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1 maart 2022

Beste lezer(es),
Wordt u er ook vrolijk van als je
naar buiten kijkt met het
spectrum van allerlei kleurtjes?
Gele krokusjes, tulpen in allerlei
kleuren en de tere bloemen van
de Japanse Kers. De lente zit in
de lucht.
Echter, sinds de vorige NieuwsFlitZ is het wereldbeeld compleet veranderd.
Dachten we dat de coronaproblemen een eind over waren,
komt er een ander soort ‘pandemie’ uit het oosten.
De wereld is er helaas niet
veiliger op geworden. Hulp aan
de vele vluchtelingen is geen
overbodige luxe.
Doe allen dus mee, ieder op zijn
eigen manier en naar kunne.
Laat ons hopen dat er spoedig
een oplossing komt. Geniet
ondertussen van het mooie weer!
Veel leesplezier.

De opening van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van KBOZeeland op 1 maart was met een toepasselijk gedicht uit boek van
Phill Bosman: ”Liefde kent geen grenzen”

‘Datwerkplan
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Algemene Vergadering van KBO-Zeeland vastgesteld
worden.
maart 2022 weer verder met boeiende, inspirerende en gezellige
bijeenkomsten.
De voorzitters van de KBO hebben gebrainstormd hoe verder te
gaan zonder Noord-Holland. Dit is duidelijk een financieel verlies.
De KBO wil, samen met andere bonden, dat er richting politiek met
één mond wordt gesproken.
De ledenwerving blijft een actueel item. Het voordeel voor een lid
moet duidelijker zijn, misschien moet er een naamsverandering
komen?
Er is overleg met PCOB-Zeeland over een provinciaal platform met
3 KBO-mensen en 3 PCOB-mensen met een en dezelfde beroepskracht als begeleider vanuit het landelijk bureau.
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Nieuw! Workshops!
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HARTE WELKOM! En neem gerust iemand mee of maak er een
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Vergadering kan worden voorgesteld.
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naar elkaar. Want de
levenswijsheid van senioren is

het kapitaal van de samenleving. Ontmoeting is daarbij cruciaal.
15 maart 2022

Het door de corona besmettingen uitgedund
Algemeen Bestuur kwam deze keer bij elkaar in
Sluiskil. De vaste pleisterplaats Kloosterzande was
door de verkiezingen niet beschikbaar.
De vice-voorzitster kreeg de taak om de redelijk
volle agenda in goede banen te leiden, hetgeen zij
voortvarend deed.
Speciale gast was Renaldo de Mul (POSO).
Tijdens deze vergadering werden de volgende
onderwerpen besproken:
Gemeld kon worden dat KBO en PCOB in Zeeland
een gezamenlijk platform hebben opgericht met als
voornaamste taken het bevorderen van de
samenwerking, het begeleiden en versterken van de
afdelingen en de ledenwerving.
Er was een brief van Bas Vooijs (KBO-Middelburg) over het pensioenakkoord binnen gekomen.
Deze brief aan het Bestuur van de Unie KBOPCOB is medeondertekend door het bestuur van
KBO-Zeeland.
Extra aandacht werd er gevraagd voor de
Inspiratiedag in Heinkenszand op 21 april a.s.
Wilfried Staelens deelde mee dat hij stopt met
lesgeven aan VBA’ers (Vrijwillig Burger
Adviseurs). Hij heeft er nu zo’n 300 opgeleid in 13
jaar. Wel blijft hij de coördinatie van de VBAopleiding doen.
Het werkplan werd goedgekeurd en zal in de
ledenvergadering van 19 april 2022 worden
geagendeerd. Het jaarverslag is nog niet gereed.
Samen met de commissie PR en communicatie zal
het afgemaakt worden en op de ledenvergadering
van 19 april worden aangeboden.

Op de agenda stonden ook het nieuwe statuut en het
daarvan afgeleide afdelingsreglement. Afgesproken is
deze concepten in de kringen te bespreken en
uiteindelijk ter goedkeuring aan de ledenvergadering
van het najaar aan te bieden.
De commissie Identiteit en Pastoraat had zich
weliswaar afgemeld, maar aangegeven werd dat op
donderdag 17 maart de commissie in een nieuwe
samenstelling bij elkaar komt.
De commissie Kaderbeleid was in overleg over een
workshop “gezond genieten”. Dit kan helaas niet
doorgaan. Gekeken wordt of er met behulp van Unie
KBO-PCOB een workshop ledenwerving kan worden
georganiseerd in het najaar.
Marian Langerak heeft aangegeven dat zij stopt met
deze commissie, maar ook met de commissie Kadervorming. Geconstateerd werd dat de commissies
aanvulling behoeven.
Informatie werd er uitgewisseld over de landelijke
problemen binnen de Unie KBO (uittreden NoordHolland en beroepsondersteuning kleine provinciale
bonden).
De kringen deden eveneens verslag van wat er bij hen
speelt. Tenslotte werd van gedachten gewisseld over
de opvolging van de voorzitter.
Onze gast, dhr. Renaldo de Mul gaf het bestuur een
update over het mobiliteitsplan van de provincie. Dit
plan moet eind 2023 in werking treden. Vele punten
moeten nog worden opgelost.
Er wordt gekeken of dhr. De Mul in het najaar in de
kringen voorlichting kan geven over het
mobiliteitsplan. Per regio zijn er namelijk nogal wat
verschillende belangen.
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Van 4 t/m 24 april 2022 vinden er verkiezingen plaats
voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP.
Het VO is te beschouwen als
het inspraakorgaan bij het
bestuur en de directie van
het pensioenfonds van het
ABP.

Het is belangrijk dat leden van
KBO-PCOB die mogen stemmen voor het ABP-verantwoordingsorgaan in april
gebruik maken van de mogelijkheid om hun stem te laten
gelden en hun vertegenwoordiging vanuit KBO-PCOB
veilig te stellen.

In het VO participeren vertegenwoordigers van de deelnemers aan het pensioenfonds en de gepensioneerden.

Dit geldt des te meer omdat
er in totaal, zoals vermeld,
slechts 13 zetels onder gepensioneerden te verdelen zijn en
de komende periode het
nieuwe pensioencontract op
de agenda zal staan.

Er zijn 13 plaatsen binnen
het VO gereserveerd voor de
vertegenwoordigers van de
gepensioneerden.
Er zijn meerdere lijsten van
gepensioneerden die aan de
verkiezingen voor het VO
deelnemen.
KBO-PCOB heeft zich aangesloten bij de CNV lijst,
waarin deelnemen de gepensioneerden van het CNV, van
de ACP, ACOM en de KBOPCOB.
Deze organisaties vertegenwoordigen gepensioneerden
uit het onderwijs, de politie,
de militairen en KBO-PCOB.
De CNV lijst van gepensioneerden heeft lijstnummer
twee.
Op plaats vier van deze lijst
twee staat de heer Bart van
Wijck als hoogst genoteerde
kandidaat van de KBO-PCOB.

Bart van Wijck is lid van de
KBO-afdeling Beverwijk, is ook
bestuurslid van KBO-NoordHolland en woont samen met
zijn echtgenote in Wijk aan
Zee. Zijn leeftijd is 77 jaar.
Sinds de vorige verkiezingen
is Bart al lid voor de KBOPCOB van het VO. Tot zijn
pensioen werkte Bart in de
functie van H.R. Manager, in
goed Nederlands Directeur
Personeelszaken.
Op voordracht van zijn toenmalige werkgever is Bart
indertijd benoemd in het
bestuur van het Pensioenfonds
voor de Reisbranche.
Er zijn overigens ca 200 pensioenfondsen in ons land!
Als bestuurslid van het pensioenfonds Reisbranche heeft
hij veel kennis opgedaan over
de pensioenregelingen.

De keuzes die hierbij worden
gemaakt, zijn belangrijk voor
gepensioneerden.
Indien gewenst, is Bart bereid
om een en ander over het VO
te komen vertellen of vragen
te beantwoorden.
Omdat naar inschatting ongeveer 10 % van de KBO-PCOB
leden ABP-pensioen ontvangen en dus stemgerechtigd
zijn, worden zij opgeroepen
om hun stem uit te brengen
op lijst twee van de gepensioneerden, op Bart van Wijck op
plaats vier van de CNV lijst
(CNV, ACP, ACOM en KBOPCOB).
Binnenkort wordt nadere
informatie verstrekt via
abp.nl/verkiezingen.
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Nadat het door corona in december niet door kon
gaan, hebben wij op 17 maart het 10-jarig (ondertussen 10,5-jarig) bestaan feestelijk gevierd van onze
afdeling KBO-AES.
Dit feest was georganiseerd toen er nog geen fusie was
met de Afdeling Oostburg en was dus echt voor de
leden van afdeling KBO-AES. Er waren 61 leden
aanwezig. De dag werd ook luister bijgezet door
bestuursleden van KBO Zeeland: Lilian van der Ha en
George de Vijlder. Henriette Remijn als erelid was
ook aanwezig.

Door de fusie met KBO-Oostburg hebben we nu 200
leden. Henriette, die erelid is van onze afdeling, was
betrokken bij de oprichting van KBO-Zeeland, waar zij
ook de eerste voorzitter van was. Zij legde uit hoe
KBO-Zeeland ontstond door zich af te scheiden van
KBO-Brabant.
Na dit formele gedeelte gingen we over tot de lunch.
Eerst soep, dan vlees of vis, tiramisu als toetje en
daarna een bakje koffie. Het was prima verzorgd.
Compliment voor de keuken die dat op korte
tijdsbestek kon realiseren.

Wij werden om 11.00 uur ontvangen met een receptie
en een drankje in Restaurant de Wijngaard in Aardenburg.
Om 12.00 uur gingen we naar de grote zaal. De
voorzitter Dhr. Wilfried Staelens heette ons welkom
en stond stil bij de oprichting van deze afdeling in
2011. Dhr. Piet Boonman was toen een van de
oprichters. We zijn gestart met ongeveer 50 leden en
hadden na 10 jaar 159 leden. Het huidige bestuur van
de afdeling KBO-AEOS werd voorgesteld.
Het lidmaatschap van de KBO en de contributie
daarvoor is een prima investering: €25.00 betalen om
mogelijk een veelvoud aan voordeel terug te
krijgen. De club is er al die jaren in geslaagd bijna
maandelijks iets te organiseren.

Daarna kregen we de CHRIS & CHRIS show.
Dit is een komisch programma met als thema: ”Lachen
is gezond”. Korte sketches en typetjes worden ten
tonele gebracht, afwisselend met zang. Kortom: een
show met zeer veel afwisseling waarbij een lachkramp
nooit ver weg is. Het programma was 2 maal 45
minuten. Er werd door de aanwezigen goed meegedaan
met het zwaaien en zwieren met de armen en ook de
refreinen werden luidkeels mee gezongen.
Chris & Chris zijn twee gewone jongens, die geboren
en getogen zijn in het landelijke Broechem.
Al met al mogen wij terugkijken op een zeer geslaagde
en plezierige dag.
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Ik heb al een tijd last van onrustige benen en armen. Het
begint meestal in de avond.
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als
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Daarnaast is de eerste 8,50
euro cash voldaan.
Gelukkig kreeg de melder
achterdocht en heeft contact
gezocht met Omroep MAX. De
melder heeft direct de pas geblokkeerd en aangifte gedaan.
Medewerkers van Omroep MAX
gaan nooit van deur tot deur
om leden te werven en dit is
dus oplichting. Ga hier dus niet
op in en bij twijfel neem
contact op met Omroep MAX.

BRON: PLUSONLINE.NL, JORIS
BARTSTRA.

BRON: NEDERLANDS HERSENINSTITUUT.

Voor beide aandoeningen
worden geneesmiddelen
gebruikt die (op verschillende
manieren) de effecten van
dopamine versterken.
De behandeling is soms best
ingewikkeld;
middelen
Ik heb al een tijd
last vandie helpen,
zijn
in
die
zin
verslavend
onrustige benen en armen.
Het
dat de klachten sterker terugbegint meestal in de avond. Is er
komen als je ermee stopt.
iets aan te doen?
Er zijn ook veel medicijnen die
restless
legs verergeren.
Waarschijnlijk
gaat het om

rusteloze benen of restless legs

Daarmee
of kriebelend,
een altersyndrome:stoppen
een irritant
natief
kiezen
kan
al
een
jeukend, bruisend gevoel ingroot
de
verschil maken.

spieren dat je dwingt om te
bewegen. Het ontstaat altijd in
rust, meestal ’s avonds en ’s
nachts, en het kan behoorlijk
wanhopig maken omdat het de
slaap ondermijnt.

Het komt veel voor. Heel veel
mensen kunnen niet goed stilzitten
en er is een link met ADHD.
Kinderen met ADHD klagen niet
over het gevoel, maar ze blijven
het vóór door steeds te bewegen.
Dopamine, een stof die prikkels
overdraagt, speelt een belangrijke
rol bij zowel ADHD als restless
legs. (Zie hiernaast). Voor beide
aandoeningen worden geneesmiddelen gebruikt die de effecten van
dopamine kunnen versterken.
De behandeling is soms best
ingewikkeld; middelen die helpen,
zijn in die zin verslavend dat de
klachten sterker terugkomen als je
ermee stopt. Er zijn ook veel
medicijnen die restless legs
verergeren. Daarmee stoppen of
een alternatief kiezen kan al een
groot verschil maken.

Dopamine is een stof die
hoort bij het beloningssysteem van de hersenen.
Het is een neurotransmitter.
Dat zijn een soort ‘boodschapperstofjes’ in de
hersenen die informatie van
de ene naar de andere
zenuwcel overbrengen.
Dopamine zorgt ervoor dat
we ons tevreden en beloond
voelen.
Dopamine wordt niet constant geproduceerd maar
komt vrij bij bepaalde handelingen of situaties zoals
eten, sporten, seks of drugs.
Een teveel aan dopamine kan
ervoor zorgen dat belangrijke
cognitieve functies worden
verstoord, waardoor de
gevoeligheid voor psychoses
toeneemt. Een laag dopamine
niveau bemoeilijkt de aansturing van de spieren, wat
onder kan leiden tot spierstijfheid, traag bewegen en
sterk beven, symptomen die
voorkomen bij de ziekte van
Parkinson. Dopamine speelt
tevens een rol bij schizofrenie
en psychose.
Lees hier meer over
dopamine.
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The Passion is een muzikaal Bijbels
evenement over het lijden en
sterven van Jezus Christus,
dat sinds 2011 jaarlijks op
Witte Donderdag wordt gehouden.

De twaalfde editie van The Passion vindt plaats op
Witte Donderdag 14 april in het centrum van de stad
Doetinchem in de provincie Gelderland, in de Achterhoek. The Passion 2022 zal opnieuw een versie zonder
publiek zijn.
Volgens Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV,
is het belangrijk dat we het eeuwenoude verhaal blijven
vertellen, maar dan in een modern jasje met actuele
elementen:
“The Passion maakte dit jaar opnieuw duidelijk dat het
Paasverhaal uit de Bijbel nog steeds actueel is en
mensen in de samenleving met elkaar in verbinding kan
brengen. Komende Passion gaan we dat heel letterlijk
doen: stad en platteland komen bij elkaar in de
Achterhoek. Het belooft een bijzondere editie te
worden. Wat ik daarover alvast kan vertellen, is dat het
verhaal niet eindigt op Witte Donderdag”.
Het Simonsplein met de Catharinakerk

Live uitzending zonder publiek
Het evenement zal opgevoerd worden op het
Simonsplein, in het zicht van de Catharinakerk.
Doordat er nog steeds COVID-richtlijnen gelden en
onzekerheden zijn voor de productie van grote
evenementen, heeft KRO-NCRV samen met producent
Mediawater en de gemeente Doetinchem besloten om
net als in april 2021 geen publiek uit te nodigen tijdens
de liveuitzending van The Passion.
Vanwege de voorbereidingen die nu al getroffen
moeten worden, zal de grote wens om een plein vol
duizenden toeschouwers te ontvangen, worden uitgesteld tot een toekomstige editie. Afgelopen editie
uitten kijkers via social media hun waardering over een
intieme versie zonder publiek en heerste er een gevoel
van verbondenheid. Zo deden 21.000 mensen mee aan
de online processie en ook komende editie wil KRONCRV mensen (online) bij elkaar brengen.
In 2022 trekt The Passion in de 40 dagen vooraf het
land in en worden er in lokale kerken events
georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland.

The Passion 2022 vanuit Doetinchem
wordt uitgezonden op Witte Donderdag
14 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op
NPO 1.
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KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO-Zeeland
Blijf ons ondertussen ook volgen op:
facebook.com/kbo.zeeland.3
en
twitter.
Contactloos betalen betekent dat er geen aanraking plaatsvindt
tijdens het betalen. Hartstikke handig, want je hoeft je bankpas
niet in de betaalautomaat te steken.
Scheelt weer een keertje handen desinfecteren ook. En het kan
zelfs met jouw smartphone. Hoe het werkt…?
Slimme chip in je pinpas of telefoon
Contactloos betalen werkt via een zogenoemde NFC-chip. NFC
staat voor Near Field Communication. Onder meer in pinpassen,
smartphones en smartwatches is deze chip verwerkt. Als je deze
chip op tien centimeter of minder van het betaalapparaat houdt,
dan kan dit apparaat de chip uitlezen. De betaalautomaat ‘weet’
vervolgens van welke bankrekening het verschuldigde bedrag
moet worden afgehaald en binnen enkele seconden is de
betaling verwerkt. Pinpassen hoeven niet meer geactiveerd te
worden om contactloos te kunnen betalen, maar smartphones
en smartwatches wel. Hoe het activeren per telefoon of
smartwatch gaat, lees je op de website of in de app van jouw
bank.
Weg met dat onveilige vooroordeel
Een vooroordeel over contactloos betalen is dat het onveilig zou
zijn. Terwijl het echt risicoloos gebruikt kan worden. Tot vijftig
euro kun je afrekenen zonder pincode, bij hogere bedragen
wordt automatisch om een pincode gevraagd. Daarnaast wordt
er na elke vijftig euro (alle contactloze betalingen bij elkaar
opgeteld) ook om de pincode gevraagd.
En raak je jouw betaalpas kwijt of wordt deze gestolen, dan
vergoedt de bank de schade, mocht iemand kleine betalingen
met deze pinpas doen.

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
website van KBO-PCOB
www.kbo-pcob.nl
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