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In de periode dat ik lid ben van het dagelijks bestuur van KBO Zuid-Holland ben ik veel vita
le en sociaal betrokken KBO’ers tegengekomen. Samen werken aan menselijke bloei en
kwaliteit van leven van ouderen geeft veel energie.
Lid zijn van een KBO afdeling betekent, dat je lid bent van een sociaal verband met gezellig
heid en omzien naar elkaar. Het kan naast gezelligheid ook een sociaal vangnet bieden voor
mensen die ongewild eenzaam zijn of in armoede leven. Het is voor de KBO afdelingen dan
ook een grote uitdaging om midden in de lokale samenleving te staan en te weten wat er
leeft.
Lid zijn van een KBO afdeling betekent dat de belangen van ouderen behartigd worden,
zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. In Zuid-Holland zijn veel afdelingen zeer intensief
en vaak ook succesvol met lokale belangenbehartiging bezig. Er zijn helaas nog veel afdelin
gen, waarbij de lokale belangenbehartiging weinig aandacht krijgt. Het vraagt ook veel
energie, netwerken en kennis om op een effectieve manier aan lokale belangenbehartiging
te doen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van KBO Zuid Holland wil afdelingen die hier moeite
mee hebben, graag helpen. De verbinding tussen ‘gezelligheid’ en ‘belangenbehartiging’
vraagt heel wat van de afdelingsbesturen. Als DB-lid ben ik betrokken bij een besturenfusie
van drie lokale afdelingen, die door de gemeentelijke herindeling binnen dezelfde gemeen
te vallen. Door samenwerking kan er een krachtig bestuur gevormd worden, waar zowel be
stuurders inzitten die kwaliteiten hebben voor een goede belangenbehartiging als bestuur
ders met kwaliteiten om sociale activiteiten te organiseren.
Het bestuur van KBO Zuid-Holland is er om te verbinden en waar nodig mee te denken.

Janneke Wierikx
Lid Dagelijks Bestuur
KBO-Zuid-Holland
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Voorlichting
Dick Voerman

Omgaan met verlies
Nog niet zolang geleden belde To, een dame van 91 jaar. Of ik even langs wilde
komen. Haar negentigjarige man was terminaal. Als zeer betrokken KBO-er,
deelgenoot van de participatiemaatschappij, laat je dit echtpaar niet in de steek.
Het zeer gelukkige zevenenzestig jaar getrouwde echtpaar deed een dringend
beroep op mij om hen te begeleiden op de laatste reis van de doodzieke pa
tiënt.

at een geluk, dat ik
door de Unie KBO ge
schoold was rondom
het thema: ‘Omgaan
met Verlies’, want nu
kon ik mijn opgedane kennis en ervaring
heel goed gebruiken. Samen zijn we op
weg gegaan naar het naderende einde.
De parochiepriester werd uitgenodigd
om de patiënt de laatste sacramenten
toe te dienen. Deze bijzondere en intie
me gebeurtenis gaf hem rust en kracht
om afscheid te nemen van zijn geliefde
echtgenote en het leven. Niet lang daar
na ging hij in alle rust heen. Zijn echtge
note sprak huilend de bijzondere woor
den: “Ik ben zo blij dat hij geen pijn
meer heeft.”
Nu hij er niet meer was, konden we te
rugvallen op de gesprekken die we had
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den gevoerd rondom het naderende
einde en de manier waarop we het af
scheid van het leven inhoud geven.
De Unie KBO heeft ons daarin een dui
delijk handvat gegeven. In de presenta
tie rondom verlies gaat zij stap voor stap
met cursisten op weg vanaf het moment
van overlijden tot en met de begrafenis
of crematie. Wat komt er allemaal op
ons af in die periode? De cursusleider
geeft informatie over de vormgeving van
het afscheid van een dierbare De aanwe
zigen krijgen voldoende gelegenheid om
met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Het tweede gedeelte van de informatie
is vooral gericht op het rouwen. Er wordt
aandacht geschonken aan het verwerken
van verlies. Na het volgen van deze voor
lichtingsbijeenkomst biedt de Unie KBO
vijf vervolgbijeenkomsten aan. De the

ma’s zijn: kennismaking, afscheid, levens
verhaal, de reacties van de omgeving en
de kracht om verder te gaan.
Meer informatie over de bijeenkomsten
rondom rouw en verlies kunt u vinden op
de site: www.uniekbo.nl/verlies of u kunt
contact opnemen met Agnes van Bal
kom, Unie KBO Den Bosch, e-mailadres:
avbalkom@uniekbo.nl
Zij neemt dan contact op met een cur
susleider uit onze provincie.
Hoe is het met To?
Zij heeft op haar ‘eigen-wijze’ afscheid
genomen van haar man. Voor haar was
het zakelijke gedeelte achter de rug
nadat we zijn as hadden uitgestrooid in
de duinen. Ze schreef, na het verstrooien
van de as, op haar dankkaartje: Voor mij
heb ik nu het ziekteproces, het overlijden
en de uitvaart van mijn lieve man een
plek in mijn hart gegeven. Daar zal hij
ook altijd blijven. Ondanks alle verdriet
kan ik terugkijken op een intense, lieve
periode, mede dankzij u.
Nu zit ze midden in het emotionele ge
deelte van het rouwproces. Volgens de
genen die haar goed kennen, heeft zij de
dood van haar man geaccepteerd, maar
haar emoties zullen een weg moeten vin
den in de komende tijd. Voor haar is dit
geen gemakkelijke periode, maar ze
krijgt hierbij heel veel steun van haar
naaste omgeving.
Mensen die haar ontmoeten spreken vol
verwondering over de kracht waarmee
deze 91 jarige haar leven liefdevol ver
volgt.
Ik laat haar nog even niet los.

Interview
Julia Voskuil

Veilig thuis, een
goed gevoel
Er voor elkaar zijn, daar staat KBO voor. Voorlichters geven hieraan een prakti
sche invulling. Ze zijn thuis op een bepaald gebied en volgden een specifieke
cursus. Voorbeelden zijn de jaarlijkse belastingaangifte en advies over veilig
heid. Gerard Daamen is zo’n vrijwilliger. “Zodra een hulp- of adviesvraag een
van ons bereikt, komen wij zo snel mogelijk in actie. Ik heb als Veiligheidsvoor
lichter al menig bezoek afgelegd. Ook afdelingen kunnen een aanvraag indienen
als ze een bijeenkomst over veiligheid willen organiseren.”
sprek in de privésfeer. Dat dit in alle rust
gevoerd kan worden is minstens zo be
langrijk. Als voorlichter kun je die tijd
nemen.”

Met de Veiligheidsvoorlichter, in dit geval Ge
rard Daamen, wordt de woning doorgelopen
en de informatie ‘aan de keukentafel’ bespro
ken.

“Nu ouderen zo lang mogelijk in hun
eigen woning blijven, is een veilig thuis
gevoel belangrijk. Wie onzeker is over de
veiligheid in en om het huis, kan een
check aanvragen bij het hoofdkantoor
van KBO. Dat komt via de betreffende
provinciale KBO –in dit geval KBO ZuidHolland- bij een van de voorlichters te
recht. Ik kijk dan in mijn agenda en ga zo
snel mogelijk op pad. Hoewel voor een
woningcheck ook bij de wijkagent kan
worden aangeklopt, ligt de drempel bij
KBO lager. Het gaat immers om een ge

Babbeltrucs en woningcheck
De KBO Veiligheidsvoorlichters zijn in
2014 aan de slag gegaan, nadat ze in
2013 een cursus volgden. De cursus
komt aardig overeen met die voor wijk
agenten, er is hiervoor samengewerkt
met de politie. “Als bij huisbezoek niet
direct na het open doen naar mijn legiti
matiepasje wordt gevraagd, is dat met
een het eerste aandachtspunt! ‘We had
den toch een afspraak’, wordt er ge
zegd. Mijn reactie is dan: ‘maar wij ken
nen elkaar niet, het kan dus ook iemand
anders zijn. Wellicht iemand met kwade
bedoelingen’. Het is vervelend om zo
argwanend te moeten zijn, maar het kan
veel narigheid voorkomen. Misschien
hangt de sleutelbos wel in het zicht bij
een open voordeur. Dat signaleer ik met
een. Zo zijn er talrijke voorbeelden die
onveiligheid in de hand werken, maar die
je als bewoner over het hoofd ziet. En de
babbeltruc mag dan bekend zijn, maar
waarom werkt hij dan nog steeds?” Op
de checklist van Unie KBO staan de (bab
bel)trucs keurig onder elkaar, met tips
hoe te reageren. Ze worden puntsgewijs
doorgelopen en toegelicht tijdens het
bezoek en de kaart blijft achter. Handig!

Bij het checken van de woning op hangen sluitwerk en brandveiligheid wordt de
hele woning doorgelopen en komt aan
sluitend de BeveiligingsWijzer van het
Beveiligingscentrum op tafel. Daarin zijn
alle geteste en goedgekeurde voorzie
ningen afgebeeld, waaronder een kier
standhouder. “Dat is een van de belang
rijkste ‘eerste voorzieningen’. Ik breng
een voorbeeld mee voor de bewoners
om te (laten) monteren. Bij de check pas
seren alle mogelijke aanpassingen de
revue, de keus is aan de bewoner.” Laat
Veilig Thuis geen loze kreet zijn, KBO
biedt een helpende hand.

Tips en mogelijkheden
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Onderscheidingen t/m 1e helft 2015

Bondsonderscheidingen
De bondsonderscheiding werd tot en met de eerste helft van
2015 toegekend aan:
DAG VAN UITREIKING:
17 december

mw. C.J. Langeslag-Flamm

KBO afdeling Ridderkerk

12 maart

de heer J.C.L. van Vree

KBO afdeling Kwintsheul

19 maart

mevrouw J.P. Smit

KBO afdeling Rotterdam

GOUDEN BONDSONDERSCHEIDING
Op 26 mei 2015 is tijdens de Algemene Vergadering de gouden bondshanger uitge
reikt aan mevrouw E.A.M. Daamen-Graumans, aftredend secretaris KBO Zuid-Hol
land.
VRIJWILLIGER GEZOCHT
Ter ondersteuning en/of vervanging bij afwezigheid van de huidige vrijwilliger zoekt
KBO Zuid-Holland iemand die bekend is met het werken met het Windows bestu
ringssysteem (7 of 8) en met het opzetten van en/of werken in een thuisnetwerk via
een NAS-server. Bij voorkeur iemand die in of in de omgeving van Bergschenhoek
woont.

Aan de uitgave van dit katern werkten
mee:
Janneke Wierikx
Gerard Daamen
Dick Voerman
Ton Thuis
Harry Westerik
Julia Voskuil
Annelien den Boer

Op stap

Kwekerijen en pluktuinen, de zomer op
z’n best
Petunia’s, afrikaantjes, stokrozen en zon
nebloemen, iedereen kent deze vrolijke
eenjarige zomerbloemen. Met nog ande
re soorten kun je ze zelf zaaien (tot 21
juni, voor late bloei), maar (bijzondere)
planten kopen is zeker zo aantrekkelijk.
Vooral op een gespecialiseerde kwekerij
met rechtstreekse verkoop zoals ‘De
Werkplaats’ (Festina Lente tuin) in Kat
wijk. Zelfs hartje zomer is hier nog volop
keus en bovendien is dan de pluktuin
open. Gewapend met een bloemen
schaartje mogen klanten zelf een tuin
boeket oogsten. In Aalsmeer is kwekerij
‘Morning Glory’ te vinden. Hier zijn weer
heel andere soorten te koop, stuk voor
stuk het neusje van de zalm. Op zulke
kleinschalige kwekerijen is het heerlijk
grasduinen, ambachtelijkheid staat er
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hoog in het vaandel. Zaaien, stekken en
opkweken is voor deze kwekers hun lust
en hun leven en ze zijn altijd op zoek
naar exclusieve soorten. Vakkennis en er
varing delen ze graag, bijvoorbeeld in de
vorm van workshops. Het maken van
mooie combinaties in potten, bakken,
(hang)manden en tuinen kan immers ie
dereen leren. Veel zomerbloemen blijken
ook langer mee te gaan dan één zomer
seizoen. En… zelfs op 8-hoog kun je ge
nieten van geurende Lathyrus! Van deze
unieke groep planten is een feestelijk
boek verschenen, boordevol inspireren
de toepassingen en praktische tips: EEN
JARIGEN & CO (ISBN 9789462500150,
176 pagina’s, € 19,95). De zomer op z’n
best in 476 foto's!
www.festinalentetuin.nl
www.kwekerijmorningglory.nl

