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Als u deze uitgave van de Regenboog ontvangt is het veertien dagen geleden 
dat dit stukje is geschreven. We konden toen nog niet precies inschatten hoe 
de situatie rond het Coronavirus zal zijn op het moment dat u dit leest. Maar 

op het moment dat ik dit schrijf is de situatie nogal bedreigend. We worden verzocht 
zoveel mogelijk binnen te blijven, alle activiteiten worden afgelast, zelfs kerkdien-
sten zijn er nauwelijks geweest. Kortom, ons land zit op slot. Het is voor ons allen 
een heel bijzondere ervaring waar de meesten van ons niet blij van worden. Vooral 
de ouderen, onze doelgroep, zijn vaak heel alleen en heel afhankelijk van hulp van 
anderen. We hopen dat u toch nog veel contacten via de telefoon, iPad skypen, de 
mail, of via kaarten/brieven hebt gehad en nog heeft. Laten we elkaar niet vergeten 
en voor elkaar bidden om kracht om deze toch wel zware tijd door te komen.
 In deze Regenboog staan ook weer diverse activiteiten aangekondigd. Een aan-
tal gelukkig iets verder in de tijd, zoals de busreizen en de vaartocht met de Fluis-
terboot. Maar de Paasviering stond gepland op 2 april zoals u in de laatste uitgave 
hebt kunnen lezen in de activiteitenkalender. Het bestuur heeft met pijn in het hart 
moeten besluiten, dat deze Paasbijeenkomst dit jaar niet door zal gaan. Als het goed 
is heeft u daarover bericht   ontvangen. We hopen dat u gezegende Paasdagen zult 
hebben.
 Als bestuur zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte proberen te houden via de 
bij ons bekende e-mailadressen of bijeenkomsten wel of niet door kunnen gaan. Maar 
bel of mail ons alstublieft als u vragen heeft of een activiteit wel doorgaat. In het co-
lofon op pag. 2 van de Regenboog kunt u de adressen en telefoonnummers vinden van 
Jan van Beek, Lia van Dijk, Hanneke van Gameren of Nel de Niet, die u kunt bellen.
Voor de iPad cursus kunt u bellen met dhr. Peter van der Ahrend.
 We zijn blij dat we weer drie nieuwe adverteerders er bij hebben gekregen. 
We hebben deze inkomsten hard nodig om de uitgave van de Regenboog te kunnen 
bekostigen. Van 'Tafeltje gedekt' en van 'Weelderen en partners' zijn er artikelen in 
dit nummer opgenomen. Van 'Hulster Massage & Health' verschijnt een artikel in de 
volgende Regenboog.
 Zoals u al lang weet zijn we als besturen van de KBO-PCOB op zoek naar nieuwe 
bestuursleden en voorzitters. Lia van Dijk en ondergetekende zijn aftredend en niet 
meer herkiesbaar. Wij vragen u dringend om u heen te kijken naar mogelijke kan-
didaten voor ons bestuur. Geef ons namen door dan kunnen we hen benaderen. We 
zouden al heel blij zijn als er één persoon opstaat die het voorzitterschap van onze 
besturen zou willen overnemen. U hoeft het werk echt niet alleen te doen, we zijn 
bereid om u de tijd te gunnen om u in te werken. Alstublieft, meldt u aan; we heb-
ben u heel hard nodig.

Mede namens alle bestuursleden,
Nel de Niet-Verwoerd

Redactioneel
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Zoals u heeft kunnen lezen in de 
colofon op bladzijde 2 – anders 
moet u maar even terugbladeren 

– is de tenaamstelling van de bankreke-
ning van KBO-Zeist veranderd.
Tot voor kort was het voldoende het 
juiste rekeningnummer op te geven bij 
betaling. En als in de tenaamstelling 
maar het woord KBO stond was er geen 
probleem. Echter door de steeds strin-
gentere veiligheidseisen bij de banken, 
zoals controle op naam in relatie tot 
IBAN-nummer, benadrukt onze bank de 
juiste tenaamstelling te hanteren, het-
geen u wellicht al heeft ondervonden.
Het bestuur heeft daarom besloten 
voortaan in alle correspondentie, in 
de Regenboog en op de website de 
juiste naam van de bankrekening te 
gebruiken: KATH. BOND VAN EN VOOR 
OUDEREN AFD. ZEIST. 

Voorts is het logo van KBO-PCOB-Zeist 
gewijzigd. Bij het begin van de intensie-
vere samenwerking tussen KBO en PCOB 
in Zeist is een eigen logo ontworpen, 
aansluitend op de nieuwe website.

Kort daarna verscheen er een afwijkend 
logo van de landelijke organisatie KBO-
PCOB, maar het bestuur zag toen geen 
aanleiding afstand te nemen van het 
eigen logo.
Inmiddels hebben veel andere afdelin-
gen van KBO-PCOB het landelijke logo 
overgenomen.
Het bestuur heeft besloten zich hieraan 
te conformeren en voortaan dit logo te 
hanteren:

Daarnaast blijven de huidige logo’s be-
staan voor specifieke eigen publicaties.

Veranderingen 
KBO-PCOB huisstijl

ZEIST
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Berichten 
vanuit het bestuur 

Zoals u hebt kunnen horen en le- 
zen is de activiteit LIEF en LEED 
(PCOB) met ingang van 2020 ge- 

stopt. Het was steeds moeilijker om 
bezoekers te werven en ook is Cock 
Couprie met de coördinatie hiervan 
gestopt. Heel jammer maar het is niet 
anders. Tijdens een bijeenkomst bij 
Cock Couprie thuis, op haar nieuwe 
woonplek, hebben we deze activiteit 
op een gezellige manier met elkaar 
afgesloten. Nel heeft de vrijwilligers/ 
bezoekers bedankt voor hun inzet al die 
jaren, wat toch een stuk verbondenheid 
met elkaar gaf. Cock gaf als afsluiting 
iedereen een mooie roos mee.

Als u ideeën heeft om deze activiteit 
op een andere manier in te vullen, dan 
horen we dat graag. Het gaat om de 
leden van 80, 85, 90 jaar enz. een be-
zoek te brengen of een kaart te sturen. 
Tevens krijgen de huwelijksjubilea de 
aandacht.

In deze Regenboog ziet u ook uitnodi-
gingen voor activiteiten die besproken 
zijn in de laatste gehouden vergadering.
We hebben gemerkt dat in de middag 
een bijeenkomst beter bezocht wordt. 
Hierop zullen we onze activiteiten meer 
gaan richten voor zowel ontspanning als 
op maatschappelijk/ levensbeschouwe-
lijk vlak.

Dan is er de nodige zorg om alles te 
kunnen managen met een beperkt aan-
tal vrijwilligers maar bovenal te weinig 
bestuursleden.

Graag ook wijzigingen van adres, 
e-mailadres, overlijden enz. melden, 
zodat het ledenbestand actueel blijft.

Namens bestuur, KBO en PCOB Zeist
Jan van Beek, secretaris a.i. 

Verslag algemene ledenvergadering
Gehouden op donderdag 5 maart in Maria-Oord Hortensialaan Zeist. Aanwezig 34 
leden; 12 PCOB en 24 KBO. Drie leden hebben zich afwezig gemeld (zie foto's links)

1 - Opening
Lia van Dijk opent de vergadering. Nel de Niet is eigenlijk dit jaar de voorzitter maar 
is afwezig vanwege een heupoperatie.

lees verder >>>



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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2 - Het verslag van de vorige gez. al-
gemene ledenvergadering 28 november 
2019 is goedgekeurd op enkele kleine 
wijzigingen na. ( namen verkeerd  ge-
schreven).

3 - Het jaarverslag over 2019
Is akkoord bevonden door zowel de 
KBO- als PCOB-leden. Dit na een aanvul-
ling en kleine correctie door Peter van 
de Arend.

4 - Jaarrekening KBO
Gerard van Keeken, de administrateur, 
geeft uitleg over de jaarrekening en er 
kon dit jaar ook weer een klein saldo 
aan het vermogen worden toegevoegd. 
(€ 1.367,45)

5 - Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie:  dhr. T. v.d. 
Schoor en mevr. J. de Ruiter, hebben 
de controle uitgevoerd  en benoemen 
de accurate en goede manier waarop 
de administratie wordt bijgehouden. Ze 
stellen voor het bestuur en de penning-
meester van de KBO decharge te verle-
nen voor het gevoerde financiële beleid.

6 - Benoeming kascontrolecommissie 
Mw.. J. de Ruiter en mw. D. Nootebos 
(mw. Baltzer valt af).

7 - Jaarrekening PCOB
Gerard geeft ook hier een duidelijk 
uitleg, de cijfers spreken voor zich. 
Door een goed beleid kan ook de PCOB 
een saldo aan het vermogen toevoegen 
(€ 1.485,16).

8 - De kascontrolecommissie
Mw. J. Kornaat en dhr. D. van de Kamp, 
constateerden een goede en juiste 

uitvoering van het financiële overzicht 
en stellen voor het bestuur en de pen-
ningmeester van de PCOB decharge te 
verlenen voor het financiële beleid.

9 - Benoeming kascontrolecommissie
Dhr. D. van de Kamp en dhr. G. Jonk-
man. Een idee is om de beide kas-
controlecommissies samen de beide 
jaarrekeningen volgend jaar te laten 
controleren. Vraag is of dit wordt goed-
gekeurd door het hoofdbestuur van de 
PCOB.

10 - Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Lia geeft aan dat ze stopt met haar 
werk voor KBO- PCOB met ingang van 1 
januari 2021 en geeft aan dat we plaat-
selijk steeds meer activiteiten met ASZ 
organiseren. Zondag 8 maart is het 
wereldvrouwendag met een bijeen-
komst in het Binnenbos met een Pub-
quiz.

11 - Pauze

12 - Lezing
Dick van de Kamp geeft een lezing over 
de Zeister verzetsstrijder Catharinus 
Stomp, naar wie ook een straat in Zeist 
vernoemd is. Door de goede contacten 
met de familie heeft hij over deze Zeis-
tenaar een boeiend boekje gemaakt dat 
in de boekhandel verkrijgbaar is. Titel: 
'Het boek van de oorlog is nooit uit'.

Jan van Beek,
secretaris a.i. KBO-PCOB
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Hoe geef ik al in mijn derde levensfase (ik ben met pensioen en nog vitaal 
en actief) mijn eigen toekomst zó vorm dat ik in mijn vierde levensfase
 (ik krijg meer beperkingen, ziektes en het verlies van vrienden en gelief-
den dient zich aan) zoveel mogelijk de regie op mijn leven in eigen hand 
kan houden? Dit artikel reikt u zeven punten aan die u mee kunt nemen 
op deze reis uw toekomst in.

Durft u - op tijd - uw eigen 
toekomst vorm te geven?

1 - Durf bijtijds stil te staan 
bij een aantal vragen 
Hier staan wat vragen die u helpen om 
over uzelf en uw toekomstige leefsi-
tuatie na te denken. Heb ik een goede 
woning? Woon ik nog in een buurt die 
geschikt voor mij is? Hoe gaat het licha-
melijk met me? Heb ik misschien extra 
zorg en hulp of hulpmiddelen nodig? Heb 
ik geestelijke, administratieve of financi-
ele zorgen? Heb ik genoeg sociale steun 
om mij heen? Waar verlang ik naar voor 
mijn eigen toekomst? Hoe kan ik ervoor 
zorgen dat ik zo lang mogelijk mijn eigen 
beslissingen kan blijven nemen? Zijn er 
nog meer dingen die belangrijk zijn? Kan 
ik zelf nog iets doen/organiseren om 
mijn leven beter te maken? 

2 - Durf ánderen om hulp 
en support te vragen 
Als de antwoorden op bovenstaande 
vragen u het gevoel geven dat het in de 
toekomst anders moet durft u dan ook 
'simpelweg' om hulp en steun te gaan 
vragen bij anderen? Bij buren, kinderen, 
een goede kennis of bij wie dan ook? 
Want als u die drempel niet over gaat 
zal er niet snel iets veranderen. Pas als 
ú durft te vragen komen deze anderen 

voor u in actie. Wie schakelt u ervoor in? 

3 - Durf uw vermogen 
aan het werk te zetten
De Triodos Bank hanteert de volgende 
slogan: 'Geld moet rollen; u bepaalt zelf 
welke kant op'. Dus hoe zit dat bij u? 
Heeft u alles 'vastgezet' in uw huis of is 
er volop speelruimte? En als u dan volop 
speelruimte heeft, beseft u dan wel dat 
uw vermogen bij de bank jaarlijks slinkt 
vanwege een lage rente en fiscale ver-
mogensheffingen? Dus zou u uw vermo-
gen liever niet aan het werk zetten? En 
waarvoor? Wat wil ik nu het liefste nog 
bereiken? En hoe? 

4 - Durf te dromen van  
uw eigen toekomst
Met de eerste drie punten in gedachten 
breekt dan de volgende fase aan. Durft 
u bewust vooruit te gaan kijken; zowel 
in realistische zin als vol verwondering? 
Durft u te gaan dromen van die toe-
komst; hoe gek, mal en bijzonder of 
apart deze ook mag zijn? Waar draait het 
eigenlijk om in mijn/ons leven? En hoe 
zet ik mijn eigen leven zo goed mogelijk 
voort? Of wil ik nu al het leven van mijn 
kinderen, kleinkinderen of een goed doel 



er mee verrijken? Als uw hart van zoiets 
sneller gaat kloppen dan weet u dat u 
goed zit. Pas als u zover bent kan de 
weg van wens naar werkelijkheid gaan 
aanvangen.

5 - Durf (gezamenlijk) de regie 
op te pakken 
Dus na de vorige fase bereiken we op  
dit moment in ons proces een fase waar-
in al het werk dat bij het vormgeven 
van uw toekomst komt kijken onderver-
deeld moet gaan worden projecten. Per 
project moet worden vastgesteld wie dat 
voor u kan oppakken en hoeveel geld en 
tijd zoiets mag gaan kosten. Wellicht kan 
dit low budget via een kennis of familie 
of moet u hiervoor extern mensen gaan 
inhuren. Een aantal extra punten die 
in de huidige fase van ons proces van 
belang zijn, zijn de volgende. Budget-
teer niet te strak. Het is beter om iedere 
keer meevallertjes te hebben. Plan alle 
projecten in een logische volgordelijk-
heid. Bouw ook hier marges in voor te-
genvallers die tijd zouden kunnen kosten 
opdat vervolgacties niet in het gedrang 
komen. 

6 - Durf ook bij uzelf 
naar binnen te kijken 
Helaas is lijden een vast onderdeel van 
de menselijke natuur. En hoewel wijs-
heid doorgaans met de jaren komt lopen 
heel veel mensen op leeftijd nog met 
veel onverwerkte gevoelens en onaffe 
zaken rond richting zichzelf of richting 
naasten. Het is juist deze dimensie die 
het leven zwaar en moeilijk te dragen 
kan maken. Maar er zijn heden ten 
dage zó veel experts op het gebied van 
heling en traumawerk en er is zó veel 
mogelijk op het gebied van geestelijke 

bijstand, rouw en rouwverwerking dat u 
zichzelf te kort doet als u niet ook deze 
mogelijkheid voor uzelf en uw naasten 
verkent en oppakt voordat de tijd u 
heeft ingehaald. 

7 - Durf de architect van uw vierde 
levensfase te worden en uw moed 
zal beloond worden

Laten we eindigen met een vraag 
Wat doet u na het lezen van dit artikel? 
Want vanaf nu weet u dat u een keuze  
- en nog de tijd heeft - om al tijdens 
uw derde levensfase deze reis naar uw 
toekomstige vierde levensfase aan te 
vangen. Als ú de moed en kordaatheid 
opbrengt om hier werk van te maken 
dan zal dit zich in de toekomst dubbel 
en dwars terugbetalen. Terugbetalen in 
de vorm van een diepgevoelde zielenrust 
en het besef dat u uw leven binnen een 
aantal jaren af, compleet en meer ver-
vuld dan voorheen kunt gaan afronden 
en menswaardig af kunt sluiten. Schroom 
niet en durf uzelf, elkaar, de 'achter-
blijvende' partner of uw kinderen en uw 
naasten dit kostbare cadeau te geven. 
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Helmer van Weelderen; 
oprichter Van Weelderen 
en Partners.  

Wij ontwerpen, plannen en reali-
seren de uitvoering van complete 
ontzorgtrajecten voor mensen op 
leeftijd. Dit doen wij zodat zij de 
regie op hun leven zo lang mogelijk 
in eigen hand  kunnen houden. 
www.VanWeelderenenPartners.nl

Van Weelderen en Partners
Uw co-regisseur bij ontzorgtrajecten



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

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.

www.amandelhof.nl
www.mirtehof.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 

Durft u uw toekomst zelf vorm te geven? 
Van Weelderen en Partners ontwerpt, plant, regisseert en  

realiseert complete ontzorgtrajecten voor mensen op leeftijd.  
Dit doen wij zodat zij de regie op hun leven zo lang mogelijk  

in eigen hand houden.

Van Weelderen en Partners
Uw co-regisseur bij ontzorgtrajecten

Drs. Helmer van Weelderen 
06 409 640 41  |  info@vanweelderenenpartners.nl

vanweelderenenpartners.nl
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Varen met 
de Fluisterboot

Datum donderdag 25 juni
Tijd 14.00 uur tot 16.00 uur
Kosten  € 7,00 pp
Aantal deelnemers: 34 
Vertrekpunt: Excursiecentrum Niënhof, 
Grotelaan 16, 3981 HC Bunnik.
Er is voldoende parkeergelegenheid 
voor fiets en auto.

Pont van Het Landschap
Langs de oevers van de Kromme Rijn 
tussen Utrecht en Bunnik is in 1995 
de palenbeschoeiing verwijderd. De 
oevers zijn glooiend gemaakt en er zijn 
riviereilanden aangelegd. De drassige 
walkanten zijn inmiddels begroeid met 
oeverplanten als zwanenbloem, gele lis, 
valeriaan en kattenstaart. Hier komen 
allerlei vlinders en libellen op af. In de 
oeverbegroeiing broeden talrijke vogels 
en ook het waterleven is veel soor-
tenrijker geworden. Zo vinden vissen, 
slakken, kikkers en kleine waterdiertjes 
als bootsmannetjes en schaatsenrijders 
er leefruimte. Om kennis te maken met 
de rijke natuur langs de Kromme Rijn, 
organiseert Utrechts Landschap tussen  

1 mei en 30 september vaarexcursies 
met de Pont van Het Landschap. De 
excursies beginnen in Excursiecentrum 
Niënhof met een kopje koffie of thee, 
een dvd-presentatie en een toelichting.

De fluisterboot is een open boot zonder 
beschutting en met houten bankjes.
Wilt u met uw kleding daar rekening 
mee houden? Indien het regent, dan wel 
goede regenkleding aan trekken.
Een paraplu is niet zo handig aan boord. 
De organisatie van de vaarten is in han-
den van de Kromme Rijncommissie. 
Dit zijn  actieve vrijwilligers.

Aanmelden door het bedrag voor de 
fluisterboot over te maken op de bank-
rekening NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. 
KATH. BOND VAN EN VOOR OUDEREN 
AFD. ZEIST met vermelding: fluisterboot 
25 juni 2020
Aanmelden en betalen voor 25 mei. 
Inschrijving gaat op volgorde van 
betalingen. Indien 'de fluisterboot' niet 
doorgaat ontvangt u uw geld terug.





Overleden
dhr. J.A.A.M. Sturkenboom, mevr. E.J. 
Oostveen-Baas, dhr. A.C. Grasmaijer 
en mevr. I.J. van Mil.

Vorig jaar overleden maar nog niet 
vermeld in de Regenboog: mevr. T.M. 
Werner en dhr. E.A. Slichter.

Nieuwe leden
Dhr. W.C. Kooijman, mevr. H.P. Kooij-
man – de Graaff, dhr. J.A.E. Wolterse, 
dhr. D.J. Bryan en mevr. L.J.M. de Kock

Overleden
Dhr. H. van de Grift, dhr. F.P. de Haan,
mevr. C.A. Wisse-Groenenberg en dhr. 
G. Menkveld.

Nieuw lid
Mevr. N. de Jong.

Het bestuur wenst de nabestaanden van 
de overledenen veel sterkte bij het ver-
werken van het verlies van een dierba-
re. 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

ZEIST

E-mail KBO-PCOB@

Ongeveer de helft van onze leden heeft een e-mailadres. Regelmatig sturen 
we als bestuur berichten via deze weg naar de leden om zo actueel mogelijk 
te zijn, immers de Regenboog komt eenmaal in de 2 maanden bij u in de 

brievenbus. Het zou mooi zijn als de leden zonder e-mailadres/internet ook snel op 
de hoogte gebracht kunnen worden van belangrijke informatie. Per post is dat een 
kostbare en arbeidsintensieve zaak.
Een optie is dat u van bijvoorbeeld kinderen een e-mailadres opgeeft (of anderen 
waar u veel contact mee heeft) en uiteraard in overleg met hen. Zij kunnen dat prin-
ten en aan u geven of gewoon mondeling doorgeven. Als u op een locatie woont met 
meerdere leden kan het ook op die manier eenvoudig gedeeld worden. Als voorbeeld: 
Het Binnenhof.
Daarnaast zijn een aantal e-mailadressen niet goed doorgegeven. Mocht u dus nooit 
wat ontvangen per mail van het bestuur dan weet u hoe dat komt. Meldt u zich bij 
mij (secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl) d.m.v. een e-mailbericht, dan hebben we 
gelijk het goede e-mailadres van u. Ik ben benieuwd naar de respons.

Jan van Beek
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Bij het ouder worden is een goede 
voeding, samen met beweging, 
belangrijk voor het behoud van 

spierkracht en conditie. Misschien merkt 
u dat u minder ver kunt lopen dan voor-
heen, of dat u meer moeite krijgt met 
dagelijkse dingen? Dit kan te maken 
hebben met uw voeding. Want als eten 
moeilijker wordt, kan dat leiden tot 
tekorten en uiteindelijk tot ondervoe-
ding. Maar wat is nu een goede voeding? 
En hoe kunt u ervoor zorgen dat u in be-
weging blijft? Op onze website vindt u 
informatie en praktische adviezen over 
zowel goede voeding, ondervoeding als 
beweging bij ouder worden.

Zelftests
Hoe weet u of u goed eet en beweegt, 
doe de test! Op onze site vindt u 4 
zelftesten:
1 hoe gezond u eet en hoe het nog be-

ter zou kunnen (Hoe eet ik nu?)

2 wat uw risico op ondervoeding is (Ben 
ik ondervoed?)

3 of het voor u veilig is om te bewegen 
(Mag ik bewegen?)

4 of u voldoende beweegt (Beweeg ik 
voldoende?)

Verder vindt u op deze site onder ande-
re recepten, tips over kookclubs, bood-
schappenservice en maaltijdvoorzienin-
gen. Deze site is een aanrader voor elke 
oudere die de gezondheid van zichzelf 
en zijn/haar partner serieus neemt!

www.goedgevoedouderworden.nl

Als goed eten en bewegen
moeilijker wordt
Elly van Beek, diëtiste

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

GROENVELD
BOEKEN
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Onderstaande  brief is de aan-
leiding geweest om Harry van 
der Molen, Tweede Kamerlid 

van het CDA, uit te nodigen om met 
elkaar in gesprek te gaan.
Wethouder Marcel Fluitman, lid CDA, 
heeft toegezegd deze middag aanwe-
zig te zijn om de discussie te leiden 
en ook met ons in gesprek te gaan.
De leden van CDA Zeist worden ook 
uitgenodigd. Via publicaties in de 
media gaan wij dit onder de aandacht 

van de senioren in Zeist brengen.
Ieder is welkom.
Brenda Emmen, opbouwwerkster in 
Het Binnenbos, is ook zeer betrokken 
bij dit onderwerp en is aanwezig.
Dit onderwerp gaat Nel en mij zeer 
aan het hart.
Welkom deze middag om over dit zo 
belangrijke onderwerp met elkaar 
van gedachten te wisselen.

Lia van Dijk 

Beste Lia, 

Vandaag is het perspectief-rapport over voltooid leven gepresenteerd. Uit het 
rapport van Els van Wijngaarden blijkt dat een groep van 10.000 mensen lijdt 
aan het leven. Niet omdat ze het leven afgerond of ‘voltooid’ vinden. En zeker 
niet in alle gevallen omdat men een hoge leeftijd heeft bereikt, maar omdat ze 
de zin van het leven niet meer voelen. Mensen kunnen immers lijden aan het 
leven. Het CDA vindt dat wij als samenleving de plicht hebben om na te denken 
over hoe we omgaan met mensen die zich eenzaam of overbodig voelen. Staat 
er nog iemand voor je op als je het niet meer ziet zitten?

Het rapport beschrijft dat er een kleine groep van mensen is die volgens huis-
artsen spreekt over een doodswens, bijvoorbeeld door verlies of een exis-
tentieel gevoel van eenzaamheid. Voor een deel van deze mensen is er een 
doodswens die komt en gaat. Naar eigen zeggen neemt de doodswens af als de 
waardering van anderen, humor of een gevoel van eigenwaarde groeit. Allemaal 
zaken die onderstrepen dat we voor ons geluk niet zonder een ander kunnen. 
Het zou veel te risicovol zijn om de optie van levensbeëindiging mogelijk te 
maken als een doodswens bij mensen zo in beweging is. Dat staat ook haaks op 
het idee van de christendemocratie, iedereen is tenslotte van waarde. Dat ben 
je niet alleen als je niemand tot last bent, maar er ‘zijn’ is genoeg omdat je 
mens bent.

Perspectief-rapport 
over voltooid leven 
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De manier waarop we in ons land omgaan met mensen die zich op enig moment 
in hun leven afhankelijk, eenzaam of anderen tot last voelen is een keuze. 
Omgaan met de beperkingen van ouder worden is geen verantwoordelijkheid of 
keuze van de oudere alleen. Dat is een zaak van ons allemaal.

Mensen die lijden aan het leven vragen begrip voor hun situatie of een goed 
gesprek. Begrip krijg je van iemand en een gesprek voer je niet alleen. Niet de 
doodswens moet zozeer centraal staan, maar de vraag daarachter. Hebben we 
de zorg voor ouderen wel echt op orde? Is er naast aandacht voor de fysieke ge-
zondheid ook aandacht voor zingeving? Zeker als je persoonlijke wereld kleiner 
wordt als je bijvoorbeeld niet zomaar meer even de fiets kunt pakken of je niet 
meer elke middag bij collega’s aanschuift. Of niemand hebt om mee te praten.

Daaraan gaat de fundamentele vraag vooraf of we als samenleving mensen niet 
teveel op zichzelf terugwerpen. We zijn collectief gaan geloven in zelfred-
zaamheid. Op eigen benen staan en niet leunend op anderen. Dat beeld is een 
miskenning van hoe we als mensen in elkaar zitten. We zijn van de wieg tot het 
graf afhankelijk van elkaar. Als je ongelukkig bent, licht depressief of simpel-
weg op hoge leeftijd bent, is jezelf redden een hele opgave. Die afhankelijk-
heid beantwoord inderdaad niet aan het moderne maatschappelijke verwach-
tingspatroon. En dan ontstaat druk.

In een vergrijzende samenleving zullen we vaker komen te spreken over de 
waarde van het leven. Over eenzaamheid en zorg. Er is medisch zoveel moge-
lijk. Maar een lang leven geeft ook nieuwe zorgen en uitdagingen. Als we oude-
ren met een doodswens bij willen staan is het ook aan de overheid om daarvoor 
oplossingen te bieden. Maar uiteindelijk is het de voornaamste plicht van onze 
samenleving zelf om met elkaar de kwetsbaren te beschermen. 

Nu ook uit onderzoek blijkt dat we rond het vraagstuk van de doodswens te 
maken hebben met kwetsbare mensen, die in veel gevallen gebaat zijn bij 
aandacht en zorg, kan de enige conclusie zijn: een wet op voltooid leven heeft 
geen nut. We moeten stoppen met praten over voltooid leven en gaan nadenken 
over de zin van het leven.

Harry van der Molen
CDA Tweede Kamerlid

Uitnodiging voor de leden van KBO-PCOB Zeist
Datum: 29 mei 2020

Tijd: 14.00 -16.00 uur 
Plaats: Maria-Oord; parkeren achter St. Joseph Kerk 
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T oen mijn man ernstig ziek werd kwam er veel zorg op mijn schouders terecht. 
Ik kwam eigenlijk niet meer toe aan koken, geen puf en hij at nog maar 
mondjesmaat mee. Gelukkig kookte mijn dochter iedere week extra zodat we 

een voorraad in de koelkast hadden. Wel moest mijn dochter iedere week 120 kilo-
meter rijden om ons deze maaltijden te brengen. Toen hoorde ik via kennissen over 
Tafeltje Gedekt. Ze waren erg enthousiast over deze warme maaltijdservice. Toen 
dacht ik: ik probeer het toch ook eens en dat kon met een Proefpakket. En eerlijk 
is eerlijk: De maaltijden zijn echt vers en zeer smakelijk. Ik vind het ook heerlijk 
dat er elke week weer zo veel nieuwe en diverse gerechten zijn om uit te kiezen en 
dan vooral wat in de supermarkt niet te koop is zoals een Kippenbout met broccoli 
of een sukadelapje. Ook vind ik het fijn te weten, dat als ik een dagje uit ben, mijn 
man toch een gezonde warme maaltijd krijgt gebracht en er even iemand aan de 
deur is geweest voor een praatje. Wij bestellen nu drie warme maaltijden per week. 
De andere dagen kook ik zelf, daar heb ik nu de energie weer voor, maar ik hou het 
eenvoudig, zoals een gevulde soep of een omelet.

Tafeltje Gedekt bezorgt dagelijks tussen 16.00 en 18.30 uur warme maaltijden aan 
huis in groot Zeist, Driebergen, Bunnik en de Utrechtse Heuvelrug. Naast de maal-
tijden is er ook keuze uit soepen, salades en desserts. Speciaal voor de leden van 
KBO-PCOB: bij een proefpakket warme maaltijden ontvangt u gratis desserts. Een 
Proefpakket bestaat uit 3 warme maaltijden op 3 dagen naar keuze persoonlijk aan 
huis bezorgd voor maar € 25,-. Ook kunt u meedoen aan een spaarprogramma. Na 
iedere 15 maaltijden ontvangt u 1 gratis maaltijd voor u zelf of om cadeau te doen 
aan iemand die woonachtig is in het bezorgingsgebied!

www.tafeltjegedekt.nl

Tafeltje Gedekt: 
Culinair en gezonde maaltijden

Bergweg 7

Zeist

 030 6916556 
www.bosdevoetenvriend.nl

Medisch pedicure op afspraak
voor iedere voet een passende schoen




Donderdag 28 mei  
Robèrt van 'Heel Holland bakt' en het Brabants’ leven 

Wist u dat de bekendste bakker van Nederland ook een gastvrije bakker is?  
’s Morgens brengen we een bezoekje aan de winkel van Robèrt van Beck-
hoven. Hij is het goedlachse jurylid van het TV programma Heel Holland 

Bakt. Desembrood, slagroomgebakjes, hazelnootbonbons: alle zoete kunstwerkjes 
zijn verkrijgbaar. Via een 45 meter lange glazen gang krijgt u een kijkje in de bak-
kerij. Als we geluk hebben, is Robèrt zelf ook aanwezig en wie weet ontrafelt u wel 
één van zijn keukengeheimen... 's Middags vrije tijd in Den Bosch om de Sint Jan te 
bezoeken. (Noot Lia: Ik ga mijn best doen om nog een rondleiding voor dit bezoek te 
organiseren; zit niet standaard in het pakket. Kan de kosten iets verhogen)

Verzorging: koffie met gebak van Robèrt - toer Hart van Brabant - koffietafel 
met soep – bezoek basiliek van Oudenbosch. Vertrek: 9.15 uur Zinzendorf-
plein; thuiskomst: 16.30 uur Zinzendorfplein. Aanmelden en betalen voor  
28 april door € 45,50 pp over te maken op de bankrekening  NL91 INGB 0000 
2858 90 t.n.v. KATH. BOND VAN EN VOOR OUDEREN AFD. ZEIST met vermel-
ding: Busreis Robert 28 mei 2020. Inschrijving gaat op volgorde van betalin-
gen. Indien de busreis niet doorgaat ontvangt u uw geld terug.

Donderdag 23 juli
Ontdekkingstocht Biesbosch 

Brabant staat bekend om zijn karakteristieke wisselende landschap van bos en 
hei. Maar niet alleen bos en hei treffen we er aan. Ook het unieke natuurre-
servaat de Biesbosch is Brabant. Eens was de Biesbosch een welvarende polder 

met bouw- en weilanden. De St. Elisabethvloed van 1421 echter verzwolg het land 
en veranderde de polder in een grote binnenzee. Eb en vloed zorgden ervoor dat 
de Biesbosch werd zoals hij nu is. Sinds door het Deltaplan de invloed der getijden 
verdwenen is, is het een waar eldorado voor vele vogelsoorten. De twee uur durende 
ontdekkingsreis, die we ‘s middags met een salonboot maken door een gigantische 
doolhof van brede en smalle kreken,  staat borg voor een avontuurlijke belevenis. 
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, want de Brabantse koffietafel die aan 
boord voor u klaar staat zal zeker smaken. 

aanmelden, lees verder >>

Busreizen KBO-PCOB
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Brilmode Zeist

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

Verzorging: boottocht van 2 uur - koffietafel aan boord – toertocht. Vertrek: 10.30 
uur Zinzendorfplein; thuiskomst 16.00 uur op het Zinzendorfplein.
Aanmelden en betalen voor 23 juni door € 42,50 over te maken op de bankrekening 
NL91 INGB 0000 2858 90 t.n.v. KATH. BOND VAN EN VOOR OUDEREN AFD. ZEIST met 
vermelding Busreis Brabant 23 juli 2020. Inschrijving gaat op volgorde van betalingen. 
Indien de busreis niet doorgaat ontvangt u uw geld terug.



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

SLOOTWEG
LOODGIETERSBEDRIJF  

ZEIST

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk  
tel. 030 695 9000

SANITAIR • CENTRALE VERWARMING
DAKBEDEKKING • ZONLICHTENERGIE



w
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Activiteiten april-juni

In navolging van de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus te beperken zijn alle activiteiten tot en met 6 april geannuleerd.
Op onze website www.kbo-pcob-zeist.nl wordt u op de hoogte gehouden van de 
laatste ontwikkelingen m.b.t. onze activiteiten.

 16 april 10.00 uur iPadcursus Rozenstraat 20
 16 april 14.00 uur iPadcursus  Rozenstraat 20
 17 april 10.00 uur iPadcursus  Rozenstraat 20
 17 april  14.00 uur iPadcursus  Rozenstraat 20
 20 april 15.00 uur Film: Amazing Crace  Filmhuis Figi
 23 april 10.00 uur iPadcursus  Rozenstraat 20
 23 april 14.00 uur iPadcursus  Rozenstraat 20
 24 april 10.00 uur iPadcursus  Rozenstraat 20
 24 april 14.00 uur iPadcursus  Rozenstraat 20
  
 1 mei 10.00 uur iPad Café  Rozenstraat 20
 12 mei 19.30 uur bestuursvergadering  Rozenstraat 20
 13 mei 10.00 uur  iPad cursus met eigen iPad  Rozenstraat 20
 14 mei 10.00 uur iPad cursus met eigen iPad  Rozenstraat 20
 18 mei 15.00 uur Film: De Liefhebbers  Filmhuis Figi
 20 mei 10.00 uur iPad cursus met eigen iPad  Rozenstraat 20
 22 mei 14.00 uur iPadcursus met eigen iPad  Rozenstraat 20
 28 mei  9.15 uur Busreis Robèrt van Heel Holland bakt  Zinzendorfplein
 29 mei 14.00 uur Zin van het leven. 
   Spreker: dhr. H. van der Molen 
   Gespreksleider: wethouder Fluitman Maria-Oord
 
 5 juni 10.00 uur iPad café  Rozenstraat 20 
 22 juni 15.00 uur Film: de Beentjes van Sint-Hildegard
   Johan Nijenhuis  Filmhuis Figi
 25 juni 14.00 uur Fluisterboot  Utrechts Landschap

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.




