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Beste lezer(es),
Het is weer volop herfst en de
natuur oefent met al zijn kleuren
op heel veel mensen een grote
aantrekkingskracht uit. Maar niet
alleen nu. De natuur trekt altijd.
In de natuur voel je de jaargetijden met al je zintuigen.
Je voelt het aan je botten. Je bent
je bewust van het verloop van de
tijd. Je voelt ook de grootsheid
van de natuur, met zijn diversiteit aan dieren, planten en
bomen.
Het is nu prachtig in de bossen
om al die kleuren groen,
donkergroen, geel, oranje en
bruin te bewonderen. En niet
alleen de kleuren aan de kruinen,
maar ook op de grond.
Het geeft je meestal een gevoel
van interne rust.
Dus beste KBO-ers: geniet van
de natuur, het is goed voor lijf,
ledematen èn geest!
Veel leesplezier.

Vicevoorzitter Lilianne van der Ha-Van Vlierberghe ontving de
Dagelijkse Bestuursleden als trotse gastvrouw in het nieuwe
woonhuis. Hierbij een samenvatting van de besproken onderwerpen
ter informatie.
De resultaten van de Ledenvergadering Unie KBO, d.d. 23 september jl. werden gedeeld en er zijn afspraken gemaakt over de
hantering van de modelstatuten voor KBO-Zeeland en de KBOafdelingen in Zeeland. Tevens is de geringe voortgang m.b.t. het
beschikbaar komen van een parttime beroepskracht besproken. Het
overleg over het weer op gang brengen van de samenwerking met
PCOB op provinciaal niveau is voorbereid.
Tevens is de uitvoering van de Inspiratietoer van het Verenigingsbureau KBO-PCOB aan de orde geweest. Op 18 november a.s. zal
de betreffende bijeenkomst plaats vinden in De Stenge in Heinkenszand. Tijden: vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur.
Ook de uitvoering van het marketingplan door het Verenigingsbureau heeft de aandacht gehad.
De vergadering heeft het bezoek door de Limburgse KBO-leden
geëvalueerd. Tot heden is voor deze zeer geslaagde activiteit ruim
€ 800,- ontvangen van sponsors, nl. afdelingen en persoonlijke
bijdragen.
De workshop over de nieuwe website, zowel voor KBO-Zeeland als
voor de afdelingen, d.d. 30 september, is goed bezocht. Het
Dagelijks Bestuur zal voor de nieuwe opzet van de website aandacht
vragen tijdens de Algemene Vergadering van 9 november a.s.
Vervolgens zijn de Kringvergaderingen die op 11 en 12 oktober zijn
gepland, inhoudelijk voorbereid en in samenhang daarmee ook de
agenda voor de Algemene Vergadering.
Tenslotte zijn er werkafspraken gemaakt over het ontwerpen van
het werkplan 2022 voor KBO Zeeland.
BRON: WIM JANSEN
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Een bezoekje aan de chocoladefabriek in Cadzand
stond al langer op onze verlanglijst. Nu was het dan
zover. Met 54 leden hadden we ons verzameld op het
buitenterras van de fabriek.
Volgens onze begeleidster was het beter om de groep
in 3 groepen van 18 personen te delen, dit was beter
voor de uitleg en de veiligheid.

Nadat we de verplichte jas en bijpassende muts hadden
aangedaan konden we de fabriek in gaan.
Het was enerverend wat er allemaal bij komt kijken
om van een zak cacao een ingepakt product te krijgen.
Bij verschillende producten mochten we van deze
lekkernij proeven. Heerlijk!
Na een rondleiding van ongeveer 45 minuten door de
fabriek, kregen wij in de winkel een film te zien over
de algehele productie van de fabriek.
De heer Verduyn (gerelateerd aan de familie van die
van de koekjesfabriek in Eede), gaf ons een mooi
beeld over de geschiedenis van de fabriek.
Dertig jaar lang hebben de eigenaren, het echtpaar
Petra en Jimmy Pietersz, heerlijke chocolade gemaakt
in hun fabriek aan de Nederlandse Noordzeekust.
Het bedrijf ontwikkelt ook creatieve oplossingen voor
verpakking en cadeaus.
Ook het in- en verkoopbeleid werd belicht.

Nadat we in de bij de fabriek horende winkel, enige
versnaperingen en een drankje hadden gekocht konden
we heerlijk in de zon op het terras onze indrukken met
elkaar delen.
Het was heerlijke belevenis.
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BRON: WIKIPEDIA. FOTO: SHUTTERSTOCK.

Ieder jaar luiden traditiegetrouw de ouderenbonden t.w.
de SVSD, PCOB en KBO, op Schouwen-Duiveland gezamenlijk het nieuwe seizoen in met een concert. Door de
coronaperikelen kon het concert alleen bezocht worden
met het vertonen van de QR-code.
Dit jaar was deze muzikale middag op 9 oktober om 14 uur in de
Nieuwe Kerk te Zierikzee. De 200 enthousiaste aanwezigen
konden genieten van een verrassend goed concert met optreden
van het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie (VKFG) en het
Tamboerkorps van het VFKG. Er waren zo’n 80 muzikanten die
optraden.

Als oktober overgaat in november, de
dagen korter worden en de nachten
langer, is het een mooi moment om
de doden te herdenken.
Sinds de middeleeuwen vieren katholieken op 1 november Allerheiligen
en op 2 november Allerzielen, waarbij ze bidden voor de overledenen.
Rond de negende eeuw gingen armelui rond die dagen langs de deuren en
baden voor de doden in ruil voor
eten. Een paar eeuwen later gebeurde
dat ook op 31 oktober: Allerheiligenavond, of in het Engels All hallows
Eve.

De muzikale leiding van het Fanfarecorps der Genie was onder
leiding van artistiek leider Adjudant der Mariniers Jos Jansen en
het Tamboerkorps van het VFKG trad op onder leiding van
Adjudant der Genie titulair b.d. Corné Pas. De opening werd
verricht door dhr. C. Legemaate, voorzitter van de PCOB.
Verschillende prachtige stukken werden ten gehore gebracht,
van licht klassiek tot een vlotte mars. Na de pauze werd het nog
wat luchtiger en werd er bijv. enkele stukken gespeeld uit het
repertoire van Abba. Als afsluiting werd het mineurslied
gespeeld en gezongen; een en ander wordt dan altijd beklonken
met het innemen van een borrel. Het was weer een geweldige
middag. Iedereen heeft genoten van deze optredens. De middag
was dan ook veel re snel voorbij.

In de eeuwen daarna trokken veel
Europeanen naar Amerika en namen
hun regels en gewoonten mee. Omdat
protestanten lang dominant waren in
Amerika en heiligenverering
afwezen, stelde All Hallows Eve er
aanvankelijk weinig voor. Maar in de
twintigste eeuw werd het feest,
waarvan de naam verbasterde tot
Halloween, weer groot.
In plaats van bedelaars gingen nu
verklede kinderen langs de deuren.
Volgens sommigen zijn de wortels
van Halloween nog ouder, en gaat het
terug op het Keltische Samhain, een
soort nieuwjaarsfeest.
Maar de bewijzen zijn dun.
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Dit jaar bestaat KBO-Goes 60
jaar en PCOB-Goes 40 jaar!
Samen KBO-PCOB 100 jaar!
Reden genoeg om dit te vieren
op 13 oktober jl.
Het programma was er dan ook
naar op deze zonnige dag.

Om 13 uur werden we ontvangen een ontvangst met koffie/
thee en gebak in de Goederenloods van de SGB
(Stoomtram Goes-Borsele),
Daarna volgde een rit via
’s-Gravenpolder en Kwadendamme naar Hoedekenskerke
met een ouderwetse stoomlocomotief met een aantal
nostalgische personenrijtuigen.

Daarna hadden we een rustpauze om een consumptie te
gebruiken in de ‘Buffer’, de
omgeving en eventueel de
Westerschelde met zijn
scheepvaart te bewonderen en
de miniatuur spoorbanen in de
‘Buffer’ te bekijken. Om 17.45
uur gingen de 146 deelnemers
met de trein weer terug naar
Goes, waar in de
Goederenloods een goed
buffet klaarstond.

Het was een gezellige dag,
waar iedereen, na een lange
coronatijd waar niets
in
kon worden
georganiseerd,
bij kon kletsen.
Chapeau voor
de organisatie.

Op 30 september organiseerde de commissie Kaderbeleid van KBO-Zeeland
een workshop voor vertegenwoordigers van de KBO-afdelingen uit Zeeland.
____________________________________________________________________________
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BRON: FRAUDEDESK.NL
FOTO: SHUTTERSTOCK.

Al enkele weken vooraf werd onder de leden van KBO-Sas van Gent/
Westdorpe de aankondiging verspreid van een gezamenlijke mosselmaaltijd op 6 oktober in ons clubgebouw St. Albert. Dit was niet aan dovemans oren gericht, want 65 leden schreven in voor dit evenement.
Weer werd er een partytent opgezet voor de dubbele nooduitgang om de
weersomstandigheden te kunnen weerstaan en de benodigde attributen
werden gehuurd om de monden van de menigte te kunnen vullen. Op de
eerste plaats kwam natuurlijk de kwaliteit van de mosselen en die was
goed.

Onze voorzitter Wim Schoonis, geassisteerd door bestuurslid E- team
Peter van Steenberge, ontfermden zich over dit karwei, en routine en
vakmanschap komen dan zeker tot zijn recht.
Een tiental bereidwillige vrijwilligers liepen af en aan met volle en lege
pannetjes en het moet gezegd: niemand hoefde zich zorgen te maken om
op tijd de mondjes te vullen.

Er gaat een nepmail rond over
het bevestigen van je WhatsAppaccount. In het bericht staat dat
er een nieuw 'beveiligingsprotocol' is. Aangezien het bedrijf de
laatste tijd wel vaker in het
nieuws is én inderdaad nieuwe
privacy- en gebruiksvoorwaarden heeft ingevoerd, kan dit
bericht enigszins betrouwbaar
overkomen.
Maar niets is minder waar.
Opgelicht?! berichtte eerder dit
jaar al over de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Het is goed om te
weten dat dergelijke berichten
altijd worden verspreid in de
vorm van een pop-up, met het
verzoek om de voorwaarden te
accepteren. Er wordt dus géén
mail verzonden.

Voor de uitzonderlijke lekkerbekken stond een professionele frietenbakker met heerlijke stoverij opgesteld. Ook daar werd gretig gebruik van
gemaakt, zodat bij de mossels ook gekozen kon worden tussen frieten en
wit mosselbrood.
De tafels waren keurig gedekt, zodat het er alles bijeen feestelijk uitzag.
Ook de bar liet zich niet onbetuigd en eenieder kon zich laven aan de
bijpassende drankjes.
Ter plaatse werd er reeds een dankwoord uitgesproken aan de organisatie,
maar dit evenement verdient een welgemeend applaus van de gehele
afdeling.

Inhoud van het bericht
Om je te waarschuwen heeft de
Fraudehelpdesk de inhoud van
het bericht gekopieerd. Je kunt
het volledige bericht lezen op de
site van de fraudehelpdesk
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BRON: MAURICE SCHOLTER. FOTO: THEO VAN ESBROEK.

Welzijnsorganisatie aan-z en de KBO en PCOB-afdelingen in de
gemeente Terneuzen hebben op 30 september jl. gezamenlijk een
herfstfietstocht georganiseerd. 30 September was tevens de eerste
dag van ‘de week tegen eenzaamheid’.
De fietstocht werd door aan-z, vrijwilligers van Route 55 en KBOPCOB bestuursleden en -vrijwilligers breed bekend gemaakt.

Bijna drieduizend nabestaanden
hebben vorig jaar een levensverzekering van hun overleden
dierbare gevonden via de zoekservice ‘Verloren polissen’.
In totaal 5500 nabestaanden
maakte gebruik van deze service,
een kwart meer dan het jaar
daarvoor.
Verloren polissen is een service
van het Verbond van Verzekeraars. Deze koepelorganisatie
stuurt aanvragen van nabestaande door naar alle deelnemende verzekeraars.
Het is wel de bedoeling dat u als
nabestaande eerst uitzoekt of er
nog ergens een polis loopt.
U kunt de service ook gebruiken
om te zoeken naar je eigen
verloren polis.

Kijk op de website
zoekservice.vanatotzekerheid.nl

Dit heeft geresulteerd in een heel mooi routeboekje met per bladzijde een routebeschrijving van stopplaats naar stopplaats. De deelnemers konden zelf kiezen op welke stopplaats ze wilden starten:
Voetbalkantine FC Axel; Theetuin De Mol, Overslag, De Kirke,
Westdorpe, Ons Paradiesje, Magrette en Oorlogsmuseum Gdynia,
Axel; bij al deze stopplaatsen was voldoende ruimte om te vertoeven
met drinken en versnapering. De totale afstand was 38 kilometer.
Donderdag 30 september was gelukkig een droge dag, wel winderig
en fris. Vermoedelijk speelde naast de weersomstandigheden ook de
QR-code, -het corona bewijs- een rol; het was niet noodzakelijk,
omdat het merendeels buiten afspeelde en de ruimte binnen groot
genoeg was.
Er hebben 156 deelnemers gefietst. Sommige mensen kwamen van
verre; o.a. uit Lembeke (België) en Breskens.
Dat was merkbaar bij de stopplaatsen.
Kennelijk was het naar tevredenheid; we hebben nagenoeg geen
klachten gehad en er zijn geen ongelukjes gebeurd. EHBO Koewacht
gaf acte de préséance. De organisatie kan terugkijken op een
geslaagde leerzame activiteit. De grote winst is, dat de samenwerking tussen aan-z en KBO-PCOB wordt vergroot middels thema
activiteiten die van belang zijn voor senioren.
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KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO-Zeeland
Blijf ons ondertussen ook volgen
op:

Met ingang van 1 oktober heeft Geldmaat de laatste geldautomaten van
ABN AMRO, ING en Rabobank overgenomen. In de bankkantoren van
genoemde banken staan per deze datum geen geldautomaten meer.
Consumenten en ondernemers kunnen terecht bij de automaten van Geldmaat voor het opnemen en storten van contant geld. Naast de overgenomen bankautomaten, breidt Geldmaat de komende tijd ook op nieuwe
locaties verder uit. Geldmaat maakt die locaties bekend via de
Locatiewijzer. Lees hier het hele persbericht.
Assistentie bij de Geldmaat
’Geldmaat plus assistentie’ is een service voor iedereen die het lastig
vindt om zelfstandig geld op te nemen of te storten. Het is beschikbaar bij
een aantal geselecteerde winkels van Primera, Bruna en The Read Shop.
Medewerkers van deze winkels helpen gebruikers van de geldautomaten
door samen de automaat te bedienen en hun vragen hierover te
beantwoorden. De winkels die de assistentie bieden zijn de vinden in
de locatiewijzer op Geldmaat.nl. Binnenkort zijn de winkels ook
herkenbaar aan de gele geldmaatsticker op de deur of de etalage met
daarop: ‘geldmaat opnemen storten plus assistentie’.
Welke hulp kan ik verwachten bij een geldmaat met assistentie?
U kunt al uw vragen stellen over de werking van de automaat.
Bijvoorbeeld:
Hoe werkt het scherm?
Waar steek ik mijn pas in?
Hoe werkt de spraakondersteuning?
Hoe kan ik zelf de samenstelling van de biljetten kiezen?
Hoe stort ik geld?
Wie kan ik bellen bij een vraag over mijn bankrekening?
U moet zelf de automaat bedienen: geld opnemen of storten.
Als er iets aan de hand is met uw pas of met uw rekening moet u zelf de
bank bellen. De medewerker kan u wel het telefoonnummer van uw bank
geven.

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
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