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Inhoud: Van de redactie – Gezondheidsproject KBO-PCOB-Hengstdijk 

Lokaal aan de slag tegen eenzaamheid – KBO-PCOB-Goes op de fiets 

Nationale Ouderendag opgeluisterd door Voorleeslunch – Laat uw stem horen  

Houd de regie over je leven én je levenseinde – Colofon

 

 

voor senioren van vandaag en morgen 
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Beste lezer(es), 

 

Als u dit leest is het nog nazomer 

met de herfst ‘voor de deur’.  

Ondanks alle coronaperikelen is dit 

jaar alweer 9 maanden oud en is de 

tijd vlug gegaan. 

 

Tal van activiteiten worden weer 

opgepakt door de KBO-afdelingen. 

En met succes, veel KBO-leden 

hebben hierop zitten wachten. Het 

kan weer.  

Kaart- en bingofestiviteiten zijn 

weer gestart. Er worden weer veel 

fietstochten in KBO-verband geor-

ganiseerd. En veel tripjes/excursies 

worden aangekondigd. Gelukkig, 

we hebben deze sociale contacten 

nodig. 

 

Daarom in dit nummer ook 

aandacht voor de Week tegen 

eenzaamheid de Nationale 

Ouderendag met de Voorleeslunch. 

 

En misschien kunt u toch nog tijd 

maken om deel te nemen aan het 

Seniorenpanel en erover na te 

denken hoe u de regie kunt houden 

over uw leven en levenseinde. 

 

De redactie wenst u een aangename 

herfst toe. 

 

 

Veel leesplezier. 

‘Hulst voor elkaar’ organiseert 

verschillende projecten waar 

verenigingen en hun leden hun 

voordeel mee kunnen doen. 

Bijvoorbeeld een ‘gezondheids-

project’ bij KBO-PCOB-

Hengstdijk. 

 

Op cursus om bewuster om te 

gaan met een betere en gezon-

dere voeding heeft een groepje 

belangstellenden van KBO-

PCOB-Hengstdijk in juli en 

begin augustus een ‘gezond-

heids-project’ gevolgd.  

Het waren 4 succesvolle avon-

den over gezonde voeding in 

het Dorpscentrum van Vogel-

waarde. 

 

 
 

Alhoewel het geen makkelijke 

opgave was om oudere deel-

nemers (de oudste 95) bewus-

ter naar gezonde voeding te 

laten kijken, is het docent 

David gelukt om ons ‘smakelijk’ 

wegwijs te maken in deze 

moeilijke materie. Het letten op 

o.a. snelle en langzame 

koolhydraten, vetten, omega3, 

eiwitten en de energiebehoefte 

kwamen ruim aan bod. 

 

Het project is geslaagd en 

aan te bevelen! 

 

 
 

In de strijd tegen eenzaamheid vindt 

van 1 tot en met 8 oktober de Week 

tegen Eenzaamheid plaats.  

Een week waarin veel activiteiten 

worden georganiseerd. Doet u ook 

mee, bijvoorbeeld met uw lokale 

afdeling?  

Het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 

voor organisatoren van een activi-

teit informatie en communicatie-

materialen beschikbaar. Die kunt u 

gebruiken om bekendheid te geven 

aan uw activiteiten. Veel succes! 

 

Ga naar de site voor informatie, 

materialen en inspiratie voor het 

organiseren van een acriviteit KBO-

PCOB hoort graag welke activiteit u 

of uw afdeling organiseert. Net als 

in de zomermaanden laten we graag 

zien wat er lokaal voor moois wordt 

georganiseerd. Laat u het ons 

weten? Dat kan door een e-mail te 

sturen naar info@kbo-pcob.nl. 
 

 

BRON: KIRSTEN VAN BAARLE.  

FOTO: MARJAN VAN MOL EN SHUTTERSTOCK. 

 
 

BRON: KBO-PCOB. FOTO: SHUTTERSTOCK 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid-2019/informatie-voor-organisatoren/?utm_campaign=vereniging&utm_content=nieuws&utm_source=MP&utm_medium=email
mailto:info@kbo-pcob.nl?subject=Lokale%20activiteit%20Week%20tegen%20Eenzaamheid
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BRON EN FOTO’S: THEO SNEL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Op woensdagmiddag 8 september 2021 was 

het zover. De eerste activiteit van KBO-PCOB-

Goes is een feit.  

 

33 fietsers hebben zich om 13.30h gemeld bij 

het Sportpunt Zeeland.  

Het weer was werkelijk fantastisch. En de 

organisatie (Gerda Naezer, Nico en Ria van 

Buuren) had een leuke route uitgezet.  

 

Vanuit Goes ging het langs het kanaal naar 

het Goese Sas. Vanaf daar buitendijks langs 

de Oosterschelde naar Kattendijke. Op de 

parkeerplaats, die normaal bezet wordt door 

Belgische duikers, werd even een pauze 

ingelast om vanwege de warmte wat water te 

drinken.  

 

Vervolgens door naar Wemeldinge, om daarna 

langs Kapelle weer terug te fietsen naar 

Kattendijke.  

Daar is de theetuin “De Bamboe Monnik”.  

Aan de Monnikendijk te Kattendijke ligt deze 

prachtige tropische theetuin. Hier werd op ons 

gerekend, je kunt er heerlijk zitten op diverse 

terrassen tussen de vele soorten bamboes en 

palmbomen en genieten van een bakje 

koffie/thee en tropische versgebakken plakje 

cake. Heerlijk, aan te bevelen als u eens die 

route rijdt.  

 

Nadat iedereen om 16.00h weer op de fiets 

heeft plaats genomen fietsen we van Katten-

dijke weer terug naar Goes.  

Een geslaagde middag, lekker ontspannen, 

jezelf inspannen en tegelijkertijd genieten van 

een mooi stukje Zeeland.  

 

Met dank aan de organisatoren. 
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Op vrijdag 1 oktober, Nationale Ouderendag, lezen bekende en onbekende Nederlanders het Nationale 

Voorleeslunchverhaal voor aan ouderen. 

 

De Nationale Voorleeslunch 

De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de 

Leescoalitie. Sinds 2013 werken bibliotheken, buurt-

huizen en zorginstellingen door het hele land samen om 

op Nationale Ouderendag een Voorleeslunch te 

organiseren. Op alle deelnemende locaties wordt daarbij 

het Nationale Voorleeslunchverhaal voorgelezen.  

 

Tijdens eerdere edities lazen onder andere Nico Dijks-

hoorn, Ruben Nicolai, Eva Jinek, Gerard Joling, 

Willeke Alberti en Dieuwertje Blok voor. 

De Leescoalitie wil samen met het Ouderenfonds er-

voor zorgen dat zoveel mogelijk ouderen worden 

voorgelezen, ook als ze hun huis moeilijk uit kunnen.  

 

Het Nationale Voorleesverhaal wordt dit jaar geschre-

ven door Mensje van Keulen en zij leest het zelf voor 

op televisie. 

 

 
 

Verbinding 

De Nationale Voorleeslunch, die dit jaar voor de 

negende keer plaatsvindt, laat zien dat voorlezen voor 

ouderen een prettige en verbindende activiteit kan zijn. 

Het voorlezen van een verhaal geeft ontspanning en is  

vaak een aanleiding om met elkaar te praten of 

herinneringen op te halen. 

 

Ook kunnen sommige ouderen door een visuele 

beperking niet (makkelijk) meer zelf lezen. Door 

voorgelezen te worden, kunnen ze toch genieten van 

verhalen. 

 

 
 

Veilig voorlezen 

Door de coronacrisis is het onzeker of in oktober 

fysieke bijeenkomsten met ouderen georganiseerd 

kunnen worden. Het verhaal wordt dit jaar daarom 

voorgelezen via televisie. Dankzij Omroep MAX wordt 

het Voorleeslunchverhaal op Nationale Ouderendag 

uitgezonden rond lunchtijd op NPO1, meteen na het 

NOS Journaal van 12 uur.  

Zo kunnen ook ouderen die aan huis gebonden zijn of 

in een zorginstelling verblijven, zich laten voorlezen 

door Mensje van Keulen. Ook zullen bekende en 

onbekende Nederlanders ouderen thuis telefonisch 

voorlezen via de Zilverlijn. Daarnaast worden 

bibliotheken en zorginstellingen opgeroepen om zelf in 

actie te komen op 1 oktober, door bijvoorbeeld zelf hun 

oudere leden te bellen, of voor te lezen via live 

streaming vanuit de Bibliotheek. 

Lees meer op  

https://ouderenfonds.nl/verhaal/doe-mee-met-de-

nationale-voorleeslunch/  

NATIONALEVOORLEESLUNCH.NL EN OUDERENFONDS.NL. FOTO’S: NATIONALE VOORLEESLUNCH.NL EN SHUTTERSTOCK. 

https://ouderenfonds.nl/verhaal/doe-mee-met-de-nationale-voorleeslunch/
https://ouderenfonds.nl/verhaal/doe-mee-met-de-nationale-voorleeslunch/
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Zo zorgt u ervoor dat uw stem telt 

Senior zijn is een waardevolle, veelkleurige 

levensfase waarin tijd is voor nieuwe ervaringen 

en ontmoetingen.  

Het Nationaal Seniorenpanel, een initiatief van 

KBO-PCOB, is in het leven geroepen om de stem 

van de 50+er in Nederland hoorbaar te maken. 

Neemt u deel aan het Seniorenpanel, dan helpt 

u direct mee deze stem te laten horen.  

En dat is belangrijk! 

 

Door uw mening te geven, maar ook uw kennis 

en ervaring te delen over thema’s als wonen, 

welzijn, veiligheid en digitalisering, helpt u ons 

de belangen van alle 50+ers in ons land te 

behartigen en een gezicht te geven richting 

beleidsmakers.  

 

Zo zorgt u er mede voor dat we een 

samenleving maken waarin senioren volop mee-

doen en uw waardevolle inbreng gezien wordt. 

En daar blijft het niet bij. Ook streven we ernaar 

producten en diensten te optimaliseren naar de 

wensen van de 50+er en u te voorzien van 

informatie die voor u relevant is. 

 

Kortom: met dit panel geven wij u een stem! 

 
Voor wie is het Nationaal Seniorenpanel? 

Iedereen vanaf 50 jaar kan meedoen  

met het Nationaal Seniorenpanel.  

U hoeft dus geen lid te zijn van  

KBO-PCOB om uw mening te  

geven over onderwerpen die  

voor u belangrijk zijn en te  

helpen bij het realiseren  

van een waardevolle derde  

levensfase. 

 

 

Hoe werkt deelname aan het Nationaal 

Seniorenpanel? 

Stap 1 Meld u eenvoudig en snel aan. 

Stap 2 Maak uw profiel compleet en vul de 1e 

          vragenlijst in. 

Stap 3 U wordt een aantal keer per jaar 

          uitgenodigd voor onderzoeken. 

Stap 4 Uw gegevens worden vertrouwelijk & 

          anoniem behandeld. 

 

Via de aanmeldbutton registreert u zichzelf 

eenvoudig & snel voor het Nationaal Senioren-

panel. Daarbij maakt u een profiel aan en geeft 

u een wachtwoord op. Hiermee heeft u toegang 

tot uw eigen persoonlijke profielpagina.  

Vanaf dat moment bent u officieel deelnemer en 

krijgt u een aantal keer per jaar een uitnodiging 

om deel te nemen aan een onderzoek. 

 

De uitnodiging voor het eerste onderzoek ont-

vangt u direct na uw registratie per e-mail.  

 

Uiteraard wordt zorgvuldig met uw gegevens 

omgegaan, bekijk hiervoor de privacyverklaring  

 

Meer informatie en aanmelden: 

nationaalseniorenpanel.nl/  

     

  
 

 

 

BRON EN FOTO: KBO-PCOB. 

https://www.nationaalseniorenpanel.nl/privacy-verklaring/
https://www.nationaalseniorenpanel.nl/
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Veel mensen hebben van alles 

geregeld voor later. Wat mensen 

vaak niet hebben, is een 

wilsverklaring. Wat wil je dat er 

gebeurt als leven lijden wordt?  

 

In je schriftelijke wilsverklaring 

geef je duidelijk aan wat je wel of 

juist niet wil. “Praat met je partner, 

familie en kinderen over wat je wilt 

als je erg ziek wordt of al erg ziek 

bent en je weet dat je niet meer 

beter kunt worden”, stelt Agnes 

Wolbert, directeur van de Neder-

landse Vereniging voor een Vrij-

willig Levenseinde. 

“Praat ook met je huisarts. Je huis-

arts zal in je patiëntdossier opnemen 

wat jouw wil is. En als je die bood-

schap regelmatig herhaalt, weet je 

arts dat het geen opwelling is.” 

 

Vrijwillig levenseinde 

De Nederlandse euthanasiewet biedt 

mensen de mogelijkheid om in 

overleg met hun arts en een tweede 

arts euthanasie te krijgen als sprake 

is van uitzichtloos en ondraaglijk 

lijden. Wolbert: “Euthanasie is een 

vorm van een vrijwillig levens-

einde. Daarnaast kun je denken aan 

palliatieve zorg, palliatieve sedatie, 

een behandelverbod waarbij je 

aangeeft dat je geen levensverlen-

gende behandelingen wil en zelfs 

aan zorgvuldige zelfdoding.” 

Geen onnodige lijdensweg 

 “Het is heel confronterend om na te 

denken over je eigen dood of over 

de dood van je vader, je moeder, je 

geliefde of je kind. Toch is het goed 

om er wel, en liefst niet pas op het 

laatste moment, over te praten.  

 

Bovendien kan samen praten over 

de dood ook heel veel rust geven. Je 

weet dat jij als patiënt de regie hebt 

over je leven en over je levens-

einde.” 

Meer informatie: www.nvve.nl 

of www.notaris.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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,  

Steenpit 9, 4561 CT Hulst 

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 

De campagne ‘Mooi levenseinde’ 

gaat over het bespreekbaar 

maken van wensen voor een 

waardig afscheid. De campagne 

werd op 30 juni gelanceerd in de 

Telegraaf.  

U kunt alle artikelen online lezen 

op Planetlifestyle. 

 

Voorbeelden van artikelen: 

“Verdriet mag er zijn maar je 

moet er niet in 

verdrinken” en “Jong en oud over 

het levenseinde: Ik wil geen spijt 

hebben”. Ook is er praktische 

informatie over schenken en 

erven. 

 

 

 BRON: DE TELEGRAAF EN NVVE, FOTO SHUTTERSTOCK. 

 

https://www.nvve.nl/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a48bf7b7ec&e=064c632b1d
https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:gdevijlder@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/
https://www.planetlifestyle.nl/campaign/mooi-levenseinde/

