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Redactioneel

H

et is alweer herfst als u de nieuwe Regenboog ontvangt. Elk jaargetijde heeft
zijn mooie momenten. In de herfst kleuren alle bladeren van de bomen en
struiken mooi. Maar het betekent ook dat we minder buiten kunnen zitten.
Maar we hebben een prachtige zomer gehad, weliswaar soms wel erg warm, daar
kunnen we wat minder goed tegen als we wat ouder worden. Maar we hebben veel
tijd buiten kunnen doorbrengen.
Het was ook een moeilijke zomer vanwege de corona. Er werd weinig georganiseerd,
zelfs de kerkdiensten gingen niet door, er mocht niet gezongen worden en noem het
maar op. Nog zijn we er niet van af, we zullen ons nog steeds moeten houden aan alle
voorschriften die we vanuit de regering en alle organisaties die er verstand van hebben
krijgen opgelegd. Laten we ons er ook zoveel mogelijk aan houden, hoe moeilijk het
ook soms is maar het is de enige mogelijkheid om er, op termijn, van af te komen.
In dit nummer treft u o.a. de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering aan.
Die zal worden gehouden op donderdag 26 november. Dit wordt een belangrijke
vergadering waar over de toekomst van de KBO en de PCOB zal worden gesproken en
besluiten worden genomen hoe nu verder. Het belangrijkste knelpunt is, zoals het er
nu uitziet, het ontbreken van voldoende bestuursleden. We hebben nog een vergadering gepland op dinsdag 15 september waar we de jongere leden van onze bonden voor
hebben uitgenodigd om te proberen daar nieuwe bestuursleden te winnen.
Op het moment dat ik dit schrijf moet deze vergadering nog plaatsvinden. We hopen
van harte dat zich enkele leden hebben gemeld. Bij een ledenbestand van rond de 650
zouden er toch kandidaten gevonden moeten worden. Mocht u zich alsnog geroepen
voelen ons bestuur te komen versterken dan bent u van harte welkom.
Er staat ook een uitnodiging in voor een Appeltaartconcert in Tivoli in Utrecht op
woensdag 14 oktober. Daar bent u van harte welkom.
Ook treft u een aanbod aan van een gepensioneerde schoolmeester, dhr. Lavooij.
Hij is bereid, tegen een geringe kilometervergoeding, u overal in het land te vervoeren.
Een prachtig aanbod lijkt ons. Hij hoort graag of u er gebruik van wilt maken.
De eerste week van oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Om die eenzaamheid te
voorkomen worden er allerlei activiteiten georganiseerd in Zeist. U kunt hierover lezen
in het betreffende artikel. Ook treft u een Voucher aan voor een gratis kopje koffie bij
de diverse wijkservicepunten van Meander Omnium. Mooi aanbod om andere mensen te
mogen ontmoeten.
Lees verder >>>
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Het bestuur en de redactie hopen u te mogen ontmoeten bij de diverse activiteiten die
u in dit nummer van onze Regenboog kunt lezen. Het is nog steeds lastig om activiteiten te organiseren waar veel leden verwacht kunnen worden. We hopen dat we het
langzaam weer kunnen opbouwen en dat de wereld om ons heen weer wat 'normaal'
gaat worden.
Mede namens alle bestuursleden,
Nel de Niet-Verwoerd

Directeur Manon Vanderkaa
verlaat KBO-PCOB

H



wij als vereniging hebben bereikt.
We hebben een stevige stem in de
belangenbehartiging, we zijn volop
zichtbaar in de media en overal in de
vereniging zijn senioren van betekenis voor elkaar en voor de samenleving."

elaas
gaat
Manon
Vanderkaa ons
verlaten als
directeur van
de KBO-PCOB
landelijk.

Het landelijk bestuur is Manon Vanderkaa "zeer veel dank verschuldigd
voor haar bijdrage aan de vereniging
en neemt node afscheid van haar en
wenst haar veel succes en arbeidsvreugde in haar nieuwe functie".
Als bestuur van de KBO-PCOB afd.
Zeist sluiten we ons hier graag bij
aan en ook wij wensen Manon een
mooie tijd toe in haar nieuwe functie
als directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en
Verzorgenden in Nederland.

Zij is begonnen bij de Unie KBO maar
na de samenvoeging van de beide
verenigingsbureaus KBO en PCOB in
2017 was zij directeur van KBO-PCOB.
Zij heeft de ouderen heel goed vertegenwoordigd in Den Haag waar zij
vaak om de tafel zat met de bestuurders waar zij de belangen van de
ouderen verdedigde.
Zelf zegt zij hierover: "dat ik me met
veel enthousiasme heb ingezet voor
de KBO-PCOB. Ik ben trots op wat

Bestuur KBO-PCOB-Zeist
-4-

Vanuit het bestuur
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2 Notulen van de ALV
d.d. 3 maart 2020

e gezamenlijke ledenvergadering van de KBO en PCOB te
Zeist wordt op donderdag
26 november 2020 gehouden. Aanvang
14.00 uur inloop vanaf 13.30 uur.
In deze vergadering worden de begrotingen en daarmee de contributie voor
het jaar 2021 vastgesteld.
Een belangrijk onderdeel van deze ALV
is: hoe gaan we verder in de toekomst
van de KBO en PCOB in Zeist. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de uitkomst
van de vergadering van 15 september jl.
Zijn er nieuwe bestuursleden bij gekomen of niet. Daar hangt onze toekomst
vanaf.

3 Toekomst KBO Zeist en PCOB Zeist,
verslag van de bijeenkomst van 15
september.
4 Is er een toekomst voor KBO-PCOB
Zeist?
a Zo ja: hoe gaan we dan verder?
b Zo, nee. Welke wegen gaan we
volgen om te komen tot beëindiging
KBO-PCOB Zeist.
Het traject van KBO wordt uitgelegd. Het traject van PCOB wordt
uitgelegd.
De leden van KBO en PCOB krijgen
de gelegenheid te reageren.
c Over gaan tot stemming over voortbestaan KBO Zeist door leden KBO
d Over gaan tot stemming over voortbestaan PCOB Zeist door leden PCOB

Agenda
1 Opening en mededelingen door
Nel de Niet. Nel is dit jaar volgens
afspraak voorzitter. Mededelingen:
Lia van Dijk, voorzitter KBO, heeft al
begin dit jaar verteld dat zij in 2020
stopt met haar voorzitterschap. Dit
is dus haar laatste ALV vergadering
als voorzitter van KBO-Zeist.
Ook Nel de Niet-Verwoerd is al een
aantal jaren langer voorzitter van
de PCOB-Zeist dan gepland en is
ook dit jaar definitief aftredend.

5 KBO Zeist
a Toelichting op de begroting 2021
en de verwachtingen over 2020
door Gerard van Keeken.
b Goedkeuring begroting 2021
c Vaststelling contributie 2021

Lees verder >>>

26 november - Algemene
Ledenvergadering KBO-PCOB Zeist
-5-

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.
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• Graag zien wij u op donderdag
26 november 2020
• Locatie: KERKELIJKCENTRUM ZEISTWEST, de Clomp 33-02 Zeist.
Omdat we een grote opkomst verwachten (gezien het belang van deze
bijeenkomst) is het in de kerkzaal,
voldoende onderlinge afstand is
daarbij mogelijk. Geeft u zich wel op,
bij Jan van Beek (030) 696 31 05 of
via secretaris.pcob@kbo-pcob-zeist.nl
(door de coronaregels kan de situatie
zodanig veranderen dat we u moeten
kunnen bereiken). Parkeermogelijkheid: voor de kerk vrij parkeren.
• De uitnodiging en het verslag van de
vergadering van 3 maart 2020 worden
op de website gepubliceerd op
www.kbo-pcob-zeist.nl
• Alle jaarstukken liggen ter inzage/
zijn verkrijgbaar tijdens de jaarvergadering en zijn opvraagbaar bij
het secretariaat 030 696 31 05 of
secretaris.pcob.zeist@kbo-pcob-zeist.nl

PCOB Zeist
Toelichting op de begroting 2021
en de verwachtingen over 2020
door Gerard van Keeken.
Goedkeuring begroting 2021
Vaststelling contributie 2021
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Mededelingen van de activiteitencommissie. Door de corona weinig
activiteiten.

8

Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte.

9

15.15 uur Pauze, met onze beroemde bitterballen en een drankje.

10 De heer Camiel Schuurmans directeur van de Katholieke woningcorporatie komt ons vertellen over
woningbouw in Zeist voor senioren
en over doorstroming, zodat er
weer woonruimte vrij komt voor
jongere generaties. Mogelijkheid
tot het stellen van vragen.

Berichten
ZEIST
Overleden
Dhr. J.W. van Essen
Dhr. E.J. Vermeulen
Dhr. D. van Grondelle
Dhr. R.H. van der Meer
Mevr. S.W.P. Cordia-van Brouwershaven
Mevr. J.M.C. Cozijnsen-van der Bas

Overleden
Dhr. M.A. Boom
Dhr. B.M. Vergouwe
Dhr. H.C. Oosterwijk
Wij wensen de nabestaanden van de
overledenen van harte sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies van een
dierbare.
-7-

Vervoer aangeboden
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epensioneerde schoolmeester, woonachtig in het midden van het
land, brengt u desgewenst overal naartoe in binnen-en buitenland.
Ook in weekenden beschikbaar. Ik ben in het bezit van een degelijke
grote Volvo 940 Stationwagen die op LPG rijdt en waarin het nodige meegenomen kan worden
zoals bagage en rolstoelen c.q. rollators. Ik kom u voor uw deur afhalen en vind het helemaal
niet erg om evt. een paar uur op u te wachten! Lezen is mijn tweede hobby. Natuurlijk heb
ik een inzittendenverzekering voor 5 personen inclusief mijzelf. Ik vraag 25 ct. per gereden
km. en voor het wachten € 3,- per uur. Dit is mijn 'verhaal'. Ik doe het nu een paar jaar en het
bevalt mij zeer (en mijn klanten idem dito). Zeker in de huidige tijd met de coronacrisis ben
ik een goed alternatief voor bv. het openbaar vervoer. Daarbij komt dat ik niet opzie tegen
een eindje rijden. Ik rijd mensen door heel Nederland, maar ook naar vakantiebestemmingen
in het buitenland. Mocht u kennis met me willen maken of referenties willen 'checken' kan dat
natuurlijk allemaal. Iedereen in Kraaybeek te Driebergen kent mij. Kraaybeek is de antroposofische wooneenheid waar ongeveer 70 dames en een enkele heer wonen. U kunt mij mailen of
bellen: sarel.lavooy@hotmail.com / tel. 06 486 390 72.
Met vriendelijke groeten, S.C. Lavooy
Voor alle duidelijkheid wijst het bestuur van KBO-PCOB-Zeist u er op, dat u zelf verantwoordelijk blijft
voor uw afspraken en dat u KBO en/of PCOB nooit aansprakelijk kunt stellen voor eventuele gevolgen.

Verlenging aangifteperiode inkomstenbelasting voor senioren met machtigingscode

O

ok dit jaar hebben leden hulp gezocht bij belastinginvullers voor het invullen
van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Door de maatregelen rond de coronacrisis is het voor een aantal belastinginvullers niet mogelijk geweest deze
hulp op tijd te geven. Hierdoor is de uiterste aangiftedatum van 1 september wellicht niet gehaald. Voor senioren die hulp krijgen bij belastingaangifte is een machtigingscode aangevraagd. Deze senioren hebben begin dit jaar een machtigingscodebrief ontvangen. Deze machtigingscode kunnen ze gebruiken om door een ander de
aangifte te laten verzorgen. Voor de groep die deze machtigingscode heeft ontvangen, wordt de aangiftetermijn tot 1 januari 2021 verlengd. Met het verlengen van de
aangifteperiode is er meer tijd om de aangifte te verzorgen. Ook voor het aanvragen
van huurtoeslag en zorgtoeslag, dat gelijktijdig met de belastingaangifte zou worden
gedaan, geldt verlenging van de periode van 1 september tot 1 januari 2021.
Let op!: ook de verlenging is alleen van toepassing op senioren
die eerder dit jaar een machtigingscodebrief hebben ontvangen.
-8-

Vier iPad-Cursussen voor
senioren in november
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Herhalingscursus
Op 9-10 en 16-17 december 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 in het Emmaus Parochie Centrum,
Rozenstraat 20 te Zeist.

BO-PCOB en ASZ bieden in
samenwerking met de Gemeente
Zeist een gratis iPad cursus aan
voor senioren in Zeist.
In september zijn we gestart met 40
deelnemers met inachtneming van de
RIVM maatregelen en een speciaal iPad
protocol voor deze cursus. Tot nu toe
zonder problemen.
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
Peter van der Arend
tel. (030) 691 85 35
E-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
• middag 14.00 tot 16.00 uur.
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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 u de regie op uw leven
zo lang mogelijk in eigen handen houdt.

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

Brief aan de Leden
over Huisbezoek 75 plus.
Klankbordgroep



Beste leden,

M

eer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.
Ook in Zeist is er een grote
groep ouderen die zich eenzaam voelt.
Door o.a. schaamte en taboe melden
deze ouderen zich niet bij instanties. De
gemeente Zeist wil hier wat aan doen
met het actieprogramma 'Coalitie Zeist
tegen Eenzaamheid'. Een van de activiteiten uit dit programma is het bezoeken
van mensen van 75 jaar en ouder. Doel
van de bezoeken aan de 75+ers is om
deze (potentieel) kwetsbare ouderen in
beeld te krijgen (signaleren van eenzaamheid) en te inventariseren wat hun
behoefte is.
Dit project zal vanaf jan. 2021 van start
gaan. Wij, van de ouderenorganisatie
ASZ en KBO-PCOB Zeist en de Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt nemen deel aan
de Coalitie in Zeist. Wij hebben met
elkaar besproken dat het goed zou zijn
een klankbordgroep in te stellen van
ervaringsdeskundigen. En dat zijn wij
senioren in Zeist. Vandaar dat wij op
zoek zijn naar mensen die deel willen
gaan nemen in deze klankbord groep.

worden afgelegd wel op een manier die
aansluiten bij de doelgroep. Wat hoort
u er van in uw omgeving of misschien
heeft u dit al ervaren en kunnen we
daarvan leren. Eigenlijk gaat de klankbordgroep volgen of de goede dingen
wel op de goede manier worden gedaan
of wat kan bijgesteld worden.
Wat kost het u aan tijd en inzet
2 of 3 bijeenkomsten in 2020
2 of 3 bijeenkomsten in 2021 van ieder
ongeveer 1½ uur.
Plaats en tijd hoort u nog van ons.
U kunt u opgeven bij Lia van Dijk,
lia.van.dijk@planet.nl of Hans
Burgmans, c.j.l.burgmans@gmail.com
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Hans Burgmans, 06 295 836 06
Graag zien wij uw opgave tegemoet,

Wat vragen wij van u
Met elkaar bespreken wat er nodig is om
dit project tot een succes te maken.
Te volgen of de brieven die verzonden
worden, wel aanspreken bij senioren.
Gaan de huisbezoeken die bij 75 plus

Hans Burgmans
Lia van Dijk
Marianne Veenema
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ASZ
KBO-PCOB Zeist
Austerlitz Zorgt

Lees ook
Week tegen Eenzaamheid
pagina 12

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding
centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. De
Week tegen Eenzaamheid 2020 is van
1 t/m 8 oktober.

I

edereen kan deelnemen aan de Week
tegen Eenzaamheid door het bezoeken van een activiteit. Samen maken
we van de Week tegen Eenzaamheid
2020 een succes! Wist u dat er ontzettend veel te doen is in Zeist? Hieronder
een aantal voorbeelden:

• Stichting Vier het Leven: organiseert
theater, museum, film, en concertbezoek.
• Senior Support: samen genieten van
een dagje uit.
• Algemene Seniorenvereniging Zeist:
organiseert zeer veel activiteiten, ook
voor niet leden.
• KBO-PCOB organiseert vele activiteiten (o.a. Ipad-cursus) ook vaak in
samenwerking met ASZ.
• MeanderOmnium organiseert diverse
activiteiten op de Wijkservicepunten.
• Zen, Yoga en Gezondheid: samen
sportief bewegen.
• Aysma: sporten, koken, werken aan
de moestuin, culturele uitstapjes
doen en gezellig met elkaar koffie
drinken voor vrouwen.
• Buikdansschool Hadyr: buikdanslessen
voor vrouwen.
• Vrienden van het Binnenbos: organiseren ontmoetingsactiviteiten en
vervoer. Voorbeeld de "Gouden Koffie"
in ontmoetingscentrum Binnenbos.
• Sportief Zeist: organiseert wandelgroepen (ommetjes) in de wijken.
• Kerk en Samenleving: naailes / taalles
/ crea-groep / brei en Haakcafé,
maaltijden, ontmoeting in het wijkinloophuis.
• Etc.
Kortom, te veel om op te noemen! Al
het aanbod en actuele informatie kunt u
(binnenkort) vinden op de website
www.meedoeninzeist.nl
Hebt u geen internet? Loop dan tijdens
de Week tegen Eenzaamheid binnen bij
een van de onderstaande ontmoetingspunten. Daar vindt u alle informatie wat
er te doen is in uw wijk.
- 12 -

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid ontvangt u (door inlevering van de voucher)
een gratis kopje koffie of thee:
• Zeist West: wijkservicepunt De Koppeling (De Clomp 1904)
• Zeist Noord: wijkservicepunt Noord
(Johan van Oldenbarneveltlaan 103)
• Zeist Centrum: wijkservicepunt Centrum- De Ark (Van Reenenweg 9 A))
• Zeist Oost: wijkservicepunt Binnenbos
(Hoog Kanje 186H)
• Den Dolder: wijksteunpunt Pelita (Dr.
Ramaerlaan 2, Den Dolder)
• Hart van Austerlitz (Schoolweg 2,
Austerlitz). Op dinsdag 6 oktober 10
uur en 15 uur. Aanmelden bij dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl of
06-40368115.
We vragen iedereen zich te houden
aan de richtlijnen van het RIVM.

Zorgen om iemand die eenzaam is,
of bent u zelf eenzaam?
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt
zich sterk eenzaam. In Zeist willen we
daar graag iets aan doen. We noemen
iemand eenzaam als deze persoon het
gevoel heeft te weinig andere mensen te
zien of te spreken. Bijvoorbeeld doordat deze persoon met minder mensen
contact heeft, of oppervlakkiger contact
dan hij of zij zou willen.
Kent u iemand die eenzaam is, of voelt u
zelf zich af en toe eenzaam?
Kijk dan op www.zeist.nl/eenzaamheid
Daar vindt u meer informatie en kunt u
een signaal doorgeven. Een professional
van MeanderOmnium neemt vervolgens
contact op met u op of deze persoon.
U kunt ook bellen met het Signaalpunt
op het speciale telefoonnummer 0306940414. Of binnenlopen bij de wijkservicepunten
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Uitnodiging
Appeltaart-concert

T

ivoliVredenburg en Stichting
Appeltaartconcerten willen dat
klassieke muziek voor iedereen in
Utrecht toegankelijk is. Om ook mensen
te bereiken die niet vanzelfsprekend
(meer) naar een concert gaan, organiseren zij een Appeltaartconcert op
woensdagochtend 14 oktober 2020.
Voor relaties en cliënten van maatschappelijke organisaties en zorginstellingen is dit concert gratis.
Op het programma staan prachtige
concerten van Antonio Vivaldi en Johan
Sebastiaan Bach, gespeeld door het
Crumble Consort en solisten van het
Nederlands Philharmonisch Orkest.
Aansluitend aan het concert is er gratis
koffie, thee en appeltaart voor iedereen. Wij willen u, uw cliënten en hun
mantelzorgers graag uitnodigen voor dit
Appeltaartconcert.
Tijdschema:
09.00 u: deuren TivoliVredenburg open
10.30 u: concert
11.20 u: koffie en appeltaart
12.00 u: einde



Corona
We hanteren een streng corona-beleid.
Mede daarom is het aantal plekken zeer
beperkt. Van alle bezoekers dienen
we de contactgegevens te hebben. De
kaartjes zijn dus niet overdraagbaar.
We mailen u in de week voor het concert de laatste versie van ons coronaprotocol. Wij zijn ons ervan bewust
dat -zeker in coronatijd- veel mensen
niet in staat zijn om ons concert te
bezoeken. U kunt het beste beoordelen
voor wie dit concertbezoek haalbaar
en wenselijk is. Het concert is niet geschikt voor onrustige mensen en kleine
kinderen. Natuurlijk kunnen uw cliënten
vergezeld worden door mantelzorgers
en/of personeel van uw organisatie.
Wilt u komen luisteren? Stuur dan uiterlijk 9 oktober een e-mail naar appeltaart@tivolivredenburg.nl met
• het aantal gratis kaartjes
dat u wilt reserveren
• de namen van de bezoekers
• de naam van uw organisatie
• uw telefoonnummer.
Indien u tevens aangeeft hoeveel van
uw cliënten met een rolstoel/rollator

- 14 -

enigzins ter been zijn. Geef het
a.u.b. door als u makkelijk toegankelijke plaatsen of rolstoelplaatsen wilt
reserveren!

komen, dan zorgen wij dat er voor hen
een goed toegankelijke plek is. Wij
sturen u daarna de toegangskaarten per
e-mail toe.
Hartelijke groet,
Hanno Thomassen,
programmeur TivoliVredenburg
Michiel Holtrop, artistiek leider
Stichting Appeltaartconcerten
• Het adres van TivoliVredenburg is
Vredenburgkade 11, Utrecht.
• Wij zorgen voor het concert, de koffie
en de appeltaart.
• Onze Grote Zaal heeft (enkele) kleine
trappen, daarom veel zitplaatsen
vooral geschikt voor mensen die

• Vervoer dient u zelf te regelen.
Indien u wilt overleggen over vervoer
(bijvoorbeeld over het afzetten met
en/of het parkeren van een rolstoelbus) kunt u contact opnemen met
appeltaart@tivoliVredenburg.nl of via
de kassa van TivoliVredenburg 030 –
2314544
• Informatie over Stichting Appeltaartconcerten: appeltaartconcerten.nl
• Informatie over participatieprogramma’s van TivoliVredenburg:
www.tivolivredenburg.nl/connect

Het Bezinningshuis
is verhuisd

S

tichting Het Bezinningshuis is na
twee en een half jaar van Den
Dolder naar Hollandsche Rading
verhuisd. Op maandagmiddag 31 augustus werd het huis officieel geopend door
auteur en ambassadeur van de stichting, Arthur Japin.
Het Bezinningshuis is een plek van
waaruit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naaste ruimte
wordt geboden om te bezinnen over


(on) sterfelijkheid. Ook voor anderen
die worstelen met vragen rondom
vergankelijkheid, voltooid leven of op
een kantelpunt staan in hun leven is er
ruimte; de dood uit de taboesfeer. Het
Bezinningshuis biedt overnachtingen,
retraites, trainingen en begeleiding aan.
Voor Hilda en Robin Zuidam, oprichters
van de stichting, was dit een logisch
vervolg: "We hebben heel veel te danken aan de locatie in Den Dolder", zegt
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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

www.groenveldboeken.nl

Brilmode Zeist

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

Bergweg 7
Zeist
030 6916556

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

Hilda. "Men kon daar echter niet overnachten en op onze nieuwe plek kunnen
we ons originele plan uitvoeren: Mensen
de ruimte bieden om even een time out
te nemen, te komen overnachten, met
of zonder begeleiding door ons. Precies
zoals het past voor de gast."
De nieuwe locatie is ondertussen al
volop in gebruik. Het is goed bereikbaar
en bevindt zich in een van de gebouwen
van het voormalige De Rading internaat, De Hertenkamp, in het bos tussen
Hollandsche Rading en Lage Vuursche.

Een prachtige stilteplek om tot jezelf te
komen. Reactie van een van de eerste
gasten: "Hier kan menig hotel nog wat
van leren. Er is duidelijk op details
gelet. Jullie voelen mij als gast goed
aan en stemmen steeds af. Wat een
heerlijke plek! Ik kom zeker nog eens
terug."
Benieuwd? U bent van harte welkom om
eens langs te komen of een kijkje te
nemen op de website:
www.bezinningshuis.nl

Gesprek met Woongoed
en de R.K. Woningbouw

B

elangenbehartiging voor senioren
is een belangrijk onderdeel van
de bestuurlijke werkzaamheden
voor KBO-PCOB Zeist.
Samen met ASZ, Hans Burgmans en
Eefje van Essen en de ouderen van de
Marokkaanse gemeenschap = Mohammed Akharouid hebben wij op 10
september jl. een gesprek gevoerd
met de directeur van Woongoed, Rob
Wassenberg en de directeur van de R.K.
Woningbouw, Camiel Schuurmans.
Het onderwerp was: betaalbare huurwoningen voor senioren in Zeist. Vaak
horen wij, Jan en ik, van u geluiden,
dat er geen betaalbare woningen zijn
om naar door te stromen. Een kant-enklaar antwoord krijg je niet tijdens dit
overleg, maar wel uitleg over hoe en



wat. Het belangrijkste voor ons is, dat
wij signalen van U kunnen doorgeven.
Dat wij gehoord worden als ouderenorganisaties in Zeist.
Wij hebben aangekondigd, dat wij vóór
de algemene beschouwingen in Zeist
met een petitie naar de Raad en het
College gaan om ook daar dit wederom
onder de aandacht te brengen. Mede
omdat er binnen de gemeente Zeist
gewerkt wordt aan een aangepaste
Woonvisie voor Zeist.
Voor de ALV eind november zullen wij
Camiel Schuurmans uitnodigen om daar
ook met u over te praten.
Lia van Dijk / Jan van Beek
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Opzeggen lidmaatschap?
Doe het bijtijds!

A



ls u om welke reden dan ook besluit uw lidmaatschap van één van
onze bonden op te zeggen, dient u dit bijtijds te doen. Hoewel de
landelijke bonden van KBO en PCOB verschillende opzeggingsdata hanteren,
willen wij als KBO-PCOB-Zeist uit administratieve eenvoud één opzeggingsdatum aanhouden en wel uiterlijk 31 oktober 2020. U kunt uw opzegging via de mail of telefonisch
laten weten aan onze ledenadministrateurs:
• voor KBO - mw. Hanneke van Gameren
ledenadministratie.kbo@kbo-pcob-zeist.nl / tel. (030) 688 84 87
• voor PCOB - dhr. Henk Enserink
ledenadministratie.pcob@kbo-pcob-zeist.nl / tel. (030) 695 90 30
Waarom 31 oktober 2020?
Omdat wij ruim vóór het einde van het jaar uw afmelding moeten doorgeven aan de landelijke bonden. Indien dit later gebeurt blijft u daar tot eind 2021 als lid geregistreerd;
u ontvangt dan ook de contributienota 2021. Wij moeten dan voor het hele jaar 2021 de
afdracht aan de landelijke bonden betalen, waar geen bijdrage van u tegenover staat. Dit
kunt u voorkomen door, mocht u onverhoopt besluiten uw lidmaatschap op te zeggen, dit
tijdig kenbaar te maken bij de ledenadministrateurs. Wij wijzen u er nog op dat opzegging tot gevolg zal hebben dat alle faciliteiten die verbonden zijn aan het lidmaatschap
van KBO of PCOB zullen vervallen. Indien u gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis/Achmea vervalt uw korting op de ziektekostenpremie.
Gerard van Keeken, financieel administrateur KBO-PCOB-Zeist

Zilveren Kruis voert
lidmaatschapscontrole
collectieve zorgverzekering uit

K

omend najaar controleert zorgverzekeraar Zilveren Kruis of verzekerden binnen het
collectief van KBO-PCOB daadwerkelijk lid zijn van KBO of PCOB voor de collectiviteitskorting. Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die niet
teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB aan. Mocht u, als lid van KBO of
PCOB, onverhoopt een brief ontvangen waarin staat dat u niet teruggevonden bent in het
ledenbestand, dan gaat Zilveren Kruis dit uiteraard snel voor u rechtzetten. Wellicht is er
een klein verschil in de administratie van Zilveren Kruis en KBO of PCOB. Neem in dit geval
contact met KBO-PCOB op via info@kbo-pcob.nl of tel. 030 – 3400 600. KBO-PCOB helpt u
graag, zodat u gebruik kunt blijven maken van de collectiviteitskorting en andere voordelen!
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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

WEDERZIJDS
Als het weer dinsdagmorgen is,
de dag zich langzaam losmaakt
uit de omarming van de nacht,
weet ik dat je bij me komt.
Je hebt de sleutel, kent de weg
je geeft m’n medicijnen, kleedt me aan
zet thee, maakt brood
komt aan mijn tafel zitten, bij het raam.
Je hebt je hand op die van mij gelegd,
je hebt me rustig aangekeken
en duidelijk gezegd: als elke keer:
"Het komt goed,
geen zorg, ik kom gauw weer,
houd moed."
Vandaag is het weer vrijdag –
jouw dag – en ik ben onderweg gegaan
met twee tompoucen en de sleutel.
Ik geef je medicijnen, kleed je aan
vandaag die jurk met zonnebloemen
(we houden moeite met de schoenen).
Ik zet thee, maak brood; je roept iets
naar de keuken, ik versta het niet
en als ik bij je aan de tafel zit,
vraag je wanneer je mij weer ziet. . .
Ik heb mijn hand op die van jou gelegd,
ik heb je rustig aangekeken
en duidelijk gezegd, als elke keer:
"Het komt goed,
geen zorg, ik kom gauw weer,
houd moed."
Fred Penninga

