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Beste lezer(es),
Een slechter begin van de Zeeuwse NieuwsFlits hadden we, als
redactiecommissie, niet kunnen bedenken. Qua nieuws is er, buiten het
turbulente wereldnieuws, op dit moment niet zoveel te melden.
De politiek is op reces, belangrijke besluiten worden er op dit moment niet
genomen.
Ook van de Unie KBO medewerkers zijn de meeste met vakantie, een KBO
Nieuwsbrief kunt u pas op 2 september verwachten. En wellicht leest u
deze NieuwsFlits ook pas later, omdat u ook elders verpoosd.
Toch hebben we, na controle van het landelijke en provinciale nieuws en
van de afdelingen een aantal nieuwsitems voor u kunnen verzamelen.
Overigens zal de NieuwsFlits, afhankelijk van het beschikbare nieuws, één
of tweemaal per maand verschijnen.
We hebben ons, als redactiecommissie, nogmaals gebogen over de
naamgeving van deze nieuwsbrief en zijn tot de conclusie gekomen dat we
als naam van de nieuwsbrief (met een knipoog naar de “Z” van Zeeland)
“NieuwsFlitZ” willen gebruiken.
We zijn trouwens op dit idee gebracht door Arend de Haas, webmaster van
KBO Zeeland, waarvoor hartelijk dank.
Veel leesplezier en mocht u nog met vakantie gaan: prettige dagen
toegewenst.
De redactiecommissie.

Zomerhitte de baas
Blijf de hitte de baas! Als Nederland te maken krijgt met tropische
temperaturen, is het belangrijk dat u enkele eenvoudige maar
doeltreffende maatregelen neemt. De NieuwsFlitZ informeert u graag.
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Wat kunt u doen als het te warm wordt?
• Drink twee tot drie liter water per dag, ook als u geen dorst heeft.
Drink daarnaast regelmatig een kopje bouillon.
• Let op uw alcoholgebruik. Vermijd alcohol of drink het minimaal.
• Vermijd inspanning, vooral tijdens de warmste uren van de dag ( 11 tot 15
uur).
• Eet meerdere keren op de dag een lichte en gezonde maaltijd.
• Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag of blijf in ieder geval in de
schaduw.
• Draag buiten een hoed, een zonnebril en lichte kleding.
• Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks
vocht op.
op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.
• Zorg voor koelte. Denk aan een koele handdoek in uw nek of een
1
verfrissende douche.
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• Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die
veel licht

Voor u gelezen:
Ombouwen fiets naar een elektrische fiets
Van fiets naar E-bike?

Nieuwsbrief nr. 34 van de KBO afdeling Aardenburg-Eede-Sluis vertelt dat
voor een betaalbare prijs uw fiets kan worden omgebouwd tot een
elektrische fiets. Indien u hiervoor belangstelling mocht hebben, zou u
eens kunnen informeren bij een plaatselijke fietsenzaak.
Nieuw telefoonnummer Belastingservice Ouderenbonden

Belastingservice

In 2014 verliepen ruim 118.000 aangiftes via de Belastingservice
Ouderenbonden. Dat is vergelijkbaar met 2013, wat een topjaar was voor
de Belastingservice. Maar we zijn niets zonder onze invullers.
Meld u daarom aan! Vanaf nu hebben we een nieuw telefoonnummer.
Het landelijke servicenummer belastingservice ouderenbonden is
0900 040 1437 (€ 0,10 per minuut).
Belasting aangeven is ingewikkeld, zelfs bij voor-ingevulde aangiftes. Wie
geen aangifte hoeft te doen, laat mogelijk geld liggen. De belastingservice
van de Unie KBO, PCOB en ANBO is in dertien jaar tijd uitgegroeid van
400 naar 2.600 gecertificeerde invullers en van 10.000 naar 118.000
aangiften. Speciaal opgeleide senioren helpen leeftijdsgenoten om hun
aangifte veilig en op tijd in te dienen. En wat zeer gewaardeerd wordt: de
belastinginvuller komt thuis langs en zorgt ervoor dat senioren geen geld
laten liggen, zoals huurtoeslag, bepaalde zorgkosten of giften die
aftrekbaar zijn. De speciaal opgeleide vrijwilligers van de ouderenbonden
zijn goed op de hoogte van belastingregels en ook van de laatste
wijzigingen. Zij zorgen ervoor dat hun leeftijdsgenoten minder belasting
hoeven te betalen of zelfs geld terugkrijgen.
De vrijwilliger kan door het huisbezoek ook financiële problemen
signaleren en oplossingen bieden. In veel gevallen ontstaat door de
jaarlijkse aangifte een vertrouwensrelatie met de hulpvragers.
U leest meer over de Belastingservice op www.belastingservice.org

Veilig pinnen? Leer pianospelen!
Te gek voor woorden,
maar het helpt wel!

In de vorige nieuwsbrief van Unie KBO heeft u kunnen lezen over het
belang van veilig pinnen. Er is een manier waarop u kwaadwillende op het
verkeerde been zet: gebruik meerdere vingers. Inderdaad, alsof u piano
speelt!
Een oplossing om veilig te pinnen is piano spelen. Dat klinkt misschien
gek. Maar wanneer we meerdere vingers gebruiken bij het pinnen, zoals
bij een piano, is het veel lastiger om de pincode af te lezen. Leert u zichzelf
daarom aan om meerdere vingers te gebruiken bij het pinnen. Nog veiliger
wordt het als u met de andere hand het scherm afdekt. Zo leidt u dieven
om de tuin!
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Veiligheid in en om het huis
Midden in de Nestor, nr. 7, van juli van dit jaar, is het uitneembaar katern
opgenomen dat handelt over integrale veiligheid in en om het huis. De
heer W. Staelens van KBO Zeeland is beschikbaar om over dit onderwerp
een presentatie te verzorgen (wstaelens@gmail.com).
De voorlichting gaat over bewustwording en gedragsverandering als
preventieve maatregelen om een veiliger thuis te creëren. Omdat een
integrale screening van de woning momenteel niet wordt aangeboden,
heeft de Unie KBO samen met de Stichting Consument en Veiligheid deze
presentatie ontwikkeld. De voorlichting duurt 1,5 tot 2 uur.

Omgaan met verlies
Voorlichting regelen
overlijden en
begrafenis/crematie

Na het overlijden moeten op zeer korte termijn een aantal vaak
belangrijke en ook ingrijpende beslissingen worden genomen. De meeste
daarvan kun je vooraf in alle rust overwegen en vastleggen.
De heer W. Staelens van KBO Zeeland kan, desgevraagd, een presentatie
verzorgen over dit onderwerp (wstaelens@gmail.com). De voorlichting
gaat over bewustwording wat men zelf of samen kan regelen betreffende
overlijden en begrafenis/crematie. Vooral over wat men nu al kan regelen
en vastleggen.
De voorlichting duurt 1,5 tot 2 uur.

Koninklijke Onderscheiding
Nagekomen bericht

Mevrouw R. van Daele de Deckere uit Koewacht heeft eerder dit jaar het
alom bekende lintje mogen ontvangen als erkenning en waardering voor
het vele vrijwilligerswerk van haar in het verzorgingshuis op Koewacht. Zij
is in Koewacht ook lid van het koor. Bovendien is zij voorzitter van AanZet
van de ouderen in de gemeente Terneuzen.
De redactie feliciteert haar alsnog van harte met de Koninklijke
Onderscheiding!

Meer zekerheid over de pensioenuitkering?
Meer zekerheden
pensioenuitkeringen

KBO Zeeland

Een wetsvoorstel van Staatssecretaris Jetta Klijnsma moet werkenden en
gepensioneerde meer zekerheid gaan bieden. Maar doet het dat ook? Een
zogenaamde Groep van 8 - werkgevers, vakbonden, jongeren en
ouderenorganisaties – gaat het onderzoeken. De Unie KBO is via de CSO
vertegenwoordigd in deze groep.
Vlak voor het zomerreces diende de staatssecretaris van Sociale Zaken
Klijnsma het wetsvoorstel Aanpassing van het Financieel Toetsingskader
in. Dit wetsvoorstel zou werkenden en gepensioneerden meer zekerheid
over hun pensioenuitkering moeten bieden. Vooralsnog lijkt de enige
zekerheid die Klijnsma met dit wetsvoorstel biedt uit lagere pensioenen
en afnemende koopkracht te bestaan.
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Vaste uitkeringen
pensioen: tegen welke
prijs?

Het kabinet stuurt aan op een systeem, dat zoveel mogelijk kans wil
bieden op een vaste pensioenuitkering. De keerzijde daarvan is dat de
pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden. Dit verkleint voor
langere tijd de kans op aanpassing van de pensioenen aan de stijgende
lonen en prijzen (indexatie). De kans dat pensioenen sneller en eerder
gekort moeten worden, wordt juist hoger. Daarbuiten introduceert het
voorstel regels waardoor het voor een pensioenfonds moeilijker wordt om
te indexeren of inhaalindexaties toe te passen.

In het nieuws
De Unie KBO als uw
belangenbehartiger

Manon Vanderkaa,
boegbeeld van de
Unie KBO.

We willen u aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien dat we als
Unie KBO we hard knokken voor een plaatsje in de schijnwerpers (de
landelijke pers) om zo onze belangenbehartiging te ondersteunen.
Kranten, radio, TV en websites spelen vaak een belangrijke rol in het
politieke krachtenveld.
4 juli: Binnenlands Bestuur beschrijft onze zorgen over ons onderzoek
naar senioren en digitalisering (senioren zonder internet)
6 juli: De krant Nieuw Volendam schrijft over de reactie van Manon
Vanderkaa op de nieuwe Vergrijzingsstudie (macro-economische cijfers)
van het CPB: minder overheidsgeld naar ouderen.
7 juli: Unie KBO directeur Manon Vanderkaa wordt door Omroep
Gelderland geïnterviewd over ouderen, relaties, scheidingen en daten.
8 juli: Een bericht over de Unie KBO samenwerking met de Nederlandse
Vereniging Voor Slechthorenden op het gebied van voorlichting wordt
vermeld in de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en het NoordHollands Dagblad.
9 juli: De start van onze ‘veiligheidscampagne’ (Nestor, filmpje,
onderzoek) krijgt aandacht op verschillende nieuwssites, waaronder De
Telegraaf en Kassa. Onze directeur Manon Vanderkaa geeft radiointerviews aan Omroep Gelderland en RTV Noord-Holland.
10 juli: Het dagblad De Telegraaf pakt flink uit over de Unie KBO
activiteiten ‘veilig thuis’. Het tijdschrift Gastvrije Zorg schrijft over ons In
het juli-nummer over ons onderzoek naar ouderen en mobiliteit.
17 juli: Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door Radio Apeldoorn over
het thema Ouderen en Veiligheid.
24 juli: PlusOnline beschrijft de wens van Unie KBO om betrokken te
worden bij het onderzoek naar de “mantelzorgboete”.
25 juli: Jan Slagter schrijft in zijn voorwoord van omroepblad Max over het
veiligheidsonderzoek van de Unie KBO.
27 juli: de Consumentenbond test tablets voor senioren, waaronder de
het Unie KBO-tablet. Ons aanbod blijkt zeer gunstig.
30 juli: Manon Vanderkaa geeft in 2 avondbulletins van het NOS journaal
commentaar vanuit de Unie KBO op de rechtspraak rond de
“sleutelkluisjesbende”.
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