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Beste lezer(es),
Nu de dagen gaan lengen en
alles in de tuin in bloei komt, wil
het weer niet altijd meewerken.
Van zonnige dagen tot ’s nachts
nachtvorst, van alles wat.
KBO-Zeeland heeft een nieuwe
website, voorlopig onder de
werknaam kbozld.nl. Kijk alvast
eens op deze nieuwe website en
heeft u opmerkingen?
Laat het even weten: mail naar
kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
Op dit moment worden een
aantal afdelingen met veel
enthousiasme ook volgens deze
stijl opnieuw opgezet.
Vrijwilligers zijn er altijd te
weinig, lees de ‘sarcastische’
column van Augustinus en zijn
oproep om u aan te melden als
vrijwilliger bij uw afdeling
NLdoet wordt weer georganiseerd op 28 en 29 mei. Doet u
ook mee? Zie op pagina 4.
Bent u al eens in ‘Het Warenhuis’ in Axel geweest? Nee?
Dan heeft u nu de mogelijkheid
om thuis achter de buis dit
museum vol nostalgie virtueel te
bezoeken.
Veel leesplezier.

Al enige tijd bestaat de behoefte aan modernisering van de website
van KBO-Zeeland. De commissie kaderbeleid heeft er een sessie aan
gewijd. In eerste instantie hebben we gewacht op de landelijke
ontwikkelingen. Toen deze door alle strubbelingen over een fusie
uitbleven hebben we zelf initiatief genomen. Immers door de
modernisering willen we, naast een meer van deze tijd zijnde
uitstraling, de drempel om een website actueel en levendig te
houden vergroten. Hierover hebben we u al eerder bericht.
In 2020 zijn we gestart met het ontwerpen van een nieuwe website
voor KBO-Zeeland. Als basis daarvoor diende de nieuwe website van
de afdeling Goes. Inmiddels zijn we met de afdelingen Axel en
Aardenburg/Eede/Sluis al ver gevorderd. Een aantal afdelingen
(Hulst, Schouwen-Duiveland, Sas van Gent, Ovezande) heeft zich
inmiddels ook al aangemeld. We gaan dus al voortvarend op pad.
Nu heeft zich inmiddels een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De
leverancier van de huidige website van de Unie KBO/KBO-Zeeland
(Divide) heeft aangegeven na de zomer van 2021 geen
ondersteuning meer te verlenen aan de huidige versie van de Unie
KBO/KBO-Zeeland website.
De Unie KBO wil ook niet meer verder gaan met deze leverancier.
KBO-Zeeland moet dus op korte termijn haar nieuwe klaarstaande
website (www.kbozld.nl) operationeel brengen. Daar een groot
aantal afdelingen binnen Zeeland een aftreksel zijn van de KBOZeeland website, geldt ook voor deze afdelingen dat zij naar iets
nieuws voor hun website moeten uitzien. Immers de oude website
werkt niet meer als KBO-Zeeland overgaat naar haar nieuwe
website.
Alle afdelingen zijn inmiddels in kennis gesteld van de ontwikkelingen. We hopen dat iedereen snel reageert, zodat we de vernieuwing
van de websites in het najaar van 2021 kunnen afronden.
Mocht u vragen hebben, mail ons of bel ons.
Namens de werkgroep “vernieuwing website”
Theo Snel, tabsnel@zeelandnet.nl; telefoon 06-21226494
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van de leden van uw afdeling of de Zeeuwse KBO.
En als u in een goede lichamelijke conditie wilt komen
en dan blijven kunt u als fitheidstherapie helpen met het
bezorgen van verenigingsbladen en andere poststukken.
Of u wilt uw spieren stalen met het klaarmaken van
vergader- of feestzalen. Bent u gek van auto rijden?
Dan kunt u mensen zonder gemotoriseerd vervoer
ophalen en naar onze KBO -bijeenkomsten brengen of
als ze ziek, zwak, misselijk of eenzaam zijn hen met
een bezoekje afwisseling in hun leven brengen.
Dan hebben die bestuurders meer tijd om andere nuttige
zaken ten behoeve van uw lichamelijk of geestelijk
welzijn te bedenken en te regelen.

Onze Zeeuwse KBO en PCOB-bestuurders voelen zich
vaak “roepende in de woestijn” ofschoon er onze
provincie behalve onze stranden geen kale zandvlaktes
zijn. En allerlei verouderde industrieterreinen inmiddels
ook in ordentelijke lappen grond veranderen. En als we
nog fraaie echt Zeeuwse Landschappen hebben, wordt
er druk gestudeerd of die misschien om te toveren zijn
in ‘zonneparken’ vol donkere zonnepanelen of in
‘windmolenparken’ waar allerlei Don Quichotes van
allerlei aard zich kunnen uitleven in het bestrijden van
de stalen monsters van soms wel 200 meters hoog.
Edoch, waarom roepen en naar wie roepen die bestuurders dan? Dat is heel simpel uitgelegd: Ze roepen naar
u, uw buurvrouw, zwager, goede kennis of een onbekende mens! Die nog fit van lichaam en geest is, een
bepaalde kennis heeft van allerlei zwaarwichtige of
onbegrijpelijke regelingen of bedreven zijn in het
organiseren of verrichten van vrijwilligerswerk!
En waarom zou u dat niet kunnen zijn? Misschien bent
u een bolleboos in allerlei wetten, voorschriften en
papierwerk op het gebied van zorg, veiligheid, belasting
of in het leiden van een afdeling of bond of organiseren
n feestjes. Wellicht bent u slim in het bedenken en
organiseren van activiteiten “ter lering ende vermaak”

Waarom u geroepen wordt? Heel eenvoudig: omdat het
“Korps Vrijwilligers van de KBO - PCOB” nog steeds
manschappen van beider kunne kan gebruiken, want de
huidige stuurlieden zitten vaak met hun handen in het
(dunne) haar, omdat ze zo veel moeten besturen dat
“hun hoofd omloopt” en ze als “vrouw Holle” van “hot
naar her” rennen om alles te (be)sturen.
U kent het gezegde “Help, de dokter verzuipt?” Wel,
soms dreigen die stuurlieden ook te verzuipen!
Niet alleen in het vergadertijgercircuit, maar ook bij het
bedenken en uitwerken van al die activiteiten en zo hun
medeleden helpen te ontsnappen uit de wirwar van de
bureaucratie bij overheden, zorginstellingen, openbare
diensten of andere organisaties, waar wij krasse knarren
mee te maken hebben. Geloof het of niet. U bent van
harte welkom!
En ….. mooi meegenomen: het is gezond voor lijf,
leden en uw geestelijk welbevinden!!!
U voelt u er ……tig jaren fitter door, zowel lichamelijk
als geestelijk.
Aarzel niet, lees de NieuwsFlitZ goed door, kom
helpen, stroop de mouwen op en grijp de telefoon of
bespeel het toetsenbord van uw computer.
Meld u aan als vrijwilliger, want uw afdeling van de
KBO(-PCOB) heeft u heel hard nodig!
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Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen met
duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in
de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit
de mouwen te steken. Doe je mee?
Over het Oranje Fonds
In Nederland staan heel veel mensen klaar voor een ander.
Hierdoor worden mensen uit de eenzaamheid gehaald en
gehouden. En er wordt hard gewerkt om mensen blijvend uit de
armoede te helpen. Er staan ook veel vrijwilligers klaar om
vluchtelingen zich welkom te laten voelen. Het Oranje Fonds
kent talloze indrukwekkende en inspirerende initiatieven,
waaraan we graag een bijdrage leveren. Dat doen we met geld,
kennis en netwerken.

Doe je mee?
Het Oranje Fonds gelooft dat iedereen in Nederland het recht
heeft om mee te doen in de samenleving. Zoveel je wil en kan.
Doe je mee? is een uitnodiging aan hen voor wie dat minder
makkelijk is. Wij willen hen vooral een perspectief bieden via de
vele sociale projecten die wij mogen ondersteunen. Door
verbinding te leggen, ontstaat er een sterk sociaal netwerk.
Doe je mee? is ook een uitnodiging aan iedereen om iets goeds
te doen voor een ander.

Het Oranje Fonds wil graag een
platform zijn waar mensen en
organisaties terecht kunnen als
ze sociale problemen willen
aanpakken. Hoe klein of groot
het initiatief ook is. De kracht zit
‘m in de lokale verbinding.
Doe je mee? Het is tenslotte een
uitnodiging aan iedereen om een
steentje bij te dragen. Met tijd,
energie, geld of kennis.
Ondernemers, bedrijven, het
grote publiek, iedereen. Door dat
met elkaar te doen, met ieder
zijn of haar eigen inbreng, hopen
we het grootste effect te bereiken. Samen met iedereen die wil
helpen, in Nederland en op de
Cariben, bouwen we aan het
grootste sociale netwerk van de
wereld. Want als we er allemaal
voor elkaar zijn, staat niemand
er alleen voor.
Meer weten? Ga naar
www.Oranjefonds.nl of rechtstreeks naar www.nldoet.nl voor
informatie over de vrijwilligersdag.

BRON: GENERO.NL
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Bent u 55 jaar of ouder?
Dan zijn wij op zoek naar u!
Waarom?
De levenservaring en kennis van senioren is een
krachtig onderdeel van het geriatisch netwerk. Het is
dus van zelfsprekend dat we senioren uit de regio willen
betrekken bij alles wat we doen. In 2021 starten we met
een digitaal panel over de meest uiteenlopende thema’s
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zo helpt u
Genero, zorg- en welzijnsinstellingen en de wetenschap
om het leven van senioren beter te maken. Genero heeft
vertegenwoordigers in de Raad van Ouderen (landelijk)
en in vele overlegorganen, zoals de gemeente.
Hoe werkt het?
Als panellid ontvangt u 4 keer per jaar een digitale
vragenlijst met maximaal 10 vragen.
De vragen gaan over actuele onderwerpen, zoals de
coronacrisis of over de twee jaarthema’s ‘Tussen huis
en verpleeghuis’ en ‘Technologie en innovatie’.
Uiteraard koppelen de uitkomsten van de vragenlijsten
aan u terug.

Helaas, een bezoek aan een museum zit er nog
niet in. Daarom hier een idee om met een
virtuele toer een bezoek aan het Museum ‘Het
Warenhuis’ in Axel te brengen
In Het Warenhuis wordt de geschiedenis van de
streek Axel op een bijzondere en interactieve
wijze tentoongesteld. Het museum laat jong en
oud vroegere tijden beleven.
Kijk op:
https://museumtv.nl/tentoonstelling/museumhet-warenhuis/#
Veel kijkplezier.

Carl de Hulsters

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden via panelgenero@gmail.com.
Uw gegevens worden anoniem verwerkt en uw privacy
uiteraard beschermd. Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met onze netwerkcoördinator
Dr. Hanna van Dijk: hanna.van.dijk@zorgimpuls.nl

Wij herdenken dhr. Carl de Hulsters, die op
16 april jl. is overleden.
Carl was KBO-lid van KBO-Sas van Gent, tevens
beoogd KBO afgevaardigde afd. Sas van GentWestdorpe werkgroep KBO-PCOB van de
belangenbehartiging Gemeente Terneuzen.
Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte
met het verlies van hun dierbare en veel moed om
dit overlijden een plaats in hun leven te geven.
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KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO Zeeland
Online oplichting komt helaas steeds vaker voor. En doordat
internetcriminelen ‘slimmer’ worden, wordt het ook lastiger om
oplichting te herkennen. Wij geven een paar tips die kunnen
helpen voorkomen dat jij slachtoffer wordt.
Tip 1. Geef nooit jouw inloggegevens van accounts aan iemand
anders. Bedrijven zullen en mogen hier nooit om vragen.
Tip 2. Betaal geen geld aan mensen die je via internet hebt
leren kennen en die je nog nooit in het echt hebt gezien.

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

Tip 3. Pas op voor berichten waarin urgentie wordt gecreëerd en
gedreigd wordt met vervelende consequenties als je niet voldoet
aan de opdracht die in het bericht staat. Ga hier niet op in. Vul
geen gegevens in en maak geen geld over.

Secretariaat: George de Vijlder,

Tip 4. Klik niet zomaar op linkjes in een mail, maar ga zelf via
de app of internetbrowser naar de dienst/website van het
bedrijf.

Redactie
KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ:
Jan van den Boom
Lillianne van der Ha
Maria van Waterschoot
E-mailadres
kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl

Tip 5. Geeft een bekende aan een nieuw nummer te hebben,
controleer dan altijd bij deze persoon of dit ook echt zo is door
contact op te nemen met de bij jou bekende gegevens. Vaak
volgt via dit nieuwe nummer op den duur een verzoek om geld
over te maken. Doe dit nooit! Controleer altijd (fysiek) bij deze
persoon of het klopt dat hij/zij een betaalverzoek gestuurd
heeft.

Dreef 40, 4586 AP Lamswaarde
Tel. 0114-690415, e-mail
gdevijlder@zeelandnet.nl

Tip 6. Twijfel je over de echtheid van een bericht? Neem dan
altijd contact op met het bedrijf/de instelling/de persoon
waarvan je het bericht (zogenaamd) ontvangen hebt. Doe dit
NOOIT via de gegevens uit het bericht, maar neem contact op
met de bij jou bekende gegevens.

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

Meer weten?
Meer weten over hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt van
online oplichting? Lees verder in het artikel: Phishing en fraude

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