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Beste lezer(es),
In deze eerste NieuwsFlitZ
van 2021 leest u de nieuwjaarswens van het bestuur
van KBO Zeeland, verwoord
door voorzitter Wim Jansen.
De redactie sluit zich hier
graag bij aan.
Nadat we het jaar 2020 met
een lockdown hebben afgesloten, kijken we ernaar uit
om elkaar weer te ontmoeten. Ondertussen zijn de
eerste zorgverleners
ingeënt.
Dat geeft hoop dat we in het
nieuwe jaar weer samen
kunnen zijn. En dat de
verschillende afdelingen
activiteiten voor hun leden
kunnen organiseren.
Uiteraard zien we ook dit
jaar uw verslagen met
belangstelling tegemoet.
Wij wensen u een gelukkig
en gezond 2021 en een
gezellig verenigingsjaar.

Veel leesplezier.

Op dit moment is 2021 alweer bijna een paar weken oud! We kunnen wel
zeggen dat 2020 een heel bijzonder jaar is geweest met het voortrazende
COVID-19 virus met een pandemie en coronacrisis tot gevolg. En dit heeft ons
allemaal op een of andere manier geraakt, met voor ons als KBO-Zeeland
wellicht het enige lichtpuntje dat het virus in Zeeland wat minder heeft
toegeslagen dan in de rest van Nederland.
Op onze leeftijd eist gezondheid vaak meer dan gewenst aandacht en zorg op.
Soms, omdat de gezondheid te wensen overlaat, soms ook om uit voorzorg
gezond(er) te kunnen leven. Denk daarbij aan bewust contacten onderhouden,
meer bewegen, gezond eten, matig alcohol gebruiken, enz.
Tegelijkertijd moesten onze afdelingen wel zien te ‘dealen’ met het feit dat er,
soms op het laatste moment, allerlei activiteiten als themamiddagen, biljarten,
reisjes, vakanties, e.d. moesten worden afgezegd.
Dat het coronavirus een grote impact heeft gehad op 2020 is een feit. En dat
het ook in 2021 nog zal heersen is ook zeker. De nieuwe 1,5 meter samenleving, de onzekerheden en het ‘nieuwe normaal’ vallen iedereen zwaar.
Maar met z’n allen hopen we er natuurlijk op dat 2021 meer bewegingsruimte
gaat geven en we elkaar weer kunnen ontmoeten zoals we dat gewend waren.
En dat zal dan mede te danken zijn aan het vaccin dat sinds 6 januari in
Nederland beschikbaar is.
Ook ons verenigingsleven viel zo goed als stil. Gelukkig werden er in het
afgelopen jaar veel creatieve oplossingen bedacht om toch in contact te kunnen
blijven met de leden.
We hopen u in de loop van dit jaar
weer te kunnen verwelkomen bij een
van de activiteiten van een afdeling of
van KBO-Zeeland.

Bij het begin van dit nieuwe jaar
wenst het bestuur van KBO-Zeeland
u en uw naasten alle goeds voor 2021,
een coronavrij jaar en zeker een hele
goede gezondheid.
.

Wim Jansen.
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BRON EN FOTO: KBO-PCOB GOES.

BRON EN FOTO: KBO-PHILIPINE.

Omdat er in 2020 door alle corana-perikelen
geen kerstbijeenkomsten konden worden
georganiseerd hebben een aantal KBOafdelingen verschillende acties bedacht om de
band met hun leden te verstevigen en te laten
weten dat zij hun leden in deze barre en soms
eenzame tijden niet zijn vergeten.
Hierbij een paar voorbeelden uit het
Zeeuwse KBO-land:

KBO-PCOB Goes
Het bestuur van KBO-PCOB Goes meldde in
hun verenigingsblad “Bij de Tijd”, dat zij de
uitnodiging voor een gezamenlijke kerstmiddag
moesten annuleren.
Omdat er nagenoeg geen andere activiteiten in
het afgelopen jaar konden worden georganiseerd
besloot het bestuur om op het bezorgadres van
haar leden tegelijk met het KBO-PCOB Magazine
een Kerstattentie te bezorgen.
Alle vaste bezorgers van het Magazine waren
direct bereid om deze kleinigheid ‘Een lichtpuntje voor in de duisternis’ thuis te bezorgen.

KBO-Philipine
Omdat het gezamenlijke ‘kerstsamenzijn’
niet door kon gaan heeft het bestuur van KBOPhilipine haar leden verrast met een Kerst- en
Nieuwjaarswens, een surprise en een eigen
gemaakt gedicht door haar voorzitster.

Kerstmis
Daarvoor zijn het donkere dagen,
Nu toch zeker zitten we vol met vragen.
Door corona zijn het moeilijke tijden,
Zijn er veel mensen die lijden.
Om gezondheid gaan we dromen,
Corona vrij zal heus wel komen.
Daarom we blijven niet somber,
En geloven nog altijd in een wonder.
Als er sprookjes zouden bestaan,
Zou ik even als een fee door het leven gaan.
Dan leg ik voor iedereen onder de boom,
Een pakje met een mooie droom.
Dus kerst vieren we zeker dan,
Met de mogelijkheden wat mag en kan.
Dus genieten van deze kerst mensen,
En geven wij jullie de beste wensen.

____________________________________________________________________________

3

NIEUWSFLITZ

Op vrijdag 11 december vergaderde de ledenraad Unie
KBO in Nieuwegein, deels digitaal, deels met fysieke
aanwezigheid van vertegenwoordigers van provinciale
KBO-bonden.
Belangrijk agendapunt was de aangescherpte notitie
Bouwstenen Federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. In de
voorbije twee weken heeft de waarnemend voorzitter
van de Unie KBO, Gerard Knoop, samen met de
interim-directeur KBO-PCOB, Marcel Sturkenboom,
met delegaties van de besturen van de aangesloten
provinciale KBO-bonden (telefonisch) overlegd over de
bestaande bezwaren t.o.v. de vorige notitie bouwstenen
om tot de federatie KBO-PCOB nieuwe stijl te komen.
Deze consulterende procedure had tot gevolg dat de
aangescherpte notitie een groot draagvlak bleek te
krijgen van de vergadering. Onder leiding van de
directeur kan in de komende maanden gewerkt worden
aan een uitwerking van een aantal aan te passen
elementen uit de notitie, zodat in het voorjaar 2021
samen met de ledenraad van de PCOB besluiten kunnen
worden genomen.
In strategisch opzicht bestaat bij beide verenigingen
(Unie KBO en PCOB) grote consensus om naast de vijf
speerpunten gezamenlijk in te zetten op de steun aan
leden en afdelingen om met name de coronacrisis door
te komen, om te komen tot een fundamenteel en
effectief (marketing)programma te komen gericht op
ledenbehoud, ledenwerving en organisatiekracht van
afdelingen en om t.b.v. de belangenbehartiging de
Tweede Kamerverkiezingen te in 2021 benutten in. In
de notitie staat verder vermeld dat de overeenkomst om
te komen tot de federatie nieuwe stijl wordt aangegaan
voor vier jaar met de aantekening dat na twee jaar met
de voorbereiding van de evaluatie wordt gestart.
Waar tot voor kort steeds onderscheid werd gemaakt
tussen een basis en een aanvullend pakket op het gebied
van dienstverlening door het bureau KBO-PCOB wordt
in de aangescherpte notitie ervoor gekozen om dit
onderscheid op te heffen. Opzet is nu om “om te

denken” (en binnen de gegeven bijdrage per lid) een
totaalpakket dienstverlening aan te bieden, dus inclusief
boven genoemd marketingpakket. Natuurlijk heeft een
degelijke benadering gevolgen voor de organisatie van
het bureau en de financiering van het activiteitenplan,
dus voor de begroting nieuwe stijl. Uitgangspunt is
daarbij evenwel dat de bijdrage per lid in de komende
vier jaren niet verhoogd wordt, behalve met de
gebruikelijke prijsindexatie.
Uiteraard zijn er wensen tot verandering op onderdelen
in deze aangescherpte notitie naar voren gebracht. De
directeur zal met de voorzitter in de komende maanden
deze wensen nader uitwerken, zodat in het voorjaar
hierover beslissingen kunnen worden genomen. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de bestuursstructuur van de
nieuwe federatie, aan de landelijke en provinciale
samenwerking tussen KBO-bonden en de PCOBconsulenten, aan de te kiezen uniforme ledenadministratie, aan de financiering van projecten.
De ledenraad PCOB die op 11 december ook
vergaderde, bleek, zo deelde de interim-directeur mee,
de grote lijn zoals bepaald in de bouwstenen notitie, te
onderschrijven. Dat betekent dat verwacht kan worden
dat in het voorjaar de uitgewerkte voorstellen in het
kader van de federatie nieuwe stijl tot een beslissing
kunnen komen door zowel de Unie KBO als door de
PCOB. Jullie vertegenwoordigers in de ledenraad Unie
KBO hebben vertrouwen in een positief vervolg van dit
proces, temeer omdat alle KBO-bonden zonder
voorbehoud inmiddels bereid zijn om tot de federatie
nieuwe stijl te komen.
Rest ons jullie te melden dat Ron Nuytinck, omdat hij
onlangs na ruim twee termijnen als bestuurslid van
KBO-Zeeland is afgetreden, nu ook zal terugtreden als
vertegenwoordiger in de ledenraad Unie KBO. Hij heeft
dus zijn afscheid meegedeeld in de vergadering. Ron
wordt opgevolgd door Lilianne Van der Ha-Van
Vlierberghe, vicevoorzitter van KBO-Zeeland.
Wim Jansen en Ron Nuytinck.
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BRON: WIM JANSEN.

BRON EN FOTO: KEES RENTMEESTER.

Op verzoek van de afdeling KBO-Terneuzen zal
het algemeen bestuur van KBO-Zeeland
binnenkort formeel besluiten tot opheffing van
de KBO-afdeling Terneuzen.
Deze afdeling kampte al geruime tijd met een
grote onderbezetting van het afdelingsbestuur,
zodat voortbestaan als zelfstandige afdeling
steeds moeilijker werd.
In goede samenwerking met een delegatie van
het kringbestuur Groot Terneuzen, hebben de
leden besloten tot opheffing van de afdeling.
Heel veel leden hebben zich vervolgens aangesloten bij KBO-afdelingen in de buurt of bij de
PCOB-afdeling Terneuzen.
Veel waardering is op zijn plaats voor de inzet
en zorgvuldigheid waarmee de twee voormalige
bestuursleden van KBO-Terneuzen dit proces
hebben begeleid.
In Zeeland zijn nu 31 KBO-afdelingen werkzaam.
Meerdere afdelingen ervaren, helaas, problemen
bij het aanvullen van hun afdelingsbestuur. Deze
vaststelling geldt ook voor KBO-afdelingen
buiten Zeeland.
Daarom heeft het bestuur van de federatie KBOPCOB besloten om in het nieuwe jaar de hoogste
prioriteit te geven aan het binden en aantrekken
van leden voor de KBO en de PCOB. Hierbij
wordt met name gedacht aan de zgn. jongere
senioren.
De ledenraad van de Unie KBO steunt dit
voornemen van het bestuur van KBO-PCOB en
heeft toestemming gegeven om hiervoor
financiële middelen uit de reserve te benutten.

NEGATIEF IS
HET MEEST POSITIEVE WOORD IN DEZE TIJDEN

Op 2 januari ontvingen we het bericht dat ons
mede commissielid Ria Borgs op 1 januari was
overleden.
Ria maakte op 4 juni 2014 kennis met de
commissie Identiteit en Pastoraat en al snel
hadden we door dat we een organisatietalent
hadden binnengehaald. Naast onze geestelijk
adviseur Tom Brooijmans verzorgde zij samen
met hem de vieringen maar daarnaast was zij
een drijvende kracht bij het organiseren van
themadagen ”Boven de Schelde”.
Haar specialiteit binnen de commissie was ook
de themadagen met onderwerpen als: ‘Afscheid
nemen, hoe doe je dat?’.
Zo was zij dan ook op 20 februari 2020 actief bij
de kerkelijke viering i.v.m. het 25-jarig bestaan
van KBO-Zeeland in ’s-Heerenhoek.
Terwijl zij mee organiseerde waren de artsen in
het ziekenhuis bezig om haar te zoeken voor een
opname. Menig kuur volgde, maar in haar goede
dagen bleef zij de commissie trouw adviseren
met haar kennis.
We missen een optimistische vrouw, met haar
kennis, inspiratie en gedrevenheid.
Commissie Identiteit en Pastoraat:
Pastor Tom Brooijmans, Marianne Langerak en
Kees Rentmeester.
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BRON EN AFBEELDING: FRAUDEDESK

BRON EN FOTO: KBO-PCOB.

Nederland is woensdag 6 januari van start
gegaan met het vaccineren van mensen tegen
corona. Minister De Jonge heeft besloten zorgpersoneel in verpleeghuizen en ziekenhuizen
voorrang te geven. Bewoners van verpleeghuizen zijn hierdoor iets later aan de beurt,
hoewel de Gezondheidsraad in december heeft
geadviseerd het BioNTech Pfizer vaccin (dat
goed werkt bij 60-plussers) in de eerste plaats
in te zetten bij ouderen. Minister De Jonge
verwacht +/-3 miljoen thuiswonende mensen
van 60-75 jaar vanaf maart te kunnen laten
vaccineren op centrale locaties van de GGD.
De 1,3 miljoen thuiswonende senioren van 75
jaar en ouder en niet-mobiele mensen ouder dan
60 jaar worden ingeënt bij de huisarts

'Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor
een terugbetaling. Bij deze ontvangt u nog € 679,50
euro', zo staat in een mail, zogenaamd van DigiD. Dat
lijkt goed nieuws, maar laat je niks wijsmaken! Het
bericht is vals. Dat meldt Fraudehelpdesk. Fraudeurs
proberen zo toegang te krijgen tot je internetbankierengegevens. Klik niet op de link, en log zeker niet in.
Het onderwerp van de mail is 'U hebt een ongelezen
bericht'. Volgens de mail moet je, om het bedrag te
ontvangen, gegevens controleren. 'Om uw teruggave te
ontvangen vragen wij u om uw gegevens te controleren
en te verifiëren. Uw terugbetaling kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als uw DigiD is
gekoppeld aan uw mobiele bank app.'

Kwetsbare ouderen niet vooraan bij de
coronavaccinatie
Het kabinet heeft niet het advies van de Gezondheidsraad gevolgd om kwetsbare ouderen
voorrang te geven. De beschikbaarheid van
vaccins, de logistiek rond vaccins én door corona
geveld personeel in de acute zorg waren aanleiding om het vaccinatieschema aan te passen.
KBO-PCOB heeft op zich begrip voor deze wijziging, maar benadrukt dat kwetsbare (oudere)
mensen die het hardst een vaccin nodig hebben
niet uit het oog moeten worden verloren.
Lees op de website van KBO-PCOB meer over de
coronavaccinatiestrategie en de voorgenomen
stappen.

Toegang tot je bankrekening
Klik dus niet op de koppeling in de mail, en log zeker
niet in met internetbankieren. Oplichters hopen zo
toegang te krijgen tot je bankrekening. Het tvprogramma ‘Opgelicht’ waarschuwt regelmatig voor
phishingmails.
Zorg dat je er niet in trapt, en lees de tips in dit
artikel: Phishing: wat moet ik weten?
____________________________________________________________________________
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BRON: LIBELLE, RIJKSOVERHEID EN MAX VANDAAG. FOTO: SHUTTERSTOCK.

Sinds 1 december 2020 geldt in Nederland een mondkapjesplicht in alle publiek
toegankelijke binnenruimtes. Bijvoorbeeld in winkels, bibliotheken, musea en
zorginstellingen. In het openbaar vervoer was het al sinds 1 juni verplicht.
Waar moet u op letten en hoe kunt u het zo comfortabel mogelijk dragen?

*Een mondkapje van textiel na
elk gebruik wassen op 60 graden
met een volledig wasprogramma.
Gebruik geen wasverzachter.
*Gooi ook het plastic zakje weg
of maak het bakje grondig
schoon met water en zeep of
ontsmettingsmiddel.

U kunt kiezen voor wegwerpkapjes of wasbare van stof. Deze
kunt u eventueel zelf maken. Meer informatie over mondkapjes
vindt u op de website van de rijksoverheid.
Of ga naar de site van Libelle om zelf een mondkapje te maken.
Het mondkapje op- en afzetten
*Was uw handen grondig met water en zeep of gebruik een
goed ontsmettingsmiddel.
*Raak de binnenkant niet aan; gebruik de touwtjes of
elastiekjes om het op te zetten.
*Zorg dat het goed aansluit op het gezicht en neus, mond en kin
bedekt.
*Raak tijdens het dragen en het kapje niet aan; er kunnen
besmette) deeltjes op belanden.
*Raak bij het afzetten het eigenlijke kapje niet aan, maar
gebruik de touwtjes of elastieken. Raak ook uw gezicht niet aan.
Gebruikte mondkapjes: weggooien of wassen!
*Berg het mondkapje na gebruik op in een schoon plastic zakje
of bakje. Of gooi het meteen bij het restafval. Doe het niet los in
een broekzak of tas! De virussen kunnen zich dan gemakkelijk
verspreiden. Laat ze niet slingeren.

Tips voor brildragers
Een mondkapje kan ervoor
zorgen dat uw bril beslaat.
Dit is gelukkig wel (enigszins) te
voorkomen.
*Zorg dat het kapje goed aansluit. Dat kan door het kruisen
van de elastiekjes achter de
oren. De waterdamp ontsnapt
dan aan de zijkant en stijgt niet
op naar de bril.
*Was de brillenglazen vlak voor
het opzetten van het kapje met
water en zeep en droog ze met
een zachte doek. Of gebruik
speciaal schoonmaakmiddel,
verkrijgbaar bij de opticien.
Benauwdheid tegengaan
Mensen die het dragen van een
mondkapje niet gewend zijn of
mensen met een longziekte
kunnen het benauwd krijgen.
Op de site van het Longfonds
staan tips om dit tegen te gaan.
Kijk voor meer informatie op de
site van de overheid of bij Max
Vandaag
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BRON: KPN. FOTO: SHUTTERSTOCK.

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is
een uitgave van KBO Zeeland

Veel Nederlanders
kopen via internet.
Maar is dat wel
te vertrouwen?
De internetverbinding
Veilig winkelen begint een veilige internetverbinding! Je wifi thuis en je
mobiel zijn beveiligd met een wachtwoord. Openbare wifi netwerken in
de trein, een café of hotel zijn niet veilig. Gebruik ze niet om spullen aan
te schaffen of je banksaldo te controleren.
Hoe kun je zien of een webshop betrouwbaar is?
*Controleer de gegevens op de website.
Zoek bij twijfel via een routeplanner of het adres bestaat en probeer met
een e-mail, chatbericht of per telefoon contact te krijgen.
*Kijk in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het bedrijf
is ingeschreven.
*Zoek reacties op van andere klanten. Google op ‘reviews’ en de naam
van het bedrijf. Of ga naar www.klachtenkompas.nl.
*Kijk of het bedrijf is aangesloten bij keurmerken als Thuiswinkel
waarborg. Op de website staat dan het logo van een keurmerk. Controleer
op www.thuiswinkel.org of het bedrijf echt een keurmerk heeft.
*Kijk welke betaalopties er zijn.
Het moet mogelijk zijn dat je achteraf kunt betalen, bijvoorbeeld met
Afterpay of een acceptgiro. Je kunt ook vooraf betalen via iDeal, Paypal
of je creditcard. Paypal of een creditcard hebben vaak
aankoopbescherming: je krijgt je geld terug als er niet geleverd wordt. Die
aankoopbescherming bestaat bij iDeal niet.
*Blijf bij de les! Je kunt het gevoel hebt dat een website niet te vertrouwen
is, bijvoorbeeld door veel (ver)taal- en spelfouten of een onprofessionele
opmaak. En een Philips Airfryer voor de helft van de prijs? Of kleding
van een bekend merk, waarbij alle maten en kleuren altijd in voorraad
zijn? Luister dan naar je gevoel en trap er niet in!

Blijf ons ondertussen ook volgen
op:
facebook.com/kbo.zeeland.3
en
twitter.
Voor al het andere nieuws vanuit
KBO-Zeeland kijkt u op onze
website www.kbozeeland.nl
Secretariaat: George de Vijlder,
Dreef 40, 4586 AP Lamswaarde,
Tel. 0114-690415, e-mail
gdevijlder@zeelandnet.nl
Redactie
KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ:
Jan van den Boom
Lillianne van der Ha
Maria van Waterschoot
E-mailadres
kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
Indien u als KBO-afdeling iets te
melden hebt voor de NieuwsFlitZ
of de digitale NieuwsFlitZ niet
meer wenst te ontvangen, dan u
kunt u dit melden via e-mail:
kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
Kijk voor het laatste nieuws
op de site van KBO-PCOB
www.kbo-pcob.nl
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