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In dit nummer: Van de redactie – Up-date coronavirus – KBO Hulst: 70 jaar jong!
Wandelen met KBO-Vlissingen – Bezoek aan de webwinkel ‘Your Surprise’
Pas op voor de ‘corona-babbeltruc!’ – Koersballen in ‘Brouw’ – Colofon
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Beste lezer,
Het zal u niet ontgaan zijn; het
coronavirus beheerst de laatste
weken de hele berichtgeving in
alle media en dus ook ons leven.
Ook de KBO en PCOB besteden
terecht hier extra aandacht aan,
zie de oproep hiernaast.
Een aantal bijeenkomsten zullen
in de nabije toekomst niet doorgaan. Dit betekent ook dat een
aantal sociale contacten op korte
termijn zullen vervallen.
Niet voor niets ook de oproep
van KBO-PCOB om extra
aandacht te schenken aan onze
eenzame medemens!
De algemene vergadering van 7
april gaat uit voorzorg niet door!
Of de geplande vergaderingen
van afdelingen en kringen door
zullen gaan is ook nog niet
geheel zeker. U wordt uiteraard
op de hoogte gehouden.

Het kabinet heeft samen met het RIVM voor heel Nederland extra
maatregelen aangekondigd. Hierin zijn ook zaken aangegeven
over senioren:
-Vermijd grote groepen.
-Senioren moeten ook het openbaar vervoer mijden en sociale
contacten beperken.
-Werk zoveel mogelijk thuis.
Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep
behoren, is ons dringend advies aan alle leden:
Schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op tot
het einde van de maand!
We snappen dat dit een ingrijpend advies is, maar we proberen
op deze wijze ons steentje bij te dragen aan waar premier Rutte
toe oproep, dat we de bestrijding van deze ziekte met alle
Nederlanders gezamenlijk aanpakken.
Uiteraard is dit een advies, geen verplichting. Mocht u meer
informatie willen, kijk dan op rivm.nl voor de meest actuele
informatie rondom het coronavirus of bel de plaatselijke GGD.
Tot slot. Bij deze ook een oproep om extra zorg te hebben voor
uw naasten die een grote kans hebben op vereenzaming. Dit kan
een familielid zijn of een buur. Hopelijk is er een moment dat u
hen of haar even kunt bellen, zodat we samen deze periode goed
doorkomen.

En ondanks al deze perikelen; de
natuur gaat gewoon door: het is
buiten een prachtig gezicht. Al
het ontluikende groen en mooie
kleurtjes. Geniet ervan!
Veel leesplezier
____________________________________________________________________________
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Het feest begon om 11.15 uur in de feestzaal van de Blaauwe Hoeve. Wat
een opkomst, de hele zaal zat vol en er kon echt niemand meer bij.
Voorzitster Yvonne Hoefnagels opende het feest met een korte toespraak
en bracht daarna met alle aanwezigen een toost uit op het 70-jarig bestaan
van KBO-Hulst.
Rond 12.00 uur genoten we met zijn allen van een voortreffelijke lunch
verzorgd door Brasserie Truffino. Daarna ging het feest echt los met een
optreden van Chris en Chris.
Er vielen zelfs tranen van het lachen, wat een sfeer!
Maar helaas, aan alles komt een eind.
Na de afsluiting door de voorzitster rond half vijf, ging iedereen voldaan
en met een lach op het gezicht naar huis. Daarna volgde nog de receptie
voor de afdelingen en genodigden.
Het bestuur bedankt alle leden voor de vele loftuitingen voor deze dag.

Een fantastische opkomst bij het 70-jarig bestaan met een optreden van
Chris en Chris. Er is veel gelachen om dit komische duo!

BRON EN FOTO: MARIANNE VERMEULEN.

Op 4 maart gingen we naar het
clubgebouw van “Willen is
Kunnen.” We hadden er zin in.
Na de storm en de regen was
het een fijn gevoel, dat de zon te
zien was tijdens de wandeling.
Na onze routebeschrijving van
10 km te hebben opgehaald,
startten we onze wandeling; die
liep van Vlissingen over de
Keersluisbrug naar OostSouburg. De natuur lachte ons
onderweg toe, door o.a. de
bloeiende bomen, de narcissen
in de parken en de vele bloeiende tuinen. We liepen terug naar
de brug van Oost- en WestSouburg; hier hadden we wat
oponthoud. De brug ging open
om het “Orthodoxe varend
kerkschip" te laten passeren.

We wandelden al genietend en
gezellig pratend naar het
eindpunt “Ons Plekje” waar de
koffie/thee met koek klaar
stond.
Het was weer een gezellige
morgen geweest en tevens goed
voor onze conditie.
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Er kan gesteld worden dat ze dit zeker doen, door veel
jongeren te behouden voor Schouwen-Duiveland én
door hun sociale betrokkenheid, o.a. door ons, KBOouderen, een idee te geven van hun mooie bedrijf door
deze presentatie en rondleiding. “Spread a little
Happiness” is hun bedrijfsmotto en dat straalt het
bedrijf enorm uit.

Op vrijdag 21 februari jl. brachten wij met 102 leden
een bezoek aan Your Surprise. Het nieuwe bedrijfspand
kent een unieke (zicht) ligging aan de Gouwepoort te
Zierikzee.
We werden al enthousiast bij het betreden van dit
schitterende bedrijfspand. Daar werden we door een
team van de marketingheren/dames ontvangen met
koffie en een koekje. Na een openingstoespraak door
Wouter de Vries, mede-eigenaar van Your Surprise
werd de microfoon overgedragen aan Patrick Verkaart,
manager e-commerce.
Hij nam ons mee in de geschiedenis van dit jonge
bedrijf dat in 2005 startte op een bovenkamertje in het
centrum van Zierikzee. Al groeiend vestigde het bedrijf
zich respectievelijk aan het Jannewekken en later op het
industrieterrein om door de gestage groei uiteindelijk de
beslissing te nemen naar de Gouwepoort te gaan.
Duidelijk werd dat ook deze locatie al te klein aan het
worden is voor deze 190 werknemers tellende onderneming.

Tijdens de rondleiding, in kleine groepjes, door 8 superenthousiaste medewerkers, konden wij een kijkje
nemen bij de activiteiten van aanvraag tot productie en
verzending van gepersonaliseerde cadeaus, want dat is
hetgeen Your Surprise doet. Zij verzorgen persoonlijke
cadeaus in allerlei soorten en maten: t-shirts, mokken,
sokken, chocolade, wijn, puzzels enz… met daarop
namen/foto’s van familie/vrienden en kennissen.
Schitterend om te zien hoe het tot stand komt. Zij hopen
(en wij met hen) dat ze dit jaar met 2 miljoen cadeaus
ook 2 miljoen mensen gelukkig kunnen maken. “Spread
a little Happiness”!
Na de rondleiding kregen we nog een broodje met
koffie (wat een verzorging!) én een surprise: een mok
met opdruk KBO-Your Surprise. We kijken terug op
een super geslaagd evenement. Zij én wij hebben veel
complimenten gekregen over deze ochtend. Onze dank
gaat langs deze weg nogmaals uit naar directie en
medewerkers van Your Surprise.

Deze, veelal jonge, werknemers komen voor zo’n 50%
van Schouwen-Duiveland, de andere 50% komt van de
omliggende provincies maar ook van ver uit Europa en
andere werelddelen om de consumenten via hun
servicelijn in hun eigen taal te woord te kunnen staan.
Your Surprise is een bedrijf dat zich mede als doel heeft
gesteld een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid
en leefbaarheid op Schouwen-Duiveland.
____________________________________________________________________________
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Het kan u niet zijn ontgaan:
het coronavirus verspreidt
zich steeds meer, ook in
Nederland.
Criminelen proberen nu van
deze onzekere situatie
misbruik te maken door
‘onderzoek’ te doen naar
het virus. Dat meldt RTL
Nieuws op haar website.

Er zijn vooralsnog geen andere
gevallen van de ‘corona-tructruc’ bekend bij de politie.
Toch moeten ouderen zich
bewust zijn van het gevaar.
"De mensen die zo'n babbeltruc
uitvoeren, zijn vaak goede
netwerkers. Ze kunnen snel op
andere plekken actief zijn”,
vertelt politiewoordvoerder
Sharon McIntosh aan EditieNL
van RTL.

In Dordrecht hebben twee
vrouwen zich voorgedaan als
medewerkers van het
plaatselijke ziekenhuis.
Met een smoes over het
coronavirus wisten zij zich
toegang te verschaffen tot de
woning van een oudere dame.
Zij wisten hierbij, onder
andere, geld buit te maken.

Advies van de politie is dan ook
om niemand binnen te laten.

Een zorgmedewerker komt
nooit onaangekondigd aan de
deur voor onderzoek. Komt er
toch iemand met een dergelijk
verhaal bij u langs, laat hem
dan niet binnen, sluit de deur
en bel direct de politie.
Weerbaarheids-app
De babbeltruc blijft een groot
probleem. De zogenaamde
‘babbelaars’ bedenken steeds
nieuwe verhalen om zich
toegang te verschaffen tot de
woning van ouderen. KBOPCOB ontwikkelde daarom een
virtuele weerbaarheidstraining
voor ouderen. Met de app kunt
u zich beter wapenen tegen de
babbeltruc. De app en meer
tips omtrent veiligheid vindt u
op de website van KBOPCOB. Klik hier.
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!

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is
een uitgave van KBO Zeeland

Al vele jaren organiseerde de KBO een maandelijkse koffie-ochtend in
het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. In de loop van 2018 werd bekend
dat de hiertoe noodzakelijke subsidies per 1 januari 2019 stopgezet
zouden worden. Dus kwam de vraag naar voren op welke andere manier
de KBO iets kon betekenen voor de oudere inwoners van Brouwershaven.
Na overleg met de Ouderensoos Brouwershaven, de PCOB, het Tonnenmagazijn en het SMWO kwam het idee naar voren om maandelijks een
koffie inloopmiddag op te starten met de mogelijkheden tot koersballen en
gezelschapsspelletjes. En dit te laten aansluiten op de maandelijkse
groepsmaaltijd in het Tonnenmagazijn.
Hiertoe werd een concreet plan opgesteld en de noodzakelijke subsidies
aangevraagd bij diverse Schouwse organisaties en het landelijke Oranjefonds. Met als resultaat dat voldoende subsidie werd ontvangen om begin
2019 te kunnen starten met dit mooie en sociale project. De pers werd
benaderd, een flyer gemaakt en huis aan huis bezorgd in Brouw.
Zo werd op de eerste woensdag van de maand februari 2019 de eerste
koffie inloopmiddag met koersballen/spelletjes georganiseerd. En behalve
tijdens de twee zomermaanden het hele jaar met succes voortgezet.
Cor Hilleman van de koersbalclub 2000 uit Ouwerkerk is de
gewaardeerde trainer voor de koersballers en Nellie van der Meer voor de
spelletjes.

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
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

Kortom: een ontmoetingsplaats die positief werkt op het welzijn van de
ouderen.
En ben je nog nooit geweest: kom eens langs. Iedereen is van harte
welkom: of je nu wel of niet lid bent van een ouderenorganisatie. Of je nu
wel of niet woont in Brouwershaven. Vooral het koersballen is een
prachtig spel om samen te spelen. Op 8 april is het weer zover!

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:

We zijn allemaal enthousiast en hopen dat we dit project nog vele jaren in
de lucht kunnen houden.

Kijk voor het laatste nieuws
op de site van KBO-PCOB
www.kbo-pcob.nl
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