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Zeeland en
Zuid-Holland
In dit katern zoeken de Zeeuwen elkaar op voor samenwerking,
voorzitter Ton Thuis van KBO Zuid-Holland beantwoordt vragen
over het nieuwe werkplan, vrijwilligers van KBO Terhole vertellen
wat hen drijft, en de Studiekring 50+: daar word je wijzer van!
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DE ZEEUWEN ZOEKEN ELKAAR

‘We willen
graag verder
met elkaar’

Overal in het land ontstaat
samenwerking tussen KBOen PCOB-afdelingen. In de
ene gemeente gaat het vlotter
dan in de andere. We nemen
Zeeland onder de loep.
SAMENWERKEN
In Zeeland bezochten afdelingsbesturen
al langer elkaars jaarvergadering, om
zich te presenteren aan elkaar en te weten wat er speelt binnen de organisaties.
Dat bevalt van beide kanten goed. Ook
worden leden in de gelegenheid gesteld
elkaars sociale activiteiten te bezoeken:
lezingen, fietstochten, excursies. En er
zijn plannen voor méér samenwerking.

HOBBELS
Maar natuurlijk zijn er ook hobbels
op de weg. ‘Op plaatsen waar een
KBO-afdeling is, is er niet altijd ook een
PCOB-afdeling en andersom. Daardoor
merken sommige leden op lokaal niveau
nauwelijks iets van de lokale samenwerking’, vertelt Wim Jansen, voorzitter van
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samen op het gebied van collectieve belangenbehartiging, al is de ene afdeling
daar actiever in dan de andere. Wim Jansen: ‘Sommige afdelingen houden zich
daar simpelweg niet mee bezig. Zij doen
wel aan individuele belangenbehartiging,
zoals hulp bij belastingaangifte, maar
houden zich nauwelijks bezig met zaken
op gemeentelijk niveau, zoals huisvesting, gezondheid of mobiliteit.’

PLANMATIG GROEIEN
KBO Zeeland heeft plannen om de belangenbehartiging professioneler aan te
pakken in de provincie en wil de PCOB

daar graag bij betrekken.
‘We onderzoeken of we er een project
van kunnen maken onder leiding
van een betaalde kracht’, zegt Wim
Jansen. ‘We gaan met de PCOB in
gesprek om te kijken of we dit samen
kunnen doen.’ Daarnaast wil KBO
Zeeland graag met PCOB samen een
jaarplan ontwikkelen. Jansen: ‘Op die
manier komen we niet met ad-hocplannen, maar groeien we planmatig
naar elkaar toe tot we uiteindelijk
een gezamenlijke seniorenorganisatie
vormen.’

’Otatur rem.
Ilit il mo odi
te et offici
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KBO Zeeland.
‘Bij afdelingen die vooroplopen en
gezamenlijk activiteiten organiseren, is
de fysieke ruimte soms een praktisch
probleem’, weet Lies Elshout, regiocoördinator van PCOB. ‘Op sommige
plekken is de ruimte overvol en zullen
we op den duur op zoek moeten naar een
andere locatie.’

DE WIL IS ER
Daarnaast zijn er de cultuurverschillen:
daar waar KBO-bijeenkomsten beginnen met een overdenking of een gedicht,
opent PCOB vaak met een Bijbeltekst,
een gebed of het zingen van een lied.
Wat dat betreft zullen de afdelingen aan
elkaar moeten wennen. Maar de wil om
met elkaar samen te werken is er, van
beide kanten. ‘We willen graag verder
met elkaar’, bevestigt Elshout. ‘We moeten alleen nog kijken hoe we dat precies
gestalte willen geven, op zo’n manier dat
de leden meegroeien in het proces.’

BELANGEN BEHARTIGEN
In Zeeland werkten de KBO en PCOB al
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KBO TERHOLE

‘Onze’
vrijwilligers
Terhole is een kleine, actieve gemeenschap ten noorden van Hulst
(Zeeuws-Vlaanderen) met 523 inwoners. Daar maakt ook de KBOafdeling Terhole deel van uit. Een
gezellige club met veel drukbezochte activiteiten, georganiseerd door
vele vrijwilligers.

GERARD ARENS,
VOORZITTER:

‘Ik wil zinvol bezig zijn’
‘Ik ben geboren in 1949. Vanaf 1994
woon ik met veel plezier op Terhole.
Ik ben eigenlijk altijd wel betrokken
geweest bij het verenigingsleven in

diverse bestuursfuncties. In 2014 ben
ik gestopt met werken en lid geworden van de KBO Terhole om een potje
te kaarten. In 2016 werd ik voorzitter.
Samen met de andere bestuursleden
en vrijwilligers organiseer ik de kersten paasviering, de reizen, de jaarlijkse
barbecue en de maandelijkse bingo
en draai ik soms bardiensten. Mijn
echtgenote is ook bestuurslid. Zij runt
de kantine tijdens de activiteiten. Ik
ben ervan overtuigd dat de KBO zich
ten volle inzet voor de senioren en
hen op allerlei fronten ondersteunt.
Als vrijwilliger kunnen we ons steentje
daaraan bijdragen en zinvol bezig zijn
voor de vereniging.’

ROOS HOEFEIJZERSSPONSELEE, BESTUURSLID

’Omgaan met mensen
vind ik zo leuk’
‘Ik ben 71 jaar en opgegroeid op
Terhole. Ik ben lid sinds 2006 en
bestuurslid sinds april 2017. Ik help bij
de voorbereiding van de maandelijkse
bingo. We doen samen de wekelijkse
kaarting voor de dames. Verder ben
ik aanspreekpunt voor de wekelijkse
gym voor ouderen, waar ik zelf ook
aan deelneem. Mijn man vindt het prima dat ik dit doe. Hij is zelf penningmeester. Dat de bevolking van Terhole
vergrijst, is een voordeel voor KBO.
Maar het is jammer dat hierdoor de
school en de kerk zijn verdwenen. Het
is ook moeilijk voor andere verenigingen die moeten bestaan van jongere
mensen. Ik ben hier vrijwilliger omdat
ik het omgaan met mensen in de KBO
zo leuk vind.’

FERRIE HILLAERT,
SECRETARIS

‘Ik ben er dagelijks druk mee’

V.l.n.r.
Ferrie Hillaert, Roos Hoefeijzers-Sponselee, Gerard Arens.
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‘Ik ben geboren in 1950 en opgegroeid in de vestigingstad Hulst. In
2010 ben ik lid geworden van KBO
en sinds 2013 secretaris. Ik ben er
dagelijks mee bezig, op de computer,
via de telefoon, of op vergaderingen.
Ik verdeel en bezorg ook Nestor (nu
WijSr), hou kaartuitslagen bij en organiseer reizen. Mijn vrouw begint het
te accepteren, maar vindt wel dat ik
er te veel tijd aan besteed. Ik kan niet
zeggen dat mijn katholieke opvoeding een rol speelt bij mijn keuze voor
vrijwilligerswerk. Ik doe het omdat
een ander het niet doet en omdat ik
het leuk vind.’

Wat
hangt
er aan
mijn
fiets?

Dat dacht ik toen ik in het voorjaar vernam dat de samenwerking tussen onze hospitalen toch geen hoogtepunt zou bereiken. De Noordelijke samenwerking met Rotterdam en
de Zuid-Zeeuwse hang naar Gent zouden de redenen zijn.
Maar is hier wellicht sprake van de eilandblindheid, waar ik
in juni op wees in ‘Tunnelen maar’?
Een jaar geleden schreef ik dat ik, als ik niet in Michieltjes
hospitaal in Vlissingen terechtkan, graag in een ZeeuwsVlaams bedje beter wil worden. Mijn beide ouders zijn geboren
in het westelijke landsdeel ‘van Hulst tot aan Cadzand’ en van
de Rijcke afkomst. Bij mijn moeder bewoonden ze met achttien
kinderen het ‘Hof Ydewalle’ in Eede. Wel van één vader en
twee moeders.
‘Hogere’ dames en heren beslissen ‘zo maar’ of na ‘lang en
voedzaam’ vergaderen dat wij Zeeuwen niet in elkaars
landsdeel beter mogen worden. De Noordelijken moeten maar
naar Rotterdam en de Zuidelijken naar Gent, Brugge of
Antwerpen. Die hebben tenminste nog keuze.
Dus mag ik niet in Terneuzen beteren en mijn verre neef of
nicht uit d’Ee, Heille, Aardenburg of Draaibrug niet in Goes.
En dat omdat we aan vreemde overheersing zijn overgeleverd,
terwijl er in het Zeeuwse volkslied staat geschreven ‘wij
dulden hier geen vreemde hand, die over ons regeren zou’
en zo nog enkele nationalistische regels meer.
Zeeland is een vijf-sterrenfietsland, maar wat we nu aan
onze fiets hebben hangen, is onbegrijpelijk. En dat in een
verenigd Europa, waar wij als kind ooit van droomden.
Van harte beterschap.
AUGUSTINUS

HANS VAN MULLEKOM

Softwarespreekuur
voor ledenadministrateurs
In oktober starten we met
een spreekuur, speciaal voor
ledenadministrateurs die het
softwarepakket KBO-leden
gebruiken. Met dit pakket, dat
sinds drie jaar in gebruik is,
loggen ze in op een centrale
computer en is het bijhouden
van de ledenadministratie een
stuk eenvoudiger geworden.
Van de 53 afdelingen van KBO Zuid-Holland maken maar liefst vijftig er inmiddels
gebruik van.
Via jaarlijkse bijscholingscursussen
worden de ledenadministrateurs geïnformeerd en bijgepraat over de mogelijkheden van het programma. Doen zich af en
toe toch nog problemen voor, dan worden deze geregistreerd op ons kantoor
in Bergschenhoek en doorgegeven aan
ondersteuners. Zij helpen dan telefonisch
of soms op locatie bij het zoeken naar
een oplossing.
Omdat dit vaak toch aanzienlijk wat tijd
vraagt van de vrijwilligers, is nu besloten
enkele malen per jaar een spreekuur in
te stellen op ons kantoor, te beginnen in
oktober. Geïnteresseerde ledenadministrateurs kunnen zich daarvoor aanmelden. Met deze service hopen wij onze
afdelingen effectief te helpen.

WijSr-Zeeland-Zuid Holland oktober 2017

51

ZUID-HOLLAND

ZUID-HOLLAND

TEKST EN FOTO: JULIA VOSKUIL

TEKST: PAUL CLABBERS

Studiekring
50+ leuk en
leerzaam!
‘Ik zit op een Studiekring 50+. Is dat misschien ook iets voor jou? Je steekt veel van
elkaar op en het is ook nog gezellig. Om de
week komen we een ochtend bij elkaar en
bespreken een vooraf gekozen onderwerp
waarin wij ons verdiept hebben, variërend
van kunstmatige intelligentie tot weidevogels en prettig ouder worden. Vaak gaat
er een wereld voor je open. Iedereen kan
meedoen, je wordt er wijzer van!’
Het is zomaar een gesprek tussen vrienden, maar het raakt precies de kern van
een Studiekring 50+. Het idee komt uit
Denemarken en Els Looije-Smoolenaars
hoorde er eind jaren tachtig over. Ze was
na een jarenlang verblijf in het buitenland
in Gouda komen wonen en was vanuit
haar sociaal-maatschappelijke achtergrond direct geïnteresseerd. ‘In een Deens
revalidatiecentrum werd bij de bewoners
vastgesteld dat het stimuleren van een
actieve geest ook fysiek vooruitgang oplevert. De Volksuniversiteit bracht het fenomeen naar ons land en 25 jaar geleden
richtte ik in Gouda de eerste Studiekring
50+ op.’

FIJN CONTACT VOOR
NIEUWKOMER
Toen Els verhuisde naar Houten was
daar geen studiekring voor senioren. ‘Als
nieuwkomer in een gemeenschap is het
een fijne manier om in contact te komen
met mensen die ook geestelijk actief
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VIER VRAGEN AAN VOORZITTER TON THUIS

Aan de slag met
werkplan 2018-2019
willen blijven. Aan de oprichting zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Een voor iedereen goed toegankelijke locatie
bijvoorbeeld. Die vonden Nora Bakker en ik begin 2016 en zo
konden we de Studiekring 50+ Houten starten. Sindsdien komen
we in blokken van acht ochtendbijeenkomsten met negen deelnemers bij elkaar. Mochten we groeien, dan richten we bij vijftien
deelnemers een tweede kring op.’

‘Adi dolo mo quid undae
pedi is aut et eos at arum’
LANDELIJK PLATFORM
Sinds kort is Els ook betrokken bij het landelijk platform Studiekringen 50+. ‘Met dit initiatief, ontstaan uit diverse studiekringen in Gelderland en ondersteund door de provincie, willen
we landelijk bekend worden.’ In Gelderland is Kees Penninx, die
zich Met ActivAge met onderzoek, training en advies op de derde levensfase richt, een gedreven ambassadeur voor studiekringen. In Waddinxveen was het KBO‘er Harry Westerik die een
succesvolle studiekring oprichtte. Niet zozeer als KBO-lid, maar
hij beveelt het de afdelingen warm aan. ‘Als zij het voortouw nemen, kunnen zij zich profileren en mogelijk ook een jongere doelgroep interesseren.’ Els: ‘Verbinding met een grote organisatie
zoals KBO-PCOB, landelijk en op afdelingsniveau, is bijzonder
waardevol. Senioren hebben met hun kennis en levenservaring
zo veel te bieden.’
Meer info: www.studiekringen50plus.nl

Het bondsbestuur van KBO Zuid-Holland geeft met het werkplan 2018-2019
concrete invulling aan activiteiten die
bijdragen aan de collectieve en individuele belangenbehartiging van senioren in deze regio. Ton Thuis, voorzitter
van KBO Zuid-Holland, licht aan de
hand van vier vragen de belangrijkste
actiepunten toe.

WELK ACTIEPUNT STAAT BIJ
JOU BOVENAAN?
‘De inzet van ouderenadviseurs bij cliëntondersteuning. Die gaan we de komende tijd sterk stimuleren via projecten.
Daartoe gaat een projectcoördinator met
een team aan de slag, in samenwerking
met alle betrokkenen in Zuid-Holland.
Eerst brengen we de huidige invulling
van cliëntondersteuning in kaart en daarna bekijken we welke impulsen nodig
zijn. Denk daarbij aan een vernieuwd
trainingsprogramma, met onderdelen
zoals praktisch faciliteren van ouderenadviseurs en samenwerkingsafspraken
met netwerkpartners in het sociaal domein. Ook promotie geven we aandacht,
met het doel (nieuwe) leden enthousiast
te maken voor het werk van de cliëntondersteuner. We willen bereiken dat
binnen elke afdeling één of meer ondersteuners actief zijn. Ze adviseren en
helpen ouderen zo zelfredzaam mogelijk
te zijn met de zorg en ondersteuning die
nodig is.’

HOE STAAT HET MET LOKALE
BELANGENBEHARTIGING?

VERANDERT HET OVERLEG MET
DE KBO-AFDELINGEN?

‘Recent hebben we het project Samen
voor lokale belangenbehartiging uitgevoerd. Het resultaat is dat veel afdelingen
een analyse hebben gemaakt van hun
situatie. Aan de hand van de sterke en
zwakke punten hebben ze plannen gemaakt met gewenste acties, prioriteiten
en mogelijke samenwerkingsverbanden
met partners. Het project is afgesloten,
en nu zijn de afdelingen aan zet om hun
plannen te realiseren. Als het nodig is,
kunnen ze rekenen op hulp van KBO
Zuid-Holland.’

‘In 2017 is in plaats van het bestuurlijk
vooroverleg een penningmeestersoverleg én een voorzittersoverleg gehouden.
Na evaluatie is besloten het gezamenlijke
bestuurlijk vooroverleg opnieuw in te
voeren. Dit vooroverleg met de afdelingen – voorafgaand aan de algemene
vergadering – willen we gebruiken
om de standpunten en wensen van de
afdelingen te bespreken. Uiteraard is er
ook aandacht voor de conceptbegroting
en het concept financieel jaarverslag van
KBO Zuid-Holland.’

HOE IS DE INBRENG IN LEDENRADEN VAN UNIE KBO EN KBOPCOB?
’We willen het zo organiseren, dat we
het bondsbestuur kunnen consulteren
over onderwerpen die op de agenda
staan van de ledenraden van Unie KBO
en KBO-PCOB. Dit vraagt om een betere
afstemming in de planning van de vergaderingen van het bestuur en die van de
landelijke ledenraden. Per 2018 pakken
we dit op.’

‘La sit exerup

tatum sailipit
ero voloreiciis et
et reruntumen
di aligendi optis
num rest fugiati
usomnis’
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Bloemen om
van te smullen
Weleens de bloemblaadjes van
goudsbloemen gebruikt om aardappelpuree te kleuren? Of een toetje
versierd met viooltjes, rozenblaadjes of begoniabloemen? Eetbare
bloemen zijn voor gerechten als de
kers op de taart. Verrassend, mooi,
lekker en nog gezond ook.
Dat ze gezond zijn, heeft wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Pisa in 2016 aangetoond.
Vooral sterk gekleurde bloemen hebben goede papieren. De pigmentatie
van bijvoorbeeld een viooltje, hanggeranium en duizendschoon beschermt tegen zogeheten vrije radicalen (agressieve stoffen). Wat smaak
betreft scoren Oost-Indische kers
en leverbalsem (Ageratum) goed. En
ook een roze begoniabloem met de
‘bite’ van zuurtjes is gewoon lekker.
Net als het saffraanachtige aroma
van goudsbloem. En nog betaalbaar
ook. Lavendel, goudsbloem en rozen
laten zich eenvoudig drogen, aan de
lucht of op een lage temperatuur in
de oven. Zo kun je zelfs in de donkere maanden gerechten of drankjes
een vleugje zomer geven.

WILDPLUKKEN
Eind april verschijnen ‘wolken’ gele

bloempjes, pittig van smaak. Mooi en
lekker over de sla. Als in mei bermen
en natuurgebieden geel kleuren van
koolzaad en mosterd, kun je daarvoor ook hun bloempjes gebruiken.
Anders dan in ons omringende
landen zit (wild)plukken niet in onze
cultuur en ontbreekt het aan kennis.
Maar dat is aan het veranderen, nu
chef-koks het voortouw nemen voor
hun culinaire creaties. Zelf eetbare
zomerbloemen kweken kan ook. Gebruik biologisch zaad, dat is vrij van
ongewenste stoffen. Verantwoord
wildplukken kun je leren tijdens
excursies via het Wildplukkers Gilde
Nederland. Veiligheid (weet wat je
eet!) en respect voor de natuur staan
voorop.

DE SMAAK VAN BLOEMEN
Voor tuinliefhebbers en lekkerbekken
verschijnt eind september het boek
‘De smaak van bloemen’. Praktisch en
inspirerend. In ruim veertig plantbeschrijvingen worden tuinsoorten zoals
hosta’s, tuingeraniums en daglelies
voorgesteld, maar ook paardenbloemen en vlierbloesem. Uit interviews
en recepten spreekt de passie van
gerenommeerde chef-koks, kwekers
en wildplukkers. Alle zintuigen komen
aan bod, proef de natuur!

Gerechten met een vleugje zomer
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TWAALF LEKKERE
BLOEMEN
1 Ageratum, leverbalsem
2 Antirrhinum, leeuwenbekje
3 Begonia, struikbegonia
4 Borago, komkommerkruid
5 Calendula, goudsbloem
6 Dianthus barbatus,
duizendschoon
7 Fuchsia, bellenplant
8 Pelargonium peltatum,
hanggeranium
9 Petunia, petunia
10 Tagetes, afrikaan(tje)
11 Tropaeolum,
Oost-Indische kers
12 Viola, (tuin)viooltje

