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KBO Zeeland

Beste KBO leden,
Met genoegen biedt de redactie namens KBO Zeeland u
NieuwsFlitZ nr. 7 aan. Hierin vindt u weer informatie van
verschillende aard uit afdelingen, de provincie en het land.
Binnenkort verschijnt de laatste uitgave van Zeeland-Nu,
het KBO blad dat ons gedurende 20 jaar in onze provincie heeft
geïnformeerd over het wel en wee van de KBO.
De NieuwsFlitZ staat ook voor deze opzet. Als gevolg van een
hogere verschijningsfrequentie kan de redactie meer actueel
nieuws brengen en de informatiestromen bundelen. Hierdoor kan
het nieuws beter op elkaar worden afgestemd en gekanaliseerd.
Of de redactie in deze opzet is geslaagd kunt u vaststellen na
lezing van deze NieuwsFlitZ!
Veel leesplezier.

Ontmoetingsdag KBO Zeeland
31 oktober rond 9 uur stonden de eerste bezoekers al voor de
deur van de Blaauwe Hoeve te Hulst. Om 10 uur arriveerde de bus
met de mensen uit Walcheren en de Bevelanden.
Voorzitter Gerard Janssen vond het fijn dat zoveel mensen uit de
gehele provincie samen waren gekomen. Tevens ging hij in op de
veranderingen in de zorg per 1 januari 2015. De KBO zal daar
waar mogelijk is haar stem laten horen, maar ook u moet
waakzaam blijven. Hij vertelde ook dat onze adviseur Tom
Brooijmans van de commissie Identiteit en pastoraat wegens
ziekte afwezig was en wenste hem vanaf deze plaats van harte
beterschap. Ook was hij blij dat deze commissie weer compleet
was met twee nieuwe leden: Ria Borgs en Kees Rentmeester.
Vervolgens gingen we naar de kapel. Het was de bedoeling dat
pastor Brooijmans zou voorgaan, maar wegens zijn afwezigheid
had Gerard pastor Paul Verbeek geregeld. Laatstgenoemde was op
het laatste moment verhinderd. Voorganger was daarom Kees van
Geloof, geestelijk verzorger bij Curamus. In zijn overweging ging
hij in op onze moderne communicatiemiddelen zoals facebook,
twitter enz. en dat vaak geen normale communicatie meer
mogelijk is. De collecte was bestemd voor een school in
Afghanistan, waar John Langerak enthousiast over kwam vertellen.
Het koor van de Blaauwe Hoeve zong voortreffelijk en alle 160
aanwezig KBO leden zongen mee. Daarna zorgde de keuken voor
een goed gevulde maag. Jacco Ricardo verzorgde een zeer
gezellige muzikale middag met vele bekende liedjes en grappen.
De tijd vloog om en tevreden keerden allen huiswaarts.
Helaas was het weer een hele puzzel te ontrafelen waar alle
deelnemers vandaan kwamen. De commissie hoopt dat de
afdelingen volgende keer de instructies beter zullen opvolgen.
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Vergadering AB van KBO Zeeland
De Algemene Bestuursvergadering van KBO Zeeland vond plaats
11 november j.l. te Kloosterzande. Bij deze vergadering waren
deze keer ook de ouderenadviseurs en belastingformulierinvullers
uitgenodigd.

Kring Hulst
Kring Honteniss
+
Kring Land van Hulst

Onder meer de volgende punten werden besproken:
Veel ouderen met (zware) beperkingen blijken onvoldoende
geïnformeerd te zijn over het reizen met Valys. Geadviseerd wordt
om de brochure op te vragen en/of een ouderenadviseur te
raadplegen.
Vanuit het POSO (Provinciaal Overleg Samenwerkende
Ouderenbonden) wordt het project belastingformulierinvullers in
Zeeland gecoördineerd. Dat geldt voor verzoeken om hulp voor
het invullen van belastingbiljetten, maar ook voor het organiseren
van de noodzakelijke bijscholingsbijeenkomsten.
Op verzoek van de Kringen Hulst en Hontenisse heeft het
Algemeen Bestuur besloten dat genoemde Kringen met ingang
van 1 januari 2015 zullen opgaan in de nieuwe Kring Land van
Hulst. Het bestuur van deze nieuwe Kring bestaat uit mevrouw
Annie de Maeyer–de Deckere, voorzitter; assistent voorzitter is de
heer Jos van Eck; het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw
Els Sponselee. Statutair is bepaald dat een Kringbestuur bestaat
uit rwee of drie bestuursfuncties. Invulling van de bestuursfuncties
is de bevoegdheid van de Kring zelf.
Het Algemeen Bestuur heeft na enige discussie de
vertegenwoordigers van KBO Zeeland in de ledenraad van de Unie
KBO gemachtigd om standpunten in te nemen t.a.v. de te
veranderen verenigingsstructuur van de Unie KBO. Dit aan de
hand van het gepresenteerde voorstel van de werkgroep van de
Unie KBO.
De verspreiding van de NieuwsFlitZ is, n.a.v. opmerkingen uit de
Algemene Vergadering van 28 oktober jl., opnieuw besproken.
Gezien het belang van de interne communicatie- en informatieuitwisseling vindt het Algemeen Bestuur dat zoveel mogelijk leden
de NieuwsFlitZ of een samenvatting via de eigen afdeling moeten
kunnen ontvangen.
Tevens is opnieuw bevestigd dat de Nieuws-FlitZ in principe naar
elk KBO lid in Zeeland met een e-mailadres wordt verzonden,
tenzij men zich voor deze nieuwsbrief afmeldt.
Voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn een aantal
agendapunten afgesproken, zoals offertes voor verzekering,
taakverdeling binnen het bestuur, rooster van aftreden in 2015,
bezoek Kringvergadering door bestuursleden.

Heeft u óók de griepprik gehaald?
De jaarlijkse griepprik is voor mensen met specifieke medische
aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze
mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Daarom adviseert de
Gezondheidsraad de griepprik voor bovengenoemde groepen.
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Koninklijke onderscheiding
We feliciteren mevrouw Carla Dondorp-Blok uit Middelburg met
haar koninklijke onderscheiding vanwege haar grote verdienste
voor Sensoor en haar vele andere maatschappelijke activiteiten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
In de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) staat
dat gemeenten per 1 januari 2015 verplicht zijn om gratis
cliëntondersteuning te regelen voor alle burgers. Zij moeten hulp
krijgen bij het voorkomen van problemen en bij het regelen van
onder andere hulp, wonen en welzijn. Deze ondersteuning moet
onafhankelijk en van goede kwaliteit zijn.
Cliëntenraden in de gemeente moeten meedenken en adviezen
geven over een goede invulling van de cliëntondersteuning. In
veel gemeenten is hiervoor nog niets geregeld. Daarom moeten
cliëntenraden aan de bel trekken bij hun gemeente.
Zonder goede ondersteuning is het moeilijk een weg te vinden in
alle sociale regelingen. Klik op de link hierna voor meer informatie
http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClientenraad.aspx
?id=344&idn=610

Niets over ouderen, zonder ouderen
Begin november heeft de heer Clemens Lambermont, KBO lid uit
Zeeland (Oostkapelle) de Ouderenweek van het Albedacollege in
Rotterdam geopend. Hij werd uitgenodigd als lid van het
Ouderenforum GENERO. Dat is de afkorting van Geriatrisch
Netwerk Rotterdam en omstreken. Omstreken is heel ruim
bedoeld, nl. inclusief Zeeland!
Uit de toespraak lichten we zijn aandacht voor het document
“krachtig ouder worden”. Dit document gaat over de weg naar
een breed gedragen toekomstvisie en veranderagenda voor
wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie.
Kwaliteit van leven zal steeds meer centraal komen te staan. In
dit document worden vijf kernwaarden genoemd die van belang
zijn voor ouderen: 1. zeggenschap; 2. menswaardigheid; 3.
kwaliteit en doelmatigheid; 4. Wederkerigheid en 5. zingeving.
Deze kernwaarden gelden voor professionele hulpverleners, maar
zeer zeker ook voor de ouderen zelf.
Clemens sloot zijn presentatie af met het volgende advies aan de
leerlingen: ”Bedenk dat ouderen in toenemende mate in staat zijn
hun eigen wensen te uiten en te realiseren. Houd daar rekening
mee en houd de zorg op maat voor ogen. Daar heeft ieder uniek
mens behoefte aan”.
“De zorg, je eigen regie en verantwoordelijkheid voor een deel uit
handen geven, blijft een grote stap in ieder mensenleven”.
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Over levenseinde valt nog veel te praten
Praten over het levenseinde ziet de KBO als onderdeel van “goed
ouder worden”. Het is belangrijk dat er openheid en gelegenheid
is om tot een gesprek over doodgaan en het levenseinde te
komen.
Mensen ervaren vaak ongemak om hierover te praten terwijl veel
ouderen hier al een verhaal bij hebben. Wanneer praat je over
deze zaken? Hoe doe je dat?
De KBO doet mee met de coalitie “Van betekenis tot het einde”.
Dit samenwerkingsverband heeft als hoofddoel om binnen de
Nederlandse samenleving ruimte te creëren voor het thema
eindigheid. Verder wil de coalitie mensen aanzetten tot nadenken
over (hun eigen) eindigheid er met elkaar over te spreken en na
te gaan hoe ze van betekenis kunnen zijn voor elkaar in die
laatste fase. De KBO heeft mensen opgeleid om gesprekken over
oud worden, sterven, dood en rouw te leiden.

Informatie tegemoetkoming koopkracht
Ouderen met een laag inkomen en ouderen met een AIOuitkering hebben mogelijk recht op extra geld van de gemeenten.
Dit is een tegemoetkoming in koopkracht. De Unie KBO wijst haar
leden op de informatie van de Rijksoverheid hierover.
Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen
met een laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming
aanvragen. Om te bepalen of iemand recht heeft op het extra
geld wordt gekeken naar het inkomen in de maand september
2014. Het hangt van iemands persoonlijke situatie af waar de
inkomensgrens precies ligt. Die grens varieert van € 245,- tot €
1500,-. Ouderen met een “aanvullende inkomensaanvulling
ouderen” (AIO-uitkering) hebben ook recht op de
koopkrachttegemoetkoming. Zij krijgen extra geld van de Sociale
Verzekeringsbank. Het extra geld is € 100,- voor een (echt)paar
en € 70,- voor een alleenstaande.
Wilt u weten of u recht hebt op extra geld? Ga dan naar de
website www.laaginkomen.nl en doe de test. Zo ziet u gelijk of u
recht hebt op extra geld en waar u dit kunt aanvragen.

Voordelig winkelen

Indien u de digitale
NieuwsFlitZ niet meer
wenst te ontvangen, dan
u kunt u zich afmelden
via e-mail:
jansenwfm@gmail.com

Weet u dat u door uw lidmaatschap bij de KBO ook voordeliger
kunt winkelen?
Op: https://www.nestorvoordeel.nl leest u hoe het werkt. Op die
website ziet u welke producten aanwezig zijn en hoe groot uw
voordeel is. Wanneer u inlogt en een product koopt, ontvangt u
spaarpunten. Die zijn geld waard. De gespaarde punten kunt u
inwisselen wat u dan weer een extra voordeel oplevert.
Mogelijk ziet u iets wat u net nodig heeft! Zeker de moeite waard!
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