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Beste lezer(es), 

 

Bij de ‘rasorganisatoren’ van 

de verschillende KBO-

afdelingen gaat het weer 

kriebelen. Men denkt aan of 

start weer voorzichtig met 

activiteiten voor hun 

clubleden, zij het onder de 

stringente voorwaarden van 

het RIVM en van de KBO-

PCOB. 

 

Zo is KBO-Axel weer gestart 

met een bingo-middag, 

maar ook met andere 

activiteiten. Dit alles met 

bijzondere huisregels en 

maatregelen vanwege de 

coronacrisis.  

En gaf KBO-Vlissingen aan al 

haar leden een verrassing in 

de vorm van een originele 

verkoelende waaier, lekker 

voor de warme dagen.  

KBO-Sas van 

Gent/Westdorpe 

organiseerde een fietstocht, 

zie het verslag. 

 

Mocht uw afdeling ook weer 

activiteiten ontplooien? 

Houd de NieuwsFlitZ hiervan 

op de hoogte met een 

verslagje en, het liefst, met 

wat leuke spontane foto’s. 

 

Veel leesplezier. 

 

 

 

Op 25 augustus kwam het dagelijks bestuur van KBO-Zeeland bijeen na een 

onderbreking vanwege corona sinds 9 juni. Doel van deze vergadering was 

elkaar bijpraten, de algemene bestuursvergadering van 15 september 

voorbereiden en lopende zaken regelen. 

 

Hoewel de corona richtlijnen voor de KBO-afdelingen veel beperkingen 

opleggen, vindt het dagelijks bestuur het verheugend dat sommige 

afdelingsbesturen toch kansen zoeken en vinden om voor de eigen leden iets te 

betekenen en omzien naar elkaar. Er hebben hier en daar ook buitenactiviteiten 

plaats gevonden.  

Tevens wordt door afdelingsbesturen nagedacht hoe de wettelijk verplichte 

algemene vergaderingen corona-proof georganiseerd kunnen worden. 

Duidelijk is ook dat leden bezorgd zijn om zelf niet besmet te worden door 

covid-19 en daarom voorzichtig zijn om mensen te ontmoeten. 

T.b.v. de agenda voor de algemene bestuursvergadering zijn de diverse 

vacatures besproken in de commissies en werkgroepen.  

 

Ook de landelijke ontwikkelingen in het proces van éénwording van de Unie 

KBO, het streven naar een federatie met de PCOB en de dienstverlening van 

het Verenigingsbureau KBO-PCOB vanaf 1 januari 2021 zijn aan de orde 

gekomen. 

 

Ook de inhoudelijke voorbereiding  

van de algemene vergadering van  

KBO-Zeeland op 3 november in  

Sluiskil is besproken.  

Behalve de te bespreken punten  

zoals de voorgeschreven jaarstukken,  

zijn voorstellen ontwikkeld om de 

algemene vergadering zodanig te  

organiseren dat de aanwezigen op de 

voorgeschreven onderlinge afstand van 

1,5 meter van elkaar kunnen vergaderen. 

 

De subsidieregeling van de gemeente Hulst voor de KBO-afdelingen wordt 

aangepast. In verband hiermee heeft het dagelijks bestuur bezien op welke 

wijze de penningmeester van KBO-Zeeland de afdelingsbesturen uit de Kring 

Land van Hulst hierbij kan ondersteunen. 

 

Wim Jansen 

                               BRON: WIM JANSEN. FOTO: SHUTTERSTOCK. 
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Op woensdag 2 september 2020 

ondernam KBO-Sas van Gent/ 

Westdorpe een fietstocht naar ‘Ons 

Paradiesje’ van Jan en Koos 

Hamelink aan de Magrette te Axel. 

Een fietstocht op 1.5 meter afstand. 

 

 
 

De fietstocht was eerder op 13 

augustus gepland, maar vanwege de 

hittegolf werd deze uitgesteld. 

 

De groep bestond uit 24 deel-

nemers. De start was om 13.15 uur 

vanaf clublokaal St. Albert.  

Via Westdorpe reden we langs het 

kanaal en een stukje Axelse Vlakte 

onder het viaduct door bij de 

Sassing naar onze bestemming. 

 
 

Wat vroeger dan gepland streken we 

neer in ‘Ons Paradiesje’ waar de 

groep hartelijk werd ontvangen. Het 

ontbrak ons aan niets: koffie/thee 

met stuk taart, diverse dranken en 

we mochten van hun zelf geteelde 

druiven proeven.   

 

 
 

We kregen een rondleiding door de 

druivenkassen en ook de prachtige 

tuin was een verrassing. 

Ook Jan Hamelink liet zich niet 

onbetuigd: zijn accordeon werd 

tevoorschijn gehaald en ook het 

moppen tappen ging hem goed af. 

 

Véél later dan op ons schema stond 

vermeld stapten we weer op de fiets 

om de terugreis te ondernemen.  

 

Ook dankzij het mooie weer was het 

een geslaagde middag en we hadden 

gelukkig geen materiaalpech. 

BRON EN FOTO: KBO-PCOB.                                 BRON: ANTOINE DE KONINCK. FOTO’S: MARK RIEMENS EN ONS PARADIESJE. 

 

 

 

Op 31 augustus is  

Henk van der Hoeven 

overleden.  

Henk was al enige tijd ziek, 

maar zijn overlijden komt 

toch nog als een schok, 

onverwacht. 

 

Henk was jarenlang HUBA 

(Hulp Belastingaangifte)  

bij de KBO-PCOB en tevens  

bestuurslid en penning-

meester van het 

Projectteam Belastingser-

vice Ouderenbonden 

Zeeland.  

Hij heeft de financiële 

overgang in 2015 naar de 

huidige structuur van het 

projectteam perfect 

begeleid. 

 

In zijn functie, maar ook  

als collega hebben we  

Henk altijd zeer 

gewaardeerd.  

We zijn Henk zeer dankbaar 

voor wat hij voor de 

Projectgroep heeft gedaan 

en betekend. 

 

Henk was een zeer aimabel 

mens en fijn bestuurslid. 

We zullen hem zeer missen. 

 

Namens de Projectgroep 

Walther a.e. van Acker 

 

Sterker dan het verlies is 

de herinnering die blijft. 
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Hoeveel hebben we het woord corona de laatste tijd al niet 

gehoord en wat voor akelige gevoelens heeft dit woord dan ook 

niet opgeroepen?   

Maar wat blijkt: Corona is een heilige. Zij is een heilige en 

martelares uit Egypte of Syrië, waar zij omstreeks het jaar 160  

werd geboren. Haar hagiografie is verbonden met de heilige 

Victor van Damascus, die door de nog jonge Corona werd 

bijgestaan tijdens zijn marteling. Ze troostte hem en vanwege 

haar hulp werd ook zij ter dood veroordeeld. Zij was toen 16 

jaar.  

 

Haar feestdag wordt samen met die van de heilige Victor gevierd 

op 14 mei.  De heilige Corona wordt vereerd als patrones van 

grafdelvers, schatgravers en slagers terwijl ze in het naar haar 

vernoemde dorp Sankt Corona am Wechsel wordt aangeroepen 

tegen alle voorkomende rampen.  

Wij zouden haar kunnen bestempelen als beschermheilige bij 

uitstek tegen het coronavirus.  

 

Er is nog iets bijzonders: in het dorp Feltre, een heuveldorp in 

de regio Veneto in Noord-Italië bevinden zich de belangrijkste 

relikwieën van de heilige Corona in de basiliek van Sint Victor en 

Corona. Laat deze regio nu de eerste zijn die werd afgesloten 

vanwege de coronapandemie ………. 

 
In de afgelopen maand heeft u  

elke woensdag om 11.00 uur bingo 

kunnen spelen. De wekelijkse 

uitzendingen gaan gewoon door, 

maar het tijdstip gaat veranderen.  

 

 
 

Vanaf heden is de KBO-Bingo er om 

15.00 uur. De bingo verhuist dus van 

de ochtend naar de middag.  

Verder blijft alles hetzelfde: vanaf 

14.45 uur kunt u via 

www.denationalethuisbingo.nl naar 

de livestream.  

Om 15.00 uur begint dan de 

uitzending met William of Lydia.  

 
 

 

Speel mee 

                                  BRON: AD COURTIN. FOTO: WIKIPEDIA.                                              BRON: KBO-PCOB. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/lptupHohd2LkJMWJIA6K7a-v3LaMS9wKGP97gaYZsKhmzliQAETQN1UUBket3C_E4aOyqwBYdNgJT8VoQ4oQOw/PriUvcXfrutUaxw
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/5tD9_q5ynnS-J_-WzmbF9RvYsPxbQ7OYoMGMPFJZk2lG4INIFi_Q-TuOcQayaKNPaPZGTTKRnikNFC-NpysdWQ/Cy7YzDyv2yuBZPG
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/o1GAxspdaUE-LJ27_6su81uvogz-oR_aj6nNZcAAW15B9hK-qjYTAhVm83uciiJuoWQiKlQXT0sTkZWk1lGU0A/jdBVfPX3KKhc59y
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Clubs, stichtingen en verenigin-

gen zijn een onmisbaar onder-

deel van Nederland en vormen 

het hart van onze samenleving.  

Zij verbinden de samenleving 

en zorgen voor sociale 

netwerken.  

 

 
 

Daarom investeert de Rabo-

bank elk jaar een deel van hun 

winst in clubs en verenigingen.  

Dit doen ze onder andere met 

Rabo ClubSupport. De leden 

van de bank kunnen vereni-

gingen en stichtingen kiezen en 

daarop hun stem uitbrengen. 

En elke stem is geld waard.  

 

In verband met het coronavirus 

en de consequenties die 

voortkomen uit de diverse 

maatregelen voor verenigingen 

en stichtingen, start de 

inschrijf-periode pas na de 

zomerperiode.  

 

Alle Rabo-leden krijgen hier 

bericht van en kunnen hun club 

of vereniging inschrijven en 

actievoeren om stemmen te 

winnen. In november wordt het 

eindresultaat bekend gemaakt. 

 
 

Het RIVM waarschuwt voor 

valse sms’jes over corona. In de 

berichten staat dat u ergens bent 

geweest waar het virus is 

opgedoken en dat iemand van de 

GGD u gaat bellen. 

 

Wie zo’n bericht op zijn telefoon 

krijgt, schrikt er misschien van. 

Zeker als u de afgelopen dagen op 

een drukke plek bent geweest. De 

aankondiging van een telefoontje 

van de GGD is zo op het eerste 

gezicht ook geloofwaardig. Maar 

aan de andere kant: hoe weet de 

afzender waar u allemaal bent 

geweest? En hoe komt de GGD 

aan uw telefoonnummer? 

 

De sms is vals. De afzenders 

willen u bang maken. Ze hopen 

dat u de melding gelooft en de 

telefoon opneemt als de zoge-

naamde GGD-medewerker opbelt. 

Waar ze op uit zijn, is nog niet 

helemaal duidelijk, maar waar-

schijnlijk op uw bankgegevens. 

De valse sms kan er zo uitzien: 
 

 
Bericht 

Gisteren 17.37 
 

U bent op een locatie geweest waar 

22 corona gevallen zijn vermeld. 

U wordt gebeld door  

een medewerker van de GGD.App 

CoronaMelder 

 

 

Hebt u een wens die u graag in 

vervulling ziet gaan? Of kent u 

iemand die een bijzondere wens 

heeft? De comités Nationale 

Ouderendag willen deze wensen 

graag op de Nationale Ouderen-

dag van 4 oktober laten uitko-

men. Op deze dag vervullen 

vrijwilligers door het hele land 

de wensen van duizenden 

ouderen.  

 

Hebt u een langgekoesterde 

droom of iets wat u al heel lang 

niet meer heeft kunnen doen? 

Het ouderlijk dorp of een 

vriend(in) van vroeger bezoe-

ken? Of wilt u juist een wens 

voor een oudere indienen? 
 

 
 

Het Nationaal Ouderenfonds 

steunt het hele jaar door 

ouderen in Nederland. Hebt u 

behoefte aan een uitje, meer 

sociale contacten, een 

luisterend oor of een gezellig 

praatje? Neem dan een kijkje 

op www.ouderenfonds.nl of bel 

088 3442000 en ontdek wat zij 

voor u kunnen betekenen! 

 

Kijk ook op: 

https://www.ouderenfonds.nl/a

ctiviteiten/nationale-

ouderendag 

           BRON EN FOTO: RABOBANK.                                               BRON: RIVM.                         BRON EN FOTO: COMITÉ NATIONALE  

                                                                                                                                                                OUDERENDAG. 

https://www.ouderenfonds.nl/
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/nationale-ouderendag
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/nationale-ouderendag
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/nationale-ouderendag


NIEUWSFLITZ 

 

____________________________________________________________________________ 6 

De één zweert bij het wassen met de hand en de ander bij het gebruiken van washandjes. 

Dat is natuurlijk een persoonlijke voorkeur, maar zijn er nog verschillen op het gebied van 

hygiëne? 
 

Voedingsbron voor bacteriën en schimmels 

Het lijkt misschien of het wassen met een 

washand grondiger is. Toch wordt iemand die 

zich met de handen inzeept even schoon. Wat 

dat betreft is er dus geen enkel verschil.  

 

Als het washandje meer dan eens gebruikt 

wordt, ontstaat er wel verschil. Op (natte) 

washandjes blijven namelijk dode huidcellen 

achter, die een perfecte voedingsbodem vormen 

voor bacteriën en schimmels.  

Dit effect wordt versterkt als ze in warme en 

vochtige ruimtes bewaard worden, zoals een 

badkamer al gauw is.  

De meeste bacteriën die op deze manier 

ontstaan kunnen over het algemeen niet zoveel 

kwaad, maar echt fris zijn ze niet.  
 

 

Handen schoner 

Van zichzelf zijn handen meestal niet brand-

schoon. Eventueel aanwezig vuil of bacteriën  

raakt u echter tijdelijk kwijt als u zich met water 

en zeep wast. Daarom is het hygiënischer om u 

met de handen te wassen dan met een washand 

die al een paar keer gebruikt is. Zeker als er 

meerdere mensen van hetzelfde washandje 

gebruik maken.  

Washandjes zijn overigens vooral in Nederland 

en België in gebruik. De rest van de wereld wast 

zich liever met sponzen of wasdoeken. 

 
Tips bij het gebruiken van een washand 

-Gebruik een washand slechts voor 1 wasbeurt  

  en was die vervolgens voor het volgende 

  gebruik. 

-Gebruiken meerdere personen in huis was- 

  handjes? Gebruik dan allemaal een eigen 

  exemplaar. 

-Zowel voor het wassen met de handen als met 

  een washand geldt: gebruikt u hierbij een 

  blokje zeep, spoel dan ook de zeep na het 

  wassen nog even goed af. 

 
Handdoeken 

Ook voor handdoeken geldt dat er dode huid-

cellen op achter blijven. Voor het oog zien ze er 

misschien nog schoon uit, maar microbiologen 

raden aan ze zeker elke 3 dagen te wassen.  

Dat dit minder vaak is dan in het geval van een 

washand, komt doordat handdoeken over het 

algemeen beter drogen. Daardoor hebben 

bacteriën minder tijd om zich te vermenigvuldi-

gen.  

Hiervoor is het wel nodig dat ze voor elke was- 

of douchebeurt goed opgedroogd zijn. 

BRON: QUEST EN 50NET.BE. FOTO. SHUTTERSTOCK. 
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Fraudeurs hebben een nieuwe manier ontdekt om mensen geld afhandig te 

maken via WhatsApp: ze misbruiken het stemgeluid van slachtoffers. 

Daarvoor waarschuwt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV). Nu, tijdens de coronacrisis, is er zelfs sprake van een 

explosieve stijging. Eerder kreeg de politie 100 meldingen per week, nu 

100 meldingen per dag. 
 

Werkwijze 

Meestal doet een WhatsApp-oplichter zich voor als zoon, dochter, broer 

of zus. Eerst laten ze via een berichtje weten een 'nieuw telefoonnummer' 

te hebben. Het slachtoffer wordt verzocht om geld voor te schieten, omdat 

de zoon of dochter tijdelijk niet kan internetbankieren. Wie erin trapt, 

verliest soms duizenden euro’s. 
 

Stemopname 

Daar komt nu dus een extra geraffineerde truc bij, aldus CCV. Zo werd 

een slachtoffer vorige maand meerdere malen gebeld door een onbekend 

nummer. De beller kon hij niet horen. Het slachtoffer reageerde met 

“Hallo, met Jan. Hallo? Ik kan niks horen”. Direct daarna kreeg hij een 

SMS van de beller die aangaf hem niet te kunnen verstaan. Het slachtoffer 

werd opnieuw gebeld en sprak wederom terug met “Ik kan je nog steeds 

niet horen”. In werkelijkheid kon de beller Jan wel degelijk horen: de 

uitspraken werden opgenomen. 

Vervolgens belde de oplichter een familielid van het slachtoffer en 

speelde het geluid van zijn gesprek met Jan af. In een Whatsapp-bericht 

werd vervolgens gevraagd om geld over te maken. 

De stemopnames maken de oplichter een stuk geloofwaardiger. Gelukkig 

trapte het slachtoffer er in dit geval niet in. 
 

Zo ziet WhatsApp-fraude eruit: 

PlusOnline maakte deze animatievideo op basis van echte gesprekken van 

slachtoffers. Hierin komt oplichting via een spraakopname niet aan bod, 

maar het geeft wel een goed beeld van hoe een gesprek met een oplichter 

eruit kan zien.   

 

 

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  

  

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 

BRON: CCV, PLUSONLINE EN RTL NIEUWS. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

https://hetccv.nl/nieuws/fraudeurs-misbruiken-je-stem-voor-oplichting/
https://www.plusonline.nl/veilig-online/pas-op-whatsapp-oplichters-nu-nog-brutaler-met-stemopname
https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:info@kbozeeland.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

