaangiftes is wel gewenst. De kandidaten kunnen zich aanmelden via uw bestuur en u
kunt het aanmeldingsformulier aan mij sturen, per mail of per post.
Rita Cloosterman, telefoon 033 - 432 05 32
Coördinator Belastingservice, provincie Utrecht
Een aanmeldformulier is bij Jan
van Beek verkrijgbaar, tevens is hij
aanspreekpunt binnen KBO-PCOB
Zeist voor de belastingservice. Aanmelden kan vanaf heden tot 15 december 2019. PCOB-leden kunnen
de cursusdagen vergoed krijgen.
Voor informatie: secretaris.
pcob@kbo-pcob-zeist.nl.
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Met KBO-PCOB-Zeist naar
Passiespelen Tegelen 2020

D



e bezoekers aan de 21-ste editie
van de Passiespelen - van 10 mei
t/m 13 september 2020 in Tegelen - staat een spectaculair schouwspel
te wachten over de laatste dagen van
Jezus; van zijn glorieuze intocht in
Jeruzalem en het laatste avondmaal tot
zijn dood aan het kruis en uiteindelijk
zijn verrijzenis. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brengen in
Openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe productie 'Hem achterna. Een
passiespel' op het podium. Een unieke
theaterbelevenis voor oud en jong.

na. Een Passiespel' is een stuk van de
Nederlandse theaterschrijvers Ineke ter
Heege en Jan-Jaap Jansen. In de regie
van Cees Rullens smelten bekende en
nieuwe verhalen samen in een groots
spektakelstuk over strijd, onderdrukking en verdriet. Maar vooral ook over
liefde, vriendschap, vurige hoop en een
oprecht geloof in een betere wereld.
Herkenbaar, scherp en indrukwekkend.
"Het 21ste Passiespel zal verrassen en
verbazen met openluchttheater dat
schuurt, raakt en verbindt. Zingeving
voor iedereen", aldus de regisseur. De

Vele bezoekers bezochten al ooit eens
één (of zelfs meerdere) uitvoeringen
van het Tegelse Passiespel. Telkens waren deze zeer verschillend van karakter:
variërend van traditioneel klassiek tot
modern. Ook in 2020 bieden bestuur
en medewerkers van de Passiespelen
wederom een onvergetelijk en spectaculair theaterstuk aan. 'Hem achter- 12

voorstellingen worden opgevoerd in een
overweldigend decor in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Dit theater
telt 2.300 geheel 'overdekte' zitplaatsen.
KBO-PCOB wil alle afdelingen laten
meegenieten en heeft met de Passiespelen Tegelen voor de leden een
groepsarrangement samengesteld voor
-

een dagje uit: een dag waarbij een
waardevol theatergebeuren én samen
beleven voorop staan en waarbij u deelgenoot wordt van het eeuwenoud verhaal, u zo vertrouwd. Met het speciale
KBO-PCOB groepsarrangement kunnen
wij tegen sterk gereduceerd tarief de
Passiespelen Tegelen 2020 bezoeken.
U begint uw uitje met koffie/thee en
vlaai. U bent immers in Limburg!
Voor het bezoek hebben wij voor u
plaatsen op rang 1gereserveerd. Dit
is inclusief de koffie/thee en vlaai bij
binnenkomst, pauzedrankje en gebruik
van sanitair.

Openluchttheater dat
schuurt, raakt
en verbindt
Aanmelden
KBO-PCOB-Zeist wil op zondag 7 juni
2020 gebruik maken van het groepsarrangement en met 50 leden naar
Tegelen gaan. Het vervoer naar de
Passiespelen gaan wij zelf regelen met
het busvervoer van Eemland reizen.
Wij vertrekken om 11.30 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Zinzendorflaan;
de reistijd zal ongeveer 1 uur en 45
minuten bedragen.
De terugreis (vertrek ± 17.45 uur) onderbreken wij voor een 3-gangen diner
in Wijchen en zijn dan tussen 20.30 en
21.00 uur weer in Zeist.
N.B. Uit kostenoverwegingen hebben
wij eten en drinken op de heenweg niet
in dit arrangement opgenomen; hier

moet u zelf voor zorgen. Wij kunnen u
dit arrangement – vervoer, Passiespel en
diner - aanbieden voor € 69,75.
U kunt u aanmelden voor deze reis door
vóór 3 januari 2020 dit bedrag over
te maken op NL91 INGB 0000 2858 90
t.n.v. de penningmeester KBO-Zeist met
vermelding van Busreis Tegelen.
Daarnaast is het mogelijk om reeds nu
programma/tekstboekjes mét cd te
bestellen voor € 5,- per stuk (normale
prijs € 7,-). U kunt uw belangstelling
aangeven door de € 5,- ook al te betalen.
Waarom zo snel al?
Aanmelden voor groepsbezoek, dus
met korting, kan tot uiterlijk 15 januari
2020. Daarna gelden de gewone prijzen
en gaan al de kaarten in de gewone
verkoop. De toewijzing van plaatsen
door de organisatie in Tegelen gebeurt
in volgorde van binnenkomst. Kortom:
wie het eerst komt, het eerst maalt.
Geld terug kan dan alleen om zwaarwegende redenen. U begrijpt, wij moeten
ook al snel gaan betalen en krijgen
ook geen geld terug. Indien er echter
onvoldoende belangstelling voor dit
arrangement blijkt – hetgeen wij ons
niet kunnen voorstellen - en wij moeten
afzien van de reis, krijgt u natuurlijk uw
geld volledig terug.
Met vriendelijke groet,
Namens de activiteiten commissie
KBO-PCOB-Zeist
Lia van Dijk en Jan van Beek
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Berichten KBO & PCOB Zeist
ZEIST
Overleden
Dhr. W.C. Graal en mw. G.J.Th. Raat –
de Hertogh.
Nieuwe leden
dhr. J.W. Janssen, mw. H.G.M. Janssen
– Janssen, mw. A. Hage en dhr. B.M.
Vergouwe.

Overleden
Mw. R. van Vliet-Rakers., mw. N.
Poortvliet, mw. E.M. Evertsen-van
Veldhuizen, mw. J.H. Verweij-Bobeldijk,
dhr. W. Barnard, dhr. J. Pullen, ds. De
Gelder en dhr. T. van der Grift.
Nieuw lid
Mw. M.H. Boelen-Overdijk.

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.

Berichten vanuit de bestuursvergadering van KBO-PCOB



Op 24 september hebben we in het Parochiecentrum vergaderd.

D

e voorlopige jaarrekeningen zijn besproken (t/m 15 september), een positiever resultaat bij beide bonden dan er begroot is. De voorlopige begrotingen
voor 2020 zijn akkoord en zullen in de algemene ledenvergadering van 28
november a.s. besproken worden. We hebben besloten om te stoppen met het los
versturen van de acceptgiro’s t.b.v. de contributie inning. Net als bij de KBO gaat het
voor de PCOB-leden nu ook met de bezorging van de Regenboog mee. Iets meer werk
voor het bezorgen, maar een aanzienlijke besparing van € 1,10 per adres.
De Advents-/Kerstviering is besproken. Omdat de Biltsche Hoek steeds duurder
wordt, is er naar andere opties gekeken. Een hele puzzel maar we zijn er uit gekomen, een andere locatie en een veel lagere prijs. De lunch zal niet zo uitgebreid
zijn, maar er niet minder om smaken. In de Regenboog een uitnodiging hiervoor, we
hopen op een grote opkomst.
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Omdat Wim Jacobs geen secretaris meer is, wordt Hanneke van Gameren de 2e
gemachtigde voor betalingen van de KBO naast de administrateur. Jan van Beek is lid
geworden van de KBO, om in geval van nood ook toegang te hebben tot het ledenbestand van de KBO. Omdat er steeds minder bestuursleden en vrijwilligers zijn moeten
we roeien met de riemen die we hebben. Dit was ook een reden om te bespreken in
hoeverre we verder met het ASZ kunnen samenwerken. De conclusie was, doorgaan
zoals dat nu is. Dat betekent: gezamenlijk activiteiten organiseren zoals we dat nu
doen, in samenwerking met de gemeente en organisaties die ook met senioren actief
zijn. Zoals u gemerkt heeft zijn er voldoende informatiebijeenkomsten om op de
hoogte te blijven van wat er in de samenleving gebeurt.
Het samengaan van KBO en PCOB landelijk is uiteraard ook besproken. Plaatselijk
hebben we daar geen invloed op, in de ledenvergadering komen we hierop terug.
Joke de Ruiter deelt mee dat ze per 1 januari 2020 stopt met haar activiteiten t.b.v.
de Regenboog. We vinden het jammer maar hebben begrip voor haar besluit. Echter
legt dit meer druk op Nel nu ze alleen de eindredactie van de Regenboog heeft.
Bij deze dus een oproep, wie is er taalkundig onderlegd en kan teksten corrigeren?
De invulling van de vrijwilligersmiddag kwam ter sprake en is geregeld. We spraken
de hoop uit op een gezellige middag met elkaar, als dank ook voor de inzet van
velen.
Ook de algemene ledenvergadering kwam ter sprake en net als vorig jaar houden we
deze weer gezamenlijk. De uitnodiging daarvoor stond in de vorige Regenboog.
Namens bestuur, Jan van Beek

Nieuwjaarsbijeenkomst

H



et bestuur wil u graag uitnodigen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst waar we
elkaar een goed en gezond nieuwjaar kunnen wensen. Deze zal worden
gehouden in Maria-Oord, Hortensialaan 30. Vanaf 14.30 uur staat de koffie/
thee met iets lekkers voor u klaar. Uiteraard hebben we ook nog iets meer te bieden.
We hebben de stadsdichters van Zeist bereid gevonden ons te laten genieten van
mooie gedichten. We hopen dat we velen van u mogen ontmoeten, we maken er een
gezellige middag van. Hartelijke groet en graag tot 16 januari.
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Contributies 2020

O

• de contributie voor PCOB-leden
voor 2020 voor het overige gelijk te
houden in overeenstemming met de
gelijkblijvende contributieafdracht
aan het Landelijke Bureau.
Hierdoor wordt het voorstel voor de
contributie 2020 (inclusief opslag voor
verzending Magazine):
• voor KBO-leden: € 45,50 voor echtparen/samenwonenden en € 29,30
voor alleenstaanden;
• voor PCOB-leden € 58,50 voor echtparen/samenwonenden en € 35,50
voor alleenstaanden.

p het moment dat de kopij voor
deze Regenboog wordt samengesteld moet de gezamenlijke
algemene ledenvergadering nog plaatsvinden. De contributies 2020 voor KBOZeist en PCOB-Zeist moeten dus op het
moment dat ik dit schrijf, nog door de
leden van beide bonden samen met de
begrotingen 2020 worden vastgesteld.
Het bestuur van KBO-PCOB-Zeist stelt in
de algemene ledenvergadering voor, op
grond van streven naar kostenbeperking
voor de leden en verdere uniformering
in administratie:
• de contributie voor KBO-leden voor
2020 – ondanks de hogere contributieafdracht aan KBO Prov. Utrecht en
Unie KBO - gelijk te houden aan die
van 2019;
• de postverzending van de acceptgirokaarten aan PCOB-leden te stoppen, waardoor de bijdrage van €1,00
per verzendadres vervalt;

In januari 2020 zullen zowel de KBO-leden als de PCOB-leden bij de Regenboog
de contributienota c.q. de acceptgirokaart ontvangen voor de betaling van de
contributie 2020.
Gerard van Keeken
Financiële Administratie KBO-PCOBZeist

Vakantieweek 2020
Luyksgestel

N



a een geslaagde reis naar Gaasterland vorig jaar, organiseert
de PCOB-Driebergen-Rijsenburg,
voor 2020 een reis naar Luyksgestel in
Noord Brabant.
Er is gekozen voor 'Hotel de Postelhoef'
in Luyksgestel. Een prachtig drie sterren
hotel in het mooie Noord Brabant.



De reis is bedoeld voor mensen die voor
zich zelf kunnen zorgen. Er gaat geen
verpleging mee. Als u bij het lopen een
rollator nodig heeft, is dat helemaal
geen probleem. U verblijft samen of
alleen in een prachtige één of twee
persoonskamer, inclusief ontbijt, lunch
en diner.
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inschrijfformulieren en informatie kunt
u terecht bij Corma en Gijs Schaap,
Uilenkamp 58 3972 XS Driebergen- Rijsenburg. Tel. 0343-512 902. E-mail
gijsencormaschaap@casema.nl.

Drie halve dagtochten, alle entreegelden, de fooien, de reisbegeleiding en
ook de heen en terugreis met de bus is
bij de prijs begrepen. De drankjes die
u zelf bestelt, moeten bij vertrek afgerekend worden. De prijs voor een twee
persoonskamer bedraagt dit jaar slechts
€ 670,- p.p., voor een één persoonskamer € 740,-. De prijzen zijn inclusief de
BTW en exclusief een annuleringsverzekering.
Wij nodigen u van harte uit om aan
deze reis deel te nemen. Uiteraard geld
deze uitnodiging ook voor de KBO leden.
U dient zich zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk voor 1 maart 2020 aan te
melden.
De reisleiding is dit jaar weer in handen van Corma en Gijs Schaap. Voor

Wat vindt u belangrijk
voor uw toekomst?

I

n de workshopreeks 'POWER Veerkracht op leeftijd' verkennen ouderen met
elkaar keuzes voor de toekomst. Ze bekijken hun huidige situatie en wat ze in
de toekomst willen. Daarbij inspireren ze elkaar. In vijf workshops komen de
thema’s lichaam & geest, sociale contacten, materiële situatie, arbeid & activiteiten
en waarden & inspiratie aan bod. Na de workshops blijven sommige deelnemers
elkaar treffen in een POWER-kring.
Al meer dan zestig ouderen namen naar tevredenheid deel aan deze door de projectgroep POWER van Gilde Zeist begeleidde workshops. Op donderdag-middag 30
januari of 13 februari 2020 kunt u -gratis-kennismaken met de inhoud en begeleiders
van de workshops.
Plaats: Maria-Oord, Hortensialaan 30B, Zeist. Data workshops: 12 en 19 maart, 2, 9,
en 23 april 2020 telkens van 13.30-16.30 uur eveneens in Maria-Oord. Kosten zijn
€ 50,-. Aanmelden voor informatiebijeenkomst en/of workshops bij info@gildezeist.nl
06 319 957 48 of via Hennie de Boer 06 292 352 41.
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Afscheid van Joke de Ruiter als
medewerker van de Regenboog



D

it is de laatste Regenboog waaraan Joke de Ruiter haar bijdrage heeft
geleverd. Vanaf het begin van de uitgave van ons gezamenlijk magazine
is zij betrokken geweest bij de uitvoering hiervan. Joke was zeer kritisch
op de grammatica en alle taal- en stijlfoutjes werden door haar uit de teksten
gehaald. Joke heeft al eerder aangegeven dat zij er mee wilde stoppen maar
daar kwam steeds niets van door allerlei omstandigheden. Maar nu heeft ze
gezegd dat zij er definitief mee stopt. Als redactie en bestuur van KBO-PCOB
willen we Joke heel erg bedanken voor haar inzet en accuratesse om iedere
keer weer de uitgave van ons mooie magazine mogelijk te maken. We zullen het
vanaf nu zonder jou moeten doen, Joke, en dat vinden wij heel jammer maar
we waarderen heel erg dat je het zo lang hebt vol gehouden. Nogmaals hartelijk
dank voor jouw inzet en wij wensen jou nog een mooie tijd toe.
Namens het bestuur en alle leden van KBO-PCOB Zeist,
Nel de Niet-Verwoerd en Lia van Dijk
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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 dec. - feb. '20
2 dec. 15.00 uur
6 dec. 10.00 uur
16 dec. 15.00 uur
19 dec. 10.30 uur
3 jan. 10.00 uur
16 jan. 14.00 uur
20 jan. 15.00 uur
6 febr. 10.00 uur
7 febr. 10.00 uur
7 febr. 14.00 uur

Film: Judy
iPad Café
Film: Pavarotti
Advents-/Kerstbijeenkomst
iPad Café
Nieuwjaarsbijeenkomst
Film: April. May en June
Start iPadcursus
iPad Café
Start 2e iPadcursus



Filmhuis Figi
Rozenstraat 20
Filmhuis Figi
Austerlitz
Rozenstraat 20
Maria-Oord
Filmhuis Figi
Rozenstraat 20
Rozenstraat 20
Rozenstraat 20

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

Het eerste kerstfeest

Filmhuis Figi
Vanaf januari 2020 is er nog maar één film op de maandagmiddag, de 3e maandag
van de maand. 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.

Op het eerste kerstfeest brandden er geen kaarsen,
maar als feestverlichting was er wel die ene ster.
Er werd geen speciaal kerstconcert gegeven,
hoewel, die engelenzang, die hoorde je van ver!
Op het eerste kerstfeest versierde men geen bomen,
er was ook geen bijeenkomst in de kerk.
Hoewel, die herders gingen toch aanbidden,
een kerstnachtdienst dus, zomaar onder ’t werk.
Op het eerste kerstfeest gaf men geen cadeautjes,
relatiegeschenk, banket of flessen wijn.
Of toch misschien? God gaf aan zijn relaties
Zijn eigen Zoon, die middelaar wou zijn.
Na ’t eerste kerstfeest is er niet veel veranderd,
nog steeds weerklinkt hier de engelenzang.
En het cadeau, Gods grote kerstaanbieding?
Die geldt nog steeds voor ieder, levenslang!
Ina van der Beek

