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Agenda:
Hieronder vindt u de agenda voor 2020, waarin u kunt zien op welke datum
een een themamiddag is gepland. U kunt deze dan in uw eigen agenda
noteren, het aanvangsuur blijft voor iedere themamiddag gelijk, 14.00 uur, in
de Kwikstaart aan de Nagelenburgsingel. Is er een gewijzigd aanvangsuur of
dag, dan staat dit vermeld bij de geplande activiteit.
18 augustus - Themamiddag - deze gaat niet door in verband met de corona
pandemie
15 september - gezellige middag hiervoor wachten we voorlopig nog even
mee tot er eventueel nieuwe richtlijnen
komen. Dit geldt eveneens voor de
activiteiten die hierna vermeld worden.
03 oktober - Dag van de ouderen, ook deze gaat niet door, maar als het
weer kan wordt er toch nog een bijeenkomst in Souburg georganiseerd. We
houden u op de hoogte.
20 oktober - Themamiddag
17 november - Najaarsvergadering (alleen voor leden)
26 november - inschrijven voor de kerstmiddag van 14.00 - 15.00 uur.
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19 december - Kerstmiddag, deze is op zaterdag zaal open 11.00 uur.
2021:
5 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst met muziek van Ad Schipper met liedjes
van toen en Zeeuwse liedjes.
16 februari - Themamiddag
!6 maart - Voorjaarsvergadering (alleen voor leden)
27 april - Koningsdag
18 mei - Themamiddag

Overleden:
Op 17 juni is Marie Prins overleden. Zij was ongeveer 20 jaar secretaris en
erelid van de AMBO afdeling Soubrg/Ritthem en heeft dit bijzonder adequaat
gedaan. Waren er problemen van welke aard dan ook dan ging ze daar
achteraan en stopte niet voordat ze een bevredigend antwoord had
gekregen.

Senioren Vereniging Souburg en omstreken

Hierbij ontvangt u het eerste
magazine van Senioren
Vereniging Souburg en
Omstreken (SVSeO). Deze
komt in plaats van de
nieuwsbrieven die hiervoor
ontvangen heeft. Al tijden zijn
we niet blij met het verschil in
nieuwsbrieven de digitale die naar de leden
gaat met een pc, en het A4tje dat naar de
leden gaat die niet beschikken over een pc. De
informatie op het A4tje was uiterst beperkt,
terwijl de digitale veel meer informatie kon
bevatten. Toen we dan ook een aanbieding
kregen om een magazine uit te geven waren
we het gelijk met elkaar eens hier over na te
denken. Want, en dat was ook het
voornaamste punt, dan krijgen alle leden
dezelfde informatie. Daar hebben we toch nog
een aantal keren over vergaderd en informatie
opgevraagd en verschillende keren telefonisch
contact op genomen. En dan hebben we de
beslissing genomen om het toch te gaan doen,
mede omdat we het belangrijk vinden dat ieder
lid dezelfde informatie krijgt. Hiermee hopen
we ook de onderlinge band met elkaar te
verstevigen.

Zo langzamerhand ziet het er naar uit, dat we
steeds meer vrijheid krijgen. Dat voelt weer
wat aangenamer, want alleen maar uit het
raam naar buiten kijken wordt je ook niet vrolijk
van. Als de zon volop schijnt is dat nog om aan
te zien, maar als het regent heb je het wel
even gehad. Wel jammer is het dat we nog
geen uitzicht hebben op het doorgaan van
onze activiteiten, de eerste twee
themamiddagen gaan al niet door en onze
hoop is klein beetje gevestigd op de gezellige
middag in september, maar ook daar hebben
we een hard hoofd in.
We houden ons een beetje vast op het
doorgaan van de kerstmiddag en wellicht de
nieuwjaarsbijeenkomst. Maar om anderhalve
meter afstand te houden in de Kwikstaart, dan
kan je niet veel leden ontvangen dat is dan ook
geen optie. we gaan geen onderscheidt maken
van, u mag wel komen en u weer niet, dat zien
we niet zitten. Alle berichtgeving die je ontving
ging over corona iedere dag opnieuw de
kranten stonden er vol mee en anders nieuws
was er bijna niet, ook daar werd je niet blij van.
Maar gelukkig we mogen weer wat meer als
we de anderhalve meter maar in de gaten
houden en dat is al niet makkelijk. Als we onze
activiteiten weer kunnen en mogen opstarten
hoort u dit wel van ons en dat zal dan
waarschijnlijk gaan in een extra nieuwsbrief. Ik
wens u in ieder geval veel sterkte, geluk en blijf
vooral gezond en let een beetje op elkaar.

Augustus - September

Bericht Centraal Administratie Kantoor over
eigen bijdrage
Mensen die hulp
en/of
ondersteuning
krijgen vanuit de
Wet
maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), betalen een eigen
bijdrage. Deze eigen bijdrage is in 2020
axi aal € 9,- per maand.
Technisch probleem:
Door een technisch probleem in de systemen
van het Centraal Administratiekantoor
Kantoor (CAK), heeft nog niet iedereen
facturen voor de eigen bijdrage ontvangen.
Het CAK doet er alles aan om de Wmo-klanten
zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te
sturen.
De komende maanden versturen zij klanten
die van de Wmo gebruik maken, stap voor
stap de facturen.
2 maanden geen rekening:
Door de landelijke coronamaatregelen is veel
Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd.
Om deze reden heeft de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten
de eigen bijdrage voor de maanden april en
mei 2020 niet in rekening te brengen.
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal
voor
aa de (€ 9 ,-).
Uitzondering:
De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die
wonen in een instelling voor beschermd
wonen of voor opvang. Voor deze
voorzieningen loopt de hulp en/of
ondersteuning namelijk door.
Betalingsregeling:
Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en
leg alvast € 9,- per maand opzij.
Het is altijd mogelijk om kosteloos een
betalingsregeling met het CAK af te spreken.
Dit om betalingsproblemen te voorkomen.
Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra
zij facturen ontvangen. Informatie hierover
vindt u op de factuur.
Meer informatie:
Meer informatie over de Wmo 2020 vindt u
op de website van het CAK. Daar ziet u ook de
antwoorden op de meest gestelde vragen over
dit onderwerp.
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Indien onbestelbaar retour: G. Wortman, Diezestraat 36, 4388 SK Oost-Souburg

Eindelijk is hij in de testfase beland: de
Nederlandse corona-app. Vanaf 8 juli
wordt hij getest door enkele
honderden proefpersonen in
Twente. Hoe werkt die app?
RTL Nieuws-techjournalist
Daniël Verlaan heeft hem
geprobeerd.
1.
Wat doet die app nou eigenlijk?
Via Bluetooth checkt de app bij
wie je in de buurt bent geweest. Dit werkt alleen als
jullie allebei de app hebben. Dankzij Bluetooth ziet de
app hoe lang en hoe dicht je bij andere mensen bent
geweest. Doel is de GGD ‘s te helpe o te zie
et
wie corona-patiënten in contact zijn geweest. Mensen
kunnen via de app worden gewaarschuwd.
2. Hoe werkt het?
De app gooit eigenlijk constant 'digitale dobbelstenen'
en de uitslag wordt uitgewisseld met andere telefoons.
Zo wordt de app anoniem gehouden: het ministerie ziet
alleen willekeurige nummers die de contactmomenten
uitbeelden.
Ben je ziek, dan kun je zelf melden dat je corona hebt.
Vervolgens kun je jouw dobbelstenen sturen naar een
centrale server, en die server stuurt het weer door naar
alle gebruikers van de app. Er wordt lokaal gekeken met
wie van die mensen je contact hebt gehad. De mensen
bij wie je meer dan 10 minuten in de buurt bent
geweest, krijgen een anonieme melding in hun app te
zien, en het aanbod een test aan te vragen. De GGD
bevestigt de besmetting met een unieke code die je in
de app vindt, om te voorkomen dat mensen
nepbesmettingen verspreiden.
3. Wat als je hem installeert?
CoronaMelder zegt dat je naam of andere
persoonsgegevens niet worden bewaard en ook je
locatiegegevens worden niet opgeslagen. Daarna wordt
gevraagd of je bluetooth wil inschakelen en de nieuwe
bluetooth-technologie van Apple en Google wil
gebruiken. Daarna is de app actief en draait hij op de
achtergrond in je telefoon.
4. Hoe privacy vriendelijk is de app?
CoronaMelder heeft toegang tot jouw bluetoothverbinding en slaat alleen de uitkomst van die digitale
dobbelstenen lokaal op jouw toestel op. Als je met
corona besmet bent, kun je er dus zelf voor kiezen om
jouw dobbelstenen naar de server te uploaden. In
theorie is het allemaal anoniem. Op de iPhone, althans.
Bij Android-toestellen heeft CoronaMelder wél toegang
tot de locatie nodig. Dat is nodig omdat apps die via
bluetooth naar andere apparaten scannen van Android
ook toegang tot de locatie moeten vragen. Dat doet

CoronaMelder niet, maar die melding krijg je wel te
zien.
Er is nog een probleem. Een telefoon heeft een naar het
apparaat herleidbaar internetadres, ook wel een IPadres genoemd. En internetproviders zouden kunnen
wél zien wie zijn dobbelstenen naar de server stuurt.
Om internetproviders te foppen, stuurt de app soms
nepdobbelstenen. Op die manier weten zij niet wie er
daadwerkelijk besmet is. Daarnaast worden IP-adressen
bij aankomst van de server direct gefilterd en
weggegooid, zo zei Ivo Jansch, de techneut die
verantwoordelijk is voor de technische achterkant van
de app, eerder tegen RTL Nieuws.
5. Is de app een energievreter?
Naar schatting wordt 3 tot 6 procent van je batterij
verbruikt. Maar het is ook afhankelijk van welk toestel
je hebt natuurlijk.
6. Waarom zijn er nationale apps, maar geen app van
de EU?
Ieder land wilde zijn eigen plan trekken. De
Nederlandse CoronaMelder kan in sommige andere
Europese landen samenwerken met andere coronaapps. De uitwisseling van die digitale dobbelstenen
werkt alleen als de app voor hetzelfde privacy
vriendelijke anonieme model kiest, zoals de apps in
Duitsland en Italië.
Frankrijk heeft een heel andere app en die werkt dus in
samen met de Nederlandse.
7. Wanneer wordt de app voor het hele volk
beschikbaar gesteld?
Op 15 juli besluit het kabinet of CoronaMelder landelijk
wordt uitgerold en voor iedereen te downloaden is.
Bron: TL Nieuws

Taalhumor:

Maar dan komen we in een furieuze cirkel terecht.
Wat loopt dat meisje toch bouwvallig.
Na die val moest zijn arm in een nutella.
Je kunt het geloven of niet: ik stond gewoon triplex.
Ik noem de namen in diabetische volgorde.
Mijn moeder ligt in het ziekenhuis met een lelijke
frituur.

