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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO-afdelingen in Zeeland 

             Nummer140 d.d. 15-12–2020 

 

Inhoud: Van de redactie – Kerstmis 2020  

Kerst- en Nieuwjaarswens KBO-Zeeland – Kerststukjes maken op 1,5 meter afstand 

Mondkapje af, hoortoestel kwijt! – Hoe werkt de CoronaMelder?   

Ouderen-Infolijn – Hoeveel AOW krijgt u in 2021?  

Slechthorend én op de fiets of e-bike! – Bezoek virtueel een museum – Colofon 

 

 

https://nvvs-site.e-captain.nl/mailing/movbkaczomovbpf/ivtkbgao
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Beste lezer(es), 

 

Op het einde van een jaar is het 

altijd een beetje mijmeren. Dit 

jaar was alles anders. Iedereen 

zal het jaar 2020 maar wat graag 

achter zich wil laten en hopen 

dat 2021 nieuwe perspectieven 

zal bieden. Dat we het corona-

virus de baas worden, dat we 

elkaar weer kunnen ontmoeten 

in de afdelingen, dat onze 

kinderen en kleinkinderen weer 

spontaan langs kunnen komen en 

dat we elkaar weer kunnen 

omhelzen.  

En zo gaan we op weg naar het 

einde van dit weerbarstige jaar. 

En voor nu? Blijven omzien naar 

elkaar en zo 2020 toch positief 

afsluiten.  

De redactie wenst u een mooie 

Kerst en een voorspoedig 

coronavrij en gezond 2021 toe 

 

Veel leesplezier. 

 

 

 
 

De Kerstviering zullen we deze keer, in 2020, op een andere, minder 

traditionele manier vorm moeten geven. De maatregelen om besmetting door 

het covid19 virus zoveel mogelijk te voorkomen, verhinderen ons om de 

gebruikelijke ceremoniële familiebijeenkomsten voor te bereiden. Maar ook de 

stemmige vieringen in de parochiekerken zullen door de coronabeperkingen dit 

jaar anders, strak gereglementeerd moeten plaats vinden. Alles overziend, 

zullen toch veel mensen, dus ook veel KBO-leden wellicht opzien tegen de 

Kerstdagen.  

Daarom herinner ik jullie allen aan de bekende slogan van de KBO: omzien 

naar elkaar! Aandacht schenken aan elkaar kunnen we allemaal.  

Een telefoontje, kaartje, briefje, mailtje, aardigheidje, enz. kan ons in deze tijd 

zeker bemoedigen.  
 

Bovendien sluit ik me graag aan bij de oproep van Jan Terlouw om juist in 

deze tijd een eventueel passieve houding te doorbreken. Tijdens de conferentie 

‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ op 25 november jl. riep hij de ca 

4000 deelnemers op in beweging te blijven, geestelijk zowel als lichamelijk. 

Bewegen blijkt juist een doeltreffende remedie te zijn tegen het depressieve 

gevoel van je alleen voelen. Doe of onderneem iets, wat of hoe dan ook! Een 

actieve houding heeft een positieve invloed op onze weerbaarheid tegen 

virussen, enz.  

Kortom: zo kunnen we, ondanks de coronabeperkingen, de kerstdagen wellicht 

toch iets positiever tegemoet gaan en de kerstboodschap intenser beleven.  

Graag wens ik jullie, alle KBO-leden, een zalig Kerstfeest toe in een goede 

lichamelijke en mentale gezondheid. 
 

Wim Jansen, Voorzitter KBO-Zeeland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   KBO-Zeeland wenst u fijne Kerstdagen 
                                      en een voorspoedig en gezond 2021 
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Naar goede gewoonte organiseert de KBO-afdeling Sas van Gent/Westdorpe jaarlijks 

het maken van een bloemstuk(je). We doen dit in ons eigen clubgebouw Sint Albert te 

Sas van Gent. Meestal organiseren we één in het voorjaar –rond Pasen en één in het 

najaar– voorafgaand aan de kerstdagen. Nu in deze corona tijd is de voorjaarseditie 

komen te vervallen. 

Met inachtneming van de coronaregels, we kennen ze nu op ons duimpje, 1,5 meter 

afstand, handen ontsmetten + mondkapje op en geen gezondheidsklachten, hebben 

we toch besloten, om ter wille van onze leden, de middag te laten doorgaan. 
 

Helaas met aanzienlijk minder deelnemers (acht dames + één heer) -toch wel wat 

afzeggingen door de corona- zijn we om 13.30 uur gestart en geëindigd rond 15.15 

uur.  
 

De sfeer was goed, maar we zaten noodgedwongen ‘op een droogje’.  

Ons buurthuis wordt gelijkgesteld met de horeca: géén kantine faciliteiten, dus geen 

koffie, thee of fris. Door het vakmanschap en ondersteuning van Bloemsierkunst Aafi, 

dhr. Aad van Kouwenhoven, is dit gemis (bijna) niet opgevallen. Er werd genoeg 

gekletst en ook de ondersteuning ‘het afkijken’ bij elkaar’ hoorde erbij. 
 

Het materiaal en benodigdheden werden aangeleverd door Aafi. Er werd wel een 

inschrijfprijs vastgesteld om de kosten wat te drukken. De eigen gemaakte kerst-

stukjes zijn allemaal meegenomen naar huis. 
 

Bron: Antoine de Coninck 
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Het is bekend dat mondkapjes een grote ergernis 

vormen voor slechthorenden; het niet zien praten werkt 

enorm belemmerd voor hen. En dat is niet het enige 

probleem.  

Ook de combinatie van een hoortoestel en het elastiekje 

van het mondkapje zorgen voor de nodige hinder.  

Steeds meer mensen verliezen hun hoortoestel. 

Voorzichtigheid is geboden, dat is het voornaamste 

advies. Mondkapjes dragen in de publieke ruimte 

verplicht is, vraagt dat van iedereen een aanpassing in 

de communicatie. En dat niet alleen omwille van de 

twee miljoen slechthorenden die Nederland telt: 

iedereen heeft er baat bij.  

 

Hierbij een aantal tips op een rij: 

-Gebruik een hulpstukje voor het mondkapje rond de 

achterkant van het hoofd of de nek. Earbuddies hebben 

als doel om de druk achter de oren te vermijden. Je kunt 

kiezen waar je ze op het hoofd plaatst om bepaalde 

frictiepunten te ontlasten. Google er eens op. Of kijk 

op: Bandje voor mondmasker of Earbuddies.  

Dit zijn voorbeelden; Hoormij∙NVVS geeft geen advies 

over de kwaliteit. 

-Je kunt ook een snelsluiter gebruiken die sommige 

mensen in hun (sport)schoenen hebben.  

-Doe je mondkapje op en af op een veilige plek, niet 

buiten op straat. 

 

-Zet je vingers aan twee kanten van je voorhoofd onder 

het elastiekje en dan draai je naar boven en naar achter.  

Dan komt het bandje voorzichtig achter het hoortoestel 

vandaan.  

-Nog een manier om je mondkapje af te doen: Haal het 

bandje eerst aan een kant los en daarna pas de andere 

kant, zodat het minder blijft haken. En je kunt zo twee 

handen gebruiken.  

-Gebruik mondkapjes zonder elastiekjes, maar met 

veters achter de oren.  

-Maak er zelf een of gebruik een mondkapje met één 

elastiek achter het hoofd.  

-Moderne hoortoestellen hebben een GPS-locatie 

tracking. Bij verlies kun je met je smartphone bij 

benadering opzoeken waar het toestel is, zolang de 

batterij of accu het nog doet. 

-Zorg dat je hoortoestellen goed verzekerd zijn, zodat je 

bij verlies een deel van de kosten vergoed krijgt. Niet 

verzekerd? Check of je inboedelverzekering iets 

vergoedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRON: STICHTING HOORMIJ-NWS. FOTO: ANNELIES DE BRUIN. 

Een hoortoestel is een klein maar kostbaar 

apparaatje. Je trekt het gemakkelijk mee tijdens het 

afdoen van het mondkapje. Vaak sta je dan op 

straat. Afhankelijk van je gehoorverlies hoor je 

zo’n hoortoestel niet vallen. De kans is groot dat je 

het verliest zonder het te merken. De impact van 

het kwijtraken is echter enorm. Communiceren was 

al lastig met die mondkapjes op, maar zonder 

gehoorapparaten worden gesprekken echt heel 

ingewikkeld, zo niet onmogelijk. Bovendien zijn 

gehoorapparaten duur in aanschaf. Een 

inboedelverzekering geeft hier vaak geen dekking 

voor. Onlangs heeft één van de leden een 

aanvullende verzekering, de zgn. Kostbaarheden-

verzekering Schade Buitenshuis afgesloten. Deze 

verzekering kost +/- € 6,00 per maand, afhankelijk 

van de verzekeringsmaatschappij, met een 

maximaal dekkingsbedrag van € 3.000. U kunt 

hiervoor contact opnemen met uw eigen 

verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen uiteraard de 

juiste premie en het juiste dekkingsbedrag met u 

bespreken.  

Een beetje bril kost al gauw € 1.000,00 evenals één 

gehoorapparaat. Dus met andere woorden: zeker de 

moeite waard om één en ander te overwegen. 

 

https://vergrootglazen.com/product/bandje-voor-mondkap-mondmasker-haakjes-mondkapje-spanner/?no_cache=1&fbclid=IwAR0fp0uc9l2ShsBlRuSiq1V_qorNgXcubnvHz752xV5OHaPui7CYl2WaJTg
https://www.bol.com/nl/p/earbuddies-voor-mondmaskers-50-stuks/9300000001297068/?Referrer=ADVNLGOO002049-QHFDYOP7FC64C-473935816004&gclid=Cj0KCQiA7qP9BRCLARIsABDaZzhX6ueZjpqJIQS6km-bRwBmMkT-mCMsNPILGHgA7bH1m5vcs5Qw_hsaAqTbEALw_wcB
https://nvvs-site.e-captain.nl/mailing/movbkaczomovbpf/ivtkbgao
https://www.stichtinghoormij.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/houd-rekening-met-je-slechthorende-medemens-gebruik-een-doorzichtig-mondkapje
https://www.stichtinghoormij.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/houd-rekening-met-je-slechthorende-medemens-gebruik-een-doorzichtig-mondkapje
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De CoronaMelder stuurt u een bericht als u enige tijd in de buurt 

bent geweest van iemand die besmet is met het corona-virus. 

Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt doen. Dit 

verlaagt het risico dat u onbewust andere mensen in uw 

omgeving besmet. 

 

Hoe meer mensen de CoronaMelder gebruiken, des te  meer 

mensen waarmee de besmette persoon in contact is geweest op 

deze manier een waarschuwing krijgen. Dit helpt om samen het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

 

CoronaMelder herkent andere telefoons met de app. 

Via bluetooth herkent de app andere telefoons in de buurt die ook de app 

gebruiken. Als u langere tijd dicht bij een andere gebruiker bent, 

slaat uw app de willekeurige code van de andere gebruiker op. 

CoronaMelder weet niet wie of waar u bent. 

 
Blijkt een gebruiker van de app na een test besmet met coro-

na? Dan belt een GGD-medewerker met deze testuitslag.  

In dat gesprek vraagt de GGD-medewerker of de gebruiker 

anderen wil waarschuwen via de CoronaMelder. 

De gebruiker kan hier vrijwillig voor kiezen. De app van deze 

gebruiker stuurt dan de eigen willekeurige codes van de 

afgelopen dagen naar een centrale server. 

 

Melding als u mogelijk besmet bent 

Uw eigen app kijkt een paar keer per dag op de centrale server 

of er willekeurige codes staan die w app herkent. Als dat zo is, 

dan bent u in de afgelopen tijd dicht bij een persoon geweest die 

besmet is met het coronavirus. Er is dan een mogelijkheid dat u 

ook besmet bent. Daarvan krijgt u een melding. U krijgt in de 

app ook advies wat u in dat geval het beste kunt doen om te 

voorkomen dat u het virus onbewust op anderen overdraagt. 

 

KBO-PCOB begrijpt dat u vragen 

heeft over alles rondom het 

coronavirus. Of dat u er behoefte aan 

heeft om even iemand te spreken, 

omdat u zich eenzaam voelt.  

Bel dan de Ouderen-Infolijn van de 

KBO-PCOB!  

 

 
 

De Ouderen-Infolijn is bereikbaar 

van maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 tot 17.00 uur.  

Telefoon: 030-3400 600.   

De medewerkers van KBO-PCOB 

bieden u graag een luisterend oor. 

Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of 

(kleine) bijeenkomsten van de 

afdeling nog wel doorgang kunnen 

vinden. Of dat u als vrijwilliger nog 

één-op-één-contact met leden kunt 

hebben zonder risico te lopen. Of 

gewoon voor een praatje.  

 

Ook vrijwilligers van NOOM 

(Netwerk van Organisaties 

van Oudere Migranten) 
zitten aan de telefoon om ouderen 

met een migrantenachtergrond zoveel 

mogelijk in hun moedertaal te woord 

te staan. 

BRON: MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT.  

FOTO: SHUTTERSTOCK. 

  

BRON: KBO-PCOB. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

https://www.coronamelder.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/welke-techniek-gebruikt-de-corona-app
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-opent-speciale-ouderen-infolijn-voor-al-uw-vragen/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-opent-speciale-ouderen-infolijn-voor-al-uw-vragen/
https://netwerknoom.nl/
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De hoogte van de AOW per 1 januari 2021 hangt 

af van verschillende factoren. Zo wordt er geke-

ken of uw alleenstaand bent of samenwonend. 

Vervolgens gaat het er onder meer om of uw 

partner ook AOW krijgt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschil-

lende situaties en bijbehorende AOW-bedragen 

netto in uw situatie, per 1 januari 2021. Ten 

opzichte van vorig jaar gaan de meeste AOW-ers 

er enkelen tientjes per maand op vooruit. 

 

Onderstaande bedragen gelden alleen als u al 

AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd.   

Let op: de nettobedragen hangen af van het 

totale inkomen en kunnen nog enigszins 

verschillen van het AOW-bedrag dat u daad-

werkelijk ontvangt. 

 

1. Alleenstaand 

Nettobedrag met heffingskorting: 

€ 1.218,19 (zonder: € 970,21). 

Het vakantiegeld is € 74,31 bruto per maand. 

 

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW 

Nettobedrag met heffingskorting: € 832,86  

(zonder: € 663,53). Het vakantiegeld bedraagt 

€ 50,81 bruto per maand.  

 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner 

heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag 

Nettobedrag met heffingskorting: € 832,86  

(zonder: € 663,53).  

Het vakantiegeld is € 50,816 bruto per maand.  

 

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner 

heeft nog geen AOW, u krijgt volledige 

toeslag 

Nettobedrag met heffingskorting:  

€ 1.572,01 (zonder: € 1.307,68). 

Het vakantiegeld is € 100,12 bruto per maand.  

 

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner 

heeft nog geen AOW, toeslag is 10% 

verlaagd 

Nettobedrag met heffingskorting: € 1.507,60 

(zonder: € 1.243,27) 

Het vakantiegeld bedraagt € 95,19 bruto per 

maand. 

 

 

 

BRON: SVB.NL. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

https://www.plusonline.nl/pensioen/waarom-krijgen-aowers-minder-vakantiegeld
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Wat als er een andere fietser nadert 

en belt en jij hoort het slecht?  

De oplossing: monteer een fiets-

bordje met de tekst ‘SH’ achter op 

jouw fiets. Dan kan achterop ko-

mend verkeer zien dat je weinig tot 

(bijna) niets hoort. Zo ga je een stuk 

veiliger de weg op.  

Bovendien is de streep op het bord-

je gemaakt van reflecterend mate-

riaal. Zo val je ook op in het 

donker. De bordjes wordt geleverd 

zonder bevestigingsmateriaal. 

Het internationaal erkende symbool 

voor Limited Hearing hieronder en 

het Nederlandse SH-bord geven dit 

aan. 

bestel hier het bordje   

 

 

 
In het coronatijdperk is het 

moeilijker om gezellig samen 

naar een museum te gaan. 

Op museumtv.nl  staan mini-

documentaires waar u een 

virtuele rondleiding en 

beschrijvingen kunt zien van 

539 musea in Nederland. 

 

 
 

Bijvoorbeeld: 

het Fruitteeltmuseum 
in Kapelle 

 

In het museum zijn rondom de 

thema’s Bloei, Groei, Oogst en 

Snoei open opstellingen 

geplaatst. Niet alleen in de 

museumtuin, maar ook in het 

museum zijn er nu “bomen” te 

vinden. Door de interactieve 

schermen kan een bezoek een 

individuele belevenis worden. 

 

De museumtuin is op 

natuurlijke basis en is in alle 

seizoenen een lust voor het 

oog. Er is voor wie goed kijkt in 

elk seizoen wel iets te beleven.  

 

Kijk op; De museumtuin 

 
 

 

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, 

Dreef 40, 4586 AP 

Lamswaarde,  

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 

site van KBO-PCOB 

www.kbo-pcob.nl 

BRON EN FOTO’S: HULPMIDDELENWIJZER.NL BRON; MUSEUMTY EN FRUITTEELTMUSEUM.NL 

https://nvvs-site.e-captain.nl/mailing/movbkaczomovbpf/k6zvy0ls
https://nvvs-site.e-captain.nl/mailing/movbkaczomovbpf/k6zvy0ls
https://museumtv.nl/
http://www.fruitteeltmuseum.nl/museumtuin.html
http://www.fruitteeltmuseum.nl/museumtuin.html
https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:gdevijlder@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

