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World Cleanup Day – Beter een Goede Buur dan een Verre Vriend 

Goede voeding, meer drinken, meer bewegen! –  Colofon
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Beste lezer(es), 

 

De Olympische Spelen zijn  

alweer voorbij en de Para-

Olympics beginnen volgende 

week. We vergapen ons 

iedere keer weer opnieuw 

aan de geleverde prestaties. 

 

Ook de KBO-activiteiten,die 

lang op een heel laag pitje 

hebben gestaan, beginnen 

weer op stoom te komen. 

 

In de maand september en 

begin oktober kunnen er 

veel activiteiten georgani-

seerd worden bijvoorbeeld 

op 18 september. 

Wereldwijd wordt er dan 

extra aandacht gevraagd om 

de wereld zwerfafval vrij te 

maken. Ook u kunt uw 

steentje hiervoor bijdragen. 

Op 25 september wordt 

extra aandacht gevraagd 

voor een goede buur en 

buurt. Koester die!  

Ook hier kunt u een bijdrage 

aan leveren. 

En op 1 oktober wordt extra 

aandacht besteed aan de 

ouderen in uw omgeving. 

U kunt dan voor hun een of 

andere activiteit organiseren 

of aan een hele bijzondere 

wens voldoen, zie pagina 5. 

 

Veel leesplezier. 

 

 

 

BRON EN FOTO BOVEN: JEANNE EN VICTOR COX. 
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Zaterdag 31 juli was de afsluitende dag van een 

geweldige feestweek. In de ‘Blik op de Regio’ 

zullen van de diverse activiteiten wel stukjes zijn 

geschreven, maar de afsluitende mosselmiddag 

was weer een feest op zich. 

 

Liefst 92 leden namen deel. Een geweldig aantal 

en met alle voornoemde activiteiten kunnen we 

terugzien op deelname van ca. 120 leden 

gedurende de gehele week; 1/3 deel van ons 

ledenbestand. Het hoeft geen verder betoog dat 

de leden het fantastisch vonden om weer 

heerlijk met elkaar te kunnen babbelen en 

elkaar weer eens te kunnen zien. 

 

 
 

Die zaterdag begon zoals gebruikelijk met het 

knirpsen van de mosselen. Mosselkweekbedrijf 

Firma Kouijzer was ons weer goed gezind en we 

konden 100 kg mosselen verwerken.  

Een hele klus, maar met 10 spontane vrijwil-

ligers was dit in een goede twee uur gebeurd. 

 

Ondertussen had de activiteitencommissie met 

enkele extra handjes de Sint Willibrordusschool 

waar we naar uit zijn geweken om ons zoveel 

mogelijk aan de coronamaatregelen te houden 

(lees m.n. 1,5 meter), omgetoverd in een 

gezellige feestruimte. Dank aan de directie van 

de Sint Willibrordusschool.    

Aanvankelijk zag het er naar uit (regenbuien) 

dat we het feest in zijn geheel binnen zouden 

moeten houden, maar naarmate de middag 

vorderde werden de weersomstandigheden beter 

en scheen de zon vanaf het moment van inloop 

(15.30 uur). De statafels en een 5-tal tafels 

werden naar buiten gemanoeuvreerd, zodat van 

de 92 leden er zodoende ca. 25-30 personen 

buiten konden plaatsnemen. 
 

Met een gezellig achtergrondmuziekje, verzorgd 

door Elroy den Breejen, kon er lekker worden 

gekeuveld en genoot men van de koffie en een 

drankje alvorens om ca. 17.00 uur de mosselen 

gereed waren. Ze waren super van kwaliteit 

(volgens de mosselkenners de beste van de 

veiling!!) en samen met een salade en een 

broodje kon er ruim voldoende worden 

verorberd.  

 

Voor de niet mosselliefhebbers verzorgde onze 

vrijwilliger Erik een lekker broodje hamburger 

en/of een kippendrumstick/kippenvlerk. Beiden 

waren ook niet te versmaden. Al snel werd 

duidelijk dat ieder meer dan afdoende heeft 

kunnen eten. 

 

Tussen de bedrijven door werd een ouderwetse 

Rad van Avontuur gedraaid. In 5 ronden met 

ieder 7 prijzen (7% kans op een prijs/waar vind 

je het nog!) en gingen velen met een mooie prijs 

in de vorm van een cadeaubon naar huis. 

Zodoende hebben we de lokale ondernemers ook 

weer gesteund. 

 

Zo rond de klok van 20.00 uur gingen de laat-

sten naar huis en kunnen we terugkijken op een 

vermoeiende maar zeer geslaagde feestweek 

met als topper ons mosselevent. 

Resteert dank uit te spreken aan onze activi-

teitencommissie en de vrijwilligers waarop we 

een beroep deden voor wat extra handjes bij de 

voorbereiding en verloop van de feestweek! 

BRON: KEES VERKAART. FOTO: ERIK STEEGMANS EN SHUTTERSTOCK. 
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Op 6 augustus was de zaal in het Gregoriuscentrum in 

Axel ruim een half uur voor aanvang open. De bingo-

plankjes werden grif afgehaald en de 1,5 meter afstand 

zo goed mogelijk gerespecteerd. Iedereen vond een 

plaatsje en zocht contact met elkaar. De vrijwilligers 

van aan-z/KBO-PCOB-Axel hadden alles in gereedheid 

gebracht: bingo-apparaat, microfoon en nog meer.  

Ruim veertig deelnemers waren te gast en werden aller-

eerst verwelkomd met koffie/thee en een versnapering. 

Vervolgens werden er drie ronden bingo gespeeld; per 

ronde waren er 4 prijzen te winnen. Als meer spelers  

gelijktijdig bingo hadden volgde een loting, maar 

verliezers kregen wel een troostprijsje. In Axel maakte 

men gebruik van bonnen. Die zijn te besteden in 

winkels, gelegenheden van Luitjens Retail. In de pauze 

was er een tweede kopje koffie/thee met kleine 

versnapering gevolgd door de laatste vier ronden bingo.  

 

 
Hilariteit: 6 deelnemers hadden gelijktijdig een goede 

bingo. 
 

Op een gegeven moment ontstond er ook hilariteit 

vanwege een groot aantal deelnemers, die gelijktijdig 

een goede bingo hadden; een digitaal bingo-apparaat is 

niet te beïnvloeden. Na afloop ging iedereen voldaan 

naar huis; ook zonder prijs(je) was het en goed bestede 

middag. Vanaf september is er weer elke vrijdag een 

bingomiddag in Axel!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website van KBO Zeeland, en daarmee van 

de afdelingen, is in 2021 geheel vernieuwd en 

is nu een paar maanden in de lucht. 

De commissie kaderbeleid KBO-Zeeland 

organiseert op donderdagmiddag 30 

september 2021, in samenwerking met de 

werkgroep Website, een workshop om u nader 

met deze vernieuwde website kennis te laten 

maken. Deze workshop vindt plaats in het 

Meulengat te Sluiskil. 

 

En uiteraard nemen we bij deze bijeenkomst de 

dan geldende coronamaatregelen in acht. 

 

De workshop start om 12.00 uur met de inloop 

en aansluitend om 12.30 uur een lunch en 

eindigt tussen 16.00 en 16.30 uur met een 

drankje. 

 

In de tussenliggende tijd wordt u door Jan van 

den Boom, Rob van den Bosch en Theo Snel 

bijgepraat over het waarom van de nieuwe 

website en de relatie met ontwikkelingen bij de 

landelijke website Unie KBO-PCOB. U krijgt een 

toelichting op de opzet van de website KBO-

Zeeland en de keuzes voor de afdelingen, het 

beheer en de kosten en wat er komt kijken bij 

het opzetten en onderhouden van een eigen 

afdelingswebsite of -webpagina. Tevens is er 

ruimte voor het stellen van vragen en opmer-

kingen en het inbrengen van verbeterpunten. 

 

De officiële uitnodiging voor deze workshop, 

met vermelding over hoe u zich kunt aanmel-

den hiervoor, gaat eind van de maand augustus 

2021 naar de secretarissen en webmasters van 

alle Zeeuwse KBO-afdelingen. 

 

Wij gaan er van uit dat van elke KBO-

afdeling een vertegenwoordiger bij deze 

workshop aanwezig is. 

 

BRON EN FOTO’S: MAURICE SCHOLTER. BRON: COMMISSIE KADERBELEID EN WERKGROEP WEBSITE: 

RIEK VAN ZEVENTER. 
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Als kind hadden we een stapel hobby’s 

waar we geen genoeg van kregen.  

 
 

 

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van 

ergernissen. Dat is een goede reden om elkaar 

zoveel mogelijk bewust te maken van de  

effecten van zwerfafval en hoe we samen een 

verschil kunnen maken. 

 
World Cleanup Day 

Samen het verschil maken, dat is waar World 

Cleanup Day om draait. Nederland Schoon 

steunt dit mooie initiatief van de Plastic Soup 

Foundation. Op zaterdag 18 september gaan 

over de hele wereld mensen de straat op om 

hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat levert 

een schonere omgeving op én een prachtig, 

wereldwijd signaal dat iedereen een belangrijke 

bijdrage kan leveren! 
 
 

 

 

 

 

 

De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. De 'Nationale 

Ouderendag' is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste vrijdag van oktober. Deze dag worden 

individuele wensen van ouderen vervuld. In 2021 vindt de 'Nationale Ouderendag' plaats op vrijdag 1 oktober. 

 

 
. 

 

 

Organiseer een activiteit voor ouderen in je 

buurt! 

Ouder worden doe je samen en dat vieren we met 

iedereen in Nederland. Doe ook mee! Organiseer 

met je club, bus of organisatie een feestelijke 

activiteit voor de ouderen in je buurt. Van een 

fancy fair tot een gezellige middag met workshops 

en taart. Alles mag, iedereen is welkom. Zo laat je 

ouderen met je kennismaken en geef je hen de kans 

nieuwe mensen te ontmoeten! 

Organiseer een feestelijke activiteit. Doe je ook 

mee?. 

 

Hoe werkt het? 

• Bedenk een leuke activiteit – met hulp van de 

tips en ideeën van het Ouderenfonds. 

• Geef je op voor Nationale Ouderendag, vul het 

aanmeldformulier in. 

• Nodig ouderen uit met hulp van de PR toolkit 

(binnenkort online) 

• Pak je feestpakket uit! 

• De actuele RIVM-richtlijnen zijn leidend 

Het Ouderenfonds helpt je graag op weg. Bekijk 

onze tips en ideeën.  

 

Feestpakket en PR toolkit 

Na aanmelding bij het Nationaal Ouderenfonds 

ontvang je uiterlijk eind september een feestpakket 

thuis. De inhoud van het pakket wordt afgestemd 

op het aantal ouderen dat je verwacht.  

Let op: meld je snel aan, want op=op! 

Natuurlijk hoop je dat er ook veel mensen gaan 

komen! In de PR Toolkit vind je tips een poster, 

flyer, persbericht en teksten die je zelf kunt aan-

passen. De toolkit is vanaf 1 augustus beschikbaar. 

Meld je vóór 1 september aan, dan ontvang je 

uiterlijk eind september het feestpakket thuis 

(op=op)! 

 

Gratis online webinar ‘Iedereen is van harte 

welkom!’  

Dinsdag 7 september kun je gratis deelnemen aan 

een online webinar voor Nationale Ouderendag. 

Hierin wordt besproken hoe je een leuke activiteit 

organiseert en hoe je ervoor kunt zorgen dat nieuwe 

ouderen zich welkom voelen. Aanmelden kan op de 

website. 

 

Vragen? 

Heb je vragen over Nationale Ouderendag?  

Neem dan contact met het Ouderenfonds op via  

088 344 2000 of stuur een e-mail naar 

nationaleouderendag@ouderenfonds.nl. 

 
 

 

Veel ouderen hebben een wens die ze moeilijk 

alleen kunnen vervullen. Bijvoorbeeld omdat ze 

alleen zijn of lastig op pad kunnen.  

Op 'Nationale Ouderendag' vervult Het 

Nationaal Ouderenfonds ieder jaar samen met 

lokale comités, bedrijven en vrijwilligers 

duizenden van deze wensen. 

 

Ouderen  dienen een wens in die ze moeilijk 

alleen kunnen realiseren. Vaak gaat het om 

kleine wensen, zoals nog eenmaal het ouderlijk 

dorp bekijken, een kroket uit de muur trekken, 

een trouwjurk passen, samen op pad of 

herinneringen ophalen op het strand.  

Kijk op de site van het Ouderenfonds voor de 

mogelijkheden. 

 

BRON: NATIONAAL OUDERENFONDS. 

https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_van_de_ouderen
https://ouderenfonds.nl/app/uploads/2021/07/Handleiding-Nationale-ouderendag-2021.pdf
https://ouderenfonds.nl/app/uploads/2021/07/Handleiding-Nationale-ouderendag-2021.pdf
https://ouderenfonds.nl/nationaleouderendag/
mailto:nationaleouderendag@ouderenfonds.nl
https://www.ouderenfonds.nl/
https://www.ouderenfonds.nl/
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Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van erger-

nissen. Dat is een goede reden om elkaar zoveel 

mogelijk bewust te maken van de effecten van 

zwerfafval en hoe we samen een verschil kunnen 

maken. 

 
World Cleanup Day 

Samen het verschil maken, dat is waar World 

Cleanup Day om draait. Nederland Schoon 

steunt dit mooie initiatief van de Plastic Soup 

Foundation. Op zaterdag 18 september gaan 

over de hele wereld mensen de straat op om 

hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat levert 

een schonere omgeving op én een prachtig, 

wereldwijd signaal dat iedereen een belangrijke 

bijdrage kan leveren! 
 

 
 

Meld nu je actie alvast aan 

Zet jij de World Cleanup Day ook alvast in je 

agenda en op de kaart? Geweldig! Kijk hoe jij in 

actie kunt komen. 

 

Ik doe mee  
 

 
 

Heb jij ook zo’n buur die Goud waard is? Iemand die 

altijd klaarstaat, iets speciaals voor de buurt heeft 

gedaan, regelmatig pakketjes aannneemt of zorgt dat 

het straatbeeld mooi blijft? Zet hem of haar dan tijdens 

Burendag op 25 september in het zonnetje via de 

Gouden Buurt Award 2021. 

 

 
 

Het werkt eenvoudig: jij nomineert je buur op de web-

site van Nextdoor, en je krijgt een unieke award thuis 

gestuurd. Jij kiest zelf hoe en wanneer je de award 

overhandigt. Lees hier een aantal tips om hier een 

onvergetelijk moment van te maken.  

 

Nomineer jouw buurt  
Met de waardering die jij geeft staat jouw Gouden Buur 

in een mooi rijtje unieke buren in Nederland. Een klein 

gebaar met grote impact, want is waardering niet het 

meest waardevolle cadeau om te krijgen van je buren?  
 

Diverse buurten 

Deze week is het Pride week en buren vanuit het hele 

landkomen samen om dit te vieren. Wij geloven dat 

iedereen zich welkom moet voelen in zijn of haar buurt. 

Dit is het moment om je steun voor gelijkheid en 

diversiteit te tonen en te helpen bouwen aan een meer 

inclusieve buurt. Deel je ode aan je inclusieve buurt! 

Ode aan mijn buurt  

BRON EN FOTO: PLASTIC SOUP FOUNDATION. BRON EN FOTO: NEXDOOR.NL 

https://tracking.nederlandschoon.nl/kaart/?cctw=AQAACBAAgAAFoIO8Fm5bjtM7oIs#kom-in-actie?utm_campaign=world-cleanup-day&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=cta&utm_term=StD-wcd-supporters
https://link.ms.email.nextdoor.com/ls/click?upn=u0HZwe2jBHtURPBh9oHpJUfRVd3wXutlFESN4jjwtnofDjAyoO3fhoN10O2OHkiJY1px1UgK3HIhOlChzKMdB4-2FuENw-2BCEp7PHDz4i1msISKwijvJyrfxREV6ZXnMFaR95RH_-2FkiNNGqywqrCUK16yciZb6K98ixyBMckv9LX-2FA4WrPisfmoAgOiU8M-2BTALshVlq0QW0qM4Rj6biMW3lRdmyQABn34a4YMyJnDB3ilZqKwEN9McBAqBkOwL4qFJm9rWqHRK6-2F6ZfvpMT8xsRXr7LCabvm7IKAyCY4VL-2BGOe8EXziDN35-2FvH5ieCzoboChyK5-2BBfpwLXVnLU4xhk-2FYaGbycwfW1EN-2B8WvZxZIC9Ufh7T3mXUfVAt1yYf5jv-2BZtV9DEcx7mtlGAXGwnwJtd0AsTp7T1cYtnn5TpgQKkKyowIBAOeC8H038cTWdnObI7MLACPyKpUKNnsCqXx5lbxEOJh4PPNT6XPnHl0dj-2B2KDqu0-2FcyJPsC7XL-2BxU66Xbb5aV8i7qqEs2U5Q2kiZoxe2riDoCGm0szPHGCJhlDNyyuQvUMEJu98LSZ1jp47fBxR3Hf
https://link.ms.email.nextdoor.com/ls/click?upn=u0HZwe2jBHtURPBh9oHpJdUwo-2Fr9l26qNGIMORPRxzJip17jRA3y2BXtDgmGJcds1Rwf_-2FkiNNGqywqrCUK16yciZb6K98ixyBMckv9LX-2FA4WrPisfmoAgOiU8M-2BTALshVlq0QW0qM4Rj6biMW3lRdmyQABn34a4YMyJnDB3ilZqKwEN9McBAqBkOwL4qFJm9rWqHRK6-2F6ZfvpMT8xsRXr7LCabvm7IKAyCY4VL-2BGOe8EXziDN35-2FvH5ieCzoboChyK5-2BBfpwLXVnLU4xhk-2FYaGbycwfW1EN-2B8WvZxZIC9Ufh7T04q-2FIBsy5-2BZ1f98qDdYRSlahYg5F7PnyBwH1jks79EOMqnTbOC6-2BbuFrtgPXHU5uURJAp3uXiitbblbjp56efVNDQJL7frN7EUYAhs9hOmycDVsBAnwrlAryiyVfleEmhf-2B7ip-2FuxONMirqkh2nSLfQdam1kgvLp4GcKlZAwkpZrddQU8ZoZAI1iMpcsYX1b0KtgfeK-2FU-2F7ahODRAlzoYz
https://link.ms.email.nextdoor.com/ls/click?upn=u0HZwe2jBHtURPBh9oHpJfgxN6u946foW1vDnW06kcHX0kKoId9bda3dJqTTAsXAHs4YZpZUza2FXW3wZgxIJOn4QHOIlGmsJBmMA7DBT04YqP2Vm-2Blb30GRsKXTJMBX5oBNcFXPWFtowTbmopMXYduYTm57fFV8kbqHxLV1CqBqjYmeM2lQuwLm01B5lOaQNChaxIVADY4U71YOsAZApRAPDyIUazodgD6O0Qt16hOSnEAmzAcYzHB0CZpFqvdqujDYnk8xcoL-2BE7tv3hI6PTTmSloQ8puvp-2FvcXEpeaFU-3DoMCI_-2FkiNNGqywqrCUK16yciZb6K98ixyBMckv9LX-2FA4WrPisfmoAgOiU8M-2BTALshVlq0QW0qM4Rj6biMW3lRdmyQABn34a4YMyJnDB3ilZqKwEN9McBAqBkOwL4qFJm9rWqHRK6-2F6ZfvpMT8xsRXr7LCabvm7IKAyCY4VL-2BGOe8EXziDN35-2FvH5ieCzoboChyK5-2BBfpwLXVnLU4xhk-2FYaGbycwfW1EN-2B8WvZxZIC9Ufh7T1ty7o0AXi619hKpwTBL75sJz-2F8OjS6D2J-2BRrsgNu-2Fd4bwnUmN64vf2PuDgKMkhcNEpvBOyM03FNsMxwqIlE2pITtkYPvMlY60-2BBlTaO6u8SdkNTPKsPUho7VMfbPP-2FFDtbxeZESn4SmLMQMKs5ApUhk-2FXLI-2Fzwr3EUFORWarf2gvK7ROvkjcWzNLZtkSyVUgf9I36IBeG-2BhtQhdu6KZThB
https://tracking.nederlandschoon.nl/kaart/?cctw=AQAACBAAgAAFoIO8Fm5bjvIzAK8#kom-in-actie?utm_campaign=world-cleanup-day&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=cta&utm_term=StD-wcd-supporters
https://link.ms.email.nextdoor.com/ls/click?upn=u0HZwe2jBHtURPBh9oHpJenvivMXtP5AjB-2F3y4hE6TpTWO4giixecRnclmXVJ-2BSKCPAN_-2FkiNNGqywqrCUK16yciZb6K98ixyBMckv9LX-2FA4WrPisfmoAgOiU8M-2BTALshVlq0QW0qM4Rj6biMW3lRdmyQABn34a4YMyJnDB3ilZqKwEN9McBAqBkOwL4qFJm9rWqHRK6-2F6ZfvpMT8xsRXr7LCabvm7IKAyCY4VL-2BGOe8EXziDN35-2FvH5ieCzoboChyK5-2BBfpwLXVnLU4xhk-2FYaGbycwfW1EN-2B8WvZxZIC9Ufh7T3Ay367y8KrhGZK0ErHag0WaRulz1TV8Q6deU-2Bq23-2Fr95TeqyfMEU86AZrtt07L8-2Fl8IpXlIxOc1wCVhvODKf8BRlTg1ur-2BsMGyelmXhRZxGNfXkqaVxN9owRfs7ixDC3PjM0ayo-2FyM15mzC39sL5UBuQ5jXjdqcC-2FgEj4xL7I7b-2BgZZpYtDKS5usBvXwSAzr8actx4TsOEfWKRpZKAUvhT
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Ook de KBO-PCOB onderkent het belang van een gezonde leef-

omgeving voor zowel thuiswonende ouderen als in verpleeg-

huizen. 

Marcel Sturkenboom (directeur KBO-PCOB): “Als je ouder wordt, 

verandert de samenstelling van je lichaam, je spierweefsel 

neemt af, de botten worden brozer en het vetweefsel neemt af. 

Goede voeding, meer drinken (vooral water) en meer bewegen 

zijn daarbij de belangrijkste remedies. Er komt wel steeds meer 

aandacht voor voorgenoemd proces maar dat betekent niet dat 

er geen probleem is, er zijn nog veel ouderen die kampen met 

over- en ondergewicht en een afnemende actieradius. Het feit 

dat er op de zorg flink bezuinigd is en ouderen langer thuis blij-

ven wonen is daar ook debet aan. We moeten ze dus helpen om 

op deze drie gebieden (voeding, drinken en bewegen) hun eigen 

verantwoordelijkheid te nemen en hun leefstijl aan te passen”. 

 

 
 

KBO-PCOB wil ook veel meer inzetten op preventie. Dat kan 

vorm krijgen door meer voorlichting en ondersteuning over dit 

onderwerp in te bouwen op alle plekken waar zorg wordt 

verleend. Sturkenboom: “En dan praat ik al over 50-plussers die 

zich meer bewust moeten worden van hun leefstijl, zodat wan-

neer ze in aanraking komen met chronische aandoeningen, ze 

daar ook mee kunnen dealen”. 

De seniorenorganisatie besteedt, in samenwerking met huis-

artsen, diëtisten en therapeuten, in haar magazine en op diverse 

websites zoals goedgevoedouderworden.nl veel aandacht aan 

voorlichting en preventie op het gebied goede en duurzame 

voeding, zowel gericht op ouderen als op zorgverleners.  

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een 

uitgave van KBO-Zeeland 

 

Blijf ons ondertussen ook volgen op:  

 

 facebook.com/kbo.zeeland.3 

en 

 twitter. 

 

Voor al het andere nieuws vanuit 

KBO-Zeeland kijkt u op onze 

website www.kbozeeland.nl  

  

Secretariaat 

George de Vijlder,  

Steenpit 9, 4561 CT Hulst 

Tel. 0114-690415, e-mail 

gdevijlder@zeelandnet.nl 

 

Redactie  

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ: 

Jan van den Boom 

Lillianne van der Ha 

Maria van Waterschoot 

E-mailadres  

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl  
 
 
 

 
 

Indien u als KBO-afdeling iets te 

melden hebt voor de NieuwsFlitZ of 

de digitale NieuwsFlitZ niet meer 

wenst te ontvangen, dan u kunt u dit 

melden via e-mail: 

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl 

 

Kijk voor het laatste nieuws op de site 

van KBO-PCOB 

www.kbo-pcob.nl 

  

BRON: CLIQUE MEDIA. FOTO: SHUTTERSTOCK. 
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