KBO afd. Schouwen-Duiveland
Jaargang 1 5, maart 2022

Uitnodiging voor de leden
23 maart: Jaarvergadering 2022

Spreuk van de maand

De jaarvergadering zal zijn op woensdagmiddag
23 maart in het parochiecentrum, Mosselstraat,
Zierikzee. De vergadering begint om 14.00u.
Aan de beurt van aftreden: Willem Kooijmans
en Kees Verkaart. Beiden zijn herkiesbaar.
Mocht u zich voor het bestuur verkiesbaar willen
stellen dan kunt u zich tot 8 maart a.s.
aanmelden bij de secretaresse Els Steegmans.
Agenda:
1. Opening door voorzitter W. Kooijmans
2. Openingsgebed
3. Notulen jaarvergadering 30 juni 2021
4. Jaarverslag 2021-2022
5. Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Begroting 2022
6. Verkiezing / herverkiezing bestuursleden
7. Vooruitblik
8. Rondvraag
9. Sluiten van de vergadering
Pauze: mogelijkheid om lootjes te kopen
Verloting en mogelijkheid tot napraten.
Na de vergadering verzorgt Goedbloed auto’s
info en demonstratie van de Chatenet.

Een bloem heeft zon nodig
om bloem te worden;
een mens liefde om mens te worden.
Gerarduskalender
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AGENDA
22-02: Magazine KBO-PCOB
25-02: Klaverjassen
19.30u
01-03: Koffieochtend Zierikzee
09.30u
02-03: Maaltijd en koersbal Br’haven 12.00u
16-03: Inloopmiddag
14.00u
22-03: Magazine KBO-PCOB
23-03: Algemene ledenvergadering
14.00u
25-03: Klaverjassen
19.30u
05-04: Koffieochtend / bloemschikken 09.30u
06-04: Maaltijd en koersbal Br’haven 12.00u
20-04: Inloopmiddag
14.00u
21-04: Inspiratiedag KBO-PCOB Heinkenszand
22-04: Klaverjassen
19.30u
23-04: Reis naar Brugge
09.00u
25-05: Reis naar de Biesbosch

.
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ploegen komen we veilig over en slaan linksaf naar
het “Bos van de Toekomst”. De bomen staan hier
goed beschut en we kunnen genieten van een grote
schakering aan kleuren van eiken, essen, tamme
kastanjes met gezaagd blad en natuurlijk prachtige
beuken, die al een mooi tapijt op de grond gelegd
hebben. We lopen het bos door en keren via het
dammetje, vroeger een brugje, terug; linksaf langs
de sloot met zicht op de achterkant van de huizen
aan de Donkere Weg die de volle zon vangen. Een
attente wandelaar wijst ons op een paar reuzenexemplaren van de weidechampignon tussen het
kreupelhout en aan de overkant van het pad zien
we nog een stuk berk met de witte berkenzwam.
Als we via de Donkere Weg richting Hostellerie
lopen, passeren we het buiten “Mon Plaisier” met
zijn bijzondere bomen, waarvan de Liquidambar
oftewel “Amberboom” het meest in het oog valt
met groen/geel/oranje/rode en purperen bladeren.
Er tegenover ligt nog een mooi landgoed:
Heesterlust, waarvan de zij-ingang ook kleurrijk is
met zijn haagbeuk. De Hostellerie heeft deze week
vakantie, daarom hebben we zelf gezorgd voor
koffie/thee en koek.

18 nov. 2021: Op zoek naar herfstkleuren.
Na een paar grijze, grauwe en natte dagen een
mooie herfstdag; geen wonder dat deze laatste
wandeling van 2021 18 mensen naar buiten lokt
om te genieten van de herfstkleuren. We vertrekken vanaf het Sas en lopen via de Stapelshofweg
onder de geel-bruine eikenbomen en met zicht op
de uit de kluiten gegroeide Cotoneaster-struiken
met hun rode bessen. We dalen af naar de Zille en
lopen onder het tunneltje door naar het Schouwse
Dijkje. Aan de buitenzijde van de dijk zijn de
bomen al kaal, aan de binnenzijde staan er nog
voldoende met blad. De kraaien die hier vaak in de
bomen zitten zijn weg. Is het te druk met fietsers
en wandelaars? Maar ze zullen wel terugkomen om
verstopte noten open te hakken en op te eten. Als
bewijs vinden we langs het pad stukken van noten.
In de verte, richting Schuddebeurs vliegt een
roofvogel, verder zijn er geen vogels te bekennen,
enkel wat wilde eenden en meerkoeten in de vaart.
Tussen het groen van het gras staan nog een paar
laatbloeiers, zoals de witte avondkoekoeksbloem
en de gele dubbelkelk met zijn ruwe blad. Het is
heerlijk wandelen met de wind en de zon in de rug.
Als ik wijs op de geel-rood-oranje kleuren van de
peren-boomgaard zien we één voor één 4 fazantenhaantjes tevoorschijn om elders betere beschutting
te zoeken. De vrouwtjes laten zich niet zien!
Verstandig! Op het land is het rustig; de oogst is
binnen, een enkele boer is nog aan het ploegen of
eggen. Als we achterom kijken richting Zierikzee,
zien we de wuivende geel-bruine rietkragen langs
het water. Bij De Tol steken we de Lange Blokweg
over en gaan verder over de dijk, langs de hoge
bladloze populieren en de nog goudgele bladeren
van esdoorns in de rand van het bos. Achter de
begroeiing staat een aantal Yorkshire schapen, met
hun zwarte koppen en voeten, te grazen, niet
gestoord door de soms agressieve nijlganzen met
hun zwarte “oogschaduw”. In de wegberm staan
braamstruiken met donkerrood verkleurd blad, we
zien rode bessen van meidoorns, rozenbottels van
de hondsroos en de egelantier. Bij knooppunt 86
dalen we de trap af naar het trekpontje (verboden
voor paarden) voor een “mini-cruise”. In twee

Dit wordt in dank aanvaard, want we moeten nog
een aantal kilometers terugwandelen. Dat doen we
langs de Lange Blokweg en een zeer slikrijke
Kadeweg. Gelukkig een beetje beschut tegen de
wind door de hoge heggen. Het slik is afkomstig
van het land waar hard gewerkt is om alles winterklaar te maken. We zien o.a. een boer die de vette
klei, glanzend in de zon, omploegt; een al geëgde
akker en zelfs een die ingezaaid al de eerste groene
sprietjes toont. Verderop ligt een berg suikerbieten
klaar om afgevoerd te worden, ertegenover moeten
ze nog gerooid worden. Wat opvalt is dat de akkers
er allemaal keurig bij liggen. In de berm vinden we
nog een restje paarse smeerwortel, bij de huizen
zelfs een exemplaar van het kleurige mottenkruid.
Aan het eind van de Kadeweg scheiden onze
wegen zich. De meesten gaan rechts, richting
Victoria en de rest gaat terug richting Sas. Al met
al een geslaagde herfstwandeling als afsluiting van
2021. Tot 17 februari 2022.
Groet van Nico.
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KBO Stamppotavond
Belastingaangifte inkomstenbelasting 2021

Eindelijk mocht er weer eens iets georganiseerd
worden. Het zou een stamppotavond worden en
wel op 18 februari. Er werd meer versoepeld, dus
het zag er allemaal heel rooskleurig uit. Totdat
Eunice roet in het eten strooide en de hele avond
letterlijk afgeblazen moest worden! Nu zijn wij bij
de KBO niet voor één gat te vangen: alle aangemelde
personen werden afgebeld, mét de vraag of ze de
volgende dag, dus zaterdag de 19e van de partij
konden zijn. Gelukkig was dat bij bijna iedereen
het geval en hoefden we niet zelf wekenlang snert,
hutspot, boerenkool en hete bliksem te eten!
Vooraf was er in verschillende keukens keihard
gewerkt om de diverse gerechten te bereiden.
Anneke, Els en Henny hadden ieder een deel klaar
gemaakt; Kees verzorgde daarnaast een heleboel
hand- en spandiensten. Vanaf 17.15u verwelkomden
we onze 40 gasten; we begonnen met een drankje
en na een welkomstwoordje van Kees kwam vanuit
de keuken het sein, dat men er daar klaar voor was
en ieder zijn/haar bordje kon komen vullen. Daar
werd gretig gebruik van gemaakt en iedereen liet
het zich goed smaken. Menigmaal werd een
tweede keer opgeschept. Nadat iedereen heerlijk
verzadigd was, was het tijd voor de verloting. Een
flink aantal lootjes werd verkocht en met de hulp
van Rina zorgde Kees dat iedere gelukkige
winnaar zijn/haar prijs kreeg. De zeer geslaagde,
gezellige avond werd afgesloten met een kopje
koffie/thee met bonbon en voor de liefhebbers een
likeurtje. Van onze gasten kregen we bedankjes en
complimentjes. Dat deed ons als bestuur heel goed
om te horen, zodat wij na het opruimen, moe maar
voldaan, naar huis toe gingen.
Hou de nieuwsbrieven in de gaten, er staan veel
leuke activiteiten op het programma!
Henny

Als KBO zijn we blij dat ook dit jaar weer een
aantal mensen bereid zijn u hulp te bieden bij de
belastingaangifte. Deze hulp is gratis, behoudens
onkosten bijv. reiskosten. Er wordt een
inkomensgrens gehanteerd. U kunt zelf
contact opnemen met:
*dhr. J.A.A. Verhagen, Dreischor,
tel.nr. 402034 of verwis@zeelandnet.nl
*dhr. A. v.d. Akker, Zierikzee
tel.nr. 407692 of akke52@zeelandnet.nl
*mevr. E. Steegmans, Zierikzee
tel.nr. 413931 of fam.steegmans@kpnmail.nl

Brouwershaven… Van harte Welkom!
Nu alle regels langzaam maar zeker verdwijnen
kunnen we elkaar weer ontmoeten bij de
maaltijd of (spel)middag. U kunt voor 6,- in het
Tonnenmagazijn te Brouwershaven genieten van
een gezamenlijke maaltijd, daarna nog gezellig
een spelletje spelen of meedoen met 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. Meer informatie? Tel. 0111 671514
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Belangenbehartiging…
Wilt u een VBA raadplegen?
Dan kunt u contact opnemen met:
dhr. K. Verkaart 0111-416101 / 06-51478446;
dhr. T. Coolbergen 06-37317880.

Zorgverzekeraar kan
wachttijd in zorg verkorten.
Gepubliceerd op 11 januari 2022

Door COVID-19 lopen de
wachttijden in de reguliere zorg flink op. Heel
vervelend als u wacht op een onderzoek of een
operatie. Uw zorgverzekeraar kan vaak helpen.
Ondanks alle uitgestelde zorg bent u met
bemiddeling van een zorgcoach gemiddeld 38
dagen eerder aan de beurt.
De coronacrisis heeft een grote impact op het
dagelijks leven. Zeker op de zorg: lange wachtlijsten en uitgestelde behandelingen. Naar
verwachting moeten Nederlandse ziekenhuizen
en klinieken tussen de 170.000 en 210.000
operaties inhalen, dat is zo’n 11 tot 14% van het
totaal aantal operaties dat in één jaar in
Nederland plaatsvindt.
Wachtlijstbemiddeling loont, ook tijdens de
coronacrisis.
Bemiddelen tijdens de coronacrisis is lastiger
dan in gewone tijden. Veel zieken-huizen
kunnen minder patiënten behandelen of hebben
zelfs een patiëntenstop. Maar wachttijden zijn
niet in alle ziekenhuizen hetzelfde. Bij het ene
ziekenhuis bent u sneller aan de beurt, dan bij
het andere. Zorgverzekeraars hebben een
zorgplicht, wat betekent dat ze ervoor zorgen dat
verzekerden op tijd kwalitatief goede zorg
ontvangen. Om de wachttijden acceptabel te
houden, zetten
zorgverzekeraars wachtlijstbemiddeling in.
Hoe werkt wachtlijstbemiddeling?
Zorgbemiddeling is altijd gratis.
De Zorgcoach bekijkt in overleg met u de
mogelijkheden. Hoever bent u bijvoorbeeld
bereid om te reizen en wilt u behandeld
worden in een Zelfstandig Behandelcentrum
(ZBC). Een ZBC is een door de overheid
erkende kliniek waarin minstens twee
specialisten samenwerken. Over het algemeen
bent u bij een ZBC sneller aan de beurt dan bij
een ziekenhuis. Neem dus contact op met de
Zorgcoach. Wie weet loont wachtlijstbemiddeling
ook voor u.
Copyright Zilveren Kruis

Meer informatie? Tel.nr. 0111 413921

Koffieochtend
Dinsdag 1 maart bent u tussen 9.30u en 11.30u.
weer welkom op de koffieochtend.
Tijdens de koffieochtend op 7 april kunt u onder
begeleiding van mevr. Dien Hanse een
bloemstuk maken. De kosten hiervoor bedragen
€10,-. Breng a.u.b. zelf een snoeischaar en schaal
mee. U kunt zich aanmelden bij Kees Verkaart:
kverkaart@gmail.com of 06-51478446.

Inloopmiddag
Woensdag 16 maart bent u weer van harte
welkom in het parochiecentrum te Zierikzee. Er
is gelegenheid voor een spelletje, bijv.
rummikub of jokeren, een praatje en er is koffie
en thee. Hebt u vragen over computer, tablet of
mobiel? Ook die worden (meestal) beantwoord.

Klaverjassen
Vrijdagavond 25 februari om 19.30u kunt
u weer klaverjassen in het parochiecentrum.
Aanmelden kan bij Henny: tel.06-15276350
of via de mail: hmverkaart@zeelandnet.nl.
Inleg €3,50. Op 25 maart is het ’s middags
om 13.30u; 22 april weer ’s avonds.
Omdat er enkele gelegenheden om te
klaverjassen niet konden doorgaan, komt
er nog een extra datum in mei ѐn juni. Volgende
keer meer hierover. Bent u fan van jokeren?
Kom dan met medekaarters naar de inloopmiddag, iedere 3de woensdag van de maand van
14.00u. tot 16.30 u. in het parochiecentrum.
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We gaan weer op reis….

INCIDENT
Ik trapte op haar tenen
‘hufter’, riep ze fel.
Ik zei: ‘neem me niet kwalijk
of ….. doe het tòch maar wel’
Toon Hermans

Zaterdag 23 april: Brugge.
Vertrek om 9.00u vanaf de parkeerplaats aan het
Hatfieldpark naast Pontes. De bus stopt net
buiten Brugge, vanaf dat punt kunt u zo de stad
inlopen. Ieder kan de dag naar eigen inzicht
invullen. Om 17.00u wordt u weer bij de bus
verwacht om terug te rijden naar Zierikzee.
De kosten voor deze reis: €20,- voor leden en
€25,- voor niet-leden. U kunt zich voor deze reis
aanmelden bij Kees Verkaart: 06-51478446 of
via mail: kverkaart@gmail.com. De kosten kunt
u overmaken op NL46 RABO 0362 4753 26 de
rekening van KBO Schouwen Duiveland onder
vermelding van uw naam/namen en Brugge.

Lezing…
Op zaterdag 16 april geeft
Mar van der Veer om 14.30u
een lezing over de
Mattheuspassion in de Willibrorduskerk.
Leden van de KBO mogen deze gratis bijwonen.
U kunt zich voor deze lezing aanmelden bij
Kees: kverkaart@gmail.com of 06-51478446.

25 mei: De Biesbosch…
Ook deze reis kon twee jaar geleden niet
doorgaan en staat nu weer op het programma.
Op woensdag 25 mei gaan we met de bus naar
Drimmelen en schepen daarin. U kunt dan
genieten van een rondvaart, uitgebreide lunch,
inclusief koffie / thee. We vertrekken om 10.30u
vanaf de parkeerplaats aan het Hatfieldpark en
verwachten uiterlijk 16.30u. terug te zijn in
Zierikzee. De kosten van deze dagtocht bedragen
€55,- voor busreis, rondvaart en uitgebreide
lunch. U kunt zich ook voor deze reis aanmelden
bij Kees: kverkaart@gmail.com of 06-51478446.
Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening
NL46 RABO 0362 4753 26 van KBO Schouwen
Duiveland onder vermelding van uw
naam/namen en Biesbosch.
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BESTUUR
Voorzitter: dhr. Willem Kooijmans,
Nieuwe Haven 27, 4301 DJ Zierikzee
06-40939702 Mail: wakooijmans@gmail.com
Penningmeester: dhr. Peter Goedegebuure,
Krabstraat 28, 4301 ZA Zierikzee
06-20841112
Mail: pagoede@zeelandnet.nl
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
Contributie voor 2022: € 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: 285 stuks.
Kopij aanleveren voor het volgende nummer kan
t/m 15 maart 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 22 maart 2022.

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 het
voormalig ziekenhuis, nu Victoriakliniek, en te
Burgh Haamstede in dorpshuis “De Schutse”,
Julianastraat 22. Voor een afspraak belt u:
06-22123364 of 0111-671361. Dr. Boot vult 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.

Als lid van de KBO gaat u bij inschrijving
onverkort akkoord met het KBO Privacyprotocol zoals dit terug te vinden is via de
volgende link van de Unie KBO Nederland:
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemeneverordening-gegevensbescherming-avg

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.

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 via
https://kbozeeland.nl/schouwen-duiveland/

Als KBO-lid krijgt u korting bij zorgverzekering
Achmea: collectiviteitsnummer: 207000837 en
CZ: collectiviteitsnummer: 3337669.
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