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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

          Nummer 96 d.d. 26–11–2018 

 

                                                          In dit nummer: 

Van de redactie – Belangenbehartiging – KBO Terhole viert 60 jarig jubileum! 

Vergadering Algemeen Bestuur – Crea-expositie, kunst met een grote ‘K’   

Bedenk een slogan en win een boekenbon - Kabinet helpt vrijwilligersorganisaties  

met Gratis VOG - Let op: langere wachttijden herkeuring rijbewijs – Colofon 
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Beste lezer,  

 

Zoals gewoonlijk de laatste 

tijd zijn er weer een aantal 

activiteiten geweest, 

georganiseerd door onze 

afdelingen. In dit nummer 

passeren een aantal de 

revue.  

 

Komend jaar bestaat KBO 

Zeeland 25 jaar en dat 

willen we met z’n allen dan 

ook weten en vieren.  

De aftrap staat al vast en is 

op 20 februari met een  
openingsdienst in de kerk 

van ’s Heerenhoek, met 

daarna koffie met gebak in 

de Jeugdhoeve.  

De Kringen organiseren zelf 

ook een activiteit. De 

jubileumcommissie houdt 

iedereen op de hoogte van 

de geplande activiteiten. 

 

In het kader van dit 25-jarig 

jubileum wil het bestuur een 

slogan toevoegen aan KBO 

Zeeland. Daarvoor willen wij 

een beroep doen op uw 

creativiteit en vragen aan u 

om hierover uw gedachten 

te laten gaan en uw slogan 

toe te sturen. 

Bovendien kunt u er ook nog 

een boekenbon mee winnen, 

zie pagina 6. 

 

Veel leesplezier  

 
Het jaar 2018 is bijna om en dat is een mooie gelegenheid eens achterom te 

kijken naar wat er zoal aan belangenbehartiging langs is gekomen. 

Uiteraard in eerste instantie alle hulpvragen voor het invullen van de 

belastingaangifte 2017, de aanvragen voor Huurtoeslag en de aanvragen voor 

de Zorgtoeslag. De HUBA’s (hulp bij belastingaangiften) hebben velen van u 

kunnen helpen. Zo langzamerhand heeft iedere HUBA een eigen klanten-

bestand en dat geeft een vertrouwelijke band met elkaar. De HUBA’s staan 

open voor alle aanvragen van u met daarbij wel de voorwaarden dat het gaat 

om een eenvoudige aangifte met een klein pensioen. De kosten zijn gering. Als 

er kosten gemaakt worden dan is een bijdrage van € 12,00 het maximale 

bedrag.  

Ook zijn er verschillende aanvragen binnen gekomen voor het invullen van 

formulieren ten behoeve van aanvragen voor o.a. Regiotaxi, Valys en andere 

WMO voorzieningen. Er wordt door de VOA’s ( Vrijwillig Ouderen Adviseur) 

geprobeerd zelf zoveel mogelijk in te vullen maar tevens geprobeerd, daar 

waar het noodzakelijk is, professionele hulp aan te vragen en zo mogelijk 

daarbij te begeleiden.  Kortom de HUBA’s en VOA’s staan voor u klaar.  

Hoe zijn ze te bereiken? Binnen KBO-Zeeland hebben alle afdelingen een 

contactpersoon “belangenbehartiging”. Deze contactpersonen kunnen u verder 

helpen met het in contact brengen van een HUBA of VOA. Zo langzamerhand 

hebben de HUBA’s en VOA’s een belangrijk netwerk opgebouwd en kunnen u 

zodoende adequaat hulp bieden. 

 

Wim Copper 

 

 
 
Onze HUBA’s en VOA’s helpen u graag bij de ingewikkelde aanvragen.
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De ouderenbond Terhole werd opgericht op 14 

november 1958 en bestaat dus 60 jaar. Vrijdag 

24 september werd voor de leden een Vlaamse 

spellen dag georganiseerd in het dorpshuis 

Brandershole. Onder volop hilariteit en plezier van 

de deelnemers werden 20 spellen gespeeld. Na 

het diner, het Rad van Fortuin en het tweede deel 

van de spellen dag was het de beurt aan de 

“vaste” muzikanten (MusicAnto) Zij brachten 

nummers uit de jaren 80 en 90, waarbij de 

toehoorders volop aan het meezingen waren. Het 

was een mooi feest waar de 75 aanwezige leden 

met genoegen op terug kunnen kijken. 

 

         
 

 

 
Vrijdag 16 november 2018 was de receptie voor 

genodigden. In de zaal was een tentoonstelling 

ingericht met een fotoreportage over het verle-

den van het dorp Terhole, wat vooral voor de 

echte Terholenaren een lust was om deze oude  

herinneringen weer te kunnen aanschouwen. 

Daarnaast was er een videopresentatie met films 

uit de jaren dertig tot zestig van Terhole en 

directe omgeving en een fotoreportage van de 

viering in september. 

De receptie werd druk bezocht. Naast leden van 

KBO Terhole waren afgevaardigden van de 

Gemeente Hulst, KBO Zeeland, de afdelingen van 

KBO Kring Land van Hulst, verenigingen van 

Terhole aanwezig. Gezelligheid vierde hoogtij op 

de receptie. 

 

                 
 

 
 

We kunnen als KBO Terhole terugkijken op een 

geslaagd jubileumjaar 2018. 

 

Bestuur en jubileumcommissie KBO Terhole
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Op 13 november was er in 

Kloosterzande een vergadering van 

het Algemeen Bestuur. 

Onze pastoraal adviseur, Tom 

Brooymans, ging in zijn overwe-

ging in op de Katholieke feesten in 

november: Allerheiligen, Aller-

zielen, de Heiligen Willibrordus en 

Hubertus. 

 
De volgende punten zijn behandeld: 

 

Werkconferentie KBO-PCOB 

Op 30 november 2018 vindt o.l.v. 

Theo Camps de werkconferentie 

plaats om te proberen uit de 

impasse te geraken. De ontvangen 

vragen hierover worden doorgeno-

men en dit resulteert in het onder-

staande overzicht: 

1. Wat doen we beslist gezamenlijk 

2. Wat is vrijblijvend gemeen- 

    schappelijk aanbod 

3. Waarover moet je op lokaal en/of 

provinciaal niveau in ieder geval 

zeggenschap hebben. De afdelingen 

moeten blijven bestaan. Zij bepalen 

zelf hun activiteiten en beheren hun 

financiële middelen. Provinciaal 

dient het HUBA-project te worden 

geleid met eigen budget, dienen de 

ouderenadviseurs te worden opge-

leid en begeleid en dienen belangen 

behartigd te worden.  

De provinciale coördinatie dient 

budgettair gefaciliteerd te worden. 

 

Nieuws vanuit de Kringen 
Kring Groot Terneuzen: Peter van 

Heerbeek wijst naar de grote 

opkomst bij de kringvergadering.  

 
Onze voorzitter Wim Jansen. 

 
Ook hier is men druk doende met 

het feest van Tragel; er zijn 50 

aanmeldingen. De gemeentelijke 

belangenbehartiging staat binnen de 

kring erg in de belangstelling. Een 

werkgroep probeert bij de Rabo-

bank, als KBO-PCOB gezamenlijk 

afspraken te maken om zodoende 

een beroep te kunnen doen op het 

steunfonds. 

Kring West Zeeuws Vlaanderen: 

Wilfried Staelens deelt mee dat aan 

het verzoek om West Zeeuws 

Vlaanderen een dementie vriende-

lijke gemeente te maken op kring-

niveau wordt deelgenomen. 

Kring Land van Hulst: Annie de 

Maeyer-de Deckere wijst op de 

uitnodiging van Terhole voor de 

viering van het 60 jarig jubileum. 

Verder is men druk bezig met de 

organisatie van het feest van Tragel. 

 

Regio-vertegenwoordigers PCOB 

Lies Elshout en Krijnie Hoek delen 

mee het fijn te vinden bij deze 

vergadering aanwezig te kunnen 

zijn. De PCOB in Zeeland kent 2 

regio’s, t.w. de regio Walcheren en 

Zeeuws Vlaanderen, met Krijnie als 

regio-coördinator en de regio Rodos 

(rondom de Oosterschelde): Noord 

en Zuid Beveland en Schouwen-

Duiveland met Lies als regio-

coördinator.  

 

Evaluatie Algemene Vergadering 

van KBO-Zeeland 30 oktober 

2018 
Besloten wordt dat voor de Alge-

mene Vergadering in de toekomst de 

aanmelding via de uitnodigingsbrief 

moet plaatsvinden omdat op die 

manier het juiste aantal lunches 

besteld kan worden.  

Wim Copper bekijkt welke regeling 

gaat gelden voor de gasten van 

PCOB. De voor- en nadelen van de 

locatie Sluiskil worden besproken 

en aan de hand daarvan wordt 

besloten, zeker gezien de centrale 

ligging, deze locatie aan te houden. 

 

Jubileum 2019 25 jaar KBO 
Vast staat de openingsdienst in de 

kerk van ’s Heerenhoek (aan el-

kaar), nadien koffie met gebak in de 

jeugdhoeve.  

De Kringen organiseren zelf ook 

een activiteit. De jubileumcommis-

sie houdt iedereen op de hoogte van 

de geplande activiteiten. 

 

Lilianne van der Ha – Van 

Vlierberghe 
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Een van de leden van KBO Schouwen Duiveland opperde ooit: 

waarom niet eens de werkstukken, resultaten van de hobby van 

KBO-leden tentoonstellen? Dat wilden we als bestuur dan wel 

eens proberen. Via een oproep in onze nieuwsbrief, de Blik op 

de Regio, volgden verschillende aanmeldingen en door sommige 

wat bescheiden leden te benaderen, waren er uiteindelijk 16 

deelnemers voor de crea-expositie van zaterdag 10 november. 

Er was genoeg te bewonderen en te lezen. Sommigen zagen we 

aan het werk, anderen lieten hun gemaakte werk zien en wilden 

er graag over vertellen. 

 

Wat was er allemaal te bewonderen? Quilts, prachtige 

schilderijen, paverpolbeelden, speksteenbeeldhouwwerk, 

borduurwerk, diverse soorten kaarten, kunststukjes gemaakt 

met theezakjes, gehaakte knuffels, engeltjes en kerstballen en 

tassen versierd met haakwerk, figuurzaagwerk, tekeningen en 

om te lezen waren er gedichten en verhalen. Een van de leden 

heeft veel informatie over familiewapens en daarvan een serie 

boeken. Dus de bezoekers konden ook nog nakijken of zijn of 

haar familie misschien een familiewapen had. 

Wat een talenten hebben wij bij onze leden! Er waren werkelijk 

prachtige dingen te zien. 

De hele tijd door waren er bezoekers, vooral  ’s middags was het 

gezellig druk. 

Zeker een geslaagde dag! 

 
 

 
 

 
 

 
Tekst: Els Steegmans.  

Foto’s: Annemiek Aparati en  

Els Steegmans. 
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In 2019 bestaat KBO 

Zeeland 

25 jaar en dat gaan we 

vieren! 

 

Om dit naar buiten uit te dragen wil 

het Bestuur van KBO Zeeland dat 

jaar een korte slogan toevoegen aan 

‘KBO Zeeland’.  

 

Wij dagen onze lezers/leden uit om 

die slogan te bedenken!  

En … U kunt er een boekenbon mee 

winnen: de eerste prijs is een bon 

van 25 euro, 15 euro als tweede 

prijs en 10 euro als derde. 

Wie neemt de uitdaging aan?  

Stuur uw slogan naar 

Kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl  

Over de uitslag kan niet worden 

gediscussieerd. 

 

We gaan het 25 jarig bestaan op 

verschillende wijzen 

vieren.  Informatie hierover zal via 

de NieuwsFlitZ en de afdelingen 

naar u worden toegestuurd. 

 

Bestuur KBO Zeeland 

 

Vrijwilligers die werken met 

kwetsbare mensen kunnen 

vanaf vandaag gratis een 

Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) aanvragen.  

Dit maakt het voor vrijwilligers 

en organisaties makkelijker om 

hun belangrijke werk te doen. 

Minister Hugo de Jonge van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) maakt dit van-

daag als coördinerend bewinds-

persoon namens het kabinet 

bekend en geeft hiermee in-

vulling aan een van de ambities 

uit het regeerakkoord.  

Lees hier verder. 

 

Mensen die met een herkeuring hun 

rijbewijs moeten verlengen kunnen 

te maken krijgen met een langere 

wachttijd dan de gestelde vier 

weken. Hierdoor kunnen rijbe-

wijzen verlopen raken. Het CBR 

werkt er hard aan om dit probleem 

op te lossen en de wachtlijst terug te 

dringen. Voorlopig adviseert het 

CBR om vier maanden vooraf de 

aanvraag tot herkeuring te doen. 

 

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een 

uitgave van KBO Zeeland 

 
Blijf ons ondertussen ook volgen  op:  

 

 facebook 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 
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