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Als ik even terug lees wat ik in het laatste stukje Redactioneel heb geschreven 
over de situatie rond het Coronavirus moeten we helaas constateren dat het  
 er nog niet echt beter op geworden is. Als we onze minister-president Mark 

Rutte horen in zijn persconferenties waar we allemaal vol verlangen naar uitkijken 
worden we steeds weer op de feiten gedrukt: pas op, blijf thuis, was je handen, 
bewaar afstand. Daar worden we nog altijd niet blij van, we voelen ons steeds meer 
alleen, eenzaam en afhankelijk van anderen, vooral de ouderen onder ons die moei-
lijk meer naar buiten kunnen of durven.
 
Al onze activiteiten die we gepland hadden en die u kunt lezen op de laatste pagina 
van de Regenboog van april-mei gaan niet door. Het is niet anders en het is goed dat 
we ons uiterste best doen om de juiste afstand te bewaren hoe moeilijk dat ook is. 
Het is de enige manier om er doorheen te komen en het virus de pas af te snijden.
Gelukkig wordt het wel steeds warmer en de dagen langer, dat helpt mij in ieder 
geval wel om deze tijd door te komen.

We hebben geprobeerd om ook van deze Regenboog weer een mooie uitgave te  
maken. De landelijke KBO-PCOB heeft een informatielijn geopend waar u met al  
uw vragen terecht kunt.  
Er staat ook een kort overzicht in over hulplijnen in Zeist die u kunt bellen in  
bijzondere gevallen, schroom niet om het ook te doen, men wil u graag helpen  
indien mogelijk. U kunt natuurlijk ook altijd een van ons bellen, zie de adressen  
in de Colofon op pag. 2.
Een leuk initiatief is wellicht het meedoen met de wekelijkse landelijke thuisbingo. 
Iedere woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. 

Mochten er in de nabije toekomst toch weer activiteiten gepland kunnen worden dan 
houden we u daarvan op de hoogte in onze wekelijkse Nieuwsbrieven die verzorgd 
worden door Lia van Dijk. We wijzen u ook op het dringende bericht van Lia van Dijk. 

Graag wensen we u weer veel leesplezier. Houd vol en laten we elkaar blijven bellen, 
mailen of een kaartje sturen, dat helpt echt.

Mede namens alle bestuursleden, 
Nel de Niet-Verwoerd

Redactioneel
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• KBO-PCOB speciale Ouderen Infolijn 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur tel. 030- 3 400  
600. De medewerkers van KBO-PCOB 
bieden u graag een luisterend oor. 
Bijvoorbeeld als u wilt overleggen 
over praktische zaken. Of dat u als 
vrijwilliger nog een-op-een-contact 
met leden kunt hebben. Hoe u in 
contact kunt blijven zonder risico te 
lopen. Of gewoon voor een praatje.

• Voor meer informatie over de laat-
ste ontwikkelingen over het  corona-
virus: www.rivm.nl/coronavirus 

• Bezinningshuis via 085-004 30 88 of 
info@bezinningshuis.nl 

• De Luisterlijn: 0900-0767 dag en 
nacht (door iedereen) te bellen voor 
een luisterend oor.

• Het Rode Kruis: 070-44 55 888 voor 
een luisterend oor, praktische tips 
en hulp bij het online boodschappen 
doen.

• De Zilverlijn, belservice voor senio-
ren van het Nationaal Ouderenfonds. 
Ouderen die zich aanmelden voor 
de Zilverlijn, krijgen wekelijks een 
telefoontje van een vrijwilliger. 
Aanmelden kan via 088-344 2000 of 
via de website.

Zie ook pag. 8





Coronacrisis hulplijnen

Lieve mensen,

W e maken met elkaar een moeilijke tijd door. Zo'n crisis als nu heb-
ben we al heel lang niet gehad. We moeten ons leven als het ware 
opnieuw uitvinden, allerlei praktische dingen, hoe regelen we dat 

en hoe vullen we onze dagen? Het plaatst ons allemaal voor allerlei vragen en 
uitdagingen en in onze vereniging liggen eigenlijk alle afdelingsactiviteiten stil. 
En we missen elkaar, want juist nu hebben we elkaar nodig. En gelukkig kunnen 
we contact hebben met elkaar. Laten we elkaar bellen, laten we elkaar brie-
ven schrijven, en dat doen we gelukkig ook al volop. En zo laten we het zien, 
omzien naar elkaar, juist nu.

Dit schreef de Manon Vanderkaa, directeur  
KBO-PCOB. Wij zijn het van harte met haar eens.

Lia
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Vanuit het bestuur - 1 


In de vorige Regenboog hebben we het 
verslag van de ALV-bijeenkomst op 5 
maart jl. opgenomen. Nu blijkt dat dit 

de laatste activiteit is geweest waar we 
elkaar hebben kunnen ontmoeten. De Re-
genboog stond vol met geplande activitei-
ten, helaas het liep anders. De bestuurs-
vergaderingen liggen ook even stil, allen 
behoren we immers tot de risico groep. De 
laatste vergadering was 27 februari, Nel 
kon daar niet bij zijn vanwege een heupo-
peratie. (inmiddels heeft ze gelukkig de 
benen er weer onder). Deze vergadering 
stond in het teken van het nader afspre-
ken en invulling van de activiteiten, toen 
wisten we nog van niks, dan kan er in een 
paar dagen veel veranderen.
Inmiddels zitten we halverwege mei,  
2 maanden verder, wat zijn de vooruit-
zichten? We houden er rekening mee dat 
medio september er weer samenkomsten 
kunnen worden gehouden, in welke vorm 
dat zal blijken.
Met het organiseren van busreizen hebben 
we ook nog de nodige uitdagingen, het 
weer kan dan minder zijn dus zijn binnen 
activiteiten een mogelijkheid, die zijn er 
gelukkig voldoende, maar willen we bij 
elkaar in een volle bus zitten? Graag horen 
we hoe u daar over denkt.
Dan blijkt ook nu met iedere week een 
nieuwsbrief onder redactie van Lia, hoe 
prettig het is als je digitaal vaardig bent 
en over iPad/ tablet, computer of een lap-
top beschikt en zo met elkaar verbonden 
kunt blijven. Ontvangt u geen nieuwsbrie-
ven van het bestuur kijkt u dan op de web-
site daar staan ze ook allemaal. Het kan 
ook zo zijn dat uw emailadres niet juist is.

 
(geef het door aan  
secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl)
In een extra overleg op 12 maart heb-
ben we de toekomst besproken van de 
KBO-PCOB Zeist want dat wordt nu heel 
nijpend nu beide voorzitters eind dit jaar 
aftreden. Lees hierover meer in de bijdra-
ge van Lia van Dijk in deze Regenboog. 
Ander punt was het landelijke proces 
'KBO-PCOB vernieuwd' dat al wat langer 
loopt maar nog niet tot concrete resulta-
ten heeft geleid, de neuzen staan bij de 
provinciale kbo bonden nog niet allemaal 
dezelfde kant op. Corona gooit ook hier 
roet in het eten, nu overleg lastig te orga-
niseren is.
Een punt wat we ook onder de aandacht 
willen brengen is: heeft u de Regenboog 
of het maandelijkse magazine gelezen 
geef het door aan anderen of leg het op de 
leestafel in de woongemeenschap waar u 
verblijft.

Voorlopig moeten we het hiermee doen, 
volhouden, onderstaande tekst zag ik op 
het Kerkelijk Centrum Zeist-West, samen 
gaan we ervoor!

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



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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Vanuit het bestuur - 2 

In deze bijdrage voor de regenboog 
ga ik u meenemen in de zorgen 
welke er zijn in het bestuur van 

KBO-PCOB Zeist.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 
drie bestuursleden van de KBO en twee 
bestuursleden van de PCOB.
KBO Lia van Dijk, voorzitter
 Hanneke van Gameren, lid
 Ineke Reijven, lid
PCOB:  Nel de Niet, voorzitter
 Jan van Beek, secretaris

Ik (Lia van Dijk), heb begin dit jaar al 
aangegeven dat ik eind 2020 ga stoppen 
als voorzitter. Niet omdat ik het niet 
meer leuk zou vinden of geen tijd zou 
hebben, maar omdat het goed is dat 
aan welk bestuurlijk werk, bij welke 
organisatie dan ook, het goed is om te 
stoppen.
Nel de Niet heeft al een aantal jaren 
aangegeven dat zij als voorzitter wilde 
stoppen, maar daar er geen ander te 
vinden was ging zij door.
Echter zij heeft dit voorjaar aan de 
overige bestuursleden laten weten dat 
ook zij eind dit jaar stopt met het voor-
zitterschap.

Met veel inzet hebben wij, de bestuurs-
leden,  gepoogd om bestuursleden te 
werven. Op vele momenten hebben wij 
mensen persoonlijk benaderd. Via de 
Regenboog en bij onze bijeenkomsten 

hebben wij u gevraagd of u ons namen 
van mogelijke bestuursleden zou willen 
doorgeven, dan konden wij in gesprek 
gaan. Het heeft geen kandidaten op-
geleverd. Voor mij voelt dat als falen, 
maar het is zoals het is.

Hoe nu verder?
De drie overblijvende bestuursleden 
hebben te kennen gegeven dat het met 
z’n drieën niet te doen zal zijn om KBO-
PCOB Zeist in de lucht te houden.
De komende tijd zullen wij, als bestuur, 
met elkaar mogelijke scenario’s door-
nemen.
Wij zullen de mogelijkheden onderzoe-
ken van samenwerking/samengaan met 
andere verenigingen zoals ASZ en/of 
andere afdelingen van KBO-PCOB.

De corona crises maakt overleg even 
niet makkelijk in de 1½ m samenleving, 
maar daar vinden we oplossingen voor.

Via de Regenboog en indien nodig via 
tussentijdse informatie zullen wij u op 
de hoogte houden.

Namens Nel, Jan, Hanneke en Ineke
Lieve groet, Lia



start Digi-bel-lijn

Om verspreiding van het corona-
virus te voorkomen geeft het 
RIVM een aantal leefregels. 

Een gevolg hiervan is dat veel senioren 
op dit moment (vrijwel) geen bezoek 
meer ontvangen. Bovendien blijven ze 
zoveel mogelijk thuis. De activiteiten 
waaraan ze meedoen zijn afgelast. 
Er zijn senioren die dit met digitale 
middelen weten te compenseren. Ze 
bestellen hun boodschappen digitaal, ze 
beeldbellen of gebruiken WhatsApp. Om 
dat te kunnen moet je wel digivaardig 
zijn. Dat zijn veel senioren echter niet. 
Tabletcoaches van KBO-PCOB onder-
steunen al enige jaren senioren die de 
digitale weg willen bewandelen. Omdat 
er geen bijeenkomsten zijn waar tablet-

coaches hulp kunnen bieden, worden 
senioren vanaf vandaag ondersteund via 
de Digibellijn. Tabletcoaches die senio-
ren helpen digivaardig te worden en te 
blijven, zullen via de Digibellijn vragen 
beantwoorden en ondersteuning bieden.
Heeft u een vraag over bijvoorbeeld 
beeldbellen of over het gebruik van 
WhatsApp? Bel de Digibellijn en stel uw 
vraag aan een tabletcoach.

De KBO-PCOB Digibellijn is te berei-
ken op maandagmiddag, woensdag-
middag en vrijdagmiddag van 14.00 
– 16.00 uur via telefoonnummer 030 
3400 660.

Rooster Digibellijn  030 3400 660
Maandagmiddagen, woensdagmiddagen en vrijdagmiddagen van 14.00–16.00 uur

dagdeel naam specialiteit

maandag Rob van Beest Apple 
 Peter van der Arend iPad
 Ton Holleboom Apple + Android
 Niek Huigsloot Android (voorkeur) + evt. Apple

woensdag Frans Brinkman Apple + Android + windows10
 Harrie Vaasen Apple + Android
 Wilfried Staelens Apple + Android

vrijdag Frits Janssen Apple (voorkeur) + evt. Android
 Niek Huigsloot Android (voorkeur) + evt. Apple
 Gerard Nettenbreijers iPad, Android telefoon en Windows 10
 (15.00 – 16.00 uur)
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In februari 2020 begon het iPad-team 
voor het 5e jaar aan de iPad cursus 
met leen iPads voor 40 deelnemers 

met als docenten Peter Cornelissen 
en Peter van der Arend ondersteund 
door 13 vrijwilligers. Deze cursus werd 
succesvol afgemaakt en de deelnemers 
kregen in maart nog twee lessen met 
hun eigen iPad. Alleen de eerste les is 
nog gelukt maar daarna moesten we 
stoppen vanwege de RIVM maatregelen.

In april zou de volgende iPad cursus 
beginnen, weer met 40 deelnemers, 
maar het corona virus dwong ons deze 
cursus te verplaatsen voorlopig naar 
september onder voorbehoud van de 
RIVM maatregelen. Alle deelnemers zijn 
hiervan op de hoogte gebracht, met de 
toezegging dat als zij vragen of proble-
men hadden dit telefonisch met Peter 
van der Arend konden bespreken.
In april is hier een paar maal gebruik 
van gemaakt, met name vragen over 
het videobellen en DigiD. Ook was er 
nog een wachtlijst met 20 deelnemers. 
Hiervoor is een iPad cursus voor 40 
deelnemers in november georganiseerd. 
Het iPad team hoopt dat het corana-
virus onder controle komt en dat wij 
ons iPad programma nog gedeeltelijk 
kunnen afwerken.

De doelstelling voor 2020 was 160 
deelnemers maar dat lukt niet meer. 
Het zou heel mooi zijn als we nog 80 

digibeten op weg kunnen helpen. De 
deelnemers van Februari wilden ook 
graag de laatste les met hun eigen iPad 
afmaken. Hiervoor moeten we  nog een 
oplossing  vinden. 

De landelijke KBO-PCOB  is op verzoek 
van o.a. ons iPad team een landelijke 
DigiBellijn opgestart: op tel. nr. 030-
3400 660. Deze DigiBellijn is beschik-
baar op maandagmiddag, woensdag-
middag en vrijdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Hieraan verlenen 9 iPad 
coaches, waaronder ondergetekende, 
landelijk verspreid, hun medewerking. 
Wordt dit een succes dan zoeken we 
nog meer coaches die hun medewerking 
hieraan willen geven.  

In maart 2019 is staatssecretaris Knops 
van Binnenlandse Zaken bij ons in 
het Parochie Centrum op werkbezoek 
geweest om op de hoogte te worden ge-
steld hoe wij met leen iPads digibeten 
op weg helpen in de digitale wereld. 
Vorige week werd ik door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken gebeld met het 
verzoek of ik in Zeist een bezoek van 
hem in Zeist aan een verzorgingshuis 
zou kunnen organiseren. De bedoeling is 
dat hij bij dit bezoek een aantal gratis 
tablets wil overhandigen en wij dan 
hierbij ondersteuning bieden. Na over-
leg met Hans Burgmans en Lia van Dijk 
van de senioren verenigingen en Marcel 
van der Vaart van de gemeente Zeist 

iPad-cursus: hoe nu verder ...

iPad ondersteuning in het coronatijdperk door het iPad Team Zeist

- 9 - Lees verder >>



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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gaan we een voorstel maken voor een 
goede overhandiging van deze tablets. 
De Gemeente Zeist heeft hierbij haar 
ondersteuning aan geboden, die we 
dankbaar hebben aanvaard.

In deze bizarre tijden is het iPad team 
ook bezig geweest met de taartjes actie 
voor senioren van de gemeente Zeist. 
We mochten  50 adressen aanleveren 
vanuit ons iPad bestand en de afdeling 
KBO-PCOB Zeist heeft dit gesponsord.

De bezorging van deze doosjes met 4 
taartjes was een groot succes. Een lid 
van onze Sociëteit verzuchtte dat hij nu 
besefte dat hij tot de bejaarden groep 
behoorde. 

Tot slot hoop ik dat er snel een corona 
vaccin aangemaakt zal worden en dat 
we de draad weer kunnen oppakken 
waar we gebleven waren. 

Peter van der Arend                                                                    

Om dingen te regelen met banken, overheden, zorgverleners, 
videobellen en webwinkels wordt het steeds belangrijker dat je
 om kunt gaan met een tablet en internet. De seniorenverenigingen 

KBO-PCOB en ASZ bieden daarom in samenwerking met de Gemeente Zeist een 
gratis iPad cursus aan voor senioren in Zeist.
 
In de cursus leer je omgaan met een iPad tablet (een kleine computer) en met het 
gebruik van het Internet. Zo krijg je in vier dagdelen van twee uur de basiskennis van 
de iPad onder de knie. Hiervoor krijg je een iPad te leen gedurende een maand. 
De cursus wordt uitsluitend gegeven met de iPad. Je hoeft geen lid te zijn van de 
seniorenverenigingen om de cursus te volgen.
Aanmelden en informatie kan via Peter van der Arend 
telefoon (030) 691 85 35 of per mail pcm.arend@ziggo.nl

Wanneer  Woensdagmorgen en middag 4-11-18-25 november 2020.
  Donderdagmorgen en middag 5-12-19-26 november 2020.
Tijd  ochtend van 10.00 tot 12.00 uur of middag 14.00 tot 16.00 uur.

Op 9-10 en 16-17 december 2020 is er een herhalingscursus voor de iPad-cursus 
Deelnemers met hun eigen iPad van 10.00-12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Waar  Emmaus Parochie Centrum Rozenstraat 20 te Zeist.


4 iPad-cursussen voor senioren



Overleden
Mevr. M.J.H. Wisman- van der Linden
Dhr. N. Missler
Mevr. A. van Oort-Bunte
Mevr. J.P. Hagen-van Dam
Dhr. V.A.M. van der Burg
Mevr. C.W.M. Hofs-Janssen
 
Nieuwe leden
Mevr. J.C.T.H, van Rijn-Versteeg
Mevr. S.J. Westeneng-van Basten
Mevr. G.M. Buitinga

Overleden
Dhr. J. Mulder
Mevr. T.S.L. van Nieuwkerk-Combee
Mevr. A. van der Meer-Koeman

Nieuw lid
Dhr. R. Broekman
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Berichten

ZEIST

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

BOEKEN

Overlijden Vincent van der Burg
Op 29 april is na een heel kort ziekbed, op 75 jarige leeftijd overleden ons KBO- lid 
Vincent van der Burg. Vincent was een echte Zeisternaar zeer betrokken bij het 
wel en wee in Zeist. In en buiten Zeist bekleedde hij tal van maatschappelijke en 
politieke functies. Als KBO-lid kwam hij de laatste jaren geregeld naar de bijeen-
komsten van KBO-PCOB Zeist. Veel werk heeft hij in Zeist verzet in besturen van de 
onze katholieke gemeenschap en andere maatschappelijke organisaties. Tijdens zijn 
werkzame leven is hij o.a. lid geweest van de Tweede Kamer voor het CDA.
Zijn inbreng tijdens vergaderingen sneed altijd hout. Wij wensen zijn familie veel 
kracht toe en Gods Zegen. 'Dat de Engelen hem opwachten in het paradijs.'

bestuur KBO-PCOB Zeist 
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Ook in deze corona periode 
blijft belangenbehartiging voor 
ouderen zeer belangrijk. Wij 

allen hebben ervaren dat de ouderen in 
de verpleeghuizen en het personeel pas 
heel laat de aandacht hebben gekregen 
die zij nodig hadden. Dat was geen 
onwil, maar vooral onwetendheid.
Gelukkig is dat nu aan het veranderen.

In het overleg met het NUZO (Netwerk 
Utrecht Zorg Ouderen) hebben wij 
besproken en geconstateerd dat zorg/
welzijn op afstand bij ouderen en pro- 
fessionals wat meer omarmd lijkt te 
worden.  Maar nooit helemaal vervan-
gen kan worden door warme zorg/wel-
zijn en elkaar ontmoeten. Dus naast het 
er zijn voor elkaar, ook inzetten op: 
'iedere senior aan de iPad'.

Vanuit de ouderen in Zeist is er be-
hoefte om de komende drie jaar toe te 
werken naar een cyclus van onderwer-

pen, thema's op dezelfde manier als in 
het pakket van Samen redzaam.  

Thema's waaraan behoefte is:
1. Gebruik iPad en beeldbellen, 
2. Praten met je huisarts over de laat-

ste levensfase.  Vanuit het perspec-
tief van de oudere en zingeving, 
nieuwe horizon die komt.

3. Voeding en ouder worden: informatie 
over wat voor ouderen belangrijk 
is m.b.t. voeding, ouder worden en 
bewegen.  En vooral hoe ga je om 
met ingesleten patronen. 

Vorm waarin we informatie delen en 
bespreken: interactief, liefst in deze 
corona fase mits veilig, in kleine groe-
pen van b.v. 10 mensen.  Dit betekent 
ook b.v. dat je meer zou kunnen gaan 
werken, met interviews filmpjes van 
professionals, en van oudere tot oude-
re, met de ouderen het gesprek voeren.
Voor meer informatie over ouderen en 
corona zie www.nuzo-utrecht.nl Daar 
vind je de oproep van de NUZO Oude-
rendelegatie aan ouderen en profes-
sionals: wat kan en mag ik vragen als 
oudere? 

Hans Burgmans ASZ en Lia van Dijk 
KBO-PCOB Zeist voerden dit overleg 
met Meta de Graaff NUZO

Samenwerking 
ouderenbonden Zeist en NUZO 
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Geen wederopbouw zonder de mensen 
die dit land hebben opgebouwd!

   

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter van Omroep MAX en Gert-
Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een 
dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij 

ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties hebben een manifest 
gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en 
niemand af te schrijven.

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land 
hebben opgebouwd!
 
Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn 
onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijn-
lijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor hout’ dat door het coronavirus 
wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samenleving en leef-
tijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca. 

We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van deze crisis onder druk is komen 
te staan. We vrezen dat wat nu alleen nog maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan 
worden. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Voor ons 
is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte.
 
Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, zeggen we hier luid en duidelijk: we 
gaan dit land niet opnieuw opbouwen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij 
zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.
 
In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – ongeacht leeftijd – er helemaal bij. 
In de komende periode van heropening mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afge-
schreven.
 
Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, dan gaat het over mensen die onze 
samenleving na de oorlog hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid 
in de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken hebben en die ons land dagelijks 
veel bieden. Het is een kwestie van beschaving om in deze crisis pal voor hen te staan. 

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van ouderen. Al eerder hebben wij 
onze krachten gebundeld en stelden we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen 
hebben daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het opnieuw van belang om onze 
handen ineen te slaan en duidelijk te maken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescher-
ming, perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden.

Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of een kwetsbare oudere nog naar 
de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezond-
heidsrisico - ook voor het personeel - en de kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken die volop 
worden gevoerd, maar dat mag nooit een gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd 
een gesprek mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk leven 
waardevol is.

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ouderen. Er is geweldige zorg in ver-
pleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de 
positie van mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar veilig contact met 
hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven 
aan hun dagen.

Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen. Zij kunnen, mogen en willen 
nog volop bijdragen aan onze samenleving. Dit is het moment om duidelijk te maken dat we bij het zet-
ten van nieuwe stappen niemand zullen achterlaten. Wij roepen iedereen die zich in het maatschappelijke 
en politieke debat mengt op om zich ook uit te spreken: geen wederopbouw zonder de mensen die ons 
land eerder hebben opgebouwd!
 
Manon Vanderkaa, KBO-PCOB    Jan Slagter, Omroep MAX    Gert-Jan Segers, ChristenUnie

MANIFEST

Ouderen bouwden onze samenleving op 
en dragen dagelijks op vele manieren 
bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, 
oma’s, vaders en moeders, broers en 
zussen. Er klinken in deze crisis echter 
steeds vaker pijnlijke woorden over 
onze senioren. Voor de een zijn kwets-
bare ouderen ‘dor hout’ dat door het 
coronavirus wordt gekapt. Anderen 
houden het iets beschaafder en plei-
ten voor een 60-min-samenleving en 
leeftijdsgrenzen bij het heropenen van 
de horeca.

We merken dat de saamhorigheid en 
solidariteit van de eerste fase van deze 
crisis onder druk is komen te staan. 
We vrezen dat wat nu alleen nog maar 
sporadisch wordt geopperd zomaar 
gemeengoed kan worden. Nog even 
en onze ouderen zijn het blok aan het 
been van de rest van de samenleving. 
Voor ons is dat een huiveringwekkende 
en onaanvaardbare gedachte.

Uit de grond van ons hart en op grond 
van alles waarin we geloven, zeggen 
we hier luid en duidelijk: we gaan dit 

land niet opnieuw opbouwen zonder de 
mensen die dit land al eerder hebben 
opgebouwd! Zij zijn nu van onschatbare 
waarde en dragen elke dag bij.

In deze coronacrisis laten we niemand 
in de steek en hoort iedereen – onge-
acht leeftijd – er helemaal bij. In de 
komende periode van heropening mag 
niemand worden voorgetrokken en nie-
mand worden afgeschreven.

Als we het in het maatschappelijke 
debat over onze ouderen hebben, dan 
gaat het over mensen die onze samen-
leving na de oorlog hebben opgebouwd. 
Het gaat over de generatie die onze 
welvaart en vrijheid in de schoot heeft 
geworpen. Ouderen aan wie we zoveel 
te danken hebben en die ons land dage-
lijks veel bieden. Het is een kwestie van 
beschaving om in deze crisis pal voor 
hen te staan.

In ons dagelijks leven maken wij ons 
steeds sterk voor de belangen van 
ouderen. Al eerder hebben wij onze 
krachten gebundeld en stelden we het 
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manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. 
Al onze aanbevelingen hebben daarna 
een plaats in het huidige regeerakkoord 
gekregen. Nu is het opnieuw van belang 
om onze handen ineen te slaan en 
duidelijk te maken dat juist ook nu onze 
ouderen het recht hebben op bescher-
ming, perspectief en op de ruimte om 
waardig ouder te worden.

Natuurlijk vinden er volop ethische 
gesprekken plaats over de vraag of een 
kwetsbare oudere nog naar de Intensive 
Care kan gaan. Natuurlijk moeten we 
bij de bezoekregeling voor verpleeghui-
zen het gezondheidsrisico - ook voor het 
personeel - en de kwaliteit van leven 
afwegen. Dat zijn gesprekken die volop 
worden gevoerd, maar dat mag nooit 
een gesprek tussen jongeren over oude-
ren zijn, maar moet altijd een gesprek 
mét ouderen zijn. En altijd een gesprek 
waarin voorop staat dat elk mens telt 
en elk leven waardevol is.

Als er ergens wordt geleden in deze 
crisis dan is dat zeker ook door ouderen. 
Er is geweldige zorg in verpleeghuizen en 
buurten, maar de eenzaamheid valt veel 
ouderen heel zwaar. Des te belangrijker 
dat de positie van mantelzorgers en 
familieleden zwaar weegt en dat er ge-
zocht wordt naar veilig contact met hun 
geliefden in isolement. Ouderen willen 
niet alleen dagen aan hun leven toevoe-
gen, maar ook leven aan hun dagen.

Dit is het moment om de grote waarde 
van onze ouderen te onderstrepen. Zij 
kunnen, mogen en willen nog volop 
bijdragen aan onze samenleving. Dit is 
het moment om duidelijk te maken dat 
we bij het zetten van nieuwe stappen 
niemand zullen achterlaten. Wij roepen 
iedereen die zich in het maatschappelij-
ke en politieke debat mengt op om zich 
ook uit te spreken: geen wederopbouw 
zonder de mensen die ons land eerder 
hebben opgebouwd!

Goed nieuws. De Nationale Thuisbingo 
gaat door. Niet meer dagelijks, maar 
wekelijks op woensdagochtend van  

11.00 tot 12.00 uur. De uitzending is dan  
zoals altijd te volgen via de website
www.denationalethuisbingo.nl

De Nationale ThuisBingo is een online bingo speciaal voor ouderen, maar ieder-
een mag meedoen. Meespelen is helemaal gratis. Alle winnaars worden na de 
uitzending gebeld door een team vrijwilligers van KBO-PCOB. 

Heeft u niet gewonnen, maar wel behoefte aan contact? Op de website 
www.denationalethuisbingo.nl kunt u aangeven dat u graag gebeld wilt worden 
door een vrijwilliger van KBO-PCOB. Druk op de Bel Mij-button tijdens de bin-
go-uitzending. Wij doen ons best om iedereen binnen 1 dag terug te bellen.
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Thuisarts Brenda Ott heeft bij de themabijeenkomst Dappere Patiënt,  
Dappere dokters verteld hoe belangrijk het is, om een gesprek met uw  
huisarts te voeren over uw wensen aan het eind van uw leven.

Op Thuisarts staat nu een nuttige keuzehulp die is opgesteld door ACP onderzoekers 
van Erasmus MC. Het is een mooi middel om een ACP-gesprek met je naaste(n),  
je vertegenwoordiger en met je (huis)arts voor te bereiden.
Tijdens onze bijeenkomsten gaven ouderen aan graag het gesprek te willen voorbe-
reiden voordat ze naar de huisarts gaan. Daarom goed om deze keuzehulp verder 
onder de aandacht te brengen! Wij voldoen graag aan het verzoek van Brenda Ott.
www.thuisarts.nl/keuzehulpen/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling

Blijf de huisarts raadplegen bij klachten waar u zich zorgen over maakt. Ga niet 
langs, maar bel! Huisartsen doen zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbel-
len. Als het echt nodig is, vraagt de huisarts u om langs te komen. En om de 

wachtkamer zo leeg mogelijk, te houden, plannen ze minder patiënten in.
De huisartsen houden op één locatie in Zeist een spreekuur voor luchtwegklachten 
die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Zo voorkomen ze dat patiënten 
met het coronavirus naar de 'gewone' huisartsenpraktijk komen. En zo voorkomen we 
samen dus de verspreiding van het coronavirus.

Dappere Patiënt, 
Dappere dokters 

Ga bij klachten naar de huisarts 
ook in Coronatijd!

Bergweg 7

Zeist

 030 6916556 
www.bosdevoetenvriend.nl

Medisch pedicure op afspraak
voor iedere voet een passende schoen




Pas op:
Geld aftroggelen via WhatsApp 
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Beste oud-deelnemer Zomerschool,

Rond deze tijd was u ongetwijfeld al 
weer aan het uitkijken naar het nieuwe 
programma voor de Zomerschool in  
juli 2020. Maar helaas zit ook ons de 
corona-pandemie dwars.
Hoewel we de beslissing daarover zo 
lang mogelijk wilden uitstellen, moeten 
we toch met pijn in ons hart vaststellen 
dat het dit jaar niet mogelijk is een suc-
cesvolle Zomerschool te organiseren.
De zorg voor de veiligheid van onze 
deelnemers en sprekers is niet voldoen-
de te waarborgen in een 1,5 meter sa-
menleving en het is daarnaast ook niet 
zeker dat de ruimtes voor de lezingen 
beschikbaar zijn.
De laatste voorbereidingen voor het 
programma zijn daarom stopgezet en er 
zal geen brochure verschijnen.
We hebben overwogen om het pro-
gramma later in het jaar alsnog uit te 
voeren, maar dat is om vele redenen 

geen haalbare kaart gebleken. Ook voor 
de sprekers die zich voorbereid hebben 
op een passievolle bijdrage is het een 
teleurstelling. Maar de meesten hebben 
gelukkig al aangegeven de geplande 
lezing/cursus met even groot enthousi-
asme in 2021 alsnog te verzorgen. 
Hoewel we natuurlijk teleurgesteld zijn 
dat het dit jaar niet gaat lukken, kijken 
we toch al weer vooruit naar volgend 
jaar, in de verwachting dat het dan wel 
gaat lukken. Dus iets om naar uit te 
kijken. Wij zullen uw gegevens zorgvul-
dig bewaren en zullen u daarover tijdig 
informeren.
Graag bedanken wij u voor uw belang-
stelling in de Zomerschool en hopen u 
volgend jaar weer te ontmoeten.
Het hele voorbereidingsteam wenst u 
veel sterkte en vooral gezondheid in 
deze ingewikkelde tijd!

Hugo Albers
projectcoördinator Zomerschool

Activiteiten Zomerschool
gaan niet door

Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland ziet een 
flinke toename van het aantal aangiftes van WhatsAppfraude. De slachtoffers 
zijn veelal 60-plussers met volwassen kinderen. De cybercriminelen doen 

zich voor als het kind van het beoogde slachtoffer en proberen zo veel geld af te 
troggelen. Het slachtoffer krijgt een WhatsAppje van een onbekend telefoonnummer. 
Reageer daar nooit op! Lees het hele bericht op http://www.kbo-pcob-zeist.nl/
actueel.htm
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Brilmode Zeist

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

KBO-PCOB Zeist
wenst u veel gezondheid!



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

In verband met het Coronavirus  
zijn er voorlopig helaas geen  

bijeenkomsten of activiteiten 
gepland. Nieuwe informatie kunt  
u ook altijd lezen op onze website  

of in de Nieuwsbrieven.
www.kbo-pcob-zeist.nl

 
In plaats van de activiteiten  

kunt u nu genieten 
 van deze zwaan  

met haar nageslacht.


