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KBO afd. Schouwen-Duiveland             
Jaargang 15, september 2022  

 

Spreuk van de maand  
 

 
 

De beste manier  
om jezelf op te vrolijken  

is: iemand anders opvrolijken. 
                                      Mark Twain 
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We mogen twee nieuwe leden verwelkomen:  

dhr en mevr. Faber uit Zierikzee. 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten. 

Koffieochtend en VVN 
Tijdens de eerstvolgende keer koffieochtend op 

dinsdag 6 september kunt u natuurlijk koffie 

(of thee) drinken, maar dan is ook dhr. R. Soer 

van Veilig Verkeer Nederland aanwezig. Hij 

komt onze kennis betreffende de verkeersregels 

opfrissen en heeft ongetwijfeld ook tips over een 

veilig gebruik van de e-bike. Van harte welkom 

en breng gerust iemand mee. 

 

IK 

Ik heb een eigen hoofd en handen, 

eigen ogen, eigen buik, 

eigen hart en ingewanden, 

eigen oren, eigen pruik. 

Maar ik vind het allermooiste  

‘k voel het duid’lijk elke dag 

dat ik op eigen houtje 

van een ander houden mag. 

TOON 

 

 
 

AGENDA 
23-08: Magazine KBO-PCOB 

06-09: Koffieochtend en VVN        09.30u 

14-09: Infomiddag Odensehuis        14.00u 

21-09: Inloopmiddag           14.00u 

23&24-9: BeleefPlus Goes 

27-09: Magazine KBO-PCOB 

28-09: Maaltijd en koersbal in Br’haven 

30-09: Klaverjassen          13.30u 

04-10: Koffieochtend          09.30u 

08-10: Seizoensopening, Nieuwe Kerk    14.00u 

15-10: Reis naar Gouda 

19-10: Inloopmiddag          14.00u 

25-10: Magazine KBO-PCOB 

26-10: Maaltijd en koersbal in Br’haven 

28-10: Klaverjassen          19.30u 
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KBO wandeling 9, 28-7-2022: Bruinisse, 

Aquadelta-Grevelingen-Oudendijk. 
Het weer was mooi, niet te warm en een briesje, 

zodat we geen angst hoefden te hebben voor een 

zonnesteek. Met de wind in de rug liepen we met 

7 personen de dijk op en sloegen na kpt 16 

linksaf richting jachthaven. Auto’s moeten de 

vele drempels voorzichtig nemen, maar voor ons 

was dat geen probleem. De bermen waren goed 

gemaaid, dus we hoefden niet op de weg te 

lopen. Het gras lag te bakken in de zon en rook 

naar hooi, voor mij naar versgebakken brood. 

Langs de omheinde jachthaven passeerden we 

jachten die op het droge lagen en de parkeer-

pleinen voor bootbezitters, die op het water 

genoten en dat waren er heel veel. Het was een 

mooi gezicht; al die zeilen tegen de achtergrond 

van blauwe lucht en de jachthaven van 

Herkingen aan de overkant. We zagen geen 

flamingo’s, die zullen wel op vakantie zijn. De 

wind zorgde voor goed zeilweer, het water 

klotste tegen de oude dijkglooiing, bekleed met 

basaltblokken, nog uit de tijd dat het open water 

was. Je kon de zilte zeelucht goed ruiken. De 

glooiing was flink begroeid met struiken,  

bramen, vlierbomen en berenklauwen. Langs het 

fietspad stonden her en der mensen naast hun 

fiets of scooter bramen te plukken. Spreeuwen 

snoepten van de vlierbessen, daarvan worden in 

België vlierbollen gemaakt, tegen de hoest. Als 

afgesproken vlogen zo’n 100 spreeuwen ineens 

op uit de bomen en streken later weer neer om 

hun snoeperij voort te zetten. Op het eind van het 

fietspad liepen we de dijk op en over. Tussen al 

het groen aan de waterkant stonden naast distels 

(akker- en speerdistels) ook wilgenroosjes met 

hun lila kopjes tussen de braamstruiken. Hier en 

daar langs het water zag je witte schelpenstrand-

jes waar zich veel watervogels ophielden, zoals 

scholeksters, kok- en zilvermeeuwen en op de 

oever sierden de bloemen van de akkerwinde de 

berm. We vervolgden de route onder aan de dijk 

door het gras en drogende hooi. Het wemelde 

daar van de hooibeestjes: oranje- 

bruine vlindertjes met een bruine 

stip op de vleugelpunt. Juist onder 

de kruin van de dijk stonden om de 

100 meter granieten erfscheidings-

paaltjes met ingehakte nummers en 

witte ronde koppen, waarschijnlijk 

overgebleven van vroeger (cultureel 

erfgoed). Aan het eind van de dijk moesten we 

even een uitweg zoeken over de draad om over 

te kunnen steken naar de Oudendijk, een heel 

oude dijk. Dat was goed te merken; het stond er 

vol met allerlei planten van voedselarme 

zanderige dijken, zoals het geneeskrachtige  

st. janskruid, wilde marjolein, smeerwortel, 

duizendblad in alle schakeringen van wit tot 

zacht roze en volop zachtgroene kruisdistel. 

Over de dijk heen konden we zien waar de 

golfers van Grevelingenhout zich ophielden om 

hun scores te verbeteren. We namen niet het 

doodlopende wegje achter de Oudendijk, maar 

gingen voor de golfbaan langs, waar de boeren-

zwaluwen aan en af zwermden. Daar zagen we 

een paradijselijk tuintje met woning, omzoomd 

door vijf lijsterbesbomen vol oranje bessen en 

een tuintje met allerlei soorten rozen. Ook twee 

notenbomen met kanjers van noten. Bij twee 

erfscheidingspalen aangekomen sloegen we 

linksaf een grazig pad op. Hier konden we goed 

zien dat bepaalde soorten wilde peen een zwart 

hartje hebben in het midden van de bloem. Ook 

de berenklauwen stonden te stralen met talloze 

insecten erop, zoals de aard- en steenhommel en 

talloze vliegjes. We liepen achter de huisjes van 

Grevelingenhout langs en zagen in de slootkant 

tussen het mooie paars gepluimde riet nog 

kompassla staan en kaardenbollen. We waren 

blij het begroeide en beboste gebied van Aqua-

Delta te bereiken, want de vermoeidheid begon 

ons parten te spelen. Gelukkig konden we in de 

schaduw van populieren, essen en abelen (zilver-

populieren) naar de terrassen lopen, wel met de 

nodige drukte op wandel- en fietspaden, maar 

ook met het geluid van een steenuiltje op de 

achtergrond; daar attendeerde Coby ons op. In 

de struiken stonden de sleedoorn- en meidoorn-

bessen al te rijpen, maar niet geschikt voor onze 

consumptie. Wij snakten naar een biertje of kop 

koffie/thee al dan niet met Pandan cake.      

Hartelijke groet, Nico.  Wil je eens meelopen? 

Neem dan contact op via niba@zeelandnet.nl 

mailto:niba@zeelandnet.nl
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Inloopmiddag 
De inloopmiddag in september is op woensdag 

21 september. Tussen 14.00u en 16.30u bent u 

dan welkom in het parochiecentrum te Zierikzee 

voor een praatje, spelletje rummikub of jokeren 

en een kopje koffie of thee. Hebt u vragen over 

computer, tablet of mobiel? Ook die worden 

(meestal) beantwoord. Graag tot ziens.  
 

 
 

Klaverjassen 
We gaan weer beginnen met klaverjassen; de 

eerste keer op vrijdag 30 september ’s middags 

om 13.30u. in ‘t parochiecentrum, Mosselstraat 

te Zierikzee. Wilt u mee doen? Dan kunt u zich 

aanmelden bij Henny Verkaart: tel.06-15276350 

of via de mail: hmverkaart@zeelandnet.nl. Ook 

belangrijk: als u zich heeft aangemeld en u kunt, 

om welke reden dan ook, niet aanwezig zijn, 

meldt u dan a.u.b. ook af. Bij klaverjassen is er 

namelijk een veelvoud van vier spelers nodig. 

De inleg is €3,50.  

De volgende data zijn: vrijdagavond 28 oktober 

en vrijdagmiddag 25 november. De data voor 

het nieuwe jaar krijgen jullie nog te horen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brouwershaven 
De eerstvolgende mogelijkheid tot koersballen 

en Tafelen in de buurt in het Tonnenmagazijn te 

Brouwershaven is op 28 september. Mocht u 

hierover informatie willen dan kunt u contact 

opnemen met Peter van der Meide  

(06-45403585) of Henk Daane (06-22768272).  

De volgende mogelijkheden zijn op 26 oktober, 

23 november en 7 december. Aanmelden kunt u 

zich via telnr.  0111 671514.  

 

 

Dagje naar Gouda 
Zaterdag 15 oktober a.s. is 

een bus gereserveerd bij 

Van Oeveren voor een 

uitstapje naar Gouda. Gouda 

viert dit jaar dat ze 750 jaar 

stadsrechten hebben. De 

festiviteiten zijn in de periode van april t/m 

september. Maar Gouda heeft altijd genoeg te 

bieden: maak een stadswandeling, bezoek de 

Sint Janskerk of de Goudse Waag (kaas- en 

ambachtenmuseum) en/of boek daar een mini-

kaasproeverij. De dag zal te kort zijn. We 

vertrekken zoals gewoonlijk om 9.00u vanaf de 

parkeerplaats aan het Hatfieldpark tegenover de 

Lidl. In Gouda kunt u de dag helemaal naar 

eigen goeddunken doorbrengen, maar om 17.00u 

vertrekt de bus weer naar Zierikzee.  Kosten 

voor dit reisje: €20,- per persoon (introducees: 

€25,-). 

U kunt zich aanmelden bij Kees Verkaart:  

06-51478446 of via mail: kverkaart@gmail.com. 

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:  

NL46 RABO 0362 4753 26 de rekening van 

KBO Schouwen Duiveland onder vermelding 

van uw naam/namen en Gouda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hmverkaart@zeelandnet.nl
http://gmail.com/
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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.  
 

 
 

Rook is gevaarlijk. Hangt uw melder al? 
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in 

iedere woning. Sterker nog: u moet vanaf deze 

datum volgens de wet op elke verdieping een 

melder hebben hangen. Rookmelders 

waarschuwen u bij rook of brand. Niet zo’n 

slecht idee, want rook is gevaarlijk! 

Ieder jaar overlijdt er een aantal mensen door 

brand in huis. In veel gevallen komt dit doordat 

slachtoffers in hun slaap rook inademden. Of 

doordat er niet genoeg tijd was om te vluchten. 

Beide situaties zijn te voorkomen met een 

rookmelder die gaat piepen, zodra er rook of 

brand wordt gesignaleerd. Uit onderzoek van de 

brandweer blijkt dat in woningen met 

rookmelders veel minder mensen overlijden. 

Voor ouderen zijn rookmelders nog extra 

belangrijk, omdat zij het vaak minder goed 

zien, horen of ruiken wanneer er brand is. 

Levensgevaarlijk 

Het gevaar van rook wordt vaak onderschat. 

Terwijl juist rook bij brand de meeste schade 

veroorzaakt. In 93% van de gevallen komt de  

brand niet verder dan de plek waar het is 

ontstaan, maar vallen er toch slachtoffers door 

rook. Rook verspreidt zich snel en kan binnen 

een halve minuut al dodelijk zijn. Dit komt door 

roetdeeltjes en andere giftige stoffen die in rook 

zitten. De gevolgen van rook kunt u soms voelen 

aan prikkende ogen of een branderig gevoel in 

de neus. Maar andere effecten merkt u niet 

direct, terwijl ze wel schadelijk zijn. 

De effecten van rook 

 Prikkeling of beschadiging van uw slijmvlies, 

waardoor u gaat hoesten. Dit kan snel herstellen. 

 Benauwd gevoel of kortademigheid wanneer u 

gevoelige luchtwegen hebt (bijv. door astma). 

 Rookvergiftiging door schadelijke stoffen, 

bijvoorbeeld koolmonoxide. Dit kan dodelijk 

zijn. 

 Overgevoeligheid van de luchtwegen voor 

allerlei prikkels. Dit kan maanden of 

jaren duren.  

Rookmelders verplicht, wat nu? 

Alle huizen in Nederland moeten vanaf 1 juli 

2022 op iedere verdieping een rookmelder 

hebben. Is uw woning na 2003 gebouwd? Dan is 

er al een rookmelder. Controleer wel even of 

deze nog werkt. Heeft u een woning van voor 

2003? Dan moet u zelf rookmelders ophangen, 

als u dat nog niet hebt gedaan. Dit moet 

op iedere verdieping waar wordt gewoond, 

gewerkt, gespeeld of geslapen. 

Speciale melders voor slechthorenden. 

Hoort u niet meer zo goed? Geen paniek, er zijn 

ook melders die u waarschuwen met een flits of 

trilling. Deze rookmelders zijn aangesloten op 

een wek- en waarschuwingssysteem. Zodra de 

rookmelder afgaat, gaat ook een flitsmelder af of 

krijgt u een signaal door middel van een tril-

ontvanger, die u bijvoorbeeld aan uw broek- 

riem kunt hangen. ’s Nachts waarschuwt zo’n 

systeem via een trilwekker, waarbij een trilschijf 

onder uw kussen u op tijd wakker maakt. Er zijn 

meerdere van dit soort wek- en waarschuwings-

systemen op de markt die worden vergoed vanuit 

de basisverzekering (vraag uw zorgverzekeraar 

naar de voorwaarden).         Website Unie KBO 
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Uitnodiging infomiddag 
Woensdagmiddag 14 september bent u van harte 

welkom in het parochiecentrum te Zierikzee. 

Misschien hebt u al wel gehoord van het 

Odensehuis? Maar weet u (nog) niet precies van 

de hoed en de rand? Mevr. Pauline Klerkx komt 

ons deze middag hierover een en ander vertellen. 

Vanaf 13.30u bent van harte welkom, om 14.00u 

begint de informatiemiddag. Breng gerust andere 

belangstellenden mee. Graag tot ziens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seizoensopening  

zaterdag 8 oktober 
Ook dit jaar wordt met een 

muzikale middag de zomer 

afgesloten en het nieuwe 

seizoen begonnen. Deze 

Seizoensopening wordt door  

de ouderenbonden op Schouwen-Duiveland: 

PCOB, SVSD en KBO, gezamenlijk voor alle 

senioren georganiseerd.  

Dit jaar kunnen we gaan genieten van de  

Bouw & Infra Harmonie, Nederland.  

Deze middag in de Nieuwe Kerk begint om 

14.00u. De kosten bedragen €6,50; in deze prijs 

is een consumptie inbegrepen.  

Kaartjes zijn te koop o.a. bij Henny Verkaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seniorencafé 
Na ruim twee jaar is er weer een seniorencafé! 

Dinsdagavond 8 november willen we jullie graag 

verwelkomen in ons “seniorencafé”: het 

parochiecentrum, Mosselstraat te Zierikzee.  

Dhr. Ted Sluijter is onze gastspreker. Hij geeft 

zijn presentatie het volgende thema:  

Hoe vitaal is de natuur op en rond ons eiland? 

De Oosterschelde, de inlagen langs de Zuidkust 

en het duingebied; wij mogen in onze handen 

knijpen met de rijke natuur op en rond ons 

eiland. Maar hoe staat het ervoor? Welke kansen 

zijn er? Welke bedreigingen? 

Dhr. Ted Sluijter gaat graag in op uw vragen. 

Inloop vanaf 19.30u. Start presentatie: 20.00u. 

Ook andere geïnteresseerden zijn van harte 

welkom. 
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MOSSELMAALTIJD zaterdag 30 juli 
Onze activiteitencommissie is er weer in 

geslaagd een super(mossel)avond te organiseren 

op zaterdag 30 juli jl. Het is weliswaar een 

traditie, maar aangezien het aantal deelnemers 

jaarlijks toeneemt is het maar de vraag of we dit 

in de huidige samenstelling kunnen blijven 

organiseren. Onze activiteitencommissie bestaat 

uit vijf personen; gedurende de “mosseldag” 

worden we bijgestaan door een achttal knispers 

en een 5-tal dames/heren bij de voorbereiding, 

het koken en bedienen op het event zelf. Als je 

dan ziet dat er aanvankelijk 99 aanmeldingen 

waren, kunt u begrijpen dat we aan onze taks 

zitten voor wat betreft de deelname om alles in 

goede banen te kunnen blijven leiden. We 

blijven er echter wel voor gaan. Dankzij de 

sponsoring van de mosselen door de Firma 

Kouijzer (enorme waardering hiervoor) kunnen 

we de activiteit betaalbaar houden voor de leden 

(€12,50 p.p.). Door de werkzaamheden 

betreffende inkoop van salades, sausjes, brood, 

drank, ijs (en verdere voorbereiding met een paar  

 

 
 

extra handjes) in eigen hand (van Henny, 

Anneke, Miek, Els en Kees) te houden kan er 

veel voor die prijs! Zelfs 3 consumptiebonnen  

waren inclusief.  

De dag begon zoals gebruikelijk met het ophalen 

van de mosselen vanaf de ZZ6 van de Firma 

Kouijzer (nogmaals dank Evert). Aangezien we 

met 85 mosseleters te maken hadden (en 14 saté-

eters) ging schipper Van de Zande uit van ca. 

100 kg mosselen (schoon). Met de gebruikelijke 

tarra betekent dit, dat de knispers ruim 120/125 

kg mosselen moesten verwerken. Met 8 man 

vergt dat minimaal 3 à 4 uur. Komend jaar zullen 

we proberen er een paar extra knispers bij te 

betrekken (Mocht u interesse hebben, meldt u 

zich dan aan bij het bestuur.). De avond kende  
 

 
 

 
een inloop vanaf 17.30 uur, maar de leden waren 

niet te stuiten; al om 17.00 uur druppelden de 

eersten binnen. Na enkele afmeldingen bleef het 

aantal beperkt tot 92 deelnemers. Onze koks:   

Joop Kouijzer en Tonny Hage hadden hun 

handen vol om iedereen zo snel mogelijk een 

mosselpan voor de neus te zetten. We bleken 

ruim voldoende mosselen (van topkwaliteit!) te  
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hebben. Na een uurtje zat iedereen meer dan vol. 

Ook de heerlijke saté werd gewaardeerd door de 

niet-mosseleters. Dit alles omlijst met heerlijke 

huzaren-, zalm- en aardappelsalade, stokbrood, 

kruiden- en zeezoutboter en sausjes, een paar uit 

flesjes, maar ook een zelfgemaakte (bedankt 

Leny). De complimenten vlogen ons om de oren.  

 

 
 

De resterende mosselen werden gekookt, 

leeggehaald en “verkocht” voor €1,-. Dit voor de 

liefhebbers van een “gebakken mosseltje”. 

Tussen hoofd- en nagerecht was er een loterij 

met veel prijzen in de vorm van cadeaubonnen 

van diverse adverteerders uit onze eigen Blik op 

de Regio. De hoofdprijs (een mand vol levens- 

middelen ter waarde van €40,-) werd gewonnen 

door onze Piet; dat gunde ieder hem van harte, 

want deze 90-plusser werd onlangs slachtoffer 

van de windhoos in Zierikzee. Hij schaamde zich 

enigszins voor het feit, dat hij de hoofdprijs won; 

hij trok namelijk zelf dit winnende lot. Maar 

Piet, alles is volgens de regels verlopen, hoor! 

Als dessert was er voor ieder nog een lekker ijsje 

met advocaat en slagroom om te eindigen met 

een bakje koffie/thee en voor de liefhebber een 

koffielikeurtje. Iedereen is ruimschoots aan 

haar/zijn trekken gekomen. Met een voldaan 

gevoel gingen de leden naar huis. En daar doen 

we het voor!                                Kees Verkaart 
Activiteitencommissie KBO Schouwen-Duiveland 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BeleefPlus Goes 
Zeeland heeft een eigen 50+ beurs in de vorm 

van de BeleefPlus in Goes. 

Deze is op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 

in de Zeelandhallen. De toegang is gratis. 
 

Proef, zie, leer, doe & 

ervaar. 

BeleefPlus 

De meest veelzijdige 

50+ beurs in de regio! 

BeleefPlus Goes 

23 & 24 september 

2022 

Toegang is gratis 
 

Vakantie - tuin & tuinieren - vrije tijd - wonen -

uitvaart - zorg en welzijn – mobiliteit. 

Zeelandhallen Goes 

10.00 – 17.00 uur 

BeleefPlus Goes 2022 wordt mede mogelijk 

gemaakt door Sport Verenigt Zeeland 
 

BeleefPlus is een regionale beurs voor de actieve 

50-plusser. Tijdens dit dagje uit kunt u proeven, 

zien, leren doen en ervaren. Er wordt 

gevarieerde informatie gedeeld, er zijn diverse 

demonstraties, seminars en workshops. En 

prijzen te winnen. U kunt gratis naar BeleefPlus 

Goes. In tegenstelling tot voorgaande edities 

hoeft u zich niet aan te melden en kunt u gewoon 

naar de Zeelandhallen toe komen. Meer info 

vindt u op www.beleefplus.nl 
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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 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.  

 

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 

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: 280 stuks.  

Kopij aanleveren voor het volgende nummer kan 

t/m 20 september 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 27 september 2022.  
 

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 via 

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