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Redactioneel

H

ierbij ontvangt u weer een goed gevulde Regenboog met een aantal interessante activiteiten.
We zijn het jaar gezellig begonnen met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. De zaal van Maria-oord was goed gevuld. Wethouder Marcel Fluitman heeft
ons verteld over wat de gemeente Zeist doet voor de ouderen. Dat gebeurt in nauwe
samenwerking met b.v. MeanderOmnium, maar ook met KBO-PCOB en ASZ. Regelmatig hebben we als bonden overleg met de wethouder en praten we elkaar bij. In de
pauze kregen we weer heerlijke warme hapjes en een drankje erbij. Na de pauze
trad de stadsdichter Mary Heylema voor ons op. Dat was heel ontspannen en vooral
ook duidelijk met een aantal korte gedichten waarbij ze vooraf uitleg gaf. De aanwezigen hebben het zeer gewaardeerd.
In dit nummer leest u ook weer over een aantal activiteiten die op de agenda staan
voor de komende maanden. Op 3 maart hebben we onze jaarvergadering, u kunt
de uitnodiging hiervoor lezen. U kunt nog meedoen met een iPadcursus of een film
bezoeken in het Filmhuis in Figi. Daar draait overigens vanaf januari nog slechts één
maandagmiddag per maand een film. Op 20 februari vertonen wij zelf in Maria-oord
gratis de interessante docudrama 'Het Langebroec van Kees Linnenbank.
De ondertekening van het manifest: 'Iedereen doet mee', was een speciale gebeurtenis. De gemeente Zeist loopt hiermee, samen met nog een aantal andere gemeenten
in ons land, voorop bij de uitvoering van dit manifest. Dat gaat over het toegankelijk
maken van veel voorzieningen in Zeist voor mensen met een functiebeperking. U
wordt uiteraard op de hoogte gehouden over de activiteiten die hiermee samenhangen.
Eenzaamheid is iets wat ook in Zeist voorkomt. We weten niet altijd wie eenzaam
is of zich eenzaam voelt. Ook daar probeert Zeist iets aan te doen, zie het artikel
'Een tegen Eenzaamheid – Meedoen in Zeist'. We hopen dat dit goede resultaten mag
hebben om eenzaamheid tegen te kunnen gaan.
We hebben ons best gedaan om deze Regenboog weer vol te krijgen.
We wensen u graag veel leesplezier en graag tot ziens op één van de activiteiten.
Mede namens alle bestuursleden,
Nel de Niet-Verwoerd
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IEDEREEN
DOET MEE!

O

Met het actieprogramma Eén tegen
eenzaamheid (gestart in 2018) wil de
overheid de trend van eenzaamheid
onder ouderen in Nederland doorbreken. De uitvoering ligt vooral bij lokale
gemeenten, als primaire verantwoordelijke voor de Wmo 2015. Op dit moment
wordt samen met lokale partners een
aanpak ontwikkeld om eenzaamheid
tegen te gaan.

ngeveer de helft van alle Nederlanders geeft aan zich eenzaam
te voelen. Bij ouderen boven de
75 komt eenzaamheid nog veel vaker
voor. Nu zijn het zo’n 700.000 ouderen.
En als we niets doen, zijn dat er in
2030 meer dan 1 miljoen! 56% van de
75+ers in de gemeente Zeist voelt zich
eenzaam en 45% van de volwassenen.
Ca. 11 % van de volwassen en ouderen
voelt zich ernstig eenzaam. Voor deze
cijfers geldt dat dit iets boven het
gemiddelde in Nederland ligt. We weten
dat eenzaamheid ook onder jongeren
voorkomt, maar daar zijn geen lokale
cijfers van bekend.
Veel mensen voelen zich dus weleens
eenzaam, dit hoort bij het leven. Vaak
gaat dat gevoel vanzelf over. Anders is
het als eenzaamheid aanhoudt. Dan kan
het leiden tot serieuze gezondheidsproblemen zoals depressie, alcoholverslaving, slaapstoornissen en hart- en
vaatziekten. Het is daarom belangrijk
om eenzaamheid te voorkomen en te
verminderen.

Op 3 oktober 2019 is de aanpak in Zeist
van start gegaan met diverse activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid. Ook
is een symposium voor professionals
gehouden. Dit heeft veel kennis over de
oorzaken van eenzaamheid opgeleverd
en wat nodig is voor een goede aanpak.
Door het taboe op eenzaamheid praten
mensen liever niet over hun gevoelens
van eenzaamheid. Het vinden van mensen die op het punt staan te vereenzamen is ook niet eenvoudig. Bovendien
zien mensen er vaak tegenop om op
eigen initiatief hulp te zoeken. Gebrek
aan eigen regie en sociale vaardighe-
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den spelen hierbij een rol. Daar staat
tegenover dat medewerkers van allerlei
organisaties, en ook familie, kennissen,
collega’s en buren dagelijks in contact
komen met mensen die een hoog risico
hebben om te vereenzamen.
Maar mensen weten vaak niet wat ze
eraan kunnen doen en hoe ze eenzaamheid bespreekbaar kunnen maken. En
dat leidt ertoe dat er dan geen tijdige
ondersteuning wordt gegeven en mensen soms verder vereenzamen.
Om bovengenoemde reden heeft het
College besloten een 'Signaalpunt
tegen Eenzaamheid' in te richten.
Met het signaalpunt kan gericht worden
ingezet op eenzaamheidbestrijding. Het
is een manier om het signaal direct in
actie om te zetten. Iedereen kan mel-

den. Partijen binnen zorg en welzijn,
inwoners, maar denk bijvoorbeeld ook
aan wat minder voor de hand liggende partijen zoals een dierenwinkel,
apotheek of huismeesters. De signalen
komen terecht bij welzijnsorganisatie
Meander Omnium die standaard op huisbezoek gaat. Meander Omnium heeft
veel kennis en ervaring om eenzaamheid tegen te gaan. Indien nodig worden
andere organisaties betrokken of als er
meer aan de hand is bijvoorbeeld het
Sociaal Team. De gemeente is van plan
om hier in maart mee te starten. Hoe
het precies werkt wordt nog bekend
gemaakt.
Voor meer informatie over de aanpak
tegen eenzaamheid kunt u kijken op
www.zeist.nl/eenzaamheid

Zeist ondertekent manifest
'Iedereen doet mee!'

O

p dinsdag 14 januari om 19.15 uur ondertekende wethouder Laura Hoogstraten namens het college van burgemeester en wethouders het manifest Iedereen doet mee!. Dit deed zij samen met vertegenwoordigers van het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ), de LFB, de ouderenbonden (KBO-PCOB en
ASZ) en onze kinderburgemeester Melief Winter.
Laura Hoogstraten: "De afgelopen periode hebben we met elkaar al veel stappen
gezet om Zeist toegankelijk te maken voor iedereen. De raad heeft in juli 2019 de
Inclusie-agenda vastgesteld. Daar geven we als gemeente uitvoering aan. Maar er is
nog een wereld te winnen. Dat kunnen we niet alleen als gemeente. Het ondertekenen van dit manifest is weer een extra bevestiging van de noodzaak en een oproep
aan ons allemaal om de schouders eronder te zetten."
Lees verder >>>
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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.

Concreet werken aan een inclusieve samenleving
Zeist zit niet stil waar het gaat om werken aan een inclusieve samenleving. Vrijdag
10 januari werd de expositie 'Seeing the unseen' geopend in Figi. Een fotografieproject van blinde, slechtziende en ziende jongeren samen. Donderdag 16 januari werd
het Zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid uitgereikt aan het Politiebureau Zeist.
Aan het gebouw zijn diverse aanpassingen gedaan, zoals een leuning bij de trap van
de entree, markeringen op de deuren, aanpassingen in het toilet, stoelen met armleuningen en extra ruimte voor rolstoelgebruikers in de spreekkamer. Het is het eerste politiebureau in het land dat dit keurmerk ontvangt. En als gemeente werken we
hard aan bijvoorbeeld onze fysieke, maar ook digitale toegankelijkheid. Dat houdt in
dat informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking.
Laura Hoogstraten: "Dit soort acties stemt hoopvol. De Zeister samenleving is zich
ervan bewust dat het nodig is om aan iedereen te denken. Deze acties laten zien dat
rekening houden met elkaar helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn."
Voorbeeld voor andere gemeenten
Met de ondertekening dragen de gemeente Zeist en genoemde partners uit dat zij
actief werken aan het VN-Verdrag Handicap. Om er zo voor te zorgen dat iedereen,
dus ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid, mee kan doen in de maatschappij. Het ondertekenen van het manifest is ook een voorbeeld richting andere
gemeenten dat het mogelijk is aan een inclusieve gemeente te werken. Met de
deelname van Zeist hebben 46 van de 355 gemeenten het manifest inmiddels onderschreven.
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Gratis iPad cursus
voor senioren - 1

N



Voor deze iPad cursus in november
meldden zich weer 30 deelnemers aan.
Voor deze deelnemers werd er op 12 en
19 december nog een herhalingscursus
gegeven met eigen iPad.

a de succesvol verlopen iPad
cursussen in 2018 met 65 deelnemers zijn we in 2019 verder
gegaan met 3 cursussen voor digibeten
met onze leen-iPads en leden met een
eigen iPad. (De Opfris cursus) In totaal
28 deelnemers hebben deze cursussen
gevolgd in het Parochie Centrum Emmaus Rozenstraat 20.

In totaal zijn dus in 2019 98 digibeten
bekend geraakt met een iPad en het
digitale verkeer en 8 iPad gebruikers
hebben hun kennis van de iPad kunnen
verbeteren. We beschikken nu als iPadteam van KBO-PCOB-ASZ en de gemeente Zeist over 30 iPads. We willen graag
in 2020 beschikken over 40 iPads. We
kunnen dan in twee dagen 40 digibeten
de basis iPad kennis over brengen.
Het iPad-team van KBO-PCOB-ASZ en
de gemeente Zeist bestond in 2019uit
Peter van der Arend cursusleider/
coach/docent, Peter Cornelissen coach/
docent, Cecile Teuwen coach, Emmy
Janssens, Hans Burgmans, Mary Delorme, Paul Verheijdt, John Mak, Raghild
Teernstra en Miep Nootebos als coaches.
Ons koffie/thee catering team bestond
uit Ineke Reijven, Piet Poelsma en Bob
van Doesburg.
We hebben wel helaas afscheid moeten
nemen van Math Jansen en Klaas Bloem
vanwege gezondheidsredenen.

In augustus hebben de 3 senioren verenigingen met de gemeente Zeist een
iPad cursus georganiseerd voor alle senioren die wel of geen lid zijn van een
vereniging. De Gemeente Zeist ondersteunde deze cursus door het beschikbaar stellen van een subsidie voor de
aanschaf van 10 iPads.
Deze iPad cursus had 30 deelnemers die
na een oproep in de Nieuwsbode binnen
3 dagen was volgeboekt. Ook ontstond
er een wachtlijst waardoor het besluit
werd genomen om in november ook een
iPad cursus in samenwerking met de
gemeente Zeist te geven.

Op 13 maart heeft staatssecretaris
Knops met zijn staf de iPad cursus bezocht en zich laten informeren over de
gang van zaken. Aan het eind sprak hij
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Zorg en Welzijn mochten we weer een
aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds voor de aanschaf van 10 iPads om
onze doelstelling te verwezenlijken om
aan 40 deelnemers deze cursus aan te
bieden mede door de ondersteuning van
de Gemeente Zeist. Deze aanvraag werd
in november door SOZW gehonoreerd
met de aanschaf van 7 iPads en dankzij
een gulle gift van de Pensioenverzorgingsorganisatie PGGM te Zeist was het
mogelijk om de laatste 3 iPads aan te
schaffen. Ook gaf PGGM 12 gebruikte
iPads cadeau om weg te geven aan senioren die geen iPad kunnen aanschaffen.
Inmiddels hebben we nu 8 senioren
verrast met een gratis iPad.
Met deze iPad cursus hebben de docenten en coaches ook een bijdrage
geleverd om met de eenzaamheid
beter om te gaan voor onze cursisten.
Vele deelnemers hebben dit bijzonder
gewaardeerd en waren dankbaar dat de
Gemeente Zeist en de seniorenverenigingen hun deze kans bood om even te
ontsnappen aan de eenzaamheid.
In 2020 gaan we voor het 5e jaar met 14
vrijwilligers aan de slag in februari met
40 deelnemers met een leen iPad dankzij de ondersteuning van onze sponsoren
die ik graag nogmaals wil noemen met
name: Stichting Stimuleringsfonds Zorg
en Welzijn Zeist, Pensioenverzorgingsorganisatie PGGM te Zeist, De locatieraad
Emmaus van de Parochie Sint Maarten
en de Gemeente Zeist.

vol lof over de opzet, locatie en samenwerking tussen alle partijen die zich
hiervoor inzetten en uitte zijn verbazing
over de soms hoge leeftijd van de cursisten. Hij heeft een goed beeld gekregen van hoe het ook kan. Ongetwijfeld
krijgt het een vervolg: "Het smaakt naar
meer", waren zijn laatste woorden.

Peter van der Arend
iPad coach/docent/cursusleider
afdeling KBO-PCOB en ASZ te Zeist
en de Gemeente Zeist

Na overleg met dhr. Bodes de Vries van
het Stimuleringsfonds Ondersteuning
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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
zorgorganisatie voor ouderen
in Zeist en omgeving. Charim
biedt liefdevolle 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.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

Gratis iPad cursus
voor senioren - 2

O

m dingen te regelen met banken, overheden, zorgverleners
en webwinkels wordt het steeds
belangrijker dat u om kunt gaan met
een computer, tablet en internet.
De seniorenverenigingen KBO-PCOB en
ASZ bieden daarom in samenwerking
en met subsidie van de Gemeente
Zeist een gratis iPad cursus aan voor
senioren in Zeist. In de cursus leert u
omgaan met een iPad tablet (een kleine
computer) en met het gebruik van het
Internet. Zo krijgt u in vier dagdelen
van twee uur de basiskennis van de iPad
onder de knie. Hiervoor krijgt u een
iPad te leen gedurende een maand.
De cursus wordt uitsluitend gegeven
met de iPad.





Ook zij die geen lid zijn van de seniorenverenigingen kunnen de cursus
volgen.
Aanmelden en informatie kan via Peter
van der Arend: tel. (030) 691 85 35 of
per mail pcm.arend@ziggo.nl.
Wanneer: vrijdagmorgen en -middag
27 maart, 3, 17 en 24 april 2020.
Nog 13 deelnemers kunnen zich hiervoor opgeven. Tijd: van 10.00 tot 12.00
uur of 14.00 tot 16.00 uur.
Op 13 en 20 mei een herhalingscursus
voor de deelnemers met hun eigen iPad
van 10.00-12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Locatie: Emmaus Parochie Centrum
Rozenstraat 20 te Zeist.

Terugblik op
Advents- & Kerstviering

W

e kijken terug op een mooie viering. Het was dit jaar op een andere locatie, namelijk het voormalige RK-Kerkje in Austerlitz. De leden met een
emailadres hebben een indruk kunnen krijgen d.m.v. een digitaal fotoalbum. Overigens staat op de website ook een kleine impressie.
Met bijna 50 leden hebben we veel kerstliederen gezongen, begeleid door Wim
Brunsveld en het kerstverhaal gehoord met een meditatie van dominee Fré van
Roest. Met als tekst: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(Joh.1,14).Tijdens het aansteken van de Menora sprak pastoor Harrold Zemann steeds
een gebed uit, dat te maken heeft met wat ons bezig houdt speciaal in deze tijd van
het jaar. Met het meekrijgen van de zegen sloten we af met het zingen van 'Ere zij
God in den hoge'. Aan de overkant hebben we genoten van een goed verzorgde lunch
in een mooie ruimte, om het gezamenlijke kerstgebeuren af te sluiten. Met dank aan
een ieder, voor deze fijne viering.
Lia van Dijk en Jan van Beek
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Berichten KBO & PCOB Zeist
ZEIST
Overleden
Mw. H. Kuijten-Rekveld
Nieuwe leden
Dhr. J.A.A.M. Sturkenboom, dhr. Bakker
mw. Bakker-Zeldenrust, mw. F.A.M. van
Tuyll-van Serooskerken-Kramer

Overleden
Mw. J.H. van Doorn, mw. M. de RaadBlom, dhr. J.C. van Krimpen
Nieuw leden
Dhr. R.H. van der Meer, mw. T.J. van der
Meer-Stavast

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.

Jaarvergadering KBO-PCOB

O

p 3 maart 2020 willen we weer
onze gezamenlijke voorjaarsvergadering houden. U wordt
hiervoor van harte uitgenodigd. Locatie:
Maria-oord, Hortensialaan 30. Aanvang 14.00 uur. Parkeren achter de St.
Joseph kerk.

De agenda is als volgt:
1 Opening door de beide voorzitters
2 Goedkeuring van de notulen van de
gezamenlijke algemene ledenvergadering van 28 november 2019.
3 Goedkeuring jaarverslag van KBO en
PCOB over het jaar 2019

4



Bespreking en vaststelling jaarrekening 2019 van KBO en verslag van de
kascommissie.
5 Benoeming kascommissie KBO.
6 Décharge aan het bestuur en penningmeester KBO voor het gevoerde
financiële beleid.
7 Bespreking en vaststelling jaarrekening 2019 van PCOB en verslag van
de kascommissie.
8 Benoeming kascommissie PCOB.
9 Décharge aan het bestuur en de
penningmeester PCOB voor het
gevoerde financiële beleid.
10 Rondvraag
>>>
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Pauze
Na het officiële gedeelte wordt u voorzien van een hapje en een drankje.
Daarna komt de heer Dick van de Kamp
een lezing houden over de Zeister verzetsstrijder Cary Stomp.

De uitnodiging, het verslag van de vergadering van 28 november 2019 en het
jaarverslag 2019 worden op de website
gepubliceerd. www.kbo-pcob-zeist.nl
Alle jaarstukken liggen ter inzage/zijn
verkrijgbaar tijdens de jaarvergadering
en zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

Belastingservice

V



anaf het jaar 2001 is de Belastingservice ouderenbonden actief. Leden van
KBO en PCOB kunnen hulp krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte
en het regelen van zorg- of huurtoeslag.
Er is een inkomensgrens om geholpen te worden met het aangiftebiljet: voor alleenstaanden is die € 35.000 en gehuwden/samenwonenden € 50.000. Hiervoor is
gekozen, omdat mensen met een bescheiden inkomen, weinig andere mogelijkheden
hebben voor hulp bij de belastingaangifte.
De hulp is gratis. De belastinginvuller kan wel een kleine onkostenvergoeding vragen
voor bijvoorbeeld reiskosten, portokosten en printkosten. Deze kosten mogen maximaal € 12 per adres zijn en worden contant aan de invuller betaald.
Indien U hulp wilt bij de belastingaangifte kunt u contact opnemen met:
• Dhr. R.Vos, E.Casimirlaan 14, tel. (030) 692 01 62
• Mw. H. Hessing, Nijenheim 11-04, tel. (030) 695 64 26
• Mw. J. den Ouden, Louise de Colignyplein 11, tel (030) 691 96 88
• Dhr. T. Niemeijer, Bachlaan 177, tel (030) 636 47 88
Helaas is de heer J. Bijma, Waterigeweg 82 niet langer beschikbaar als belastinginvuller. We willen hem heel hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet hiervoor.
We willen u er wel op wijzen, dat u zelf
verantwoordelijk blijft voor uw aangifte
en KBO en/of PCOB nooit aansprakelijk
kunt stellen voor de gevolgen van eventuele onjuistheden bij het invullen van
uw aangifte.
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Contributies 2020

B

ij deze Regenboog ontvangt
u als KBO-lid de gebruikelijke
contributienota en als PCOB-lid
de acceptgirokaart. In verband met de
betalingen die in het eerste kwartaal
al gedaan moeten worden, wordt u
verzocht de voor u geldende contributie
2020 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 29 februari 2020, over te maken
naar de bankrekening van KBO-Zeist dan
wel PCOB-Zeist.
In de gezamenlijke algemene ledenvergadering van 28 november 2019 hebben
de aanwezige leden van KBO en PCOB
de respectievelijke contributies voor
2020 unaniem vastgesteld op:
• 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.
Al enige tijd staat het verschil in contributie ter discussie, niet alleen bij
KBO-PCOB-Zeist maar ook bij andere
afdelingen. Hierop hebben wij als KBOPCOB-Zeist echter geen directe invloed.
Het verschil wordt bepaald door de
bijdragen die KBO-Zeist moet afdragen aan KBO Provincie Utrecht en Unie



KBO enerzijds en PCOB-Zeist aan het
Landelijk bureau van PCOB anderzijds,
te weten:
• voor KBO-leden: € 37,50 voor echtparen/samenwonenden en € 21,50
voor alleenstaanden;
• voor PCOB-leden: € 44,00 voor echtparen/samenwonenden en € 27,00
voor alleenstaanden.
De bedragen en de verhouding tussen
de afdracht voor echtparen/samenwonenden en alleenstaanden zijn historisch gegroeid. KBO en PCOB landelijk
zijn op dit moment nog niet van zins
hier iets in te wijzigen.
Het bestuur van KBO-PCOB-Zeist is van
mening dat dit in de nabije toekomst
moet veranderen, maar is hier voorlopig
aan gehouden.
Op basis van wat er overblijft
van KBO-leden € 8,00 c.q. € 7,80
van PCOB-leden € 14,50 c.q. € 8,50
kan KBO-PCOB-Zeist de financiering van
eigen verenigingsactiviteiten - die voor
2020 zijn begroot op € 4400,00 - gelijk
verdelen over KBO en PCOB.
Gerard van Keeken
Financiële Administratie KBO-PCOB-Zeist

Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen.
Toon Hermans
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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 donderdagmiddag 30 januari
of 13 februari 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 telkens van 13.30-16.30 uur eveneens in Maria-Oord.
Kosten zijn € 50,-. Aanmelden voor informatiebijeenkomst en/of workshops bij
info@gildezeist.nl T 06-31 99 57 48 of via Hennie de Boer 06-292 352 41.

Het Langebroeck

D



ocudrama 'Het Langebroeck' gaat KBO-PCOB aan u laten zien
op donderdagmiddag 20 februari in Maria-oord tussen 14.00 en 16.00 uur.
Het docudrama 'Het Langebroeck' is een documentaire met speelfilmfragmenten en is gemaakt door Kees Linnenbank. Kees is de fotograaf en filmer van Slotstad
TV. Er spelen leden van KBO- PCOB in mee en andere bekende Zeisternaren. De film
is in december voor een uitverkochte zaal van Figi vertoond.
De mensen waren enthousiast.
Meer informatie over de film en
de maker is te vinden op www.
langbroekerweteringdocudrama.
nl. Welkom om samen van deze
film te genieten en er over na te
praten.
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Dappere ouderen,
dappere dokters



MerelMedia voor Tijdig praten over leven en sterven met dementie
in Zeist, een pilot van het consortium palliatieve zorg Midden-Nederland
SEPTET en het Netwerk Dementie Zeist.
Tijdig praten over ouder worden en het levenseinde
Impressie bijeenkomst 24 oktober 2019 Gemeentehuis Zeist, Organisatie: NUZO,
Het Bezinningshuis, Unicum huisartsenzorg, ouderenbonden ASZ en KBO-PCOB Zeist.

E

r zijn ongeveer honderd bezoekers in het gemeentehuis in Zeist. Zij kijken
naar de film 'De dappere patiënt' en praten daarna in groepjes verder over
goed ouder worden en spreken over het levenseinde met de huisarts. Dat dit
een gevoelig onderwerp is, blijkt uit de reacties. Deelnemers hebben het relatief
vaak over euthanasie en dementie. Er is ook verontwaardiging over AED’s die 'iedereen maar mag bedienen'. Praten over zichzelf, over de eigen ervaring en de eigen
wensen is ook deze middag best spannend.
Over jezelf en het levenseinde praten is moeilijk
• "We hebben het over praten met de huisarts en hoe belangrijk dat is. Maar feit
is dat sommige mensen daar nogal veel moeite mee hebben. Je moet er wel de
sociale vaardigheden voor hebben, de taal kennen."
• "Ik woon in een woonzorgcentrum en ik merk dat de andere bewoners dit onderwerp mijden, ze praten niet over het levenseinde."
• "Je moet over een drempel heen voor je een afspraak maakt met de huisarts. Om
die drempel te kunnen nemen moet je weten wat je wil vragen. Je voorbereiden
op zo’n gesprek is niet eenvoudig."
• Iemand maakt zich zorgen dat ze teveel ruimte inneemt: "Na zo’n bijeenkomst als
deze zijn we geneigd om een afspraak te maken, maar hebben huisartsen het daar
niet veel te druk voor?"
• "Niet alle huisartsen willen of kunnen er de tijd voor nemen. Dus naast dappere
patiënten moeten er ook dappere dokters zijn."
"Lastig is dat er veel verschillende huisartsen in de huisartsenpraktijk zitten tegenwoordig. Het is moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen, wat wel belangrijk is bij zo’n gesprek."
• "Eigenlijk moet je het er al over hebben als je nog niets mankeert. Maar dan denk
je: Het is nog zo ver weg, dit gaat niet over mij. Terwijl, het feit dat het nog wat
verder van je af ligt maakt het misschien ook juist makkelijker om het over te
hebben."
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• Deelnemers zien dilemma’s: kunnen hun wensen wel vervuld worden als het zover
is? "Wat als je euthanasie wil, maar in een christelijk verzorgingstehuis terecht
komt?"
Waar gaat het eigenlijk om?
Het thema euthanasie komt vaker ter sprake. Iemand reageert daarop: "Ik merk dat
mensen het vaak alleen over euthanasie hebben, maar het gaat om méér. Hoe kan ik
een prettig leven leiden, met wat mij gegund is? Daar gaat het om." Veel deelnemers
zien het belang van een gesprek over je wensen rondom het levenseinde. "Het is belangrijk om je voor te bereiden en om dingen zoveel mogelijk vast te leggen. Het te
bespreken met je familie en je arts. Niet alles is mogelijk natuurlijk, bijvoorbeeld als
je dement bent. Maar het is toch belangrijk om het erover te hebben." | "Het gaat
erom dat je zelf de regie in handen kan houden. Dat jij beslist over jouw leven en
het einde daarvan, en niet iemand die er toevallig op dat moment bij is." | "Het gaat
niet alleen om: hoe sterf je. Maar om: hoe leef je. Er zijn zoveel mogelijkheden, in
elke levensfase. Niet alleen: wat kan er dan níet meer, maar: hoe wil je het wél. Dan
voelt zo’n gesprek over je levenseinde opeens een stuk positiever."
Praten over het levenseinde: hoe doe je dat en wat helpt daarbij?
"Het is goed om elk jaar even met jezelf te zitten en je af te vragen: hoe staat het
ervoor? Wat wil ik? Als je geheugen achteruit gaat of er zijn anderszins grote veranderingen, dan nog vaker." | "Ik ben wat terughoudender, maar ik probeer hier wel
open voor te staan. Mijn nieuwe huisarts heeft meer aandacht dan de oude, dat is
heel fijn. Het helpt heel erg als de arts doorvraagt." | "Misschien kan de praktijkondersteuner een groepje van tien mensen uitnodigen om vragen hierover te bespreken, voordat je een privéconsult met een huisarts aanvraagt." | Hoe gaat zo’n
gesprek dan: "Als ik naar de huisarts ga, onthoud ik niet alles." Dit gesprek moet je
ook met je omgeving voeren: "Ik wil het hier wel met mijn kinderen over hebben." |
"Het is goed om je partner of je kind mee te nemen, die kan je bijstaan tijdens zo’n
gesprek." | "Ik zou er het liefste thuis over willen spreken met mijn huisarts, in mijn
vertrouwde omgeving."
Sommige mensen doen het al
"Mijn man en ik hebben een fantastisch gesprek
gehad met onze huisarts. Maar het heeft wel
onderhoud nodig. Dus we gaan na verloop van tijd
opnieuw, om te praten over ontwikkelingen in
onze gezondheid en wensen." | "Ik maak ieder jaar
in januari een afspraak met mijn huisarts, om te
bespreken hoe het gaat met mijn gezondheid en
wat mijn wensen zijn." | "Ik heb het er met mijn
kinderen over gehad. Ze zeiden: We doen wat u
wil, schrijf het maar op."
- 17 -

lees verder >>>

Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd?
• "Ik voel me wel gemotiveerd om het er weer eens met mijn huisarts over te hebben."
• "Met de dominee heb ik het over mijn begrafenis gehad. Maar er is meer. Daar
heb ik me eigenlijk niet zo in verdiept. Je schuift het van je af als je gezond bent.
Of ik ook echt een afspraak ga maken met mijn huisarts weet ik niet.
Maar ik steek toch wat op van deze bijeenkomst."
• "Ik ben wel een beetje wakker geschud door de film. Als 85-jarige zonder kinderen
en met een klein vangnet ben ik toch best kwetsbaar."
• "Je weet niet wanneer het het juiste moment is. Net als verhuizen naar een ander
appartement. Wanneer zet je die stap? Maar nu hoor ik: doe het ieder jaar. Dat is
een goed idee. Ik denk dat ik binnenkort maar eens naar de huisarts ga."
• "Als je het vastlegt heb je echt een zorg minder en je kinderen ook. Na deze bijeenkomst zijn we misschien van plan er iets mee te doen. Maar daarna ga je het
vooruit schuiven. Dat doe ik morgen wel, denk je. Maar morgen zou te laat kunnen
zijn. Wat als we deze bijeenkomst herhalen over een half jaar?"

- 18 -

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

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 februari - april
6 febr. 10.00 uur
6 febr. 14.00 uur
7 febr. 10.00 uur
7 febr. 10.00 uur
7 febr. 14.00 uur
13 febr. 9.00 uur
17 febr. 15.00 uur
20 febr. 14.00 uur
			
28 febr. 10.00 uur
28 febr. 14.00 uur

Start iPad-cursus
Start iPad-cursus
iPad-Café
iPad-cursus
Start 2e iPad-cursus
Een tegen eenzaamheid
Film: Fishermans friend
Docudrama 'Het Langebroeck'
door Kees Linnenbank
iPad-cursus
iPad-cursus

3 maart 19.30 uur Bestuursvergadering
5 maart 14.00 uur Algemene Ledenvergadering
			Jaarrekening
			 Spreker Dick van de Kamp over de
			 Zeister verzetsstrijder Cary Stomp
6 maart 10.00 uur iPad-café
12 maart 10.00 uur iPad-cursus
13 maart 10.00 uur Herhalingscursus iPad
16 maart 15.00 uur Film: Mi Fida
w
27 maart 10.00 uur iPad-cursus
27 maart 14.00 uur iPad-cursus
2 april
3 april
3 april
17 april
17 april
20 april
24 april
24 april

10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
14.00 uur



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

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

Paasviering		Maria-Oord
iPad-cursus		Rozenstraat 20
iPad-cursus		Rozenstraat 20
iPad-cursus		Rozenstraat 20
iPad-cursus		Rozenstraat 20
Film: Amazing Crace		Filmhuis Figi
iPad-cursus		Rozenstraat 20
iPad-cursus		Rozenstraat 20

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

Filmhuis Figi
Vanaf januari 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.

