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Terugblik 2014
Beste KBO leden,
Nu het jaar 2014 er bijna op zit is het niet onverstandig om te
kijken wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Als je negatief
terugkijkt hebben we een aantal bestuursleden op afdelings- en
kringniveau verloren. Dat is jammer, maar gelukkig zijn er over
het algemeen goede bestuursleden voor teruggekomen. Een paar
functies zijn nog vacant. We moeten met zijn allen daarbij goed
beseffen, dat een krachtig bestuur op alle niveaus noodzakelijk is
om goed te blijven functioneren en om de lokale belangenbehartiging waar te maken. Daar gaan we in 2015 hard aan werken.
Positief terugkijken geeft weer kracht om er met plezier en
optimisme mee verder te gaan. Het aantal leden is nagenoeg
gelijk gebleven. Ons 20 jarig jubileum is goed verlopen met een
aantal goed georganiseerde activiteiten.
Ons hoofdbestuur heeft na het terugtreden van Arie Sponselee
weer een voortvarende opvolger gevonden in Ron Nuytinck.
Zoals u weet zoeken we al anderhalf jaar naar een penningmeester. Ik weet zeker dat er onder uw leden goede kandidaten te
vinden moeten zijn, maar we krijgen ze niet aangeleverd.
Het nieuwe informatieblad de NieuwsFlitZ heeft zijn nut bewezen
en we hopen van harte dat iedereen met een mailadres, dit blad
ook ontvangt.
De feestdagen komen er weer aan. Zij zijn in ieder geval een
lichtpuntje in de donkere maanden die we nu doormaken.
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe met veel sfeer en gezellig
samenzijn. Daarna een voorspoedig en goed 2015 en ik hoop, dat
we op onze vrijwilligers trots kunnen blijven. Zij verdienen het.
Gerard Janssen, voorzitter KBO Zeeland.
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Ondersteuning mantelzorgers
De Unie KBO maakt zich sterk voor een betere positie van de
mantelzorgers. In het politieke debat wordt vaak gesproken over
huishoudelijke hulp, wijkverpleegkundigen, verzorgingshuizen, et
cetera. Best belangrijk, maar de dagelijkse verzorging thuis blijft
buiten beeld! Mantelzorgers zijn de kurk waarop de participatiesamenleving drijft! De Unie KBO adviseert de gemeenten nu
dringend voldoende financiën in te zetten voor vervangende
mantelzorg, zodat de mantelzorger ook enkele weken van huis
weg kan. Bovendien biedt zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea
een extra aanvullend pakket, nl. een vergoeding voor minimaal
zeven dagen mantelzorgvervanging. Voor KBO-leden is dit pakket
gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
persvoorlichter Arno Heltzel van de Unie KBO, tel. 073-6123475.
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Update KBO websites in Zeeland
Onlangs hebben alle KBO afdelingsbesturen in Zeeland een brief
ontvangen van het Dagelijks Bestuur van KBO Zeeland en de
webmaster van KBO Zeeland, de heer Arend E. de Haas.
Omdat de websites van de KBO afdelingen en van KBO Zeeland
gezien kunnen worden als het visitekaartje van de KBO, is het
van belang om deze digitale ingang effectief en eigentijds in te
richten en actueel te houden. Nog niet alle afdelingen maken
gebruik van deze wijze van communicatie naar hun leden en hun
omgeving.
Afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de
websites en hebben dan ook de taak om de beschikbare
informatie te publiceren op internet op de afdelingswebsite.
KBO Zeeland wil hierbij faciliteren met de nodige ondersteuning
door de heer De Haas. Hij zal in 2015 workshops aanbieden om
de afdelingswebsites naar de ideeën van de afdelingen beter te
maken en ook een starterscursus aanbieden voor die afdelingen
die tot heden de website niet zelfstandig beheren.
In de brief ondersteunt het bestuur dit initiatief van de webmaster
en rekent erop dat alle afdelingen op een van de workshops
zullen inschrijven.

50-jarig jubileum Hengstdijk
KBO afdeling Hengstdijk vierde in oktober het 50-jarig bestaan.
Mevrouw Chantal van de Walle ging voor in de viering met zang
door de leden. Na de koffie met gebak trad ‘Zuunige Marie’ op.
Dat was gezelligheid en lachen! Daarna volgden de felicitaties uit
het dorp en de KBO afdelingen uit de regio. Namens het College
van B & W kwam wethouder de heer Frank van Driessche, die het
oudste KBO lid wist te verrassen. De feestelijke bijeenkomst werd
afgesloten met een goed verzorgd warm en koud buffet.
De foto's van dit geslaagd jubileum kunt u bekijken op
http://www.kbo.hengstdijk.info/album23.htm
Ze zijn genomen door Ko Leenknegt.

Feestmiddag De Zonnebloem en KBO
seniorensoos Hoofdplaat
Dinsdag 25 november organiseerde de Zonnebloem afdeling
Hoofdplaat en de KBO-seniorensoos hun tweejaarlijkse gezellige
middag voor hun gasten en leden. De 70 deelnemers kregen eerst
een aperitief aangeboden aan de feestelijk versierde tafels.
De voorzitter van de seniorensoos heette iedereen welkom. Hij
bedankte de sponsoren, het bestuur van de Zonnebloem, de
seniorensoos en de vrijwilligers Karien en Anja. Na de koffie/thee
met versnapering was het de beurt aan de muzikale groep
‘Changez!. Op de aanstekelijke muziek zochten velen de
dansvloer op en iedereen genoot volop. Leerlingen van
scholengemeenschap De Rede hadden ondertussen een prachtig
buffet opgesteld. Na afloop kon men nog even na kletsen onder
het genot van een drankje. Het was een zeer geslaagde middag!

2

KBO Zeeland
2

Sluiting apotheken in avonden en
weekenden
De weekend en avond service van apotheken gaat gecentraliseerd
worden op maximaal 45 minuten rijden van uw thuisadres.
Efficiëntie is de belangrijkste reden om deze regeling in te voeren.
Voor kwetsbare senioren is dit bericht even schrikken.
Maar er is wel nagedacht over urgente situaties. Mocht u
onverhoopt medicijnen nodig hebben en kunt u echt niet wachten
tot de volgende dag en u hebt ook geen mogelijkheden om die op
te halen of op te laten halen vanwege vervoersproblemen, dan is
het mogelijk om deze bij u thuis te laten bezorgen. Uw huisarts
weet er alles van. Vaak zal uw huisarts ook zelf betrokken zijn bij
een dergelijke urgente situatie. Het helpt als u zelf ervoor zorgt
dat u uw reguliere medicijnen, die u dus altijd dagelijks gebruikt,
voldoende in huis heeft.

Kaarsen en gezelligheid in huis?
Let op brandgevaar!
Met de Kerst in zicht, halen we ook het vuur in huis. Let daarbij
goed op uw veiligheid. Brand ontstaat vaak ongemerkt. Met
kaarsen, uitgebreid koken en een druk huis kan het snel gaan…
Hier enkele tips om snel te handelen als het vuur tóch overslaat:
Melders
Als u een gaskachel, geiser of open vuur in huis heeft, is een
koolmonoxidemelder heel belangrijk. Om een brand snel op te
merken, heeft u daarnaast minimaal 1 rookmelder nodig. Die
hangt u in de gang of hal en indien er meerdere verdiepingen
zijn, een rookmelder op iedere verdieping. U koopt deze melders
bij de bouwmarkt.
Geen water bij vlam in pan
Slaat de vlam in de pan? Gebruik dan nooit water om te blussen.
Het brandende vet spat uit de pan, dit kan brand veroorzaken. En
u kunt zichzelf verwonden. Zet de afzuigkap uit en schuif een
deksel van u af over de pan. Laat die zitten tot het vuur gedoofd
is. U kunt ook een kleine blusdeken gebruiken. Deze zijn te koop
bij bouwmarkten of winkels met huishoudelijke apparatuur.
Goede vluchtroute
Een brand gaat snel. U hebt weinig tijd om na te denken. Zorg
dat u de route vanuit de kamers naar de buitendeur kent, ook in
het donker. Bedenk ook een route voor als de trap en/of voordeur
geblokkeerd is.
Vaste sleutelplek
Het gebeurt helaas te vaak dat mensen niet wegkomen uit een
brandend huis, omdat ze de sleutels niet kunnen vinden. Een
vaste plek is van levensbelang!
Nog veel meer tips vindt u op
www.uniekbo.nl/veilig-thuis/brand.html
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Vacature penningmeester.
Herhaalde oproep!
De heer Piet Boonman vervult de functie van penningmeester
binnen het bestuur van KBO Zeeland reeds langer dan statutair is
toegestaan. Opvolging is dus echt noodzaak! Sinds kort wordt de
penningmeester ondersteund door mevrouw Ria Eshuis in de rol
van administrateur, hetgeen een verlichting van het takenpakket
inhoudt van de penningmeester.

Senioren Expo Brabant

Speciale actie voor
de ouderenbonden
in Zeeland

Dinsdag 13 tot en met zondag 18 januari 2015 wordt de 13de
editie van de Senioren Expo Brabant georganiseerd in het NH
Koningshof te Veldhoven (Brabant). Dit is een combinatie van een
huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens van orkesten,
koren en artiesten.
Dinsdag 13 en zaterdag 17 januari worden speciaal gereserveerd
voor de leden van de ouderenbonden in Zeeland. Die dagen
worden bussen ingezet om de leden naar Veldhoven te brengen.
Informeer bij het Bestuur van uw afdeling naar de mogelijkheden
om deze beurs te bezoeken! Op http://www.seniorenexpo.nl kunt
u zien wat zoal geboden wordt.

Echtpaar behoudt huishoudelijke hulp
De gemeente Dantumadeel mag de huishoudelijke hulp aan een
ouder echtpaar niet met ingang van 1 januari 2015 beëindigen.
Dit heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordNederland in Groningen bepaald.
Met deze uitspraak wordt duidelijk dat gemeenten bij wijzigingen
in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) altijd een gesprek met de hulpvrager moeten voeren en
dat bij veranderingen de persoonlijke omstandigheden altijd
betrokken moeten worden.
Overigens heeft de hulpvrager het wettelijk recht op een
onafhankelijke adviseur, als hij/zij dat wil. De vrijwillige
ouderenadviseurs van de KBO (VOA's) zijn hiervoor opgeleid.
Nadere informatie bij uw afdelingsbestuur!

Korting op uw zorgverzekering via de KBO

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

Zowel CZ Zorgverzekering als Zilveren Kruis/Achmea bieden KBO
leden in Zeeland korting, nl. 7 tot 7,5 % korting op het
basispakket en 10 % op het aanvullend pakket. Hiermee haalt u
de contributie voor de KBO dubbel en dwars terug!
Zilveren Kruis/Achmea. Tel. 071-7510025
(speciaal KBO nummer), www.zilverenkruis.nl
CZ Zorgverzekering. Tel. 0113-274400, www.cz.nl
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