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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

Nummer 82 d.d. 16–04–2018 

 

Van de redactie –Verdere integratie KBO-PCOB 

Verslag Algemene Vergadering – Bedevaart naar Aardenburg 

Digitaal TV kijken en naar de radio luisteren 

Nederlands is moeilijk te leren – Ir. Frans de Jong overleden 

Politie waarschuwt voor kapperdirect.nl 

Ouderen bewust van gevaren internet - Colofon
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Beste lezer, 

 

Zoals u ziet, verschijnt deze 

digitale nieuwsbrief in een 

nieuwe ‘jasje’. 

De nieuwe vormgeving van de 

NieuwsFlitZ is onlangs 

gepresenteerd op de Algemene 

Vergadering op 10 april in 

Kloosterzande. 

 

De Zeeuwse NieuwsFlitZ biedt 

een podium zowel aan het 

bestuur van KBO Zeeland als aan 

haar afdelingen.  

Hij hoort net zoals het ledenblad 

van KBO-PCOB tot het vaste 

pakket informatie en diensten 

van KBO-PCOB waar u recht op 

heeft. 

 

Wilt u, als afdeling, teksten 

overnemen uit de NieuwsFlitZ, 

maar lukt dit u niet?  

U kunt dan contact opnemen via 

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl 

Wij sturen dan de gevraagde 

tekst(en) in een Word bestand 

naar u toe.  

 

Heeft u als afdeling een bepaalde 

happening, reis of andere 

gebeurtenis te melden? Stuur dan 

een kort verslag met foto(‘s) naar 

voorgaand mailadres. 

 

Veel leesplezier 

 

 

Vorig jaar, juni 2017, heeft de gezamenlijke Ledenraad het 

bestuur van KBO-PCOB gevraagd om de verdere integratie 
van KBO-PCOB voor te bereiden.  

 

De toen ingestelde stuurgroep heeft verspreid in het land 

zogenaamde dialoogbijeenkomsten georganiseerd zoals onder 
andere in Heinkenszand. Mede aan de hand van de inbreng uit deze 

“dialoogbijeenkomsten” heeft de stuurgroep een zogenaamde 

“strategienota” aan het bestuur aangeboden. Dit advies is door de 

gezamenlijke Ledenraad KBO-PCOB als groeidocument aanvaard. 
 

In dit document is de missie, visie en identiteit als volgt 

omschreven. “We willen bijdragen aan een samenleving waarin 

senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar 
elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buiten gesloten voelt.” 

De kernfunctie van de nieuwe vereniging blijft: het behartigen van 

belangen, ontmoeten, ontwikkelen en helpen. Onderstreept is het 

principe dat op afdelingsniveau alle ruimte aanwezig zal zijn om de 

eigen identiteit uit te dragen en kenbaar te maken. 
 

De stuurgroep zal verder werken aan een advies over de 

toekomstige organisatiestructuur van de nieuwe vereniging en over 

de financiering hiervan. Dit advies zal in de as. junivergadering van 
de Ledenraad KBO-PCOB worden besproken. 

 

Op lokaal en regionaal niveau werken KBO en PCOB in Zeeland soms 

al samen op bij voorbeeld het gebied van ledenactiviteiten en hier en 
daar vergadert men al samen. Kortom, daar waar zowel een KBO als 

een PCOB afdeling actief is, hebben we elkaar weten te vinden en 

soms zelfs meer dan dat en dat geldt ook ten aanzien van de 

gezamenlijke belangenbehartiging  

 

+ =  

 

 

 

 

mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
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Op 10 april werd de Algemene Vergadering gehouden 

in Kloosterzande. Na de opening door Wim Jansen, met 

een hartelijk welkom aan de aanwezige leden, ereleden 

en PCOB gasten, ging Wim in op de laatste 

ontwikkelingen in het proces van samenwerken en 

samengaan van KBO en PCOB (zie aparte tekst 

Integratie). 

 

Onze geestelijk adviseur Tom Brooymans vergeleek  

in zijn inleiding de donkere dagen na Pasen met de 

huidige onzekere wereldsituaties en het vertrouwen in 

en belangenbehartiging voor elkaar.  

Citaat: “Moge zijn geest onder ons werkzaam zijn in het 

behartigen van het goede onder ons. Het moge ons 

gegeven zijn in die geest met elkaar om te gaan, samen 

te werken en elkaars belangen te behartigen”. 

 

 

 
De volgende onderdelen werden behandeld of 

medegedeeld: 

-Het Werkplan 2018 en een verkort en compleet  

 Jaarverslag van KBO Zeeland werden uitgereikt.  

-De Notulen, de Jaarrekening, en het Jaarverslag 

 van 2017 werden goedgekeurd. 

-Er werd decharge verleend aan het bestuur 

 voor het gevoerde financieel beleid. 

-Door het bestuur worden KBO-hesjes 

 beschikbaar gesteld voor de deelnemers aan de 

 wandelmarathon op 22 april in Zeeuws- 

 Vlaanderen. 

-Het besluit tot decentralisatie van de belasting- 

 hulp naar de afdelingen werd toegelicht. 

-Gevraagd werd om apart een Jaarverslag van 

 het Henriëtte Romeinfonds beschikbaar te 

 stellen. 

-De nieuwe vormgeving van de NieuwsFlitZ werd 

 gepresenteerd en toegelicht door de Werkgroep 

 PR en Communicatie. 

 

 

 
Het voltallige bestuur (behalve John Jansen) 

 
Na de pauze werden er een 8-tal groepen geformeerd 

om te discussiëren over hoe om te gaan met  een 

adequaat wervingsbeleid met name gericht op jongere 

senioren. 

De uitslag van deze ‘workshop’ wordt aan de 

afdelingsbesturen en ook in de NieuwsFlitZ bekend 

gemaakt. In het komende Zeeuws katern in het KBO-

PCOB blad zal hieraan meer aandacht worden besteed.  

 

Om 12.15 uur werd de vergadering beëindigd met een 

gezamenlijke lunch. 
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De Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft het volgende 

Bedevaart-programma met als thema “Wees Gegroet…. Maria” 

op woensdag 23 mei a.s. opgezet. 

Voor het eerst wordt er naast de Bedevaartdienst een volledig 
dagprogramma aangeboden.   

We willen u en uw afdeling van harte uitnodigen om hierbij 

aanwezig te zijn. 

 
Het dagprogramma bestaat uit een bedevaartdienst in de H. 

Maria hemelvaart-kerk om 10 uur in Aardenburg met 

aansluitend een processie. Na de koffie volgt een presentatie 

met film in de kerk. 
Vanaf 14.30 uur kunt u een maaltijd nuttigen (€ 20 excl. 

drankjes) in een van de restaurants in Aardenburg. 

Vanaf 14.30 uur is er een middagprogramma (€ 7,50) met 

keuze uit een boeiende stadswandeling of een bezoek aan de 
Struisvogelboerederij of aan de Slakken in den Wijngaard. Als 

afsluiting om +/- 17 uur een drankje.  

 

Inlichtingen en aanmelden voor deelname aan de maaltijd en/of 

het middagprogramma voor 1 mei bij Marc Moens, p.a. 
Parochiekern Aardenburg, Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg. 

Telefoon 0117-493125 of 06-51996052) of via de e-mail: 

marcmoens@zeelandnet.nl. Betaling dient te geschieden bij 

aanmelding op rekeningnr. NL72 RABO 0311 848 036  t.n.v. 
Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2018.  

 

Overige inlichtingen: Marc Moens 

Delta TV en Radio gaat eind augustus 

over van analoog naar digitaal TV 

kijken en digitaal naar de radio 

luisteren.  

De mensen die dit al via de kabel van 

DELTA doen, zijn hierover door 

DELTA geïnformeerd.  

 

De KBO afdelingen Goes en 

Schouwen-Duiveland hebben 

DELTA verzocht een informatieve 

presentatie te verzorgen over deze 

overgang. Hiervoor bleek veel 

belangstelling te bestaan.  

De verstrekte informatie werd door 

de aanwezigen gewaardeerd, terwijl 

na de presentatie vragen uitgebreid 

werden beantwoord. 

DELTA is bereid om, desgevraagd, 

ook voor andere KBO afdelingen 

een presentatie te verzorgen.  

 

Afdelingen die hiervoor 

belangstelling hebben, kunnen 

contact opnemen met de heer 

Brouwer van DELTA, e-mailadres 

tbrouwer@delta.nl   

 

Deze voorlichtingsbijeenkomsten 

kunnen in overleg met de heer 

Brouwer tot eind juni gepland 

worden, zodat er nog voldoende tijd 

resteert voor eventuele 

aanpassingsacties. 

 

mailto:tbrouwer@delta.nl


NIEUWSFLITZ 
 

____________________________________________________________________________ 

5

 

5

 

 

 
Probeer het maar eens. Nederlands is (vooral voor 

buitenlanders) moeilijk te leren, maar weten we ook 

waarom? Na het lezen van onderstaand gedicht is het 

jullie vast duidelijk.  

 

Men spreekt van één lot, en verschillende loten,  

maar 't meervoud van pot is geen poten.  

Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,  

maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen? 

 

Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik: ik vloog.  

Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,  

want woog is nog altijd afkomstig van wegen,  

maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen? 

 

Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht,  

en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?  

Welnee, want vlocht komt van vlechten.  

En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van hechten. 

 

Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.  

En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'.  

Want sliep, dat komt weer van slapen.  

Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het rapen. 

 

Je ziet, onze taal beste dames en heren,  

is, net zoals ik al zei, best moeilijk te leren! 

 

 

Ir. Frans de Jong overleden  
  

Op vrijdag, 6 april 2018, is op 95-jarige leeftijd 

Frans de Jong overleden. In 1993 werd Frans 

gekozen tot voorzitter van KBO Bisdom Breda 
met als werkgebied West-Brabant en Zeeland. 

Henriette Remijn fungeerde toen als 

vicevoorzitter. Beiden hebben in het daarop 

volgende jaar gewerkt aan verzelfstandiging van 
KBO Zeeland. Zijn crematie heeft op 12 april jl. 

in Breda plaats gevonden.  

 

 

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) 

waarschuwt voor kapperdirect.nl en drie andere 

websites. De kans is groot dat deze websites malafide 

oftewel onbetrouwbaar zijn. 
 

Het gaat om deze sites: 

kapperdirect.nl 

leontemmink.nl 

pay2d.info 

pay2-d.info 

 
En dit doen ze 

De eerste twee websites bieden producten aan voor 

onlogische (lage) prijzen. Er is ook nergens informatie 

te vinden over de levering van de goederen. De website 

pay2d.info is een namaakpagina van www.pay2d.nl, 

waar je een Visacard kunt aanvragen.  

Oplichters proberen je dus op het verkeerde been te 

zetten door de betrouwbare website pay2d.nl te 

imiteren.  

 

Meer malafide websites 

De politie houdt een lijst bij van onbetrouwbare 

webpagina's en rekeningnummers. Bekijk de lijst hier. 

 

Bron: Opgelicht?! 

 

http://www.pay2d.nl/
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/bekende-malafide-handelspartijen.html
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De campagnes van de overheid en organisaties als KBO-
PCOB om mensen te waarschuwen voor hackers, phishing 

mails enz. slaan aan. 

 

Dat blijkt uit een onderzoek van Startpagina naar het digitale 
leven van 50-plussers. 85% van de ondervraagden opent nooit 

een e-mail van een onbekende afzender en 90% maakt gebruik 

van virusscanner, aldus het NHD.  

63 procent van de senioren accepteert geregeld algemene 
voorwaarden van sites zonder deze te lezen en verandert slechts 

een derde regelmatig de wachtwoorden.”  

Ouderen maken zich ook zorgen over de veiligheid van hun 

persoonlijke gegevens op het internet (56%). Toch zegt het 

merendeel zich goed te hebben afgeschermd tegen hackers. 
Bijna 1/3 van de ondervraagden heeft moeite met de beveiliging 

en zo’n 7% denkt helemaal niet beveiligd te zijn.  

Wachtwoorden worden door de meesten niet afgegeven aan 

anderen. Daarbij gebruikt een grote groep ook nog eens 
wachtwoorden met verschillende hoofdletters en leestekens.  

De ondervraagden zijn niet opgegroeid met computers en 

internet. Zij laten zich vaak adviseren over de veiligheid op 

internet. Soms door de kinderen maar ook via kranten en 
consumentenorganisaties.  

 

Bron: Noord-Hollands Dagblad 

 

 

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is  

een uitgave van KBO Zeeland 

 

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 

 

Blijf ons ook volgen  op:  

 facebook en  twitter 

 

Redactie KBO 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 

afmelden via e-mail:

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

http://www.kbozeeland.nl/
mailto:info@kbozeeland.nl
http://www.facebook.com/kbo.zeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
http://www.kbo-pcob.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/

