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Inhoud: Belastingaangiften IB 2019 – Margriet en Libelle: éénmalig cadeautje?
KBO-PCOB Axel huldigt jubilarissen – Beleef de natuur thuis van achter de buis!
Pas op voor de bastaardsatijnrups! – Elke woensdag: de Nationale ThuisBingo
Verlopen rijbewijzen langer geldig! – Ik ben slachtoffer van een misdrijf, wat nu?
Op zoek naar een financiële bijdrage voor een leuke (afdelings)activiteit? – Colofon
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Beste lezer(es),
KBO Axel bestond 70 jaar. Ondanks
de beperkingen zijn de jubilarissen
en de aftredende bestuursleden in
het zonnetje gezet. Mooie actie!
In NieuwsFlitZ 127 werd gevraagd
om ‘even uw hersens te laten
kraken’. U moest in 3 verhaaltjes
een zelfstandig naamwoord vinden
dat in elk verhaal voorkwam.
Met veel enthousiasme is daarop
gereageerd. 95% van de inzendingen
gaven de juiste oplossing door:
‘boter’.

Inmiddels hebben al veel leden,
mogelijk al iedereen, bericht
ontvangen van de belastingdienst over de aangifte
Inkomsten Belasting 2019.
Dankzij de grote inzet van onze
belastinginvullers (HUBA) is het
gelukt om u met inventieve
handelingen te kunnen helpen
met het invullen van uw
belastingaangifte.

Wim Jansen, voorzitter van KBOZeeland, heeft op 20 mei tussen alle
winnaars Marja Dobbelaer van
KBO-Vlissingen als gelukkige
getrokken.
Van harte proficiat. De cadeaubon is
naar haar toegestuurd.
We wensen u veel leesplezier.

BRON: WIM JANSEN,
VOORZITTER KBO-ZEELAND.

In het KBO-PCOB Magazine van
juni 2020 konden we lezen dat de
vrouwelijke leden eenmalig een
gratis Libelle of Margriet hebben
ontvangen. Maar de KBO-dames in
Zeeland hebben van dit cadeautje
niets gemerkt? Daar is natuurlijk een
verklaring voor.
Het Verenigingsbureau KBO-PCOB
heeft een tijdje geleden KBOZeeland benaderd met het verzoek
akkoord te gaan om het adressenbestand van onze vrouwelijke KBO
leden beschikbaar te stellen voor de
actie om een Margriet of Libelle toe
te zenden.

De waardering hiervoor vanuit
het bestuur is heel groot. Uit de
attenties die onze invullers van
menigeen mochten ontvangen,
is ook uw waardering gebleken
voor het correct en op tijd
afhandelen van uw aangifte.
En dat ondanks de beperkende
maatregelen!

Na beraad van enkele leden van het
Dagelijks Bestuur is besloten aan dit
verzoek niet mee te werken.
Het is staand beleid van ons provinciaal verenigingsbestuur om geen
adressen van KBO-leden beschikbaar te stellen aan commerciële
organisaties.
Bovendien is de ervaring opgedaan
dat ondanks de verzekering dat de
adressen na gebruik zullen worden
vernietigd, mensen later toch
worden benaderd met het
verzoek/aanbod om bijvoorbeeld
een abonnement af te sluiten.

Ook namens de invullers
uiteraard dank voor uw waardering in welke vorm dan ook.
Het werd door de invullers zeer
op prijs gesteld.

Kortom, wij hebben de privacyoverweging laten prevaleren boven
het eenmalig cadeautje dat we
overigens alle KBO-dames van harte
gegund zouden hebben!
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We vieren nog geen groot feest vanwege het 70-jarig bestaan, maar KBO-PCOB Axel is er toch,
ondanks de coronacrisis, in geslaagd dit bestaan wat feestelijk aan te pakken. Vrijdag 8 en 13 mei
gingen voorzitter Josée van der Ploeg-Delissen en secretaris Maurice Scholter op pad om alle
jubilarissen met hun 25-, 30- en 35-jarig lidmaatschap te huldigen en 2 aftredende bestuursleden in
het zonnetje te zetten met bloemen, cadeaubonnen en wijn.
Hierna ziet u foto’s van alle jubilarissen en aftredende bestuursleden en een toepasselijke tekst.
De huldiging is de voorzitter en secretaris zo goed bevallen, dat KBO-PCOB Axel dit elk jaar zo gaat
uitvoeren: niet meer dus tijdens een jaarvergadering. Het contact is beter door de persoonlijke
benadering. Bij allen was er een warm onthaal en kwamen de verhalen los.
KBO-PCOB Axel is nog steeds van plan om de feestelijkheden rond het 70-jarig bestaan te vieren.
Zodra er een reële mogelijkheid is, zal dit gebeuren.

Mw. R.Schelleman-Van Triets

Hr. J. Lensen

Mw. J. van de Velden-Bakker

Mw. R. de Bruijn-Maas

Mw. H. Drubbel

Mw. A. de Poorter-van
Bastelaar

Mw. E. Cortvriendt-de Vos

Hr. Martinu
Hoe meer afstand we houden,
Hoe dichter we bij elkaar komen.
Hoe langer wij volhouden,
Hoe korter deze tijd wordt.
Hoe harder we voor ons zelf zijn,
Hoe zachter we zijn voor anderen.
Het is een tijd van
tegenstrijdigheden,
En een tijd voor het strijden tegen
het heden.

Mw. G. Martinu-Bogaard

Dh. C. de Pooter

Mw. R. de Wever-Neve

Doe dit met elkaar
voor elkaar!
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Live genieten van de ontluikende natuur
Je zou het bijna vergeten, maar het is volop lente. De
natuur staat in bloei, kuikens kruipen uit hun ei, jonge
vosjes worden geboren en gelukkig kan iedereen
daarvan meegenieten via Facebook Live, Youtube en de
websites van natuurorganisaties.

momenten bekijken? Het kan via de uitzendingen van
Staatsbosbeheer op Facebook. Op deze manier zijn
bezoekers live getuige van de zonsondergang op
Terschelling of vaar je zomaar een uur door de
Weerribben met boswachter Denny.
Wild spotten op de Hoge Veluwe
Op een prachtige plek in Het Nationale Park De Hoge
Veluwe kun je nu totaal onopgemerkt live wild spotten.
Eerlijk is eerlijk: er kan best een tijd niets gebeuren.
Maar het zachtjes bewegen van de bladeren krijgt
vanzelf een betoverende werking en gelukkig staan er
ook filmpjes met hoogtepunten op het Youtube-kanaal
van de Hoge Veluwe.
Bevers uit Groningen
Overdag liggen bevers te slapen, maar in de avond gaan
ze op avontuur. Volg nu live de beverfamilie in het
Groningse Hunzedal. Zijn ze even niet actief? Bekijk
dan de hoogtepunten van de bevers op de site van Het
Groninger Landschap.

De Keukenhof
De Keukenhof brengt dit jaar de beroemde bloementuin
naar je woonkamer. Op YouTube worden regelmatig
prachtige video’s geplaatst en geven de tuinmannen
uitleg en rondleidingen. Bezoek dus nu de virtuele
Keukenhof en laat je inspireren.
Nestkast Live
De eieren van allerlei vogels staan op springen. Kijk
live mee in de nestkasten van bijzondere vogels als de
bosuil, lepelaar en de kerkuil via Nestkast Live. Bij
de Vogelbescherming kijk je zowel binnen als buiten
bij de nesten van allerlei vogelsoorten.
Aan boord bij Staatsbosbeheer
De mooiste plekken van Nederland op de mooiste

360 graden natuur
Veel mensen weten dit niet, maar in negentien
verschillende natuurgebieden kun je virtuele
wandelingen maken. Ze werden in samenwerking met
Google vastgelegd met draagbare camera’s met vijftien
lenzen die samen een prachtig 360 graden beeld geven.
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Bij huidcontact:
-Doe al je kleren uit en behandel
deze verder met handschoenen.
Was de kleren zo warm mogelijk en laat ze drogen in de
droger.
-Wrijf niet over je huid, maar
verwijder de losse brandharen
met stromend lauw water.
-Strip eventueel je huid met
plakband, om vastzittende
brandharen te verwijderen.
-Bij hevige jeuk kunnen antihistaminica verlichting brengen.
Neem bij ernstige huiduitslag
contact op met je huisarts.

In het Zeeuwse duingebied komt de bastaardsatijnrups voor.
Deze rups heeft, net als de eikenprocessierups, irriterende
brandharen die soms allergische reacties veroorzaken. Niet
alleen bij mensen; ook dieren hebben er last van.
De nesten met jonge rupsen zitten in bomen en heesters. Je
herkent de nesten aan een webachtig spinsel. In het voorjaar
verlaten de rupsen hun nest en verspreiden zich dan over allerlei
andere planten, bomen en het strand.
Eind mei, begin juni tijdens het verpoppen worden de haren van
de laatste ruiperiode in de cocon verzameld. Dan heb je de
meeste kans om last van de brandharen te hebben. Later in de
zomer kun je ook nog last hebben, doordat de haren in het nest
of cocon zijn achtergebleven. Deze haren worden door de wind
verspreid.
Wat voor klachten kun je krijgen?
Als je in aanraking komt met de brandharen, dan kan je last
krijgen van rode huiduitslag met bultjes en blaasjes. Ook krijg je
hevige jeuk. Meestal verdwijnen deze klachten na een week
vanzelf. Het is ook mogelijk dat je onderstaande klachten krijgt,
maar deze komen minder voor:
-irritatie van de ogen;
-droge keel/heesheid;
-ademhalingsstoornissen.

Bij oogcontact:
De ogen goed en langdurig
uitspoelen met water. Indien je
last blijft houden van irritatie,
neem dan contact op met je
huisarts.
Vragen?
Neem voor vragen contact op
met de afdeling Medische
Milieukunde van GGD Zeeland
Telefoon 0113 – 249 456.
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BRON: DE VOLKSKRANT: FOTO: SHUTTERSTOCK

BRON: POLITIE NEDERLAND.
FOTO: SHUTTERSTOCK.

Elke woensdag

Goed nieuws!
De Nationale ThuisBingo gaat door.
Niet meer dagelijks, maar wekelijks
op woensdagochtend van 11.00 tot
12.00 uur.
De uitzending is dan zoals altijd te
volgen via de website
www.denationalethuisbingo.nl.
De Nationale ThuisBingo is een
online bingo speciaal voor ouderen,
maar iedereen (boven de 18 jaar)
mag meedoen. Meespelen is
helemaal gratis.
Alle winnaars worden na de uitzending gebeld door een team van
vrijwilligers van KBO-PCOB.
Heeft u niet gewonnen, maar wel
behoefte aan contact? Op de
website
www.denationalethuisbingo.nl
kunt u aangeven dat u graag gebeld
wilt worden door een vrijwilliger
van KBO-PCOB.
Druk op de Bel Mij-button tijdens
de bingo-uitzending.
Wij doen ons best om ieder binnen
1 dag terug te bellen.

Rijbewijzen die tussen 1 februari en 32 augustus verlopen
blijven zeven maanden langer
geldig.
Dat geldt ook voor rijbewijzen
die om medische aandoeningen
elk jaar of om de drie jaar
moeten worden verlengd.
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) roept in
een verklaring mensen met
zo’n rijbewijs op ‘om goed na
te denken of het wel verstandig
is de weg op te gaan voordat
hun medische keuring en de
beoordeling van rijvaardigheid
hebben plaatsgevonden.

Ieder slachtoffer van een misdrijf –
of nabestaande van een slachtoffer –
heeft een aantal rechten. Niet alleen
in hun contact met de politie maar
ook bij de officier van justitie en de
rechter.
Als politie informeren wij u over
uw rechten tijdens uw eerste contact
met ons.
Wij geven u een folder met deze
rechten: zoals de folder over
'Aangifte doen en dan?', de folder
'Slachtoffer van een misdrijf' en de
folder 'Verklaring van rechten’.
Op de website van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie vindt u
ook informatie over deze rechten.
Meer informatie vindt u op de
themapagina Slachtofferzorg

Speel mee met de bingo
De verlenging is een besluit
van de Europese Commissie en
geldt voor alle EU-rijbewijzen.
Zo’n verlopen rijbewijs kan
echter niet worden gebruikt
voor identificatie, alleen in
uitzonderlijke situaties als er
zorg nodig is.

Ook voor cybercrime kunt u terecht
bij slachtofferzorg.
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In deze periode zijn helaas geen groepsactiviteiten mogelijk.
Maar wie weet bedenkt u toch iets om op afstand te kunnen
doen. En misschien bespreekt u nu al ideeën voor activiteiten als
er straks weer enige versoepeling mogelijk is in de omgangsvormen. Als afdeling kijkt u natuurlijk ook naar de financiën om
activiteiten mogelijk te maken.
Het fonds ‘Voor de Ouderen’ kan daarbij helpen; bekijk de site
www.voordeouderen.nl.
Dit fonds is speciaal ontwikkeld voor initiatieven van en voor
ouderen. Wanneer u een initiatief of idee aanmeldt, kunt u een
financiële bijdrage aanvragen voor de helft van het benodigde
budget met een maximum van € 2.000, -.
Een activiteit maakt meer kans op toekenning van medefinanciering wanneer het open staat voor alle senioren. Activiteiten
met een open inschrijving en open karakter bieden kansen,
hiermee kunt u wellicht nieuwe leden werven voor uw afdeling.
Mogelijk kunt u een kennismakingsdag organiseren waarbij u
senioren uit uw plaats kennis laat maken met de diverse
activiteiten van uw afdeling.
Uiteraard moet vanuit de afdeling ook in de kosten worden
bijgedragen. Dit kan op verschillende manieren. Voor suggesties
kunt u de voorbeelden op de website bekijken.
En heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl.

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO Zeeland
Blijf ons ondertussen ook volgen op:
facebook.com/kbo.zeeland.3
of
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

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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