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Beste lezer,
Van de hoofdredacteur van ons
ledenblad KBO-PCOB kregen
we het volgende bericht:
“Op verzoek van de ledenraad is
in de ledenraadsvergadering van
17 oktober jl. gesproken over de
verenigingskaternen in het
Magazine. De ledenraad heeft
besloten dat vanaf 2019 de
aparte verenigings-katernen voor
KBO- en PCOB-leden niet meer
zullen verschijnen, zodat alle
leden hetzelfde magazine
ontvangen. De ledenraad is van
mening dat alle verbanden
binnen de vereniging zelf verantwoordelijk zijn voor de communicatie met hun achterban”.
Afmelden, waarom?
Helaas komt het voor dat deelnemers bij KBO activiteiten
gewoon niet komen opdagen
terwijl er van alles is gereserveerd. Afmelden waar om wordt
gevraagd is kennelijk niet meer
normaal. Heel vervelend voor de
organisaties, want de gemaakte
kosten lopen op deze wijze
enorm op. Privé zou u er toch
ook van balen als bezoek niet
komt opdagen, terwijl de koffie
met klaar staat en de tafel is
gedekt?
Dus … s.v.p. even nadenken en
opletten dat er echt op u wordt
gerekend !!!
Verder veel leesplezier

Vernieuwde opzet Premieplan bekend
Het Premieplan biedt afdelingen van KBO en PCOB de mogelijkheid
om activiteiten en projecten te financieren door de opbrengsten van
geldinzamelacties te verdubbelen met maximaal 2000 euro. Het geld
van deze inzamelingsacties moet bedoeld zijn voor het welzijn van
ouderen. Zo kunt u met dubbele kracht uw activiteit uitvoeren.
Premieplan gaat veranderen
Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt de procedure van de aanvraag
en toewijzing van gelden ten laste van het Premieplan. Het nieuwe
platform biedt meer mogelijkheden voor online crowdfunding, zodat
we naast alle offline geldinzamelacties nog meer mensen kunnen
bereiken en meer geld kunnen inzamelen.
Op het huidige platform kunt u nog terecht t/m 31 december 2018
als het doel/de activiteit plaatsvindt vóór 1 april 2019.
Vindt het project ná 1 april 2019 plaats, dan kunt u uw aanvraag
vanaf 1 januari 2019 indienen op het nieuwe platform. Op onze
website leggen we uit wat dit voor uw afdeling kan betekenen en
wat u moet doen om in aanmerking te komen voor verdubbeling (zie
www.premieplan.com).
U kunt nu al wél vast starten met uw geldinzamelactie (mits deze
past binnen de huidige spelregels van Premieplan). Het ingezamelde
bedrag kunt u dan meenemen wanneer u na 1 januari 2019 een
aanvraag indient op het nieuwe platform. We hopen u daar te zien!

Beste streekziekenhuis van Nederland
Door het AD en de regionale kranten van de Persgroep is Zorgsaam
(Terneuzen, Oostburg, Hulst) uitgeroepen tot het beste streekziekenhuis van Nederland. De goede controle op medicatie en het
voorkomen van infecties bij operaties worden genoemd als
belangrijke pluspunten van de groep.
Lid van de raad van bestuur Lodewijk de Beukelaar: Al onze
medewerkers stellen het belang van de patiënten voorop.”
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In de Algemene Vergadering van 30 oktober
stelde de voorzitter, Wim Jansen, bij zijn
inleiding dat de leden van KBO en PCOB allemaal
belanghebbenden zijn, mensen op een bepaalde
leeftijd, die vanuit eenzelfde identiteit voor
elkaar iets willen betekenen, om elkaar geven
en in bepaalde opzichten dezelfde belangen
hebben. Het samen als KBO-PCOB behartigen
van dezelfde belangen is effectiever.
Onze pastoraal adviseur, Ton Brooijmans, ging in
op het thema ‘Wij zijn samen onderweg “. We
moeten zorgen dat we de goede weg opgaan
met goede aandacht voor elkaar. En dat geloven
invloed heeft op je leven en je goed kan vooruit
helpen bij al je doen en laten.
De notulen werden paginagewijs doorgenomen
en conform vastgesteld.
Verder deelde de voorzitter de stand van zaken
over de fusie KBO-PCOB. Er is landelijk een
voorstel geformuleerd voor een toekomstige
organisatiestructuur. Een soort netwerkstructuur,
zonder regionale bonden, maar waarbij gewerkt
wordt met werkgroepen en commissies. Een
aantal KBO bonden/leden is hier tegen. Op 30
november is een werkconferentie belegd om
alsnog te proberen tot een goede organisatiestructuur te komen.

De vergadering reageerde hierop met een aantal
opmerkingen zoals: Niet zonder meer overstappen op een netwerkstructuur. De afdelingen
hebben nu een korte lijn richting regionaal
bestuur, zo houden. Unaniem wil men dat een
Regionaal Bestuur moet blijven bestaan.
De Commissie Kaderbeleid herinnert aan de
workshop van 20 november over de AVG (wet op
de privacy) en opzet website. Aanmelden kan
nog.
De conceptbegroting en het vergaderschema
worden vastgesteld.
De voorzitter, de heer Wim Jansen en de
vicevoorzitter, mevrouw Lilianne van der Ha-van
Vlierberghe, treden af per 27 oktober 2018. Het
bestuur van KBO Zeeland stelde voor hen te
herbenoemen tot 27 april 2021 en de termijn
voor Wim Jansen te verlengen tot 21 april 2022.
Dit om gelijktijdig aftreden van voorzitter en
vicevoorzitter te vermijden. Met dit voorstel
werd unaniem ingestemd.
Bij de rondvraag kwam o.a. de mededeling dat
KBO-Zeeland in 2019 het 25 jarig bestaan viert.
Een werkgroep is samengesteld en bekijkt hoe
een en ander gevierd gaat worden. Verdere
mededelingen volgen nog in de komende tijd.
Na de pauze was er een presentatie met als
thema “Mentorschap Zorgbehoevende Ouderen
met de nodige informatie over wat het
mentorschap voor zorgbehoevende ouderen met
zich meebrengt. De Stichting Mentorschap leidt
vrijwilligers op en zorgt voor back-up voor de
mentoren.
De voorzitter dankte daarna een ieder voor
zijn/haar inbreng en sloot de vergadering.
Tekst: Riek van Zeventer.
Foto: Lilianne van der Ha-van Vlierberghe
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Wonen met toekomst: iets voor U?
‘Anders Wonen Walcheren’
organiseert in november in
samenwerking met Stichting CPOZ
en ZB| Planbureau en Bibliotheek
van Zeeland drie bijeenkomsten in
de Zeeuwse regio voor mensen die
interesse hebben of zich willen
verdiepen in één of andere vorm
van “gemeenschappelijk” wonen en
werken.
De drie bijeenkomsten vinden
plaats in het kader van de expositie
“AT HOME samen bouwen samen
wonen” die tot en met 1 december
van dit jaar te zien is in de ZB,
Kousteensedijk 7 in Middelburg.
Elke bijeenkomst heeft dezelfde
opzet. We beginnen met een rondje
kennismaken en daarna een korte
inleiding met twee ervaringsdeskundigen. Vervolgens is het vooral
praten met elkaar: uitwisselen van
kennis, ideeën en ervaringen.
Ook het doel van elke bijeenkomst
is steeds hetzelfde: mensen in de
regio bij elkaar brengen en bouwen
aan een netwerk.
Wat is een woon(werk)gemeenschap? Wat heb je eraan? Wat zijn

de ervaringen van mensen? Hoe zet
je zoiets op? Is het alleen voor
kopers of ook voor huurders? Iets
voor mij?
Vormen
Er bestaan veel vormen van
woningdelen in Nederland.
Voorbeelden zijn wonen in een
woongroep (nadruk op delen met
minder privacy), wonen in een
vorm van gemeenschappelijk
wonen (meer nadruk op privacy met
in wisselende mate delen) en
woningdelen.
Woongemeenschappen voor
ouderen (door sommigen wel aangeduid met “knarrenhofjes”) zijn
erg in opkomst. Andere varianten
zijn de ‘centraalwonenprojecten’,
de ‘ecogemeenschappen’ en ‘multiculturele vormen’.
De wooncoöperatie
Uiting van identiteit, zelfbeheer en
zeggenschap spelen een grote rol bij
de opzet van woon-werk)gemeenschappen. Meestal zijn het kopers
die hier hun mogelijkheden
benutten. Zij immers hebben al voor
een deel die eigen regie.

Bij de vernieuwing van de Woningwet 2015 wordt echter nadrukkelijk
de “wooncoöperatie” geïntroduceerd en gepropageerd als vorm van
“samen doen” die huurders in de
sociale sector mogelijkheden moet
bieden voor (meer) zelfbeheer, zeggenschap en collectief eigendom.
Het huidige kabinet onderzoekt nu
de mogelijkheden tot een verdere
versterking van deze wooncoöperatie.
We werken nog aan een aparte
bijeenkomst over “de wooncoöperatie”. Hierover komt t.z.t. apart
bericht.
Bijeenkomsten
Middelburg:14 november
,
19.30 – 21 uur ZB Middelburg,
Kousteensedijk 7
Goes: 15 november, 18.30 – 20
uur Bibliotheek Goes, Oostwal 34
Terneuzen:17 november, 10.30 –
12 uur Bibliotheek Terneuzen,
Oostkant 1
Graag aanmelden
(wie, waar, met hoeveel mensen)
via info@anderswonenwalcheren.
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Vrijdag 2 november 2018 was het 12,5 jaren
geleden dat de KBO Zeeland een Nordic Walking
workshop organiseerde bij het Schietkot te
Ovezande. Na dit begin nam de afdeling
Middelburg /Veere professionele Nordic Walking
lessen, waarbij ook leden van andere KBO
afdelingen zich aansloten. Hieruit is een vriendengroep ontstaan die sindsdien wekelijks gaat
Nordic Walken.
Op deze vrijdag, de 2de november, hebben we
ons jubileum gevierd met het bezoek aan
attracties en Nordic Walken in en rond BurghHaamstede. Omdat we geen kennis hadden van
de attracties en wandelroutes in dat gebied,
hadden we vooraf de hulp ingeroepen van de
KBO afdeling Zierikzee. Met behulp van hen
werd een prachtig programma bedacht.
Om 09.00 uur reden we naar de Kop van
Schouwen. Het eerste adres was het Slakkenmuseum te Kerkwerve. Na een gastvrije
ontvangst door de heer en mevrouw Backhuys
met koffie en koekjes in hun prachtige biologisch
museum, vertelde de heer Backhuys, ouddocent
Universiteit Wageningen, heel geestig over het
geslachtsverkeer van de slakken in de gehele
wereld. Maar ook over het Plan Tureluur, de
watersnoodramp en o.a. over zijn ervaringen
met de primitieve Polenesische bewoners. Hij
sprak heel divers over Zeeland en over de
prehistorische dieren die hier geleefd hebben.
Het was voor eenieder een heel bijzondere,
leerzame en een verrassende ervaring.

via de Karolingische burcht, naar bakker
Sonnemans. Daar zouden we koffie drinken.
Deze bakkerswinkel lijkt wel een museum. Je
kijkt er je ogen uit en toen we compleet waren,
gaf bakker Sonnemans uitgebreid uitleg over
zijn museum. Hij vertelde ons grappige
ervaringen met de Duitsers tijdens de oorlog en
dat hij nu steeds nog bunkerbrood bakt. Velen
van ons kochten bij hem een bunkerbroodje.
De volgende attractie was het Burghse Schoole
Museum. Een lagere school uit de 19de eeuw nog
in haar oorspronkelijke staat. We namen plaats
in de bankjes en juf Annie Emest leerde ons de
tafel van 8 en gaf ons schrijfles en leesles met
behulp van een leesplankje. Daarna volgde
aardrijkskunde met een blinde kaart en geschiedenis aan de hand van oude wandplaten.
Tenslotte werd de les afgesloten door de
zangles. Grote hilariteit!
Na de zangles bezochten we de tijdelijke
tentoonstelling over de Noormannen. We
spoedden ons daarna naar de auto’s. Daar
werden de organisatoren bedankt met fijne
woorden en een presentje. Moe, voldaan en
tevreden keerden we huiswaarts. Het was een
leuke dag.
Tekst: Cees Veldkamp
Foto: Annemarie Pluijmers

Na dit bezoek reden we langs het Plan Tureluur
en zagen we daar de vele soorten watervogels
die aanwezig waren. Precies om 12.00 uur
kwamen we voor een lunch aan in de Pannekoekenmolen "de Graanhalm" te Burgh-Haamstede.
Na de lunch gingen we wandelen. Een deel van
de groep ging voor een pittige wandeling door
duinen; een kleiner deel wandelde een vlakkere
verharde route onder langs die duinen en een
paar mindervaliden namen de kortste route,
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Voor de mensen boven de Schelde die met de bus op 26 oktober voor de
Ontmoetingsdag Identiteit en Pastoraat naar Hulst kwamen begon de dag
minder goed. De bus kwam een half uur te laat bij de eerste opstapplaats
en daardoor liep de hele ophaal-route uit de hand. Het was geen fijn begin
van de dag, zeker ook niet door de kou die de mensen moesten trotseren.
Maar eens in de Blaauwe Hoeve aangekomen verliep alles vlot. Koffie
met een appelflap lieten zich zeker smaken en daarna ging Diaken Kees
van Geloof (ter vervanging van de afwezige Tom Brooijmans) voor in de
viering.
In de overweging sprak hij over de diepere betekenis van ‘ont’moeten en
ontmoeten. Komen we op straat iemand tegen en vragen hoe het met
hem/haar gaat is het antwoord bijna altijd “gaat prima”. Is het een slecht
bericht dan hebben we de neiging iets te verzinnen om snel door te lopen.
Ontmoeten is echt naar elkaar luisteren zoals ook onze aanwezige
voorzitter van KBO Zeeland duidelijk maakte in zijn openingswoord.
De opbrengst van de collecte, bestemd voor het hospice “de Meander“
van de Blaauwe Hoeve, bracht € 255,85 euro op.
Na een voortreffelijke lunch zoals we die gewend zijn in de Blaauwe
Hoeve trad ‘Zunige Maria’ op. Zij zorgde voor tranen op de wangen van
het lachen. Ze toonde wat je allemaal kan doen met afgedankte kleding.
En sprak lof uit aan onze ouders hoe zij met hun kleding moesten omgaan
in hun armoede. Nu leven we in een wegwerpmaatschappij.
Een mooie dag en aan de reactie van de aanwezigen te horen was het een
geslaagde dag.
Verslag Kees Rentmeester

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is
een uitgave van KBO Zeeland
Blijf ons ondertussen ook volgen
op:
facebook en
twitter.
Voor al het andere nieuws vanuit
KBO Zeeland kijkt u op
onze website www.kbozeeland.nl
Mailadres info@kbozeeland.nl
Secretariaat: R. Nuytinck
Veerweg 34A,
4471 NC Wolphaartsdijk
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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