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Inhoud: Van de redactie – Eerste koffiebijeenkomst van KBO-Vlissingen
Wat te doen bij hitte? – Fietstocht Sas van Gent/Westdorpe
De leukste hobby’s van toen – Wacht niet op een mooie dag. Maak er zelf een!
Colofon
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Beste lezer(es),
Na de wisselvallige eerste weken
van juli hopen we op mooi
zomerweer.
Er wordt nog geen hittegolf
voorspeld, maar in dit nummer
toch alvast tips voor het geval
we toch hele warme dagen
krijgen. Ondertussen hopen we
vooral op veel mooi fietsweer,
zodat niet alleen vanuit Sas van
Gent, maar in heel Zeeland
volop gefietst kan worden.
En tijdens de koffiestop kunt u
misschien herinneringen ophalen
aan hobby’s uit uw jeugd.
Een aantal worden in deze
NieuwsFlitZ genoemd, maar u
kent ongetwijfeld nog meer
voorbeelden.
De tip op pagina 6 is vooral
bestemd voor het bestuur van de
afdelingen.
Veel leesplezier.

Op maandagmiddag 5 juli organiseerde KBO-Vlissingen sinds lange
tijd weer haar eerste koffiebijeenkomst.
Omdat wij voorlopig niet op het oude vertrouwde plekje onze
koffiebijeenkomsten mogen vieren, was deze eerste bijeenkomst in
café-restaurant Santiago aan de oude markt te Vlissingen.

Op de uitnodiging door Jenny Mols, onze activiteiten coördinator,
kwamen maar liefst 24 leden opdagen.
Het was een prima middag waar we door KBO-Vlissingen koffie met
gebak kregen aangeboden. Dit omdat het de eerste bijeenkomst
was.
Alle leden vermaakten zich prima en men had genoeg gesprekstof
om bij te kletsen: men had elkaar al meer dan een jaar niet gezien
en gesproken.
Het bijzondere was dat deze middag ook nog een nieuw lid kon
worden ingeschreven.
Afgesproken werd dat de koffiebijeenkomsten in Santiago iedere 14
dagen worden gehouden.
Huub van Kessel, voorzitter KBO-Vlissingen
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Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek. Echter, aanhoudend warm weer
vormt vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, chronisch zieke en mensen met overgewicht.
Herken de klachten
Bij aanhoudende hitte is vooral voor
ouderen uitdroging en oververhitting een ernstig risico.
Symptomen hiervan zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting,
flauwvallen en bewusteloosheid.
Langdurig aanhoudende hitte kan
ook leiden tot klachten van
vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn.
Mensen kunnen huidproblemen
krijgen zoals jeuk en uitslag met
blaasjes.

*Drink voldoende en eet zware
maaltijden op koele momenten
van de dag
Drink twee liter water, thee of
koffie per dag. Ook als u geen dorst
heeft, want ouderen hebben minder
dorstgevoel. Matig het gebruik van
alcohol.
Zorg dat u altijd een flesje water bij
de hand hebt, zeker als u naar
buiten gaat of met de auto op pad.

Neem een uitgebreid ontbijt en
’s middags en ’s avonds een licht
verteerbare maaltijd met veel
groente en fruit.

*Houd uzelf koel
Blijf in de schaduw en beperk
lichamelijke inspanning, vooral in
de middag (tussen 12:00 en 18:00
uur). Draag luchtige kleding, liefst
van katoen of linnen.
Gebruik de koelere ochtend en
avond voor uw boodschappen of
wandeling.
Neem een verkoelend (voeten)bad
of een douche.
Slaap onder een laken of dekbedovertrek zonder dekbed.

*Houd uw woning koel
Houd de zon en warmte zoveel
mogelijk buiten uw woning,
bijvoorbeeld met zonwering,
rolluiken, gordijnen, ventilator of
airconditioning. Houd ramen en
deuren gesloten tijdens de warme
uren, dus ongeveer tussen 10 en 20
uur.
Airconditioning zorgt dat de
omstandigheden buiten geen
invloed meer hebben op het klimaat
binnen. Open ramen doen de
werking van de airco teniet.
Zet ramen en deuren open als het
buiten is afgekoeld.
Zet apparaten die veel warmte
produceren pas in de avonduren
aan, zoals een wasmachine, droger
en vaatwasser
*Zorg voor elkaar
Let bij warm weer extra op mensen
in uw omgeving die misschien uw
hulp kunnen gebruiken. Ga een keer
extra langs of bel ze op en vraag
wat u kunt doen.
*Medicijnen en hitte
Sommige medicijnen kunnen bij
hitte tot gezondheidsproblemen
leiden zoals uitdroging, te weinig
zweten en onwel worden. Overleg
bij twijfel hierover met uw apotheek
of huisarts.
Meer info op de site van Max
Vandaag of van het RIVM.
Voor een info-kaart, klik hier.
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Het Evenementen Team (ET) van KBO Sas
van Gent/Westdorpe hield op donderdag 15
juli 2021 een fietstocht naar buurland België.
De route was goed voorbereid en er was
gekozen om van rustige fietspaden gebruik
te maken. De buienradar werd al dagen
geraadpleegd. Met 19 deelnemers
vertrokken we vanaf clublokaal Sint Albert
via Assenede (rondje rond de kerk) naar
Bassevelde waar de 1e stop voorzien was bij
brasserie “”Bonjourke”” voor een kop koffie.

Vervolgens via Bouchoute naar de laatste
stop te Philippine. “”In den Vlaemschen Pot”
werd er gesmuld van de appeltaart met
koffie/ thee.

Hier was het een gezellig onderonsje, waar
heel wat werd bijgepraat. Het weer was ons
deze middag door de Vlaamse polders, met
akkers vol mais en aardappelen en waar de
koeien nog in de weide kunnen grazen,
gunstig gezind. Er was af en toe wat windkracht doch het regenpak kon in de fietstas
blijven.
Het voornemen is om in de maanden
augustus en september a.s. wederom een
fietstocht te organiseren. Het E-team denkt
na naar welke richting we zullen fietsen en
wellicht weer eens op een woensdag. U wordt
tijdig op de hoogte gesteld.
Het E-team (Tonny, Peter en Carla) namens
KBO-bestuur bedankt voor de inzet.

Tekst:

Antoine de Coninck, secretaris.
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Als kind hadden we een stapel hobby’s waar we geen genoeg van kregen.
Waarin herken jij jezelf in de volgende voorbeelden?

Knikkeren
Knikkeren op het schoolplein,
mikken in een knikkertegel. En als
je aankwam met een reuzenbonk
had je het ver geschopt. Wie de
laatste knikker in het kuiltje kreeg,
mocht alle knikkers die erin lagen
houden. Oh nee, was dat nou je
favoriete knikker?

Postzegels verzamelen
Een brief schrijven was vroeger dé
manier om contact te houden. Niet
voor niets waren postzegels destijds
een stuk populairder. Sommige
hobbyisten maakten mappen vol
met postzegels geordend op thema,
zoals het topic de koningin.

Punniken
Breien maar dan net anders, dat was
punniken. Met je punnikpop en een
haaknaald kon je rijen lussen. Om
uiteindelijk je oma te verblijden met
nieuwe eierwarmers en onderzetters
en zelf op school rond te lopen met
een zelf gepunnikte diadeem en een
tas met gepunnikte bloemetjes.

Modeltreinen rijden
Modeltreinen rijden was een dure
hobby. De een probeerde een zo
mooi mogelijke baan te maken, de
ander probeerde zoveel mogelijk
treinen te laten rijden. En je kon in
allerlei tijdperken bouwen, met
treinen en gebouwen uit die tijd.

Zeepkist of kippenhok bouwen
De Bob de Bouwers onder ons
konden iedere keer weer iets anders
vinden om te bouwen. Met als
populairste uitdaging: de zeepkist.
Oftewel, een laag karretje zonder
aandrijving, slechts vier wielen, een
stuur en een helling. Best gevaarlijk, dus om minder risico te nemen
ging je voor een kippenhok. Maakte
je direct de plaatselijke kippenboer
gelukkig.

Strijkkralen
Een hobby die weinig geld kostte en
veel plezier opleverde: strijkkralen.
Met grondplaatjes, strijkpapier of
bakpapier en de strijkkralen kon je
uren aan de slag. Om daarna ongeduldig aan je moeder te vragen om
de strijkbout erbij te halen, want het
eindresultaat kon echt niet wachten.
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Deze zomer organiseert KBO-PCOB weer een zomeractie. Met
een vrolijke kaart inclusief theezakje kunt u langsgaan bij
mensen van uw afdeling die wat aandacht kunnen gebruiken.
U kunt samen een kopje thee drinken en hen attent maken op
de Nationale Thuisbingo, een online bingo waaraan wekelijks
gratis kan worden deelgenomen. Het spelletje zorgt voor
welkome afleiding tijdens een periode waarin veel mensen op
vakantie zijn.

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO-Zeeland
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

Ook kunt u wijzen op de mogelijkheid om gebeld te worden door
een vrijwilliger van KBO-PCOB, voor een gezellig praatje. Zo
helpt de kaart om (weer) in contact te komen met elkaar.
Lees hier meer over de zomeractie of ga direct naar het bestelformulier op www.kbo-pcob.nl/zomeractie-2021 om kaarten
voor uw afdeling te bestellen (minimaal 50). U betaalt alleen
de verzendkosten à € 7,50 per pakket.

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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