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Beste lezer(es), 

 

Dachten wij dat het voorjaar 

was, ging het ineens weer 

sneeuwen met een code geel tot 

gevolg. Niet alleen moesten we 

oppassen voor gladde wegen, 

ook de fruittelers hielden hun 

hart vast voor vorstschade aan de 

tere bloesems. En het was geen  

1 april grap, helaas. Gelukkig is 

het nu weer warmer en komt de 

lente er echt aan.  

 

We kunnen uitkijken naar de 

vakantie. Ook KBO-Zeeland 

heeft weer een mooi aanbod, zie 

pagina 4. 

Deze maand zijn bijna alle 

corona-maatregelen opgeheven. 

Maar corona is niet weg, 

daarom: ga de boosterprik of 

herhaalprik halen! En nu we 

minder opletten, is ook de griep 

weer terug. 

 

Wij wensen verder iedereen 

vrede, een goede gezondheid en 

een Zalig Pasen toe. 

 

Veel leesplezier. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

‘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 

BRON: THEO UITDEWILLIGEN. FOTO’S: TON JOMGMANS. 

 

 

 
Door corona maatregelen kon 

ons traditionele kerstdiner niet 

doorgaan. Nu alles weer een 

beetje normaal is hebben we dit 

ingehaald als lentediner op 18 

maart 2022 in café-restaurant 

de Zwaan in Philippine. 

 

 
 

Onze voorzitster, Oda Bosma, 

verwelkomde de leden en droeg 

een eigen gedicht voor (zie 

hiernaast), waarna zij iedereen 

een smakelijk eten toewenste.  

 

De leden genoten van de sma-

kelijke maaltijd. 

Hierna ging eenieder na een 

gezellig samenzijn naar huis. 

 

 

 

De donkere dagen van Corona 

   zijn voorbij 

Maar we zetten eens alles 

   goed op een rij 

Want hoe was het ook weer 

   toen 

Nu kunnen we alles weer doen 

 

Het is misschien niet zo fijn 

Maar we moeten toch 

   voorzichtig zijn 

Ook de oorlog in Oekraïne 

   baart ons zorgen 

Maar dat gaan we verstoppen 

   tot morgen 

 

Want de lente is in het land 

En die geven we graag een 

   hand 

De bomen beginnen te groeien 

En de plantjes mooi te bloeien 

 

We gaan nu genieten van het 

   samen zijn 

Genieten van ons drankje 

   biertje of wijn 

En zeker genieten van het 

   eten 

Want nu het weer kan en mag 

Gaan we genieten van deze 

   dag 

 

  
 

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. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de afsluiting van de cursus 

Vrijwillige Burger Adviseur 

(VBA) op vrijdag, 25 maart 

beëindigde Wilfried Staelens 

zijn loopbaan als Docent 

Vrijwillige Burger Adviseur.  

 

Samen met de docenten 

Anneke Bouman-Borgman en 

Abe Kramer heeft hij in de 

voorbije weken 13 cursisten 

opgeleid tot VBA-er.  

 

De cursisten waren deze keer 

afkomstig uit de gemeenten 

Reimerswaal, Tholen en Sluis. 

De cursus werd verzorgd in 

het gemeentehuis van Rei-

merswaal dat is gesitueerd in 

Kruiningen.  

 

Memorabel is de constatering 

dat na deze cursus in elke 

Zeeuwse gemeente BVA-ers 

beschikbaar zijn. Deze Vrij-

willige Burger Adviseurs zijn 

volledig onafhankelijk en 

werken nauw samen met een 

vertegenwoordiger(ster) van 

de gemeente of welzijns-

instelling.  

 

Doel van hun inzet is om 

mensen met een hulpvraag 

die niet goed weten waar ze 

met hun probleem in onze 

complexe samenleving 

terecht kunnen, te adviseren, 

te ondersteunen en vervol-

gens eventueel te verwijzen 

naar een deskundige 

professionele hulpverlener. 

 

 

 

BRON EN FOTO: WIM JANSEN. 

 
 

Wilfried Staelens is vanaf 

2009 actief geweest als 

docent VBA. Samen met zijn 

toenmalige collega Ad de 

Witte was hij een echte pio-

nier in VBA-land.  

Samen hebben zij de VBA 

geïntroduceerd bij alle ge-

meenten in Zeeland en later 

ook bij de welzijnsinstel-

lingen van de gemeenten.  

 

Dat vroeg soms moed en 

doorzettingsvermogen, want 

dat proces ging niet overal 

van een leien dakje. 

Aanvankelijk was de doel-

stelling om 100 VBA’s op te 

leiden. Intussen zijn onge-

veer 300 vrijwilligers opge-

leid tot VBA-er! 

 

Enkele jaren geleden heeft Ad 

de Witte zijn docentschap 

vanwege gezondheidsredenen 

moeten beëindigen.  

 

De functie van VBA is ontstaan 

uit de functie van Vrijwillige 

Ouderen Adviseur. Deze is 

indertijd opgericht door de Unie 

KBO, terwijl ook de opleiding en 

bijscholing van de docenten 

VBA wordt verzorgd vanuit de 

Unie KBO, samen met de PCOB. 

 

Tijdens de officiële afsluiting 

van de VBA-cursus waarin aan 

de geslaagde cursisten in aan-

wezigheid van vertegenwoor-

digers van de drie gemeenten 

en welzijnsinstellingen hun 

certificaat werd uitgereikt, 

mocht ik namens het bestuur 

van KBO-Zeeland Wilfried 

Staelens hartelijk danken voor 

zijn grote inzet en de bereikte 

resultaten, om trots op te zijn! 

Mevrouw Anneke Bouman en de 

heer Abe Kramer zetten de taak 

van docent Vrijwillige Burger 

Adviseur voort. 

 

Wilfried blijft intussen coördi-

nator van de VBA’s in de KBO-

organisatie in Zeeland.  

Tevens is hij lid van het 

Algemeen Bestuur van KBO- 

Zeeland als hoofd van de Kring 

West-Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Wim Jansen 
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De commissie Ontwikkeling en Ontspanning hoopt dit jaar weer een viertal reizen te organiseren i.s.m. van Oeveren 

reizen uit Zierikzee. In de planning zitten de volgende reizen: 

5 t/m 12 juli 

 

We gaan naar het kuuroord Davos, midden in een 

prachtig berggebied met sfeervolle bergdorpjes. 

 

1e dag: Via België, Luxemburg en Frankrijk rijden we 

naar ons hotel in Weil am Rhein.  

2e dag: We bezoeken de watervallen van Schaffhausen 

en Zürich. In de namiddag arriveren we bij ons hotel in 

Davos.   

3e dag: We maken een prachtige bergtocht naar Val 

Müstairchpauze, de Reschenpasen en Nauders.  

4e dag: We rijden over de Flüelapas en Julierpas, met 

vergezichten, haarspeldbochten, tunnels en bruggen.  

5e dag: De liefhebbers kunnen met de reisleiding mee 

voor een korte wandeling naar de kabelbaan en met de 

kabelbaan naar ruim 2400 meter hoogte. Hier kunt u 

even wandelen, koffiedrinken of genieten van het 

uitzicht.  

6e dag: Zondag maken we een treinreis via o.a. de 

Albula-vallei. 

7e dag: Na het afscheid rijden we langs de Bodensee 

naar Memmingen. Hierna binnendoor naar Stuttgart.  

8e dag: Op de laatste dag van deze mooie reis rijden we 

langs Heidelberg en Koblenz terug naar Nederland.  

 

Reissom: € 1.145,00 pp, incl. entrees. 

Toeslag 1-pk: € 165,00. 

 

04 t/m 9 september 

In het najaar gaan we naar het interessante Zwarte Woud in 

Duitsland, een middelgebergte met een zeer fraaie natuur.  

 

1e dag: Vanuit Nederland rijden we door de Eifel en de 

Hunsrück naar ons hotel in Gutach im Breisgau.  

2e dag: U kunt een rustdag houden of een bezoek aan de 

mooie stad Freiburg am Breisgau 

3e dag: Een tocht door het Zwarte Woud met pauze in het 

Freudenstadt. Daarna het Freilichtmuseum in Gutach.  

4e dag: We rijden naar het Bodenmeer en het eilandje 

Mainau van de Zweedse koninklijke familie. 

5e dag: We gaan naar de Titisee met een boottocht over het 

meer. Na de lunchpauze bezoeken we de Belchen. 

6e dag: Op de laatste dag rijden we naar Straßburg. Hierna 

langs Metz naar Bastogne en terug naar huis.  
 

Reissom: € 835,00 pp, incl. entrees Toeslag 1-pk: € 125,00  

 

  
 

OPGAVE REIZEN DAVOS EN ZWARTE WOUD;  

Betsie vd Vijver, Telefoon: 0115 – 608454.  

E-mail: bvandevijver@zeelandnet.nl  

George de Vijlder, Telefoon: 0114 – 690415.  

E-mail: gdevijlder@zeelandnet.nl  

Lilian van der Ha, Telefoon: 0114 – 361721. 

E-mail: lvdrha@hotmail.com  
 

Voor uitgebreidere info: zie op 

www.kbozld.nl/Ledenservice/Reizen/  

 

BRON: COMMISSIE O&O EN VAN OEVEREN. FOTO’S: SHUTTERSTOCK. 

http://www.kbozld.nl/
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Alle Nederlanders van 60 jaar en ouder kunnen een 2e boosterprik of herhaalprik halen. 

Ook voor kwetsbare groepen wordt een 2e boostervaccinatie geadviseerd. 
 

 

Herhaalprik of booster? 

In het ruime jaar dat er in Nederland nu wordt 

gevaccineerd tegen het coronavirus, heeft de 

prik al allerlei namen gehad. Eerst zijn er de 

prikken uit de basisreeks, daarna volgden de 

boostervaccins en nu spreekt de overheid van 

een herhaalprik. Het RIVM “Er zit geen verschil 

in de werking van de herhaalprik en de booster-

prik. De naam herhaalprik tegen corona is voor 

meer mensen duidelijker dan boosterprik”. 

Bescherming neemt af 

De Gezondheidsraad adviseert om de extra 

boosterprik te geven aan mensen waarbij het 

risico op ernstige ziekte of zelfs overlijden door 

corona het grootst is. De vaccinaties tegen het 

coronavirus bieden na verloop van tijd een 

minder goede bescherming en dit geldt vooral 

en het snelst voor mensen vanaf 70 jaar, 

bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met 

het syndroom van Down en volwassenen met 

een ernstige immuunstoornis. Een extra 

vaccinatie brengt de bescherming vervolgens 

weer op peil.  

De herhaalprik wordt op advies van de 

Gezondheidsraad ook aangeboden aan iedereen 

van 60 tot en met 69 jaar die 3 maanden 

geleden de laatste coronavaccinatie heeft gehad.  

 

Dit omdat bij hen de bescherming tegen ernstige 

covid-19 sneller afneemt dan bijvoorbeeld bij 

jongeren. 

 

Voor de algemene bevolking is de verwachting 

dat een 2e boosterprik vooralsnog niet nodig is. 

De omikronvariant van het coronavirus is minder 

ziekmakend dan eerdere varianten en de 

besmettingsgolf neemt naar verwachting af. Een 

toename in het aantal besmettingen kan bij 

kwetsbare groepen toch tot ziekenhuisopnames 

leiden, ondanks dat omikron mild is. 

 

Waar en hoe een afspraak voor de 2e 

boosterprik maken? 

Ondertussen hebben bijna alle 70-plussers de 

uitnodiging voor een boosterprik ontvangen. Er 

kan dan online of telefonisch een afspraak 

worden gemaakt. Indien nodig kan in overleg 

met de huisarts thuis geprikt worden. Mensen 

uit kwetsbare groepen krijgen de prik via de 

eigen medische dienst, de GGD, de huisarts of 

hun medische specialist. Ook wordt regelmatig 

de mogelijkheid geboden om zonder afspraak 

een prik te halen. 

 

Samenstelling 

De extra booster of herhaalprik bevat een halve 

dosis van het Moderna-vaccin of een hele van 

Pfizer. Uit onderzoek is gebleken dat een halve 

dosis van het Moderna vaccin genoeg is om het 

immuunsysteem weer aan het werk te zetten. 

Bij Pfizer is alleen onderzoek gedaan met 

dezelfde dosis (30 microgram). Deze dosis is 

door de EMA (het Europees medicijnagentschap, 

red.) goedgekeurd om te gebruiken in de 

boostercampagne. 

 

Heeft u vragen over deze extra booster? Kijk bij 

vragenovercorona.nl, of op de site van het 

RIVM. 

BRON: RIVM, RIJKSOVERHEID EN GEZONDHEIDSRAAD. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

 

 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/herhaalprik-tegen-corona
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/02/18/tweede-boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/03/25/vervolgadvies-tweede-boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2022/03/25/vervolgadvies-tweede-boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://vragenovercorona.nl/wie-bel-je-en-waarvoor-kun-je-bellen/
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/herhaalprik-tegen-corona
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Er is officieel een griepepidemie Nederland. Meestal dient een dergelijke epidemie zich veel vroeger aan. 

Waarom gebeurt het dit keer pas in maart? 

 

 

Griepepidemie 

Vrijwel elk jaar is er een griepepidemie in ons land.  

We spreken van een epidemie als er minimaal 2 weken 

achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen bij de 

huisarts komen met griepachtige verschijnselen en bij 

minstens 10 procent van hen ook daadwerkelijk het 

ziekmakende influenzavirus wordt gevonden.  

In Nederland houdt kennisorganisatie Nivel bij hoeveel 

griepgevallen er zijn. 

 
Coronamaatregelen 

Een griepepidemie begint vaak al in december of 

januari, maar in 2022 is dit pas in maart. Het is natuurl-

ijk niet met 100 procent zekerheid vast te stellen waar-

door dit komt, maar alles wijst erop dat de coronamaat-

regelen de opkomst van griep hebben vertraagd. “De 

coronamaatregelen werkten ook tegen de verspreiding 

van het griepvirus.  

 
Nu de maatregelen zijn versoepeld, hebben mensen 

weer meer contact met anderen. Daarmee neemt ook de 

kans op luchtweginfecties zoals griep toe”, aldus het 

RIVM. Ook het Nivel noemt dit als reden. De corona-

maatregelen zijn vermoedelijk ook de reden dat een 

griepepidemie in het seizoen 2020-2021 uit is gebleven.  

 
Hoewel er nu dus wel een epidemie is, lijken de cijfers 

vooralsnog niet door het dak te gaan. Volgens het 

RIVM zijn er tijdens deze epidemie minder mensen met 

griep dan tijdens griepepidemieën uit het pre-corona 

tijdperk. 

 
Griep of corona? 

Hoewel er dus een nieuwe griepepidemie is, is het 

coronavirus natuurlijk ook nog steeds aanwezig. De 

symptomen die kunnen ontstaan na een coronabesmet-

ting zijn vergelijkbaar met die van griep en de risico’s 

op complicaties ook. Net als bij covid is een griepprik 

geen garantie dat je geen griep krijgt.  

 

 

 
 

Als je koorts krijgt, verkouden wordt en moet hoesten, 

moet je natuurlijk eerst corona uitsluiten via een test. 

Als die negatief is, hoef je niet in isolatie, maar kun je 

dus wel griep (influenza) hebben. Ook in het geval van 

griep is het van belang om geen contact te hebben met 

mensen die binnen de risicogroepen vallen, omdat u ze 

kunt aansteken. Onder ‘risicogroepen’ vallen bijvoor-

beeld ouderen, mensen met long-, hart- of nierklachten 

of diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Donderdag 24 maart 2022 werd Fons 

Dobbelaer benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Fons was tot 24 maart actief 

In de gemeenteraad van Hulst en 1,5 jaar 

wethouder. Daarnaast was hij actief in 

diverse besturen van het waterschap.  

Ook was hij o.a. voorzitter van Stichting 

Jaarmarkt Sint Jansteen en is hij bestuurslid 

van Gemeenschapscentrum De Warande in 

Sint Jansteen.  

Fons is lid van KBO-afdeling Sint Jansteen. 

 

BRON: RIVM EN NIVEL. FOTO: SHUTTERSTOCK.                                                                                                   BRON; GEMEENTE HULST. 

https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/griep-centraal-weekcijfers-en-meer#:~:text=Griepepidemie%3F,wordt%20elk%20jaar%20opnieuw%20vastgesteld.
https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance
https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance
https://www.rivm.nl/nieuws/griepepidemie-in-nederland-2
https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-overheerste-griepseizoen-2020-2021
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De namen van de dagen van de week zijn tegenwoordig misschien 

vanzelfsprekend voor ons. Maar hoe zijn ze aan die namen gekomen?  

Die hebben we aan de Romeinen en de Germanen te danken. 

 

De Romeinen en de Germanen 

De Romeinen hebben de dagen ooit vernoemd naar de goden en hun 

corresponderende hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. 

Later hebben de Germanen vier van die godennamen vervangen door 

hun eigen goden: Thingsus, Wodan, Donar en Freya. Zo komen onze 

zondag en maandag van de hemellichamen van de Romeinen en de 

overige dagen van de goden van de Germanen. De Germaanse goden 

stammen vaak af van die in de Noordse mythologie, waarin de Asen 

(Æsir) centraal staan. De stamvader van deze godenfamilie is Odin, 

door de Germanen Wodan genoemd. 

 

De namen van de week en hun afkomst: 

• Maandag is een vertaling van het Latijnse dies lunae (‘dag van de 

maan’). 

• Dinsdag is vernoemd naar Thingsus (ook wel Tyr genoemd). In het 

Latijn komt het van dies Martis: de dag van Mars, de oorlogsgod. 

• Woensdag is genoemd naar Wodan (ook wel Odin genoemd), de 

Germaanse oppergod. Bij de Romeinen staat woensdag voor de 

dies Mercurii:de dag van Mercurius. 

• Donderdag is vernoemd naar Donar, de god van de donder (ook 

wel Thor genoemd). Vereenzelvigd met de Romeinse god van het 

onweer, Jupiter. Vandaar dat dies Iovis (‘de dag van Jupiter’) door 

de Germanen naar Donar is vernoemd. 

• Vrijdag is genoemd naar Freya, de Germaanse godin van de 

vruchtbaarheid. Haar Romeinse tegenhanger is Venus, naar wie 

deze dag bij de Romeinen vernoemd is (dies Veneris). 

• Zaterdag is een vertaling van het Latijnse dies Saturni: dag van 

Saturnus. Zater is een verbastering van Saturnus. 

• Zondag is een vertaling van het Latijnse dies solis (‘dag van de 

zon’). 
 

 

 

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 

 

 

BRON: QUEST, ONZE TAAL EN WILLEM WEVER. FOTO: SHUTTERSTOCK. 
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