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Beste lezer(es), 

 
Deze maand kunnen we 

naar de stembus om een 

nieuwe gemeenteraad te 

kiezen. Na het artikel in 

NieuwsFlitz 164 van KBO 

Terneuzen geeft nu onze 

voorzitter Wim Jansen een 

aantal aandachtspunten 

voor deze verkiezingen. 

 

Daarnaast in dit nummer 

twee verslagen van activitei-

ten. Want het kan weer nu 

de meeste coronabeperkin-

gen zijn opgeheven. Toch: 

blijf voorzichtig, want het 

virus is niet weg. 

 

Wij wensen u veel plezier 

met de activiteiten in uw 

vereniging en geniet van de 

lente. Want maart is de 

lentemaand, dus we hopen 

op mooi weer. 

 
Veel leesplezier. 
 
Errata 

In NieuwsFlitZ 166 is in het verslag 
van het AB vermeld dat de notulen 
moeten worden aangepast.  
Dit moet zijn de statuten en/of 
huishoudelijk reglement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

‘Dat moeten jullie vaker doen!’. ‘Wat een interessante ochtend, en 

zó fijn om weer echt bij elkaar te kunnen komen.’ 

 

Zomaar wat uitspraken van deelnemers aan de eerste 

inspiratiebijeenkomsten in het najaar van 2021. We gaan vanaf 

maart 2022 weer verder met boeiende, inspirerende en gezellige 

bijeenkomsten.  

 

 
Op donderdag 21 april zijn we in de Stenge in Heinkenszand! 

 

Nieuw! Workshops! 

• Raak in de ochtend geïnspireerd door interessante sprekers zoals 

presentator  

  Jaap Jongbloed, Marinus van den Berg en Bert van Leerdam.  

• Volg ’s middags één of twee interessante workshops rond 

ledenwerving, 

   De Academie (vrijwilligersplatform van KBO-PCOB, 

belangenbehartiging 

   of het nieuwe besturen.  

• U kunt ook kiezen waaraan u deelneemt, bijvoorbeeld alleen in het 

ochtend- 

   of middaggedeelte, of aan 1 of 2 workshops. 

De hele dag is natuurlijk het leukst! 

 

Of u nu aan 1 of meerdere onderdelen deelneemt, u bent VAN 

HARTE WELKOM! En neem gerust iemand mee of maak er een 

afdelingsuitje van! Wij maken ons sterk voor een samenleving 

waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien 

BRON: JO ROMBAUT. FOTO’S WIKIPEDIA. 

 

Woensdag 16 februari 2022 zijn we voor het eerst na de covid problemen weer 

bijeengeweest. Wilfried Staelens nam ons deze middag mee op de smokkel-

toer. Hij vertelde op een komische manier over het leven van de smokkelaar in 

de grensstreek Nederland – België.  

Het smokkelen is ontstaan na de eerste wereldoorlog. De economische 

toestand was zo slecht, dat er op allerlei manieren werd geprobeerd om wat bij 

te verdienen. Zo ontstond het smokkelen. Op allerlei manieren werd er 

gesmokkeld.  

 

   
 

Er waren dragers die telkens met een vrachtje boter de grens over gingen. Ook 

per fiets gaan was een mogelijkheid, want de smokkelaars konden dan meer 

meenemen. De “grote” smokkel werd uitgevoerd met grote Amerikaanse 

auto’s die speciaal werden ingericht voor de smokkel. De smokkelaars 

maakten o.a. gebruik van kraaienpoten om zo de douane in een achtervolging 

kwijt te raken. In deze tijd was er een flinke strijd tussen de douane en de 

smokkelaars.  

Wilfried had ook het Lied van de Smokkelaar en een interview met de 

Smokkelprins in zijn programma.  

Deze gezellige middag was een goede en een fijne start van een nieuwe 

periode met volop geplande activiteiten van KBO-PCOB afd. Goes. 
 

 
 

 

https://academie.kbo-pcob.nl/
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naar elkaar.  Want de 

levenswijsheid van senioren is 
het kapitaal van de samenleving. Ontmoeting is daarbij cruciaal. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRON: WIM JANSEN. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

Over ruim een week vinden de verkiezingen 

plaats voor de nieuwe gemeenteraad. Ook 

deze keer kan er op drie dagen gestemd 

worden, nl. op 14, 15 en 16 maart.  

Waarschijnlijk zijn de eerste dagen, 14 en 15 

maart minder druk, zodat het wellicht de 

voorkeur verdient om juist dan het stem-

bureau te bezoeken. 

 

Omdat de gemeenteraad best veel invloed 

kan hebben op onze leefomgeving en ons 

welzijn, lijkt het raadzaam ruim tevoren eens 

te be-denken welke onderwerpen voor ons 

senioren van belang zijn. Afdelingsbesturen 

kunnen contact leggen met lijsttrekkers, zo 

mogelijk samen met andere vertegenwoor-

digers van seniorenorganisaties. Gelukkig 

gebeurt dat al in een aantal gemeenten.  

 

In dit artikel noem ik een aantal 

onderwerpen die voor u als burger en KBO 

lid in uw ge-meente kunnen spelen en die 

van belang zijn voor de leefomgeving en het 

welzijn van ons senioren: 

*Betaalbare woningen. Veel senioren willen 

best doorstromen naar een meer aangepaste 

woning, gelijkvloers, veilig, kleiner, meer 

comfort, dichtbij voorzieningen zoals de 

supermarkt, huisarts, enz.  

*Inrichting van de openbare ruimte zonder 

obstakels die toegankelijkheid van rolstoelen 

en rollators bemoeilijken. Dus bijvoorbeeld 

geen ongelijk wegdek, lastige voetpaden of 

kinderkopjes. En ruimte op fietspaden voor 

onze e-fietsen. 

*Voldoende toiletvoorzieningen. Velen van 

ons hebben ook plotseling een sanitaire plek 

nodig.  

*Bankjes om even te rusten zijn ook van 

belang.  

*Het beleid is om zo lang mogelijk zelfstan-

dig thuis te blijven wonen. Dat vereist een 

bepaalde mate van mobiliteit. Zijn de winkels 

en andere noodzakelijke voorzieningen goed 

bereikbaar voor de fiets en/of auto? Is er 

toereikende parkeergelegenheid? 

*Openbaar vervoer is in Zeeland een relatief 

schaarse voorziening. Zijn er plannen om daar 

verbetering voor te regelen? 

*Beleid van de gemeente heeft ook betrekking 

op veiligheid in de leefomgeving, zichtbare 

aanwezigheid van politie en boa’s, verkeers-

veiligheid, enz.  

*Steunt de gemeente het verenigingsleven en 

de inzet van vrijwilligers? Worden burgerinitia-

tieven gewaardeerd? Is er een openbare 

ontmoetingsruimte, zoals een toegankelijk 

wijkcentrum of iets dergelijks? 

* Voert de gemeente gericht armoedebeleid? 

En hoe staat het met het WMO-beleid, het 

vaste abonnementen tarief per maand, de 

ondersteuning van de mantelzorg? 

 

Een uitputtende opsomming is natuurlijk niet 

mogelijk. Mijn opzet is een bezinning op de 

vraag wat er in uw eigen leefsituatie van 

belang is en welke politieke partijen of lijsten 

zich actief willen inzetten voor de zaken die u 

in uw gemeente belangrijk vindt. Woont u in 

een stedelijk gebied, in een dorp of juist buiten 

de bebouwde kom? Kortom, overweeg wat in 

uw eigen specifieke situatie van belang is. 

 

 
 

Dit artikel maakt duidelijk dat het beslist zinvol 

is om te stemmen. Men kan stemmen omdat 

men ergens tegen is, maar de oproep is na-

tuurlijk om te stemmen vóór een programma. 

Daar kan een toekomstig gemeenteraadslid 

iets mee. Laat je stem niet verloren gaan! 

Succes met de voorbereiding en de afweging. 
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Eindelijk mocht er dan weer eens iets georganiseerd worden. Er werd 

steeds meer versoepeld dus het zag er allemaal heel rooskleurig uit. Het 

zou een stamppotavond worden op 18 februari. 

Totdat de storm Eunice roet in het eten strooide en de hele avond letterlijk 

afgeblazen moest worden! Nu zijn wij bij de KBO natuurlijk niet voor één 

gat te vangen en alle aangemelde personen werden gebeld en gevraagd of 

ze de volgende dag, dus zaterdag de 19e, ook van de partij konden zijn. 

Gelukkig was dat bij bijna iedereen het geval en hoefden we niet zelf 

wekenlang snert, hutspot, boerenkool en hete bliksem te eten! 

 

Vooraf werd er in verschillende keukens keihard gewerkt om de diverse 

maaltijden klaar te maken. Anneke, Els en Henny hadden ieder een ge-

recht om te bereiden en Kees verzorgde hand- en spandiensten. 

Zaterdag half zes verwelkomden we onze veertig gasten We begonnen 

met een drankje en na een welkomstwoordje van Kees werd vanuit de 

keuken het sein gegeven dan men er klaar voor was en dat iedereen zijn/ 

haar bordje kon komen vullen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt en 

iedereen liet het zich goed smaken, menigmaal werd er voor een tweede 

keer opgeschept.  

 

Nadat iedereen heerlijk verzadigd was, was het tijd voor de verloting. Een 

flink aantal lootjes werden verkocht en met de hulp van Rina zorgde Kees 

dat iedere gelukkige winnaar zijn/haar prijsje kreeg. 

De zeer geslaagde en gezellige avond werd afgesloten met een kopje kof-

fie/thee met bonbon en voor de liefhebbers een likeurtje.  

Van onze gasten ontvingen we bedankjes en complimentjes en dat was 

voor ons als bestuur heel goed om te horen. Na het opruimen konden we 

moe maar voldaan naar huis 

 

      

 

 
 

Toewijzing sociale 

huurwoning voor 

senioren verruimd  
 
 

Per 1 januari 2022 is de toe-

wijzing van sociale huurwonin-

gen voor senioren verruimd.  

Met alleen AOW (of AOW met 

een klein pensioen) maar wél 

met een vermogen boven de 

zorgtoeslaggrens (in 2022:  

€ 120.020 voor alleenstaanden 

en € 151.767 voor een echtpaar) 

– bijvoorbeeld uit de verkochte 

of nog te verkopen eigen woning 

– mogen senioren nu ook naar 

sociale huurwoningen met een 

huurprijs boven 633,25 euro per 

maand.  

 

Veel senioren wilden wel, maar 

mochten voorheen niet naar een 

duurdere sociale huurwoning, 

omdat die te duur zou zijn, gelet 

op hun inkomen. Met het feit dat 

ze de huur gemakkelijk zouden 

kunnen betalen gelet op hun 

vermogen, werd geen rekening 

gehouden. Dat is nu veranderd. 

 

Lees meer op de site van aedes, 

de vereniging van woingcorpo-

raties (even doorscrollen op 

deze pagina) 

BRON: HENNY VERKAART. FTOTO’S: ERIK STEEGMANS. BRON: AEDES. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

https://aedes.nl/huurbeleid-en-betaalbaarheid/toewijzingsregels-veranderen-1-januari-2022
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1 april: de dag waarop je bang bent voor zout in je koffie en een scheetkussen op je stoel. Hoe zulke aprilgrappen 

zijn ontstaan, is onduidelijk. Maar er zijn diverse theorieën over. 

 

 

 

De eerste vermelding van 1 april stamt uit 1509 

In Frankrijk roepen ze op 1 april poisson d’avril! (april-

vis). Kinderen maken een vis van papier en plakken die 

stiekem op de rug van een klasgenoot. Deze term komt 

voor het eerst voor in het gedicht Le livre de la Deable-

rie van de Fransman Eloy d’Amerval uit 1509. Het is 

onduidelijk of hij deze uitdrukking gebruikte om naar 1 

april te verwijzen, of dat hij ermee een dwaas beschreef.  

 

De eerste Nederlandstalige beschrijving van 1 april als 

de dag waarop je anderen in de maling neemt, stamt uit 

1539. De middeleeuwse dichter Eduard de Dene schrijft 

erover in het gedicht Refereyn vp verzendekens dach 

Twelck den eersten April te zyne plach. In het gedicht 

probeert een edelman zijn knecht op 1 april heen en 

weer te sturen voor absurde boodschappen, zogenaamd 

ter voorbereiding op een huwelijksfeest. Maar de be-

diende heeft dit plannetje door. Daarom eindigt de slot-

zin van elk couplet met ‘ik ben bang dat je me voor de 

gek probeert te houden’.  

 

Elk land heeft zijn eigen oorsprong  

Veel landen voeren een nationale gebeurtenis aan als 

het begin van de grappentraditie. Zo wordt de Britse 

April Fool’s Day geassocieerd met het dorp Gotham.  

 

Volgens de legende wilde koning Jan zonder Land in de 

dertiende eeuw door Gotham naar Nottingham reizen. 

De dorpelingen zagen dat niet zitten, want volgens de 

wet moest elke weg waarover de koning had gereisd, 

veranderen in een Royal Highway, aangelegd en 

onderhouden door de inwoners zelf.  

Ze gingen zich daarom heel gek gedragen: ze probeer-

den bijvoorbeeld een paling te verdrinken in een plas en 

bouwden een hek rond een bosje om te voorkomen dat 

een koekoek ontsnapte. Omdat de koning vreesde dat 

gekte besmettelijk was, koos hij snel een andere route.  

 

Volgens dit verhaal wordt op 1 april het bedrog van 

Gotham herdacht.  

 

 

 

De eerste 1-aprilgrappen in Nederland  

In Nederland wordt de inname van Den Briel door de 

watergeuzen op 1 april 1572 genoemd als de oorsprong 

van de grappendag. Het grapje ‘op 1 april verloor Alva 

zijn bril’ komt daar vandaan. Dit slaat op de Spaanse 

hertog van Alva die het gezag had over Nederland 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog. En ‘bril’ is Den Briel, 

haha. In de opstand tegen Spanje was dit de eerste keer 

dat Nederlanders grondgebied terugveroverden van de 

Spanjaarden. De inname kwam voor Alva als een 

complete verrassing. Hij was dus gefopt en dat zouden 

we herdenken op 1 april. 

 

Op 1 april werd vroeger nieuwjaarsdag gevierd  

In 1582 schafte paus Gregorius XIII de juliaanse 

kalender af en voerde de gregoriaanse kalender in. 

Hiermee verplaatste hij nieuwjaarsdag naar 1 januari. 

Vóór de invoering van de gregoriaanse kalender werd 

nieuwjaar gevierd tussen 25 maart en 1 april. Als je 

vergat dat nieuwjaarsdag was verplaatst of je hier niet 

aan wilde houden, werd je belachelijk gemaakt. Op 1 

april werd je dan bijvoorbeeld uitgenodigd voor 

nieuwjaarsfeestjes die helemaal niet gehouden werden. 

Deze traditie van grappen en grollen zou zijn blijven 

hangen.  

 

 

BRON: QUEST, ELSA KANNEKENS.FOTO: WIKIPEDIA. 
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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. 

 

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

 

 

 

 
 
Digitale criminaliteit is de snelst groeiende ‘tak van sport’ binnen de 
criminele wereld. Deze slimme mannen en vrouwen sturen e-mails 
afkomstig van een ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals gemee-
nte, bank of supermarkt. Ouderen zijn vaker slachtoffer. KBO-PCOB wil 
alle senioren daarom weerbaar maken tegen internetcriminaliteit. 
 
Voorkom phishing, zorg voor digitale veiligheid! 
Phishing is per mail ‘hengelen’ naar informatie en is de snelst groeien-
de tak van digitale criminaliteit. Via de mail vragen ogenschijnlijke 
betrouwbare instanties zoals een bank of de gemeente naar uw per-
soonlijke gegevens. Er zit dikwijls een zeer urgente reden verwerkt in 
het bericht met de oproep aan u om snel te handelen. De criminelen 
willen u naar een valse website lokken die een kopie van de echte web-
site is. Hier wordt u vervolgens verzocht om uw inlognaam en wacht-
woord in te voeren.  
Op deze manier krijgen de fraudeurs de beschik-king over uw 
gegevens. Met alle gevolgen van dien. 
 
Voorkom internetcriminaliteit en zorg voor digitale veiligheid 

• Een bank of overheidsinstantie zal NOOIT om uw pincode of 
inlogcodes vragen via een e-mail; 
geef deze dus niet af! 

• Een veilige betaalomgeving herkent u als volgt: 
o Als het webadres met https:// begint, dan kan dit duiden op een 

veilige omgeving. http:// dus niet! 
o Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? Wacht tot deze 

helemaal is ‘volgelopen’, want daarmee start er een 
beveiligingsprogramma van de bank of andere instantie. Type 
zonder de groene balk geen gegevens in! 

o De adresbalk moet een slotje bevatten, waarop u kunt klikken. 

• Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is. 

• Zorg ervoor dat de automatische update aanstaat. Hiermee kunnen 
eventuele lekken, waar cybercriminelen dankbaar gebruik van 
maken, gedicht worden. 

• Verander regelmatig uw wachtwoorden, bedenk sterke wacht-
woorden en bescherm deze goed! Wachtwoorden zijn de sleutels 
voor criminelen om uw identiteit aan te nemen zodat zij met een 
creditcard op uw naam gaan winkelen! 

• Wees zelf altijd kritisch op e-mails. 
 
Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de 
website www.veiligbankieren.nl. 
 
Kijk ook op de website van KBO-PCOB 
 

BRON: KBO-PCOB. 
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http://www.kbozeeland.nl/
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http://www.veiligbankieren.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid/

