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Redactioneel

H

et coronatijdperk hebben we nog niet echt achter ons kunnen laten. Gelukkig mogen we wel weer wat meer maar het bewaren van de afstand wordt
een steeds groter probleem voor de mensen. We gaan ook weer voorzichtig
beginnen met het organiseren van bijeenkomsten. Om te proberen nieuwe bestuursleden te vinden gaan we medio september een bijeenkomst beleggen met de jongere
leden van de KBO-PCOB tot 75 jaar. We hopen dat er een paar enthousiaste leden
opstaan om het bestuur aan te vullen. Het gaat niet om specifieke functies maar
om samen een bestuur te vormen om zo de toekomst van de KBO-PCOB afd. Zeist
te waarborgen. In het artikel 'Samen voor de toekomst' kunt u lezen hoe we één en
ander willen gaan aanpakken.
U treft een artikel aan over trucs die kunnen worden toegepast door oplichters die u
van alles proberen aan te smeren via de telefoon, WhatsApps of SMS berichten. We
raden u aan om dit artikel goed te lezen zodat u voorbereid bent als u door iemand
benaderd wordt op dit gebied. Waarschuw ook vooral vrienden en familie als u er
mee te maken heeft gehad.
De leden tussen 73 en 79 jaar kunnen in het najaar een uitnodiging van hun huisarts
verwachten voor een prik tegen pneumokokken. In het artikel: 'Prik tegen pneumokokken' kunt u lezen wat hiermee wordt bedoeld en wat met deze prik voorkomen
kan worden. Door dit artikel bent u in ieder geval voorbereid op een mogelijke
oproep.
Ook gaan we weer door met het geven van iPadcursussen. Peter van der Ahrend wil
u graag alles vertellen en leren over het gebruik van uw iPad. Het zijn heel leuke,
interessante bijeenkomsten. Wat ook interessant voor u kan zijn is het artikel over
belastingvrij schenken. Notaris Kool kan u hierover alles vertellen en helpen een en
ander goed te regelen.
De redactie van de Regenboog hoopt dat u dit nummer weer met veel plezier zal
lezen. We hebben ons best gedaan om interessante stukken te verzamelen. Dat valt
niet altijd mee, zeker niet in deze tijd waar veel anders loopt dan gebruikelijk. We
hopen dat we weer bijeenkomsten kunnen/mogen organiseren en zullen u daar op
tijd van op de hoogte stellen en u uitnodigen.
Mede namens alle bestuursleden,
Nel de Niet-Verwoerd

-3-

Samen voor de toekomst
van kbo-pcob Zeist!

Z



jonger dan 70 en ca. 90 tussen de 70 en
75 jaar! Een niet geringe groep jonge
leden die KBO-PCOB-Zeist tot een moderne en aansprekende seniorenvereniging zouden kunnen uitbouwen.

oals u in de vorige Regenboog
heeft kunnen lezen zijn wij als
het bestuur van KBO-PCOB-Zeist
sinds enige tijd druk doende om de bestuurlijke ondersteuning van de afdeling
op peil te houden. Tot op heden is dat
nog niet gelukt. Bij ongewijzigde situatie zien wij ons genoodzaakt het landelijk en provinciaal bestuur een voorstel
tot opheffing van de afdeling(en) voor
te leggen. Zo ver mogen we het toch
niet laten komen?

Daarvoor hebben wij overleg gevoerd
met Edward Niessen (Regionaal consulent landelijke PCOB; werkzaam
voor KBO-PCOB) en Marcel Landman
(Secretaris KBO Provincie Utrecht).
Deze heren hebben hun medewerking
toegezegd.

De KBO en PCOB in Zeist zijn afdelingen
met een lange historie, die vanaf 2017
intensief samen werken onder de naam
KBO-PCOB-Zeist en momenteel samen
ca. 675 leden hebben. Het zou toch
jammer zijn als de afdeling(en), die de
diverse besturen in die jaren met liefde
en passie hebben helpen opbouwen,
door gebrek aan vrijwillig kader een
einde zou(den) moeten beleven.
Daarom willen wij overleg gaan voeren
met de Algemene Seniorenbond in Zeist
om te kijken wat intensievere samenwerking kan opleveren.

Edward Niessen: "Graag zou ik als regionaal consulent van de landelijke PCOB
met u en andere jongere leden van KBOPCOB-Zeist van gedachten wisselen over
de toekomst van de afdeling. Samen op
zoek naar een vernieuwende aanpak inhoudelijk, bestuurlijk en organisatorisch - en naar aansprekende nieuwe activiteiten die aansluiten bij de wensen
en de leefwereld van de jongere leden.
Zonder de oudere leden daarbij te vergeten!
Wat mij betreft wordt het een open en
ontspannen gedachtewisseling en brainstorm. Het is belangrijk dat u zich veilig
voelt om vrijuit te denken en te spreken, liefst 'out of the box'. Niet de gewoonten van de vereniging en de afdeling zijn daarbij leidend, maar dat wat
er bij u aan behoeften en ideeën leeft."

Daarnaast willen wij nog een poging
doen om het spreekwoordelijke stokje
aan jongere leden over te dragen die de
afdeling van nieuwe energie en activiteiten kunnen voorzien.
Immers, van de leden zijn ca. 55 leden
-4-

op vruchtbare wisselwerking en werkzame ideeën! Eventuele partner, vrienden,
kennissen of belangstellenden – lid of
geen lid - zijn ook van harte welkom!

Een bijeenkomst hiervoor is gepland in
september. Precieze datum en plaats
worden nog bekend gemaakt in een persoonlijke uitnodiging die de jonge leden
eind augustus / begin september in hun
bus zullen vinden.

Voor nadere informatie kunt u terecht
bij Lia, Nel of Jan (zie colofon voor
email-adres of telefoonnummer).

Wij als bestuur hopen van harte dat u
gehoor zult geven aan de uitnodiging.
Hoe groter de groep, des te meer kans

Bestuur KBO-PCOB-Zeist

Vanuit het bestuur

D



Dit is afhankelijk van de toekomstige
ontwikkelingen. Het ging o.a. over het
maken van nieuwe folders.

insdag 7 juli hebben we weer
fysiek met elkaar vergaderd.
Het vergaderen heeft even
stil gestaan. Zoals alles stil stond. Op
5 maart hielden we een ALV. Daarna
hebben we als bestuur op 12 maart
vergaderd in een kort overleg : hoe ziet
de toekomst van de KBO-PCOB in Zeist
er uit ? Dit was nog net voordat alles op
slot ging en contacten niet meer toegestaan waren.

Het invullen van de Regenboog van eind
juli met informatie is wat lastiger nu er
geen activiteiten zijn.
Regelmatig haakt er een bezorger af
om gezondheidsredenen, maar het lukt
Hanneke nog steeds om nieuwe bezorgers te vinden en daar zijn we heel blij
mee.

Op 23 juni zijn we op 1,5 meter afstand
weer bij elkaar geweest bij het Slot. We
vergaderden samen met Edward Niessen
van de PCOB (regionaal consulent en
projectleider) en Marcel Landman (KBOprovincie Utrecht) . We hebben onze
uitdaging en toekomst besproken en
bekeken welke mogelijkheden er zijn.

We stoppen met het per e-mail sturen
van de Nieuwsbrieven, tenzij er nieuws
is te melden. Ook is er besloten minder
exemplaren van de Regenboog te laten
drukken nu er steeds minder leden zijn.
Het maakt niet veel uit in de kosten,
maar het is zonde van het papier. Het
organiseren van activiteiten ligt nog
even lastig; hopelijk kunnen we in een
volgende Regenboog hier wat meer

Op onze vergadering van 7 juli kwamen
diverse punten aan de orde, die echter
nog niet uitgevoerd kunnen worden.
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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.

De kerst/adventsviering is besproken:
wel of niet plannen? We besloten op
dinsdag 15 december onze kerst-/
adventsviering te houden met aanvullend een lunch in het Dorpshuis van
Austerlitz.

over zeggen al merken we, dat onze
leden niet staan te springen om op een
bijeenkomst te komen. Eigenlijk is dat
hetzelfde als met het bezoeken van
kerkdiensten nu dat weer kan. Velen
hebben een afwachtende houding en
dat is enigszins begrijpelijk.

Dan is er besproken de toekomst van de
KBO-PCOB na 31 december 2020. Verder
in deze Regenboog leest u het exacte
verhaal. De opties, die we bespreekbaar
hebben gemaakt zijn: opheffen (dat is
de makkelijkste weg, maar daar gaan
we in eerste instantie niet voor), meer
samengaan met de ASZ of doorgaan
met een aangepast bestuur en meer
vrijwilligers. Alles ligt open, maar de
ALV in november wordt een belangrijke vergadering waar u uw zegje kunt
doen. Besloten is om een overleg met
de jongere leden onder de 75 jaar te
organiseren o.l.v. Edward Niessen en
Marcel Landman.
Ieder, die geïnteresseerd is in het
onderwerp 'HOE NU VERDER?' is welkom
op de bijeenkomst in september. We
hopen dan veel leden te kunnen ontmoeten en dat Maria-Oord te klein is.

De iPad cursussen staan ook weer gepland: voor november hebben Peter van
de Arend en Hans Burgmans van de ASZ
een veilige omgeving bedacht, zodat
dit weer opgepakt kan worden. Er is
immers een grote achterstand ontstaan.
In de afgelopen periode is wel gebleken
hoe leuk, prettig en belangrijk het is
om digitaal vaardig te zijn.
De vrijwilligersmiddag hopen we op
donderdag 15 oktober te houden. De
vraag was even of we dat moeten doen,
omdat er weinig activiteiten zijn, maar
de bezorgers van de Regenboog hebben toch maar mooi iedere keer hun
werk gedaan. Alle data uiteraard onder
voorbehoud, maar we moeten toch iets
vast leggen.

'Tafeltje Gedekt' - Culinair
en gezonde maaltijden stopt

I



n Regenboog van april/mei heeft een bijdrage gestaan van Tafeltje Gedekt,
alsmede hun advertentie. Helaas kregen wij nu van hen bericht dat zij hebben
moeten besluiten te stoppen met deze warme maaltijdservice.Het is hun niet
gelukt, mede door de coronacrisis, een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren
zoals zij zelf aangeven in hun brief. Verder adverteren heeft dan ook geen zin.
Wij wensen hen veel sterkte toe.
Nel de Niet-Verwoerd
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Berichten
ZEIST

Overleden
Mevr. M.J.G. van Grondellevan Rijswijk
Mevr. P. van Ooijen-van de Herik

Overleden
Mevr. W.M. Strik-Boumans
Dhr. J.H. Nichting
Dhr. G.M. van Rijnsoever
Mevr. J.den Hartog - Gijsbers

Nieuw lid
Dhr. L.A. Thijssen

Nieuwe leden
Dhr. C.J.H. de Graaff
Dhr. G.J.M. Lutterman
Mevr. M.A.J. Lutterman-Muitenman
Het bestuur wenst de nabestaanden van de overledenen veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies van een dierbare.
De nieuwe leden heten we van harte welkom en
wij wensen u een mooie tijd toe bij de KBO-PCOB.

Corona Nieuwsbrief



D

e afgelopen maanden heeft het bestuur u vele extra Nieuwsbrieven toegezonden. Het doel was om in het coronatijdperk contact met de leden te houden,
daar al de geplande activiteiten niet door konden gaan.
In de Nieuwsbrief gaven wij u informatie over corona. U kon er ook tips in lezen en
wij hopen dat u ook af en toe een glimlach op het gezicht kreeg bij grappige of gewoon gezellige informatie. De Nieuwsbrief kwam bij al de leden binnen waarvan het
e-mailadres bij onze administratie bekend is. Ontving u geen Nieuwsbrief, geef dan
uw e-mailadres nog even aan ons door.
Maar… wij gaan stoppen met het u toesturen van de corona-nieuwsbrief. De 1½ m
samenleving is nog niet voorbij. Het corona virus is nog niet weg. Wanneer wij informatie hebben, welke niet kan wachten op een volgende Regenboog, dan sturen wij u
weer een extra Nieuwsbrief toe.
Het was leuk en ook boeiend om een Nieuwsbrief voor u te maken.
Nel, Hanneke, Ineke, Jan en Lia
-8-

De iPad cursus
wordt weer opgestart

V

anuit het bestuur
van de KBO-PCOB
kreeg het iPad
team het bericht dat
de iPad cursussen in
september weer kunnen
worden opgestart met
in achtneming van het
Corona protocol voor de
Rozenstraat 20 en de
iPad cursus. We beginnen
op woensdag 2 en donderdag 3 september van
10-12 uur en van 14 tot
16 uur. We hopen dat de
situatie van het corona
virus zich steeds verbetert, daarom krijgen de

40 deelnemers voor de
september cursus half
augustus de definitieve
bevestiging met het
corona protocol per mail
of per post. Het iPad
team zorgt voor mondkapjes, desinfecteer gel
plastic handschoenen en
schoonmaakdoekjes. Het
iPad team en de deelnemers handhaven ander
halve meter afstand.
Het iPad team gebruikt
hiervoor plastic handschoenen, mondkapjes
en aanwijsstokken. Voor
de deelnemers die om



welke reden dan ook willen afzien van deelname
aan de cursus gaarne
zo spoedig mogelijk uw
afmelding bij Peter van
der Arend: pcm.arend@
ziggo.nl of tel. 691 85
35.
Voor de november cursus
te beginnen op 4 en 5
november zijn er nog
10 plaatsen vrij nl op
5 november donderdag
ochtend of middag.
Woensdag 4 november is
vol geboekt.
Het iPad café gaat weer
open op vrijdagmorgen
4 september van 10
tot 12 uur, Rozenstraat
20 Parochie Centrum
Emmaus en daarna op 2
oktober, 6 november en
4 december.
Hebt u nog vragen dan
kunt u met Peter van der
Arend contact opnemen.
Peter van der Arend
iPad cursusleider
Voorheuvel 25 E, 3701
JA Zeist
Tel. 030 691 85 35
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Liefdevolle (thuis)zorg
uit een christelijke
overtuiging

Van Weelderen en Partners
Uw co-regisseur bij ontzorgtrajecten

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.

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

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

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

vanweelderenenpartners.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

Belastingservice

I

eder voorjaar bieden we weer de belastingservice aan en dat tegen een geringe
vergoeding. Deze zogenaamde Huba's helpen u ook met de aanvraag voor zorg en
huurtoeslag. Men vergeet vaak om dit aan te vragen en laat zo honderden euro's
liggen. De vier belastinghulpen verlenen hun diensten aan leden met een bescheiden
inkomen en die geen andere mogelijkheid hebben voor hulp bij hun aangifte.
De regels zijn niet helemaal duidelijk. Er melden zich ook leden aan met een meer
dan modaal inkomen en met een behoorlijk spaarsaldo. Ook aan hen willen de belastinghulpen deze service geven, echter tegen marktconforme tarieven. Het alternatief
is het commerciële kanaal. Overigens gaat deze service buiten onze verantwoordelijkheid om. De belastinghulpen krijgen wel ieder jaar een opfrissingscursus op
kosten van de KBO en PCOB. Begin volgend jaar komen we hier met duidelijke regels
op terug.
Jan van Beek, secretaris a.i. KBO-PCOB

Belastingvrij schenken

E

r bestaan diverse vrijstellingen voor de schenkbelasting. De bekendste is de
jaarlijkse vrijstelling voor kinderen en kleinkinderen: € 5.515,- respectievelijk € 2.208,-. Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, kunt u hem of haar
eenmalig (in plaats van de jaarlijkse vrijstelling) een bedrag van € 26.457,- schenken. Nog interessanter wordt het als u uw kind, kleinkind, buurman of wie dan ook
een schenking doet ten behoeve van de eigen woning: de vrijstelling bedraagt dan onder bepaalde voorwaarden - maar liefst € 103.643,-!
Een schenking kunt u contant/middels overboeking doen, of u kunt een schenking
'op papier' doen (dit is niet mogelijk voor de € 103.643,- vrijstelling). De schenking
op papier is een uitkomst wanneer uw vermogen met name in een eigen woning zit
en u toch gebruik wilt maken van de schenkingsvrijstellingen. Deze schenking moet
worden vastgelegd in een notariële akte en houdt het volgende in: u schenkt een
bedrag, maar u leent dit bedrag direct terug. U houdt dus de beschikking over het
geschonken bedrag. Er ontstaan een schuld en een vordering (ook zichtbaar voor de
inkomstenbelasting). Over die schuld moet de schenker jaarlijks 6% rente daadwerkelijk betalen aan de begiftigde. Als de schenker overlijdt, behoort tot zijn/haar
nalatenschap een schuld, waarover geen erfbelasting verschuldigd is.
>>>
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Het is belangrijk om bij het doen van de schenking een aantal zaken vast te leggen.
Denk daarbij onder meer aan een uitsluitingsclausule (dit beschermt de begiftigde tegen 'echtscheidingsgevaar') en een bewindbepaling (dit zorgt ervoor dat de begiftigde
pas vanaf een bepaalde leeftijd over het geschonken vermogen mag beschikken).
Laat u vooraf goed adviseren door een notaris over de mogelijkheden en consequenties van het doen van een schenking. Wij staan u graag te woord!
NB: de genoemde vrijstellingen zijn van toepassing in 2020.
Notaris Mr J.A. Kool
Slotlaan 68, 3701 GP Zeist| 030-6916234 | info@notariskool.nl

Pneumokokken-prik



I

n het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is tussen 1941 en 1947 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden
gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken. KBO-PCOB is
blij met het vaccin. Al langer zet KBO-PCOB zich in voor het beschermen van ouderen
tegen diverse ziekten. Manon Vanderkaa, directeur: "Het is een goede zaak dat dit
vaccinatieprogramma van start gaat. Besmetting door pneumokokken kan tot vervelende ziektes leiden. Dat ouderen nu beter beschermd gaan worden, is een positieve
ontwikkeling. Wij zijn blij dat onze lobby hierin heeft bijgedragen".
Vaccinatie voor ouderen van 73 tot en met 79 jaar in najaar 2020
De Gezondheidsraad adviseerde in 2018 om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de
5 jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenprik (dat is op 60, 65, 70 en 75 jarige
leeftijd). De prik werkt 5 jaar en biedt daardoor tot 80 jaar bescherming.
Naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19) schrijft de Gezondheidsraad in april
2020 dat mensen van 70 jaar en ouder sneller en erger ziek worden van zowel pneumokokkeninfecties als van COVID-19. Tegen COVID-19 is nog geen vaccin beschikbaar.
Met een pneumokokkenprik wordt deze kwetsbare groep minder ziek door pneumokokken. Hiermee kunnen zij zo goed mogelijk worden beschermd. Daarnaast kan
op die manier wellicht ook de druk op de zorg zo klein mogelijk worden gehouden.
Daarom en op basis van beschikbare vaccins ontvangen ouderen van 73 tot en met 79
jaar (d.w.z. iedereen geboren tussen 1941 en 1947) een uitnodiging voor de pneumokokkenprik in het najaar van 2020.
- 12 -

Prik is de beste bescherming
Pneumokok is de naam van een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich
dragen zonder er ziek van te zijn. Door
niezen en hoesten komt de bacterie in
de lucht. Als andere mensen die kleine
druppeltjes inademen, kunnen ze
besmet raken. Maar ook door zoenen
of iemand aanraken na hoesten of
niezen, kun je besmet raken. Vooral
jonge kinderen en oudere mensen met
minder weerstand worden ziek door
pneumokokken.
De pneumokokkenprik is de beste
bescherming tegen het krijgen van
een pneumokokkenziekte. De meest
voorkomende ziekte bij mensen van 60
jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende
pneumokokkenziektes zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
Jaarlijks worden 6.000 mensen van
60 jaar en ouder opgenomen met een
ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan
overlijden 900 mensen.
Veilig vaccin
Het pneumokokkenvaccin wordt al vanaf 1983 gebruikt. Ook in het buitenland is er
al veel ervaring met de pneumokokkenprik voor volwassenen. Net als alle andere
vaccins is het pneumokokkenvaccin uitgebreid getest op veiligheid volgens strenge
internationale eisen en veilig bevonden. Een vaccin kan pas geregistreerd en gebruikt
worden in Nederland als er uitgebreid onderzoek is gedaan.
Meer informatie
Bovenstaande informatie is afkomstig van het RIVM. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar deze brief (1) van het RIVM of naar de site van het RIVM (2).
U kunt natuurlijk ook bij uw huisarts terecht.

(1) https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2020/07/
Artikel-pneumokokkenprik-publiek-juni-2020-aangepast.pdf
(2) https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020
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De nieuwste trucs
van oplichters

O

plichters zitten niet stil. Ze
bedenken steeds weer slimmere
manieren om uw geld te stelen.
Zorg dat u de nieuwste trucs kent,
zodat u er niet intrapt.
Via de e-mail
Een bekende oplichterstruc is de
phishingmail, een mailtje dat van de
bank of creditcardmaatschappij lijkt
te komen. De mail roept op om snel
actie te ondernemen, bijvoorbeeld om
zogenaamd een beter beveiligde pas
aan te vragen. Als u klikt op de link in
de mail en inlogt, stelen de oplichters
uw persoonlijke gegevens.
Maar criminelen gebruiken ook de telefoon, WhatsApp en sms om hun slachtoffers op te lichten. Dat gaat bijvoorbeeld op de volgende manieren.
Via de telefoon
Belt iemand u op en stelt hij of zij zich
voor als een medewerker van uw bank?
Kunt u zelfs het telefoonnummer van de
bank op uw telefoon zien? Dat lijkt heel
betrouwbaar, maar toch kan het dan om
bedrog gaan. De zogenaamde bankmedewerker vertelt u bijvoorbeeld dat er
verdachte overboekingen zijn gedaan
van uw bankrekening en dat u er goed
aan doet om uw geld veilig te stellen
op een andere rekening. De 'bankmedewerker' vertelt u hoe u dat moet doen.
In werkelijkheid maakt u daarmee het
geld over naar de bankrekening van de
crimineel. Dit heet spoofing. Wat moet



u doen in zo’n geval? Zeg dat u graag
wilt controleren of deze persoon echt
van de bank is en bel zelf naar de bank.
Een echte bankmedewerker zal dat
heel normaal vinden en niet proberen u
onder druk te zetten.
Via WhatsApp
Vraagt een bekende u via een WhatsApp
bericht om een rekening te betalen?
En ziet u het bekende nummer en
de foto van uw contactpersoon in de
contactgegevens staan? Dan kan het
toch een nepbericht zijn. Een crimineel
heeft dan het WhatsApp-account van
uw contactpersoon overgenomen. Een
bestaand nummer kan door criminelen
worden gekaapt. Het komt ook voor dat
een bekende u een bericht stuurt dat
hij of zij een nieuw nummer heeft. Ook
dat kan een signaal zijn dat het om een
nepbericht gaat. Als u de persoon die u
een bericht stuurt eenmaal vertrouwt,
is er weinig meer voor nodig om u geld
te laten overmaken.
Het is dus verstandig om altijd te controleren of het bericht écht afkomstig is van uw contactpersoon. Bel
hem of haar zelf of op. Kan dat niet,
vraag dan om een gesproken bericht
via WhatsApp, zodat u de stem kunt
controleren. U kunt voorkomen dat uw
WhatsApp-account wordt gekaapt door
een pincode in te stellen. Hoe u dit
doet leest u in het artikel 'Zo gebruikt
u veilig uw smartphone'. *
- 14 -

Via SMS
Heeft u een sms-bericht van de Belastingdienst gekregen, waarin staat dat u
achterloopt met betalen? En krijgt u er
meteen een betaallink bij om uw schuld
af te lossen? Zo’n bericht kunt u het
beste meteen verwijderen. De Belastingdienst stuurt geen herinneringen via
sms. Ook namen van andere organisaties worden misbruikt voor fraude via
sms. Van het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB) bijvoorbeeld. In het bericht staat dan dat u een openstaande
boete heeft. Of van een pakketbezorgingsdienst. U moet dan een bedrag
betalen voordat u een pakketje bezorgd
kunt krijgen. Dit soort sms’jes zijn
altijd nep. Twijfelt u? Neem dan zelf
contact op met de afzender, niet via
sms, maar bijvoorbeeld telefonisch.

* www.ikwoonleefzorg.nl/financien/
zo-gebruikt-u-veilig-uw-smartphone
Nog meer
informatie & voorlichting:
www.consumentenbond.nl/
veilig-internetten
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/
senioren-hebben-steeds-meer-moeite-met-veilig-internetgebruik
Ministerie van Justitie en Veiligheid
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/
phishing
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Zin in een boek?
Kom eens snuffelen:
vele meters boeken in voorraad.
GROENVELD
BOEKEN

Steynlaan 17, Zeist
tel. (030) 692 27 71
info@groenveldboeken.nl

Bergweg 7
Zeist
030 6916556

www.bosdevoetenvriend.nl
voor iedere voet een passende schoen
Medisch pedicure op afspraak

www.groenveldboeken.nl

Brilmode Zeist

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

Keuringen rijbewijs in WSP
De Koppeling Zeist-West

R

ond de leeftijd van 75 jaar moet
iedere bestuurder een medische keuring ondergaan voor de
vernieuwing van het rijbewijs (ook als
u lichamelijk of psychisch niets noemenswaardigs mankeert). Dat moet
vanaf die leeftijd iedere 5 jaar, tenzij
er problemen zijn waardoor de geldigheid van het rijbewijs maar 1 of 3 jaar
is (beginnende dementie of slecht zicht
zijn voorbeelden van zo’n situatie).
Hoewel het CBR (Centraal Bureau
voor de Rijvaardigheid) zegt dat deze
keuringen ook door de eigen huisarts
mogen gebeuren zegt de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst) dat dat
niet zo is: ‘het is behandelend artsen
niet toegestaan om eigen patiënten te
beoordelen op verzoek van een ander,
zoals het CBR. U moet het uitvoeren
van een rijbewijskeuring overlaten aan
een onafhankelijke, deskundige arts.
Wel mag u over een eigen patiënt,
op basis van gerichte vragen en met
uitdrukkelijke toestemming, feitelijke
informatie verstrekken aan de medisch
adviseur van het CBR’, zo staat er op
hun site te lezen.
Voor dergelijke keuringen kunt u bij mij
terecht. Mijn naam is Rik Kaarsgaren.
Ik ben huisarts in Utrecht. Kosten voor
de keuring zijn € 35,- Graag bellen voor
een afspraak op dinsdag of vrijdag (06-



287 010 55). De keuringen vinden plaats
op vrijdag en zaterdag.
Soms valt het me op dat mensen best
zenuwachtig zijn voor de keuring. Ik
snap dat wel: er hangt nogal wat van
af. Maar weet dat het op zich een lichte
keuring is. Bij deze keuring wordt uw
lichamelijke en geestelijke conditie
beoordeeld. Bij twijfel aan de geestelijke vermogens wordt er een extra test
verricht (o.a. geheugen, oriëntatie en
aandacht). Bij de lichamelijke keuring
wordt de urine op suiker getest, de
bloeddruk gemeten en de functie
van het bewegingsapparaat (rug, nek,
armen en benen) globaal beoordeeld.
Ook wordt uiteraard gekeken of u voldoende ziet.
Wat moet u meenemen naar de keuring?
Een identiteitsbewijs, de keuringsformulieren (zie procedure op de site van
CBR), de CBR-formulieren, lijst met
gebruikte medicatie, evt. medische
brieven (bij ingewikkelde medische
problematiek soms handig), evt. andere
handige medische bescheiden als een
diabetesboekje, urine (in overleg) en
€ 35,- contant.
De keuringen vinden plaats op vrijdag
en zaterdag in WSP 'De Koppeling',
De Clomp 19-04, 3704 KS Zeist.
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Massage
geeft ontspanning



De redactie vroeg mij als nieuwe adverteerder in de Regenboog om mij
wat uitgebreider voor te stellen. Daar maak ik bij deze graag gebruik van.

B

egin van dit jaar richtte ik mijn massagepraktijk Hulster Massage & Health
op. Ik behandel mensen in hun thuissituatie op een mobiele behandeltafel,
in de stoel of op bed. Dat zijn met name ouderen. In mijn parttime werk als
fysiotherapeut in Scherpenzeel help ik ouderen beter te bewegen. Daar behandel ik
mensen met Parkinson, na een beroerte of een gewrichtsvervangende operatie. In
Zeist creëer ik met massage bij mensen een plezierig moment van ontspanning.
Gezondheid is altijd mijn passie geweest. Voldoende beweging, een gebalanceerd dieet en goede rust zijn voor mij essentieel gebleken. Helaas is gaan liggen niet altijd
hetzelfde als rust. Pijn, piekeren en zorgen over de toekomst kunnen roet in het eten
gooien en écht uitrusten belemmeren. Stress is niet alleen onplezierig, het heeft ook
invloed op het beloop van bijna elke ziekte. Tijdens mijn werk merk ik dat in deze
coronatijd vooral ouderen moeilijk ontspanning kunnen vinden.

Met ouder worden nestelt spanning zich in het lichaam. Gespannen schouders.
Oppervlakkig ademhalen. Chronische pijn. Massage brengt de aandacht terug naar
het lijf. Het verbetert de doorbloeding van stramme spieren en verlicht pijn. Een
massage eens per maand kan de nodige opkikker geven.
Met mijn mobiele praktijk richt ik me juist op degenen voor wie de reis naar een
behandelruimte niet praktisch is. Denk daarbij aan mensen:
• met hulpmiddelen (wandelstok, rollator, rolstoel, scootmobiel)
• met aandoeningen als dementie of de ziekte van Parkinson en waarbij de mantelzorger al voldoende belast is
• die in een bejaardentehuis, op een zorgboerderij of in een andere instelling wonen en dagelijks worden verzorgd of bedlegerig zijn
Zeker in mijn werk zijn hygiëne en veiligheid nu extra belangrijk. Voor meer informatie over mijn werkwijze of als u een afspraak met mij wilt maken, kunt u bellen of
een e-mail sturen. Ik kom graag eens bij u langs!
Mathijs Hulster
Hulster Massage & Health
06 362 732 52 - mathijs@hulsterhealth.com
www.hulsterhealth.com
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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

Dankgebed voor de zomer
ik dank God voor de zomer
die 't verstilde leven weer opwekt
Ik dank God voor de liefde
die met zonnebalsem de winter toedekt
Ik dank God voor de warme zon
die mild over ons leven schijnt
ik dank God voor haar helder licht
die de donkere wolken wegdrijft
Ik dank God voor de landschappen
die nu veranderen van uur tot uur
de merel en lijster zingen er op los
en monnikskappen fleuren in het bos
Ik dank God voor de rijke vruchten
de kers, de aardbei, en de peer
ik dank God voor hun zoetheid
want ieder jaar smaken ze best weer
Ik dank God voor de gulden oogst
de zonnebloemen die wiegen in de wind
hoogzomer is nu op zijn mooist;
als de goudvink op de zonnebloempitten pikt...
Greta Casier
8 juli 2020

