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Ook in deze Sinterklaastijd biedt de redactie u een passende
surprise aan: de NieuwsFlitZ nr. 8! We hebben ons niet laten
afleiden door de al dan niet opgeklopte en al dan niet principiële
visie op het sprookje van Zwarte Piet. Integendeel, een letterlijk
en figuurlijk kleurrijke uitgave van het nieuwsbulletin van KBO
Zeeland wordt u weer digitaal gepresenteerd met nieuws en
weetjes die zich in de wereld van KBO Zeeland afspelen.
Pagina 4 is geheel gewijd aan de veranderingen in de zorg en de
ondersteuning die de KBO daar bij kan geven.

Blijf ons ondertussen
ook volgen op Twitter
via @Unie_KBO.
Voor al het nieuws
vanuit de UnieKBO
kijkt u op onze website
www.kbo.nl

Op 20 november j.l. organiseerde de commissie kaderbeleid van
KBO Zeeland twee workshops: “Eigen bijdrage Wmo en AWBZ via
het CAK” en “Veiligheid om en in het huis”.
Plaats van handeling was Sluiskil. De opkomst was boven
verwachting hoog, ruim 35 deelnemers.

KBO NieuwsFlitZ is
een uitgave van KBO
Zeeland.
Redactie:
Jan van den Boom
Wim Jansen
Maria van Waterschoot
E-mail:
jansenwfm@gmail.com

KBO Zeeland

De redactie wenst u tussen de bedrijven en pepernoten door veel
leesplezier.

Terugblik op de workshops van de
commissie kaderbeleid

Bij het middagprogramma waren helaas enkele deelnemers
minder. De afdelingen beneden de Westerschelde waren sterk
vertegenwoordigd. Opzet van de workshops was om de
afdelingsvertegenwoordigers te informeren over de inhoud van
deze workshops, zodat men deze workshops eventueel ook kan
organiseren voor de leden van de eigen afdeling of in kringverband
bijvoorbeeld.
De heren Ad de Witte en Wilfried Staelens verzorgden de
workshops. Beide heren zijn docent ouderenadviseurs.
Ad de Witte liet zien welke veranderingen per 1 januari 2015 in de
zorg zullen worden doorgevoerd. Tevens verduidelijkte hij de
functie van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Tot slot
behandelde hij enkele brieven van het CAK, waarin de eigen
bijdrage van de hulpontvanger aan de orde kwam.
Na de goed verzorgde lunch presenteerde Wilfried Staelens alles
wat met veiligheid in en om het huis te maken heeft. Getuige de
reacties van de aanwezigen, was de presentatie erg leerzaam. Hij
behandelde onder meer het sluitwerk aan en in het huis,
brandbeveiliging, valpreventie, babbeltrucs, de beveiliging van de
smartphone/iPad.
Bij de materie van beide workshops waren de aanwezigen zeer
betrokken. En, niet onbelangrijk, de borrel na afloop was gezellig!
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Slotviering 20 jaar KBO
In een goed gevulde Elisabeth parochiekerk in Terneuzen vond op
zondag 16 november de slotviering van 20 jaar KBO Zeeland
plaats.
Aangekondigd was dat Kanselier Lommers van het Bisdom in deze
slotviering zou voorgaan. Zonder duidelijke reden liet hij het in de
laatste week afweten en moest in de schaarste aan voorgangers
iemand gevonden worden die bereid was voor te gaan.
Gelukkig was pastor Erpelick bereid deze mooie taak op zich te
nemen. Een oproep voor een koor bleef onbeantwoord, maar
samen met de organist van de Elisabeth parochie was het een
mooie samenzang van alle aanwezigen.
Onze voorzitter Gerard Janssen opende de viering met te stellen
dat in het jubileumjaar heel veel activiteiten hebben plaatsgevonden. Activiteiten die mensen van beide zijden van de
Westerschelde dichter bij elkaar hebben gebracht.
Ook ging hij in op de wijzigingen in de zorg, die ons vanaf 2015
allen kunnen raken.
Pastor Erpelinck gaf in zijn overweging aan altijd blij te zijn het
einde van de tunnel te zien en ging verder in op de
evangelielezing: Mattheüs 25:14-30. Ieder van ons heeft
talenten. De een heeft het talent om er iets moois van te maken,
de ander te genieten van elke dag, hulpvaardig te zijn en weer
anderen hebben het talent vrijwilliger te zijn in de kerk.
“Liefde van de mens voor de medemens “.
“Heb ook je vijand lief “, en “wat doet een christen met hetgeen
hem is toevertrouwd”. Deze overwegingen gaf hij ons mee.
Jos Lansu was onze acoliet en Ria Borgs verzorgde de voorbeden.
“Aan het einde van de tunnel is er licht “ Dat gold zeker ook voor
onze geestelijk adviseur Tom Brooijmans, die gelukkig aanwezig
kon zijn en in het slotwoord van de dienst aangaf op de goede
weg te zijn sinds hij op 2 september een herseninfarct heeft
gehad. Dankbaar hier zo snel te mogen zijn, maar nog een lang
genezingsproces voor de boeg te hebben met o.a. therapie in het
revalidatiecentrum de Lindenhof.
Hij dankte allen voor de vele bemoedigende woorden in de vorm
van bezoek, kaarten etc. zowel van groepen, besturen als
individuele mensen. Applaus volgde.
Aan het einde van de viering zorgde onze gastparochie voor koffie
etc., waarbij velen van de gelegenheid gebruik maakten elkaar te
ontmoeten.
Dank aan allen van de Elisabeth parochie die er mede voor
hebben gezorgd dat alles fijn verliep.
Dank ook aan de commissie Identiteit en Pastoraat, die ook voor
het jaar 2015 al diverse ontmoetingen op het programma heeft
staan.
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Uitreiking zilveren KBO-spelden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KBO Vlissingen op 18
november j.l. nam mevrouw Jeanne Cox afscheid als bestuurslid.
Vanaf de oprichting van de KBO afdeling Vlissingen, bijna 10 jaar
geleden, was zij bestuurslid. Jeanne heeft veel taken gehad:
ledenadministratie, Nestor coördinatie, begeleiden van
activiteiten, en afgevaardigde naar veel vergaderingen. Ook deed
ze huisbezoeken, verzorgde verjaardagskaarten, enz. Zij was een
vraagbaak voor velen. Voor al deze werkzaamheden werd Jeanne
door de voorzitter van KBO Zeeland, Gerard Janssen,
toegesproken en onderscheiden met de zilveren KBO speld.
Scheidend voorzitter Guust de Kok heeft op 25 november j.l. de
zilveren KBO speld gekregen uit de handen van bestuurslid KBO
Zeeland/Unie KBO Piet Boonman. Dat gebeurde tijdens de
Algemene Ledenvergadering in de Magdalenazaal in Goes.
De Kok is ruim negentien jaar voorzitter geweest van KBO Goes
en heeft vele functies binnen KBO Zeeland vervuld. Hij heeft KBO
Goes opgebouwd tot wat het nu is: een sterke en grote KBO
afdeling.

Servicemogelijkheden van de KBO
De KBO vindt veiligheid in en rond het huis belangrijk. Zie ook het
artikel over de workshops van de commissie kaderbeleid in deze
NieuwsFlitZ.
Maar weet u dat binnen de KBO ook vrijwilligers werkzaam zijn
als huisbezoeker? Tijdens het huisbezoek wordt u goed
geïnformeerd over een veilig huis.
Zo zijn binnen de landelijke KBO ook ruim 60 KBO leden bereid
om kennis over te dragen als tabletcoach. Misschien is dit ook
iets voor u in Zeeland? Steeds meer KBO leden schaffen een KBO
iPad aan, terwijl zij nog niet helemaal thuis zijn in deze nieuwe
techniek, bijv. hoe je online de krant leest, wat leuke spelletjes
zijn of hoe je interessante apps installeert.
KBO leden die zich aanmelden als KBO tabletcoach, volgen een
korte training bij FocusCura in Driebergen-Zeist. Enthousiast?
Stuur een mail naar tablet@uniekbo.nl en u krijgt snel een
reactie.

Unie KBO denk ook mee over ICT!
De Unie KBO is van mening dat met behulp van technische (ICT)
oplossingen de kwaliteit van leven van senioren kán worden
verbeterd. ICT oplossingen kunnen een bijdrage leveren om
senioren zo lang mogelijk zelfstanding te laten functioneren. De
inbreng van senioren (gebruikers) in de ontwikkeling van ICT is
hiervoor echter essentieel, zo vindt de Unie KBO. Dit omdat
producten aan de behoeften van senioren moten voldoen en niet
te moeilijk moeten zijn in gebruik.
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De zorg vanaf 2015: KBO helpt!
Vanaf volgend jaar verandert er veel in de zorg. Gemeenten gaan
ouderen begeleiden en de zorgverzekeraars verstrekken
wijkverpleging en verzorging aan huis. In de Nestor van
november heeft u kunnen lezen over deze veranderingen met een
verwijzing naar de website van de overheid:
www.hoeverandertmijnzorg.nl.
Unie KBO heeft een brochure over de WMO voorzieningen.
Keukentafelgesprek
Na het indienen van een aanvraag voor hulp of zorg heeft u recht
op een ‘keukentafelgesprek’. Een vertegenwoordiger van de
gemeente bespreekt met u welke hulp u nodig heeft en welke
mensen in uw omgeving u daarbij kunnen helpen. Als deze hulp
niet voldoende is, wordt bekeken welke professionele zorg u
nodig heeft, bijvoorbeeld van een thuiszorgorganisatie. Bij die
gesprekken kan iemand uit uw eigen omgeving aanwezig zijn,
maar het is prettig om ook deskundigen in te schakelen. U heeft
recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner die door de
gemeente is aangesteld. (Zie NieuwsFlitZ 7).
Leden van de Unie KBO kunnen een beroep doen op een
Ouderenadviseur (VOA). Dit is een vrijwilliger met een speciale
opleiding. Hij is onafhankelijk en u kunt bij hem terecht met
vragen over o.a. welzijn en zorg. Hij kan u ondersteunen bij de
gesprekken met de gemeente. De secretaris van uw eigen
afdeling kan u naam en telefoonnummer van de Ouderenadviseur
geven. De adviseur zal oplossingen aandragen, maar u neemt de
beslissingen.
Lees hiernaast wat de Unie KBO nog meer te bieden heeft!

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg
De ouderenadviseur
staat aan uw kant!
Informatie over de
ouderenzorg:
Ga naar de website
van Unie KBO.
Of bel de
servicetelefoon:
0900-821 21 83
(op werkdagen tussen
9.30 en 12.30 uur,
€0,10 per minuut).

Veel mensen maken zich zorgen over de veranderingen in de
zorg. Omroep Max en de ouderenorganisaties Unie KBO en PCOB
hebben daarom het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg gelanceerd.
Iedereen die met zorg te maken heeft kan melden hoe de
veranderingen effect hebben op het dagelijks leven.
Het meldpunt zal bij de overheid aangeven hoe de veranderingen
in de praktijk uitpakken. Meldingen kunnen worden gedaan via de
website www.nationaalmeldpuntoderenzorg.nl, telefonisch
0800-2255624 (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur),
of via Twitter #Meldouderenzorg
en Facebook www.facebook.com/nationaalmeldpuntouderenzorg

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