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KBO afd. Schouwen-Duiveland             
Jaargang 14, november 2021 
 

 
 
 

Spreuk van de maand  

Als je van het ouder worden 
kunt genieten, 

blijf je jong van geest. 
                                    Arie Onderdelinden                                
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In herinnering  
In oktober moesten we afscheid  

nemen van mevr. ML Boonman-Rijk. 

Jarenlang bezorgde zij de Magazines  

en de Blik op de Regio in Oosterland. 

We wensen familie en vrienden  

veel troost en sterkte. 

    
 

 
 

Een hartelijk welkom aan drie nieuwe leden:  

Dhr. F. Hilgers uit Zierikzee; 

uit Ellemeet: Dhr. Kurvers en  

mevr. G. v.d. Velde-Sevenhuijsen. 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten 

 
 

Beste Leden.  
Als penningmeester ben ik 

ontzettend blij dat al ruim 200 

leden het machtigingsformulier 

hebben geretourneerd en hebben 

ingestemd met het automatisch  

laten incasseren van de contributie. Ruim 200 is 

al heel wat, doch met het aantal leden van ruim 

350 mis ik er toch ook nogal wat. Het kan 

natuurlijk zijn dat nog niet iedereen er aan 

toegekomen is het formulier te ondertekenen  

of het misschien terzijde heeft geschoven om  

het op een later tijdstip naar ons op te sturen. 

Hierbij doe ik een beroep op diegenen die tot 

eerder genoemde categorieën behoren, het 

machtigingsformulier alsnog te tekenen en mij 

toe te zenden. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Goedegebuure, penningmeester  

 

 

 

 

AGENDA  
26-10: Magazine KBO-PCOB 

27-10: Reis naar Leiden 

29-10: Klaverjassen                               13.30u 

02-11: Koffieochtend  Zierikzee     09.30u 

03-11: Maaltijd en koersbal Br’haven   12.00u 

17-11: Inloopmiddag       14.00u 

19-11: Klaverjassen                  19.30u 

30-11: Magazine KBO-PCOB 

01-12: Maaltijd en koersbal Br’haven   12.00u 

07-12: Koffieochtend Zierikzee             09.30u 

21-01: Winterse stamppotavond 
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Wandeling 23 september: Oranjezon 

Het was ideaal nazomerweer om te wandelen:  

ca 22 C˚, een aangenaam zonnetje en niet te veel 

wind. Met 8 personen gingen we van start vanaf 

de parkeerplaats Kon. Emmaweg 22. In de heg 

bloeide nog de witte rimpelroos met zijn 

heerlijke rozengeur vlak naast een wat verdekt 

opgesteld paverpolbeeld. Na betaald te hebben 

voor toegang bij het begin van het Natuurgebied 

van het Zeeuwse Landschap konden we kiezen; 

we namen de bloemenroute van 4,5km, maar die 

viel toch langer uit dan gedacht. We wandelden 

over grazige, vlakke duin- en weidelandschap-

pen. Al bij het passeren van het hek zagen én 

roken we de watermunt die in de vochtige grond 

stond, vlak bij het door riet omgeven sluisje.  

Een zwart-rode Atalanta-vlinder fladderde 

ongehinderd langs het water. Overal in de 

heggen en struiken waren bessen te vinden: in de 

bijna ontbladerde meidoorns hingen vuurrode 

bessen in de zon te pronken; zo ook de rozenbot-

tels van de hondsroos, duinroos en de egelantier. 

De ene wat roder, de ander  meer oranje. Ook 

proefden we de zwarte bessen van Amerikaanse 

en Hollandse vogelkers; ze waren niet echt zoet 

en hadden teveel pit. Dan kun je beter de 

nederige dauwbramen of glanzende koebramen 

proeven. Boven in al deze  struiken was de hop 

geklommen, ze hingen vol hopbellen, dus we 

moesten toch echt even de hopgeur ruiken. Op  

het gemak liepen we verder richting de wat lager 

gelegen duinvalleien, die vanwege het vochtige 

karakter wat groener oogden met de hogere 

pitrussprieten. Een van de mooiste bloemen van 

de herfst stond volop te schitteren tussen o.a. de 

kruipwilg en de vele muntbloemen en blaadjes, 

nl. de maagdelijk witte parnassia, met zijn groen 

gestreepte blaadjes. Naast de vele paarse munt-

bloempjes zagen we ook de bijna uitgebloeide 

bijenkorfjes (prunella grandiflora). Het pad was 

goed begaanbaar; het kruipwilg werd duidelijk 

door de paarden kort gehouden. Al zagen we de 

konikpaarden niet, de uitwerpselen lagen overal. 

Hier en daar zagen we de glanzende bessen van 

de kamperfoelie en, hoog in een struik, zelfs nog 

bloemen in volle glorie. Eenzaam langs het pad 

toonde een teer roosje bescheiden haar pracht. 

Aan de zure appeltjesgeur van de blaadjes 

herkenden we de egelantier. Vlakbij landde een 

klein oranje vlindertje met zwarte stippen en een 

bruin lijfje, een kleine vuurvlinder, die tot de 

blauwtjes gerekend wordt. Even verder zagen we 

een echt blauwtje, maar het was te snel weg om  

te zien welke soort precies. 

In dit jaargetijde hoor of zie je weinig vogels. 

Maar één die gedurende de wandeling steeds 

weer opdook/opvloog was een jagende torenvalk 

waarvan we de roodbruine vleugels goed konden 

zien toen hij laag in de zonnestralen vloog en 

zich op de top van een struik rustig liet 

bewonderen. Halverwege de wandeling werd ons 

uithoudingsvermogen danig op de proef gesteld 

toen we door het rulle zand moesten ploeteren. 

Hier had de zandzegge geen vat op gekregen. 

Iets verder zat een vogel in een struik: zwarte 

kop, wit kraagje, roestbruine borst: een 

roodborsttapuit. Een typische vogel voor dit 

open terrein. Even later zagen we ver weg in een 

struik nog een zang-

lijster, maar daar bleef 

het bij. Het laatste stuk 

van de wandeling ging 

door een schaduwrijk 

bos waar in de berm 

nog veel uitgebloeide 

bosandoorn stond. 

Vlak bij een uiterst 

bedrijvig mierennest 

stond een tiental 

bijenkorven, waar ook 

hard gewerkt werd aan 

de wintervoorraad. We bereikten het eindpunt, 

wat teleurgesteld, omdat we geen herten hadden 

gezien. Dit was duidelijk niet de route daarvoor. 
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Bij de uitgang vingen we een geur op van 

karamel, waarschijnlijk afkomstig van gemaaid 

reukgras. Op weg naar onze versnapering zag 

Cobi tot ieders aangename verrassing verderop 

in het veld een hele roedel damherten, mannetjes 

met mooie geweien en tientallen hindes. 

Iedereen blij!                                     Nico Baart. 
 

 
 

Klaverjassen 
Vrijdagmiddag 29 oktober 13.30u kan er weer 

worden geklaverjast in het parochiecentrum. 

Inleg € 3,50. Aanmelden zoals gewoonlijk bij: 

Henny, tel.06-15276350 of via de mail: 

hmverkaart@zeelandnet.nl.  De volgende data 

zijn op 19 november, 14 januari, 25 februari, 25 

maart en 22 april. Op 19 november is het weer  

’s avonds 19.30u en 14 januari ’s middags, om 

en om. Voor het klaverjassen worden alleen 

leden toegelaten; niet-leden worden als reserve 

genoteerd en kunnen zo nodig, invallen. In het 

parochiecentrum is hoogstens ruimte voor 40 

deelnemers; dan zou het jammer zijn als leden 

buiten de boot vallen. Bent u meer fan van  

jokeren… dat kan op de inloopmiddag, iedere 

3
e
 woensdag van de maand tussen 14.00u. en 

16.30 u. in het parochiecentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brouwershaven… Van harte Welkom! 

In Brouwershaven is het weer mogelijk om op de 

eerste woensdag van de maand, dus 3 november 

en 1 december, in het Tonnenmagazijn voor 6,- 

te genieten van een gezamenlijke maaltijd en 

daarna nog gezellig een spelletje te spelen of u te 

bekwamen in koersbal. Als u wilt deelnemen aan 

de maaltijd kunt u zich aanmelden in het 

Tonnenmagazijn 0111 671514. De maaltijd 

begint om 12.00u en het koersbal om 13.30u.  
 

 
 

Koffieochtend 
Dinsdag 2 november bent u tussen 9.30u en 

11.30u weer welkom op de koffieochtend. 

Ook op 7 december. En… het is lang geleden, 

maar die ochtend wil mevr. Dien Hanse met ons 

weer een mooi bloemstuk gaan maken. De 

kosten bedragen 10,-. Van u wordt verwacht dat 

u een schaaltje, scherp mesje en een kaarsje of 

waxinelichtje meebrengt. Aanmelden kan bij 

Kees: kverkaart@gmail.com of  06-51478446           
 

 
 

Inloopmiddag 
De volgende inloopmiddag is op woensdag  

17 november. Tussen 14.00u en 16.30u bent  

u van harte welkom in het parochiecentrum te 

Zierikzee voor een praatje, een kopje koffie of 

thee. Er is gelegenheid voor een spelletje, bijv. 

rummikub of -zoals de vorige keer- jokeren.   

Hebt u vragen over 

computer, tablet of 

mobiel? Ook die 

proberen we te 

beantwoorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hmverkaart@zeelandnet.nl
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Wandeling 8 oktober: Ouwerkerk. 
Het vertrekpunt was deze keer het Watersnood- 

museum. Om half twee misten we nog één 

persoon, maar bij controle op de e-mail bleek hij 

zich afgemeld te hebben wegens ziekte.  

Het weer was prima, vandaar dat een aantal 

mensen op de fiets was gekomen. Omdat de 

wind matig was liepen we deze keer eens eerst 

langs de dijk in westelijke richting. Even een 

blik geworpen op de inlaag, waar meerkoeten, 

wilde eenden, een tureluurtje en een lepelaar aan 

het foerageren waren. Eerst langs de indrukwek-

kende verzameling dijkversterkingen en dan  
 

 
 

door naar het uitkijkpunt. De paaltjes langs het 

fietspad zijn behoorlijk verweerd, een aantal is al 

gespleten door de afwisseling van droog en nat 

weer. In de berm liggen zelfs een paar palen van 

de mosselpercelen, afgebroken door de storm. 

Tot op heden weet ik nog steeds niet wat voor 

soort hout ze daar voor gebruiken. Bij een blik in 

de inlaag vanaf het uitkijkpunt zagen we dat het 

erg rustig is. Een groenpootruiter valt op en in de 

verte een aantal lepelaars, die hier in het seizoen 

waarschijnlijk in de struiken gebroed hebben of 

uitgebroed zijn. Het water van de Oosterschelde 

is mooi strak en glad; het enige geluid komt van 

de dieselmotoren van langs glijdende aken. In de 

verte de nog steeds imposante Zeelandbrug, wit 

in het felle zonlicht. Op het water zwemmen een 

paar aalscholvers en wat zilvermeeuwen. 

Aangekomen bij het strandje van Ouwerkerk 

zien we, dat het mooie weer de nodige 

dagjesmensen en strandliefhebbers gelokt heeft. 

De oranje toilet staat er nog, waarschijnlijk tot 

na de herfstvakantie. Wij gaan de dijk weer over 

en lopen het Krekenbos in, nagewuifd door een 

torenvalkje. Het is prettig lopen langs de kreek, 

in het verkoelende groen onder de bomen. Veel 

bloemen zijn er niet meer. Halverwege wordt 

ons pad belemmerd door een ontwortelde en 

omgevallen populier. Het is goed te ruiken dat 

het een balsempopulier is, de al aanwezige 

knoppen plakken flink en ruiken naar de balsem. 

Dat zorgt voor die typische geur in het najaars 

bos. Ook hier valt niet veel waar te nemen op het 

water. Overal heerst een vredige rust, niet 

verstoord door andere wandelaars of fietsers.  

Af en toe is er het geluid te horen van een 

opgeschrikte merel of de alarmroep van een 

roodborstje. Aan het eind van het pad gaan we 

naar rechts en lopen terug langs het water. Even 

opletten, zo dicht langs de kant is het wat natter, 

maar er is nog een ontsnappingsmogelijkheid 

door langs het bietenveld achter de struiken te 

wandelen. Hier en daar is het glibberig en met 

dit droge weer moeten we natuurlijk uitkijken 

voor teken. Langs het pad groeit van alles. De 

mooie witte bloesem in het voorjaar geeft nu 

volop bessen, donker paarse sleedoornbessen, 

beter dan de doorns; dieprode meidoornbessen 

tot hoog in de struiken; oranjerode rozenbottels, 

vol vitamine c en zwarte, giftige ligusterbessen, 

niet te verwarren met de dieppaarse vlierbessen. 

Op het hele pad komen we slechts één loze 

visser tegen met een net en een emmertje over 

zijn schouder. Ons uitzicht bestaat uit het lang-

gerekte watersnoodmuseum en het watersnood-

monument. We zien erg veel pluizige zaadbollen 

van het Jacobkruiskruid en de zee-aster of zulte. 

Hier en daar, laag bij de grond nog een enkel 

zachtlila bloempje met geel hartje. Het is al wat 

verder in het najaar, maar met de zon op je rug 

waan je je nog in de zomer. Na 2 uur wandelen 

belanden we bij “Het Vijfde Caisson”, waar we 

de stoelenafrastering omtoveren tot een gezellig 

zitje rond een langgerekte tafel. Na het laven van 

de dorst lopen we langs mega grote borden met 

daarop een dame in een mooi rood gewaad: een 

waarschuwing voor de stijgende zeespiegel. 

Wil je eens meewandelen?   N. Baart tel. 414229 
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Slender You bij Studio Fit in Nieuwerkerk 
In Nieuwerkerk aan de Kerkring zit inmiddels al 

bijna 17 jaar Studio Fit. Dit is een kleine 

bewegingstudio, waar aandacht voor iedereen 

hoog in het vaandel staat! Kleinschalig en 

persoonlijk! Er wordt gewerkt met Slender You 

bewegingsbanken; hierdoor worden de spieren 

en gewrichten onbelast bewogen en is slenderen 

voor bijna iedereen geschikt. Dit geldt zelfs voor 

mensen met uiteenlopende medische klachten 

Het kan tot op een zeer hoge leeftijd. 

Slenderen is ontspannend en gezond; stimuleert 

de doorbloeding en zorgt voor een soepeler 

lichaam. Natuurlijk komen er veel mensen 

slenderen zonder specifieke klachten of om 

klachten te voorkomen; maar juist bij 

aandoeningen zoals reuma, artritis, artrose, 

spieraandoeningen, stijve nek/schouders, koude 

voeten/handen kan regelmatig slenderen 

klachten verlichten, voorkomen of soms zelfs 

wegnemen! 

Een gunstige bijkomstigheid: mensen die willen 

afslanken, zijn bij Studio Fit ook aan het juiste 

adres: iemand die regelmatig slendert, krijgt een 

slanker silhouet en de afvoer van overtollig 

vocht en de stofwisseling worden gestimuleerd. 

Voor mensen die het nog serieuzer aan willen 

pakken is het mogelijk om onder begeleiding een 

gezond afslankprogramma te volgen. Dit 

programma staat los van het slenderen en kan 

ook apart gevolgd worden. 

Maak eens een afspraak voor een proefles. Een 

proefles is vrijblijvend. Voor meer informatie 

kunt u kijken op de website: www.studiofit.nl of 

bellen met 0111-415146 of 06-81701424.  

 

 
 

Seizoensopening  

van de gezamenlijke ouderenbonden. 
Zaterdag 9 oktober j.l. vond de jaarlijkse 

seizoensopening plaats, georganiseerd door de 

KBO-PCOB en de SVSD (SeniorenVereniging 

Schouwen Duiveland). Gelukkig dat dit jaar 

deze jaarlijks terugkerende activiteit weer 

doorgang mocht vinden, zodat wij die zaterdag-

middag het Fanfarekorps der Genie welkom  

konden heten in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. 

Zo’n 200 enthousiaste senioren hadden zich 

aangemeld en na de coronacheck zocht ieder een 

plaatsje in de kerk. Het korps, bestaande uit ca. 

60 leden, had ’s ochtends al druk gerepeteerd en 

zat er helemaal klaar voor. Het orkest stond 

onder de bezielende leiding van kapelmeester 

Jos Jansen, bij verschillende stukken bijgestaan 

door tamboer maître Corné Pas. De opening 

werd verricht door dhr. Cees Legemaate, 

voorzitter van de PCOB. Daarna was het woord 

aan dhr. Daniel Joppe, die de honneurs waarnam 

voor de burgemeester, die wegens corona 

verstek moest laten gaan. De rest van het 

programma werd aan elkaar gepraat door de 

presentator. Er werden verschillende prachtige 

stukken ten gehore gebracht, van licht klassiek 

tot een vlotte mars. Na de pauze werd het nog 

wat luchtiger en werden er bijv. enkele stukken 

gespeeld uit het repertoire van Abba.   

Als afsluiting werd het mineurslied gespeeld en 

gezongen; dit wordt dan altijd beklonken met het 

innemen van een borrel. 

Het was weer een feestje dit te mogen verzorgen 

en bijwonen. De datum voor volgend jaar is al 

gepland en we hopen ook dan weer een mooi 

korps te kunnen begroeten.                

Henny Verkaart 
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Tips…. 

Muziekliefhebbers! 

CASD streeft naar een   

zo gevarieerd mogelijk  

aanbod; voor elk wat wils. 

ONDA concert zaterdag 30 oktober 20:00 uur 
Je door prachtige soundtracks van filmtoppers 

heerlijk laten onderdompelen in Hollywood 

sferen, wie wil dit nu niet? Muziekvereniging 

ONDA Nieuw- en Sint Joosland o.l.v. Cora 

Dellebeke neemt u deze avond mee langs grote 

successen en minder bekende pareltjes uit de 

filmgeschiedenis. U kunt genieten van film-

muziek uit allerlei genres. Het vorige concert 

van Onda: Opera meets Musical  was een van de 

hoogtepunten van CASD. Ook dit concert staat 

garant voor een heerlijke avond vol muziek, 

show en entertainment!  

Zaterdag 13 November 13.30 uur   

de Najaars Opera productie. 

Voor de pauze: Klassiek Opera concert  

Op verzoek van velen is harpiste Inge van 

Grinsven weer uitgenodigd. Verder het 

natuurtalent op gitaar: Samrat Majunder, hij 

speelde zondag 17 oktober op het tweede 

huiskamerconcert in de Havenzaal van hotel 

Mondragon. Iedereen was onder de indruk. 

Na de pauze: Mozarts mooie meiden. Sopraan 

Wendy Roobol brengt samen met forte pianiste 

Ursula Dütschler en een strijkersensemble een 

vrolijke mengelmoes van instrumentale stukken, 

liederen en concertaria’s van Mozart. Met deze 

muziek en teksten, portretteren zij vier ‘mooie 

meiden’ waaraan Mozart een stukje van zijn 

talent heeft gewijd.   

De muziek van Mozart krijgt op virtuoze wijze 

klank en kleur. Als kers op de taart: de prachtige 

kostuums van Monique Bolwerk! 
Toegangskaarten kunt u bestellen via www.casd.nl 

Wij zijn verplicht u te vragen om corona check 

of tonen van uw vaccinatiebewijs.           CASD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtendvoorstellingen in fiZi 
In filmtheater fiZi te Zierikzee zijn 

ook filmvoorstellingen op de  

dinsdag- en de vrijdagmorgen, aanvang 10.30u. 

Op deze ochtenden is de foyer vanaf 10.00 u 

geopend en biedt een prettige plek voor 

ontmoeting of om even rustig te lezen in een  

van de boeken die daar liggen. Het programma is 

afgestemd op een breed publiek, maar fiZi houdt 

er in het aanbod wel rekening mee dat de 

mogelijkheid ’s ochtends naar de film te gaan 

vooral ouderen zal aanspreken. Een goed 

alternatief voor degenen die in de herfst- en 

wintermaanden ’s avonds liever niet de deur 

uitgaan. Op het programma staan actuele films, 

rekening houdend met een brede doelgroep.  

Het totale programma vindt u op: www.fizi.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de agenda:  

Vrijdag 21 januari: winterse kost!  

Informatie volgt 
 

Wintertijd 
In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 

31 oktober gaat de klok één uur terug. 

http://www.casd.nl/
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WIZZEWASJE 

Voed je geest 

dan voed je je ambitie 

neem van het lijf 

niet al te veel notitie 

’t klinkt wat belerend 

maar er wordt slechts mee bedoeld 

dat je anders 

ieder wizzewasje voelt. 

 

TOON HERMANS 

 

 Belangenbehartiging…
Wilt u een VBA raadplegen?  

Dan kunt u contact opnemen met: 

dhr. K. Verkaart    0111-416101 / 06-51478446; 

dhr. T. Coolbergen  06-37317880.  
 

 

BANKZAKEN/ 

FRAUDE 

HERKENNEN 

Heb ik te maken met 

een oplichter? 

Oplichters gebruiken 

verschillende trucs 

om geld van u te 

stelen. Vaak 

proberen ze uw 

vertrouwen te winnen en u zo te verleiden uw 

persoonlijke gegevens te delen. Dit heet social 

engineering. Bedenk wel dat oplichters altijd 

weer iets nieuws verzinnen.  

Regel uw bankzaken verstandig en houd u altijd 

aan de 5 veiligheidsregels. 

1. Houd uw beveiligingscodes geheim 

2. Zorg ervoor dat uw (digitale) betaalpas nooit 

door een ander gebruikt wordt 

3. Beveilig de apparatuur die u gebruikt voor uw 

bankzaken 

4. Controleer regelmatig uw betaalrekening 

5. Meld incidenten direct aan de bank en volg 

aanwijzingen van de bank op 

 

Banken vragen u bijvoorbeeld nooit om 

  beveiligingscodes  

 

  

rect in te loggen in de bank-app  

       of Internet Bankieren 

en link in een e-mail of sms direct geld  

       over te boeken 

     

       meekijken in uw bankomgeving 

 

       langskomen. 

 

Wat oplichters vaak doen 

Phishing (valse e-mail) 

Bij phishing sturen oplichters u een e-mail of 

sms (smishing) die erg lijkt op een bericht van 

de bank, of van een bedrijf. Hierin wordt u 

gevraagd op een link of bijlage te klikken. U 

komt dan op een nepwebsite. 

Betaalpasfraude 

Bij betaalpasfraude wordt u gevraagd om uw 

betaalpas op te sturen. Doe dit nooit. Let ook 

goed op als u geld pint. Oplichters leiden u soms 

af en verwisselen dan snel uw pas. 

Valse betaalverzoeken 

Verkoopt u weleens iets online? Bijvoorbeeld op 

Marktplaats? Oplichters doen zich voor als 

koper en vragen u zich te identificeren. Zij 

sturen dan een nep-betaalverzoek via WhatsApp 

of een ander chatprogramma. 

Links of bijlagen met virus 

Als u klikt op een link of bijlage van een 

oplichter, kan hij uw computer besmetten met 

een virus (ook wel malware genoemd). Zo 

kunnen oplichters toegang krijgen tot uw 

bankzaken en uw geld. 

Oplichting via de telefoon 

Oplichters kunnen u opbellen en doen dan alsof 

ze een medewerker van de bank zijn, of van een 

bekend bedrijf. Vaak doen ze dit nadat u eerder 

via een valse e-mail uw gegevens heeft ingevuld. 

Factuurfraude 

Oplichters willen dat u geld overmaakt naar hun 

eigen rekeningnummers. Dit proberen ze op 

allerlei manieren, bijvoorbeeld door u namens 

“een bekend bedrijf” een valse factuur te sturen. 
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Rijbewijsverlenging 75+ 

Vanaf 75 jaar kunt u niet zo maar  

uw rijbewijs verlengen. Hierbij hoort   

een medische verklaring en keuring.  

Eerst hebt u de Gezondheidsverklaring nodig. 

Deze koopt u bij de gemeente of via internet 

op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).  
Die lijst vult u in en stuurt u op naar het CBR. 

Het kan een aantal weken duren voor u de 

papieren die de arts moet invullen toegestuurd 

krijgt door het CBR (per post of via de mail). 

Vanuit het CBR krijgt u dan het verzoek een 

afspraak te maken met een keuringsarts.  

* De KBO Schouwen-Duiveland heeft hierover 

een afspraak gemaakt met de lokale keuringsarts: 

dr. W. Boot. KBO-leden betalen bij hem, op 

vertoon van het pasje, € 45,- (contant betalen). 

De keuringen vinden plaats te Zierikzee in de 

Victoriakliniek en te Burgh Haamstede in het 

dorpshuis “De Schutse”, Julianastraat 22. Voor 

een afspraak kunt u bellen: 06-22 12 33 64 of 

0111-671 361. Na de keuring vult dr. Boot zijn 

bevindingen in op de computer en geeft dit door 

aan het CBR. U hoeft niets meer op te sturen.  

*Voor de keuring kunt u ook een afspraak 

maken bij een van de artsen in Borrendamme te 

Zierikzee, niet zijnde uw huisarts. Kosten € 50,-. 

*Het keuren kan ook via 036-7200911, het 

landelijke afsprakenbureau of zelf een datum 

reserveren via www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Hierbij is het niet mogelijk rechtstreeks bij de 

locatie een afspraak te maken.  

Tarieven (incl. BTW): 75+  B/E €50,-, medisch; 

C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 70,00. 

Leden van CNV/FNV/ouderenbonden en/of 

thuiszorg krijgen € 10,00 korting.  

Nadat alles in orde is bevonden, krijgt u van het 

CBR bericht als u uw rijbewijs kunt ophalen bij 

het gemeentehuis. Gezien de lange wachttijd bij 

het CBR, wordt aangeraden minimaal vier 

maanden voorafgaand aan de datum van het 

verlopen van uw rijbewijs in actie te komen.  

 

Ledenservice Unie KBO-PCOB:   

Servicetelefoon 030-3400655  
Het telefoonteam helpt u graag. 

Maandag t/m donderdag 10.00-13.00 u   

Pensioentelefoon: woensdag 13.00-15.00u. 

Juristentelefoon: donderdag 13.00-15.00u. 
 

Als KBO-lid krijgt u korting bij zorgverzekering  

Achmea: collectiviteitsnummer: 207000837 en 

CZ: collectiviteitsnummer: 3337669.   

BESTUUR  

Voorzitter: dhr. Willem Kooijmans,  

Nieuwe Haven 27,  4301 DJ Zierikzee 

0111-410807     Mail: wakooijmans@gmail.com 

Secretaris: mevr. Els Steegmans  

Kreeftstraat 23, 4301 ZE Zierikzee.  

0111-413931   Mail: fam.steegmans@kpnmail.nl                             

Lid: mevr. Annemiek Rapati 

Oosterscheldestraat 99, 4302 WH Zierikzee 

0111-421771    Mail: miek.rapati@zeelandnet.nl 

Lid: mevr. Henny Verkaart,  

Staartmeesstraat 15, 4302 VG Zierikzee. 

06-15276350    Mail: hmverkaart@zeelandnet.nl 

Lid: dhr. Kees Verkaart  
Caustraat 18a, 4301 LA Zierikzee 

06-51478446           Mail: kverkaart@gmail.com 

Lid: mevr. Anneke Wijsman  

Korte Blokweg 2, 4301 NV Zierikzee  

0111-414517            Mail: w.wijsman@hetnet.nl  
 

Penningmeester:  

dhr. Peter Goedegebuure,  Zierikzee. 

06-20841112        Mail: pagoede@zeelandnet.nl                                 

Contributie voor 2021: € 24,- per persoon. 

Rekening: NL46 RABO 0362 4753 26 

ten name van KBO Schouwen Duiveland   
 

Ledenadministratie: Mevr. Colette Bos 

Mail: cecmcolettebos@gmail.com 
 

Uitgave door KBO Schouwen Duiveland    

Afdrukken: Willibrordusschool, Zierikzee 

Oplage: 295 stuks.  

Kopij aanleveren voor het volgende nummer kan 

t/m 23 november via: fam.steegmans@kpnmail.nl 

Bezorging is samen met Magazine KBO-PCOB.  

Bezorgproblemen kunt u melden bij Anneke. 

tel.nr. 0111- 414517. Het volgende Magazine  

wordt bezorgd vanaf 30 november 2021.  
 

Als lid van de KBO gaat u bij inschrijving 

onverkort akkoord met het KBO Privacy-

protocol zoals dit terug te vinden is via de 

volgende link van de Unie KBO Nederland: 

https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-

verordening-gegevensbescherming-avg 

 

Meer informatie is te vinden via de website: 

www.kbozeeland.nl.  U vindt op deze site veel 

algemene informatie over KBO-PCOB Zeeland. 

Iedere afdeling heeft een eigen onderafdeling.  

KBOSchouwen-Duiveland heeft één pagina; op 

deze pagina steeds een link naar de laatste Blik 

op de Regio. U vindt ons op de algemene site 

via: lokale afdelingen /  Schouwen Duiveland.  

http://mijn.cbr.nl/
http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
mailto:hmverkaart@zeelandnet.nl
mailto:w.wijsman@hetnet.nl
mailto:cecmcolettebos@gmail.com
mailto:fam.steegmans@kpnmail.nl
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
http://www.kbozeeland.nl/

