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Van de redactie
In veel straten is traditiegetrouw de vlag uitgestoken, gecombineerd
met een schoolrugzak. Scholieren en hun ouders verkondigen blij en
opgelucht dat de opleiding met succes is afgesloten. Voor ons als
KBO leden zijn deze vreugde uitingen het signaal dat de
vakantieperiode is begonnen. Tot september genieten veel mensen
gedurende enkele weken van hun vakantie. Intussen biedt deze
NieuwsFlitZ weer interessante en nuttige informatie aan ‘ter leringe
ende vermaeck’.
Ook in dit nummer is gebruik gemaakt van de Unie KBO nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Wijziging datum workshop in november
De Commissie Kaderbeleid van KBO Zeeland laat weten dat de
geplande workshop in november wordt verplaatst naar dinsdag, 17
november vanwege de agenda van mevrouw Janneke van den Hoek
die ook in deze workshop zal participeren. De workshop van
november is een vervolg op die van 26 maart jl. Te zijner tijd zal de
commissie de uitnodiging met programma presenteren.

Academische Werkplaats Ouderenzorg
In de PZC van 20 april jl. werd aangekondigd dat er mogelijk een
kenniscentrum voor de Zeeuwse ouderenzorg zou komen met als
doel om “de kwaliteit van de ouderenzorg op te krikken”.
Omdat KBO Zeeland belangenbehartiging tot haar kerntaken rekent,
heeft het bestuur via POSO (Provinciaal Overlegorgaan
Samenwerkende Ouderenorganisaties in Zeeland), contact gelegd
met de initiatiefnemer met het verzoek betrokken te worden bij dit
kenniscentrum in oprichting.
Resultaat hiervan is dat vertegenwoordigers van POSO zijn
uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst van de betrokken
organisaties. Deelnemende organisaties zijn WVO Zorg, Zorgstroom,
Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt, Hogeschool
Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Uniek KBO-aanbod DELTA en ZeelandNet
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Onlangs heeft elk KBO lid in Zeeland tegelijk met de Nestor een
exclusief aanbod gekregen voor alle diensten van DELTA.
De mogelijkheid wordt geboden om te profiteren van een uniek
aanbod voor elektriciteit, gas en Alles-in-1 (internet, televisie en
telefonie) met financieel voordeel. De actieperiode duurt tot 31
december 2015. Via de link http://www.kbozeeland.nl/ledenservice/
kunt u de documentatie over dit aanbod nader bestuderen.
Geadviseerd wordt om bij twijfel over of onduidelijkheid bij dit
aanbod gewoon de antwoordkaart in te vullen en op te sturen. DELTA
neemt dan telefonisch contact op voor nadere uitleg.
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50-jarig jubileum pastor Tom Brooijmans
Op zondag 14 juni 2015 heeft Pastor Tom Brooijmans, geestelijk
adviseur van KBO Zeeland, zijn gouden priesterfeest gevierd met een
plechtige eucharistieviering en receptie in Lewedorp.
Parochianen uit de kernen van de grote Damiaanparochie, oudleerlingen van het voormalige St. Willibrordcollege te Goes en
vertegenwoordigers van diverse instellingen waren daarbij in grote
getale aanwezig.
De overweging (preek) van Tom stond geheel in het teken van de
inspanning die hij en anderen voortdurend tijdens het leven
verrichten om blijvend op te klimmen naar het ‘Licht aan de horizon’.
Deze inspanning was beeldend weergegeven op de omslag van het
liturgieboekje en ook te zien als poster, voor in de kerk opgehangen.
Tom gaf treffend weer hoe deze gang naar het licht soms met
krachtige tred werd gedaan en hoe soms tijdens fases van het leven
deze klim erg moeizaam ging, maar het Licht toch aan de einder
bleef stralen. Daarbij gaf hij ook treffend weer hoe hij het laatste jaar
waarin zijn gezondheid te wensen overliet, heeft ervaren. De
beeltenis is afkomstig van een door hem bewonderde (reeds
overleden) kunstenaar Minderhoud.
Aan het eind van deze mooie dienst bedankte Tom alle aanwezigen
voor hun aanwezigheid en hun inbreng en nodigde ieder uit voor de
aansluitende receptie.
Namens KBO Zeeland heeft onze waarnemend voorzitter, Wim Vinke,
de jubilaris gefeliciteerd en een attentie aangeboden.
Voor een uitgebreider verslag van deze viering, opgesteld door Ron
Nuytinck, klik op de link http://tinyurl.com/oaakgyd

Informatie voor het keukentafelgesprek
Het streven van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen
sluit aan bij datgene wat de meeste ouderen zelf willen. Mogelijk
hebben ouderen hierbij hulp nodig, die ze moeten aanvragen bij de
gemeente.
Na deze aanvraag volgt meestal een gesprek met een
vertegenwoordiger van de gemeente: een ‘keukentafelgesprek’.
De volgende informatie kan helpen bij dit gesprek.
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De brochure ‘Het keukentafelgesprek’ geeft goede informatie voor
zorgvragers en begeleiders van ouderen met een zorgvraag. U
krijgt antwoord op vragen als: hoe bereid je je voor, hoe verloopt
zo’n gesprek en hoe kom je er op terug? U treft steeds
verwijzingen aan voor meer informatie.
De handreiking ‘Zorgen over het keukentafelgesprek’ is bedoeld
voor belangenbehartigers en Wmo-raden. Hierin staat wat de
bedoeling is van dit gesprek, wanneer dit gesprek gevoerd moet
worden en hoe mensen bezwaar kunnen maken
De handreiking ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning’ is bestemd
voor lokale belangenbehartigers en Wmo-raden.
De Vrijwillige Burger Adviseurs (VBA’s; voorheen VOA’s) zijn
beschikbaar om de zorgvrager bij het keukentafelgesprek terzijde
te staan. Zij zijn onafhankelijk en goed op de hoogte van de
regelgeving en mogelijkheden voor hulp. De secretaris van uw
eigen KBO-afdeling kan u in contact brengen met de VBA in uw
woonplaats.
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Actieplan ‘Tel mee met taal’
Unie KBO op de bres
voor oudere
laaggeletterden

Het ministerie van Onderwijs komt binnenkort met een actieplan
‘Tel mee met Taal’. Onderdeel daarvan is een proefproject voor
laaggeletterde 50-plussers.
Doel is om deze groep te helpen om volwaardig deel te nemen aan
de samenleving, zelfredzamer te worden en om hun
gezondheidsvaardigheden te verbeteren.
Van bijsluiter tot belastingen
Het aantal laaggeletterde ouderen in onze samenleving is hoog.
Onder 55-plussers kan inmiddels 21% van de bevolking onvoldoende
lezen en schrijven om zelfstandig maatschappelijk actief te zijn.
Tegelijkertijd verwacht de participatie-samenleving steeds meer van
hen. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een bijsluiter of het
schriftelijk aanvragen van een tegemoetkoming bij de gemeente.
Niet-digitale groep
Het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten
digitaal aan te bieden. Uit onderzoek van de KBO (juni 2014) blijkt
echter dat veel senioren afhankelijk worden van anderen als de
overheid volledig gaat digitaliseren. Deze niet-digitale groep is
gemiddeld 82 jaar, voornamelijk vrouw, alleenstaand en lager
opgeleid. Zeker voor deze kwetsbare mensen is de combinatie met
laaggeletterdheid een fors probleem.
De Unie KBO is enthousiast over het actieplan en biedt de minister
medewerking aan.
Meer weten? Klik op deze link naar de site van de Unie KBO.

IBAN-tool weer online
De officiële omnummertool voor de langere IBAN-bankrekeningnummers staat weer online. Het hulpmiddel op de website IBAN.nl
was in april uit de lucht gehaald vanwege de hoge kosten.
Maar vanwege een wildgroei aan onbetrouwbare niet-officiële tools
hebben de banken besloten om de dienst toch weer te gaan
aanbieden.
Banken stopten op 1 april van dit jaar met de website waarop een
oud rekeningnummer omgezet kon worden in een IBAN, het lange
bankrekeningnummer dat vorig jaar werd ingevoerd.
Dit hulpmiddel maakt het eenvoudig om via het oude bankrekeningnummer en de naam van de bijbehorende bank, het juiste langere
bankrekeningnummer te achterhalen.
In overleg met onder meer de Unie KBO, de Consumentenbond en
Detailhandel Nederland, hebben de banken tevens toegezegd om ook
op andere wijze IBAN-nummers beter beschikbaar te maken.
Zo versnellen de banken de uitgifte van nieuwe pinpassen met
daarop de IBAN. Bedrijfsorganisaties roepen hun achterban nogmaals
op om hun IBANs te vermelden op facturen, websites en bij andere
communicatie-uitingen.
Op de website https://omnummertool.overopiban.nl/ vindt u de
omrekentool.
Voor meer informatie over IBAN zie de website www.OveropIBAN.nl
KBO Zeeland

3

Mag vrijwilligerswerk met een uitkering?
Er bereiken ons berichten dat KBO-vrijwilligers met een uitkering zich
in toenemende mate dienen te verantwoorden bij hun uitkeringsinstantie voor het vrijwilligerswerk dat zij doen voor de Afdeling.
De oplopende langdurige werkloosheid onder 50-plussers draagt er
toe bij dat meer werklozen zich inzetten voor ouderenverenigingen.
Op zich een goede ontwikkeling omdat zowel de vrijwilliger als de
Afdeling er mee geholpen zijn. Het brengt immers een stuk
dynamiek, want vaak betreft het jonge actieve senioren die zich op
die manier maatschappelijk nuttig willen maken.
Toch is het belangrijk dat dit vrijwilligerswerk met toestemming
vooraf van de uitkerende instantie gebeurt.
U, als vrijwilliger, doet er goed aan zich hiervan vooraf te
vergewissen bij uw afdeling of Unie KBO en besturen van Afdelingen
doen er goed aan hier vooraf op te wijzen!

Stop Mantelzorgboete!
Ruim een jaar geleden was er veel te doen over de zogenaamde
‘Mantelzorgboete’, het voorstel om te korten op de hoogte van de
AOW-uitkering voor senioren die met hun kinderen samenwonen.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wilde de mantelzorgboete aanvankelijk op 1 juli 2015 invoeren, maar onder druk van
brede maatschappelijke kritiek heeft ze tot een jaar uitstel besloten.
Het door haar toen ook beloofde brede onderzoek naar de effecten
van deze omstreden maatregel en de mogelijkheid van het parlement
om over de uitkomst te praten, geven geen enkele garantie dat de
maatregel niet door gaat.
Een jaar geleden is een landelijke petitie gestart om de
mantelzorgboete tegen te houden. Deze petitie loop nog steeds en
staat wederom in de belangstelling.
Klik hier om de petitie te bekijken en te tekenen.

Platform Beter oud: Eet een appeltje mee!
Er zijn veel initiatieven in het land die gericht zijn op het verbeteren
van wonen, welzijn en zorg voor ouderen, zoals projecten in het
kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.
Het platform BeterOud brengt mensen en initiatieven samen.
Het platform bijt zich vast in het verbeteren van wonen, welzijn &
zorg voor kwetsbare ouderen.

Indien u de digitale
NieuwsFlitZ niet meer wenst
te ontvangen, dan u kunt u
zich afmelden via e-mail:
jansenwfm@gmail.com
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Maar ze kunnen het niet alleen. Daarom hebben ze 5 juni een kistje
appels gestuurd naar organisaties en professionals op het gebied van
wonen, welzijn & zorg voor ouderen en hen tijdens een deze lunch
uitgenodigd om kennis en ervaringen uit te wisselen en de
mogelijkheden en kansen te onderzoeken om meer samen te werken.
Wilt u ook met Beter oud in gesprek? Stuur dan een mail naar
lunch@beteroud.nl .
Meer lezen”Ga naar de website van Beter oud of naar de nieuwssite
van de Unie KBO.
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