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Beste lezer(es),
Vanaf 25 september is de anderhalve meter niet meer verplicht.
Wel heb je dan een corona
toegangsbewijs nodig voor
bezoek aan onder meer restaurant, bioscoop en theater.
Niet iedereen heeft de CoronaCheck app op de telefoon staan.
Daarom leest u op bladzijde 6
van deze NieuwsFlitZ hoe u een
papieren bewijs kunt krijgen.
In het openbaar vervoer en bij
overheidsinstellingen blijft het
mondkapje verplicht.
Verder in deze NieuwsFlitZ een
verslag van de AB vergadering
en van diverse activiteiten.
En wat helaas steeds terugkomt:
waarschuwingen voor cyber
criminaliteit. Deze neemt steeds
grotere vormen aan, daarom
besteden we er regelmatig
aandacht aan.
Want: een gewaarschuwd mens
telt voor twee!
Veel leesplezier.

Verslag van onze feestdag wegens het 15-jarig bestaan van
KBO Vlissingen
Alle leden waren uitgenodigd om deze middag bij te wonen en maar
liefst 54 leden schreven zich in.
En wat hebben ze allemaal genoten….
Het bestuur had de zaal feestelijk versierd en de tafels corona proof
opgesteld.
Na een heerlijk bakje koffie met lekkers (vlaai) hield het bestuur een
korte jaarvergadering. De nodige stukken en verslagen waren reeds
gekopieerd op de tafels gelegd zodat iedereen alle benodigde
informatie kreeg.
Het nieuwe bestuur stelde zich voor en de
agendapunten werden behandeld. Daarna
bracht onze troubadour Robert Verhoeven
de rest van de middag op voortreffelijke
wijze de zaal in vervoering. Zijn muziek met
gitaar en accordeon en zijn prachtige stem
werd door iedereen enorm gewaardeerd.
Prachtige songs, afgestemd op het publiek
werden door allen met luid applaus ontvangen.
Tussendoor kregen de aanwezigen hapjes en de nodige drankjes en
alles ging er goed in…
Tegen 16.15 uur kwam er een einde aan deze fantastische middag
en ging iedereen tevreden en voldaan naar huis.
Alle lof aan de vrijwilligers die voor alle hapjes en drankjes zorgden
en na afloop alles opruimden en de zaal schoonmaakten. Ook de
bestuursleden deden volop mee aan de huishoudelijke activiteiten.
Kortom: een voortreffelijk feest ter ere van ons 15-jarig bestaan.
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en weerbaar na corona.
14 september 2021 *Vitaal
Na de coronaperiode moeten activiteiten weer opgestart

Het Algemeen Bestuur van KBO Zeeland bestaat uit
het Dagelijks Bestuur en de vertegenwoordigers van
de 4 kringen. Bij de bijeenkomst van 14 september
waren ook de werkgroep PR en Communicatie en de
commissie Ontwikkeling en Ontspanning aanwezig.
Enkele punten uit de vergadering:

*Werkgroep PR en communicatie: in 2020 zijn 21
nummers van de NieuwsFlitZ verzorgd. Dit ondanks
het feit dat veel activiteiten zijn afgelast en dus ook
weinig verslagen opgenomen konden worden. In
2021 zijn tot nu toe 16 nummers verzorgd.
* Commissie O en O: bijna alle activiteiten zijn
afgelast; alleen de reis naar Karinthië kon doorgaan.
Het was een zeer geslaagde reis. Het programma
voor 2022 komt in december.
*Kring West Zeeuws Vlaanderen: 19 november
viert de afdeling AES het 10-jarig bestaan.
*Kring Groot Terneuzen: hier wordt samen met de
PCOB gewerkt aan de voorbereiding voor de
inbreng van KBO-PCOB bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er is een goede samenwerking met de
PCOB en aan-z (de welzijnsorganisatie van de
gemeente Terneuzen).
*Kring Noord- en Midden-Zeeland: De afdeling
Goes viert het 100-jarig bestaan: 60 jaar KBO plus
40 jaar PCOB. Dit wordt op 13 oktober met de leden
gevierd. De afdeling Vlissingen bestaat 15 jaar.
*Kring Land van Hulst: mogelijk wordt de vacature
van kringvoorzitter binnenkort ingevuld.
*Afdelingen hebben moeite om bestuurders te
vinden die bereid zijn de kar te trekken.

worden. Om hierin te ondersteunen organiseert KBOPCOB op 28 september het online inspiratie
evenement. Het is bedoeld voor alle leden die zich
actief inzetten binnen de afdelingen. Het kan vanuit huis
gevolgd worden, maar beter is dit met een groep
vrijwilligers te doen.
Informatie: www.kbo-pcob.nl/lokaalontmoeten/
U kunt de presentatie ook later terugkijken op
academie.kbo-pcob.nl/
*Op uitnodiging van KBO Zeeland brengen 56 leden
van KBO Valkenburg een bezoek aan Neeltje Jans. Dit
is een gebaar van solidariteit met de gedupeerden van de
watersnood dit voorjaar. Afdelingen kunnen een
bijdrage leveren in de kosten.
*WBTR: de statuten en huishoudelijk reglement van
KBO Zeeland zullen aangepast moeten worden. KBOPCOB komt landelijk met aanbevelingen, daarna wordt
dit ingebracht in de ledenvergadering. Afdelingen
hebben nog 5 jaar de tijd om hun eigen stukken aan te
passen.
*Voor de workshop Website KBO Zeeland op 30
september in Sluiskil hebben zich 13 afdelingen
aangemeld met 17 deelnemers.
Aanmelden kan nog steeds via de mail naar
langerakm@zeelandnet.nl
*De begroting 2022 en het jaarverslag 2020 komen op
de ledenvergadering van 9 november op de agenda.
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Vanaf september 2021 kan het weer: elke donderdagmiddag
vanaf 13.30 uur tekenen, schilderen bij de koffie-crea-club in
De Halle in Axel van welzijnsorganisatie aan-z.
De Koffie-Crea-Club is er voor iedereen die graag (re)creatief
bezig is en het gezellig vindt om dat samen met anderen te
doen. Denk bijvoorbeeld aan tekenen, knutselen, haken of
breien. Maar ook samen een spelletje spelen of gewoon een
praatje maken en een kopje koffie drinken. Hieraan wordt mede
deelgenomen door leden van KBO-PCOB; die zelfs na ziekte het
schilderen en tekenen terug oppakken.
Het groepje schilders en tekenaars bestaat momenteel uit zestien creatievelingen; donderdag 16 september waren ze met
twaalf vertegenwoordigd in het activiteitencentrum van De
Halle. De sfeer was gemoedelijk, gezellig en rustig. Een
medewerkster van aan-z was aanwezig om ook in deze tijd een
en ander te registreren en een ondersteunend gesprekje te
voeren. Er was ook een vrijwilligster van aan-z, die belangstelling toonde en een praatje maakte met de mensen.
Het is een activiteit die de deelnemers enigszins ervaren als
therapie; een paar uurtjes ontspannen en geconcentreerd bezig
zijn. Regelmatig werd met trots gekeken naar het behaalde
resultaat. En niet te vergeten het sociale contact dat ontstaat is
erg belangrijk.
Belangstelling voor deze of een andere activiteit van aan-z?
Vraag informatie bij aan-z of loop binnen bij het Gregoriuscentrum of De Halle. Ook KBO-PCOB kan u op weg helpen.

BRON EN FOTO: PLUSONLINE.NL.

Goede doelen zien meer donateurs
gaan dan komen. Collectanten en
straatwervers trekken er hard aan om
de geldstromen op peil te houden.
Maar is het geld wel goed besteed?
En hoe weet je of een fondsenwerver
te vertrouwen is?
Uit recent onderzoek blijkt dat mensen meer geven aan een collectebus
waarbij ze ook kunnen pinnen of
contactloos kunnen betalen. In een
gewone collectebus zit gemiddel
€ 65, maar in een 'pinbus' zit
€ 141,50, zo blijkt uit onderzoek van
de Stichting Collecteplan.

Goede doelen collecteren het hele
jaar door, maar het drukst is het in
september. In die maand gaan KWF
Kankerbestrijding, Prinses Beatrix
Spierfonds, Nierstichting Nederland
en Fonds Verstandelijk Gehandicapten langs de deuren. Ook voor de
rest van het jaar staat een groot aantal
collectes ingepland, maximaal vier
per maand.
Wilt u op een andere manier een
steentje bijdragen dan door geld te
geven? Bijvoorbeeld als donateur?
Lees dan dit artikel.
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Op 15 september ging KBOAES bowlen bij Toversluis in
Sluis. 18 Personen hadden
zich aangemeld voor ons
middagje bowlen.
Hiermee konden we 3 banen
benutten.
Bij binnenkomst kreeg elke
persoon 4 fiches voor drank/
consumpties. De stemming
was opperbest.
Na een halfuurtje gebabbeld
te hebben en de lunch
waren de 3 banen klaar voor
ons en konden we met het
bowlen beginnen.
Onderling werden er 3
ploegen gevormd, waaruit
de beste vrouw en de beste
man, als winnaar, gekozen
werd.
De 2 winnaars zijn geworden: Anny Janssen en Johny
de Munck.
Beiden kregen ieder als prijs
een heerlijk flesje wijn.

BRON: JAN GEIJS. FOTO’S: JAN GEIJS EN MARSTRAND.

Met een 47-koppig gezelschap, waaronder 10 introducees (waarvan zich
inmiddels 3 nieuwe leden hebben aangemeld) ging de KBO op dinsdag 14
september vanuit Yerseke de Oosterschelde op om zeehonden te spotten. De
prima weersomstandigheden waren tevens een fijne opsteker voor deze
activiteit waar al lang naar werd uitgekeken. Van Jan Geijs ontvingen we de
volgende impressie.
Het was een zonnige dag, we hebben gekletst en gelachen, het mag en kan
weer. Om 13.00 uur vertrokken we naar Yerseke waar de kotter al klaarlag.
Enkelen hadden op de heenweg gekozen voor een toeristische route; het moest
vandaag avontuurlijk zijn.
Even na 14.00 uur kozen we het ruime sop. We hadden een prima schipper met
veel informatie over mossel- en oestercultuur. Eerst gaf hij een demonstratie
oestersteken en daarna gingen we op weg naar de zandplaten.

Om 16.00 uur was het bowlen gedaan en werden we
nog even getrakteerd op een
smakelijk bittergarnituurtje.
Hiermee sloten we een
heerlijk middagje bowlen af.

En … daar lagen de zeehonden lui en comfortabel. En groter dan de meeste
mensen dachten. Ik schat het aantal zeehonden op hetzelfde aantal als de
passagiers aan boord: zo tussen de 40 en 50 die daar lekker van de zon
genoten. Aan boord was het levendiger dan op de zandplaat.
Met muziek, lekker eten en drinken aan boord voeren we terug naar de thuishaven waar we om ca. 16.30 uur arriveerden.
KBO: het was weer dik voor mekaar!
____________________________________________________________________________
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Het coronatoegangsbewijs

coronapas aan via telefoonnummer 0800-1351.

Papieren coronabewijs zelf printen
U kunt het papieren bewijs ook zelf afdrukken.
Op de website van Seniorweb kunt u lezen hoe
dat kan.
Iedereen heeft vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs
nodig om binnen te
komen in onder meer de horeca (behalve buiten op het terras), de bioscoop, het
in de
app CoronaCheck
theater of muziekcentrum. Zo'n bewijs is Coronabewijs
niet nodig in het
openbaar
vervoer en
Wie
eenmondkapje
smartphoneverplicht.
heeft kan met de app
overheidsinstellingen; daar blijft
een
CoronaCheck snel een coronabewijs ophalen.
Hoe
dat in zijn werk
gaat vertelt
het artikel 'App
Coronatoegangsbewijs, coronapas,
Coronabewijs
op papier
aanvragen
CoronaCheck
gebruiken'
vaccinatiebewijs: wat betekent dat
Wie geen smartphone
heeft kan een
Hoe
werkt
deelname aan
het Nationaal
allemaal?
papieren
toegangsbewijs
aanvragen
of
Seniorenpanel?
Deze termen worden door elkaar gebruikt,
printen.
Stap
1 Meld
u eenvoudig en snel
aan.
maar in alle gevallen bedoelt men hetzelfde.
Dit kan
via telefoonnummer
0800-1351.
Stap
2
Maak
uw
profiel
compleet
en vulbij
dede
1e
Het bewijs geeft aan dat iemand aan een van
Houd uw burgerservicenummer (BSN)
vragenlijst
onderstaande voorwaarden voldoet:
hand. Dit
nummerin.
staat in het paspoort,
Stap
3
U
wordt
eenof
aantal
keer per Daarna
jaar
de identiteitskaart
het rijbewijs.
uitgenodigd
voor
onderzoeken.
# hij/zij is 14 dagen of langer geleden volontvangt u binnen vijf werkdagen het
Stap
4 Uw gegevens
worden
ledig gevaccineerd;
coronabewijs
per post.
Maak vertrouwelijk
een kopie van&
anoniem
behandeld.
# heeft een negatieve PCR-test of
het bewijs en houd het origineel thuis.
antigeentest die niet ouder is dan 24 uur.
Soms kan men u aan de telefoon niet
Via
de aanmeldbutton
registreert
u niet
zichzelf
Voorlopig zijn de tests gratis;
verder
helpen omdat uw
gegevens
bij
eenvoudig
&
snel
voor
het
Nationaal
Senioren# heeft een herstelbewijs (na doormaken van
de RIVM bekend zijn.
panel. Daarbij maakt u een profiel aan en geeft
een besmetting met Covid-19) dat niet
uDat
eenkan
wachtwoord
op. oorzaken
Hiermee heeft
u toegang
ouder is dan zes maanden.
verschillende
hebben:
tot
uw
eigen
persoonlijke
profielpagina.
# U bent gevaccineerd of positief getest via
Vanaf
dat moment
bent
u officieel
deelnemer en
Het vaccinatiebewijs op papier is een jaar
de GGD
maar hebt
geen
toestemming
krijgt
u een uw
aantal
keer per
jaar
uitnodiging
geldig; daarna moet het opnieuw aanverleend
gegevens
door
te een
sturen.
Bel
omde
deel
te voor
nemen
een onderzoek.
gevraagd worden.
GGD
eenaan
papieren
coronabewijs.
Het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app
Het telefoonnummer is: 0800-5090.
De
voor hetdoor
eerste
onderzoek
heeft geen einddatum.
#Uuitnodiging
bent gevaccineerd
of via
de eigenontvangt
u direct
registratie
per e-mail.
huisarts.
Belna
deuw
huisarts
en vraag
of deze
De coronapas en privacy
de vaccinatiegegevens door wil sturen
Uiteraard
zorgvuldig
met
uw gegevens
De persoon die de coronapas scant, ziet
naar hetwordt
RIVM.
Vraag drie
dagen
later de
omgegaan,
hiervoor
de privacyverklaring
alleen of u toegang krijgt en dus niet of u
coronapasbekijk
aan via
telefoonnummer
0800bent gevaccineerd of een test hebt gedaan.
1351.
Meer informatie en aanmelden:
Daarmee is uw privacy beschermd. Wel moet
nationaalseniorenpanel.nl/
u ook een geldig identiteitsbewijs laten zien.
Papieren coronabewijs zelf printen
Alleen het papieren bewijs of
U kunt het papieren bewijs ook zelf
de CoronaCheck-app is onvoldoende.
afdrukken. Op de website van Seniorweb
kunt u lezen hoe dat kan.

of deze de vaccinatiegegevens door wil sturen
naar het RIVM. Vraag drie dagen later de

Coronabewijs in de app CoronaCheck
Wie een smartphone heeft kan met de app
CoronaCheck snel een coronabewijs
ophalen. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt
het artikel 'App CoronaCheck gebruiken'
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Uit cijfers van juli jl. van de politie
in Zeeland-West-Brabant, is
gebleken dat er een forse toename
is van het schadebedrag dat met
cybercrime is buitgemaakt in juli
2021 ten opzichte van juni.
Blijf altijd alert op verdachte mails,
telefoontjes of sms’jes!
Maandelijks bekijkt de eenheid
Zeeland-West-Brabant alle aangiften en meldingen op het gebied
van cybercrime. In juni zijn er 272
aangiftes gedaan en 52 meldingen
in het systeem.
Bij het totale aantal registraties van
324 hoort een schadebedrag van
ruim € 719.000,-. In juli 2021 zijn
er in totaal 344 registraties (304
aangiften en 40 meldingen) met een
schadebedrag van ruim € 1.667.000.
Een flinke stijging, precies op het
moment dat de zomervakantie
begint.
Verklaring
Een precieze verklaring is altijd
lastig te geven, maar het lijkt erop
dat de start van de zomervakantie

hier een aandeel in heeft. Het is dus
belangrijk om ook in een drukke
zomerperiode alert te blijven en niet
zomaar op links te klikken of naar
een ‘bekende’ geld over te maken.
Tips
Digitale veiligheid is helaas niet te
garanderen. U kunt wel maatregelen
nemen om de kans om slachtoffer
van cybercriminaliteit te worden zo
klein mogelijk te maken:
-Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra
ze beschikbaar zijn.
-Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (apps
die scripts tegenhouden die een
virus kunnen bevatten).
-Gebruik een sterk wachtwoord –
bijvoorbeeld een lange wachtzin -.
Deze is voor u gemakkelijk te
onthouden en voor criminelen
moeilijk te achterhalen. Gebruik
liefst voor ieder account een ander
wachtwoord.
Meer informatie
hierover vindt u bijvoorbeeld
op veiliginternetten.nl

-Door het instellen van een tweestapsverificatie voeg je een extra
beveiligingslaag toe aan je e-mailaccount, social media of clouddienst. Vaak wordt dan een
toegangscode naar een vertrouwd
apparaat van jou gestuurd om in te
kunnen loggen. Hackers hebben
dan aan je gebruikersnaam en
wachtwoord alleen niet meer
genoeg om toegang tot je account
of cloud te krijgen.
-Klik niet zomaar op een link.
-Geef nooit uw inloggegevens af.
-Bij een scheiding (werk of privé)
moet u ook digitaal scheiden: reset
wachtwoorden en verbreek eventueel gedeelde e-mailadressen en
cloud-accounts.
-Maak regelmatig een back-up van
uw waardevolle bestanden
(bijvoorbeeld foto’s, video’s,
documenten enzovoort).
Lees meer informatie over phishing
op de site van de overheid en van de
fraudehelpdesk. Of gebruik de
phishingchecker.
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BRON FRAUDEHELPDESK.NL EN
OPGELICHT.NL.
FOTO: SHUTTERSTOCK.

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO-Zeeland
Blijf ons ondertussen ook volgen
op:

Mijn Overheid
Er gaan weer veel valse e-mails
rond, zogenaamd verstuurd
vanuit Mijn Overheid. In de
mail wordt gesteld dat het
legitimatiebewijs uit uw dossier
niet meer geldig is. Om die
reden wordt u verzocht per email een nieuwe kopie aan te
leveren. Deze valse mail heeft
als onderwerp ‘Basisregistratie
Personen (BRP) van de
Nederlandse gemeenten’.
Advies
Negeer deze mail, het is een
vals bericht. Overheidspartijen
en banken sturen u nooit een
dergelijk verzoek via e-mail.
Stuur nooit een (kopie van) uw
ID-bewijs als u niet zeker weet
met wie u te maken heeft. En
áls het nodig is een ID-bewijs
te sturen, zorg dan dat uw
BSN-nummer onleesbaar is.
Wanneer u onverhoopt wel een
(kopie van uw) ID-bewijs heeft
gestuurd, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de
Fraudehelpdesk voor verdere
hulp en advies.

facebook.com/kbo.zeeland.3
Geachte Heer/Mevrouw,
Uw openstaande schuld van € 743,00
met kenmerk: BNL-924375 is na
meerdere herinneringen niet voldaan.
Op 21 Augustus zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir
beslag op uw inboedel.
U kunt de beslagprocedure voorkomen
door direct het gehele bedrag te voldoen via uw betaal link.
Met vriendelijke groet,
CJIB
Aflossen

Hierop klikken!

Dit is een automatisch gegenereerd
bericht. Een reactie op dit bericht zal
niet worden gelezen of beantwoord.

Pas op!
MijnOverheid stuurt geen
meldingen zoals hierboven met een
link naar de website. Dit is om te
voorkomen dat u met valse e-mails
naar een namaak-website wordt
geleid (zogenaamde phishing).
Neem daarom het webadres van
MijnOverheid op in uw Favorieten
en ga altijd van daaruit naar de
website. Ontvangt u toch een e-mail
met daarin een link, dan is deze dus
nooit van Belastingdienst.

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
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