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Beste lezer(es); 

 

De nieuwe maatregelen hakken 

er in, we hoopten dat na de 

vaccinaties betere tijden zou-

den aanbreken. 
Helaas, een aantal ‘happenings’ 

zijn of worden weer afgebla-

zen. Alle inzet om iets te orga-

niseren is weer voor niets 

geweest. Bijna om moedeloos 

van te worden.  

 

De landelijk georganiseerde 

Inspiratietour op 18 november 

in Heinkenszand is uitgesteld 

en het is maar de vraag of 

eventueel georganiseerde Sint 

Nicolaas– of Kerstbijeenkom-

sten door zullen kunnen gaan.  

Het sociale leven wordt voor-

lopig weer op een laag pitje 

gezet.  

 

Maar ga niet bij de pakken 

neerzitten: de lockdown zijn  

we ook doorgekomen. En denk 

ook nu aan de vele eenzamen 

onder ons en wat je voor hen 

kunt betekenen! 

 

In deze uitgave veel aandacht 

voor de griepprik. Heeft u hem 

al gehad?  

En gelukkig kon op 9 november 

de algemene vergadering van 

KBO-Zeeland wel doorgaan. 

 

Veel leesplezier. 

 
 

 

In 2018 startten de Unie KBO en de 

Vereniging PCOB met onderhan-

delingen voor een fusie. 

Seniorenorganisaties kregen steeds 

minder leden en de gemiddelde 

leeftijd van de ouderen steeg. Met 

als gevolg: vermindering van de 

bestuurskracht en het opheffen van 

afdelingen. Er was behoefte aan 

verjonging en vernieuwing. Hoe dat 

vorm te geven? 

 

Een fusie tussen KBO en PCOB? 

In 2019 werden de bureaus van 

KBO en PCOB samengevoegd. 

Het traject ‘KBO-PCOB Vernieuwt‘ 

werd opgestart met als doel een 

fusie tussen Unie KBO en PCOB. 

Dat was een brug te ver voor vier 

KBO bonden en leidde tot een 

bestuurlijke crisis. De fusie was van 

de baan, maar er werd gezocht naar 

oplossingen om toch samen door te 

kunnen gaan. 

 

De volgende uitgangspunten voor 

de samenwerking werden 

geformuleerd: 

1)Belangenbehartiging op drie ni- 

veaus: lokaal, provinciaal, landelijk   

2) Speerpunten: Zingeving: Omzien 

naar elkaar; Wonen zorg en welzijn; 

Koopkracht; Digitalisering; Veilig-

heid 

 

Federatie KBO-PCOB 

Besloten werd tot de voortzetting 

van de samenwerking in de 

Federatie KBO-PCOB.  

-De KBO-bonden en afdelingen  

  blijven zelfstandig en de leden- 

  raden van de beide bonden 

 

 
 

 (Unie KBO en PCOB) blijven het 

  hoogste orgaan. 

-Als de beide ledenraden eenzelfde  

  besluit hebben genomen, wordt dat 

  bevestigd in de ledenraad KBO- 

  PCOB en verder uitgevoerd. 

-Afdracht aan landelijk bureau  

  € 9,57 jaarlijks geïndexeerd 2022 

   € 9,88. 

-Provinciale samenwerking KBO- 

  PCOB. 

-Ondersteuning kleine bonden  

  (menskracht KBO/PCOB) 

 

Afdracht aan Unie KBO wat 

krijgen leden daarvoor? 

10x per jaar ontvangen de leden het 

magazine KBO-PCOB. 

Verder is er de landelijke belangen-

behartiging, de collectieve Zorgver-

zekering en goedkope energie. 

Leden kunnen profiteren van kor-

tingen en aanbiedingen. Training 

van vrijwilligers (o.a. veiligheids-

adviseurs, tabletcoaches, docenten 

Ouderenadvisering). En tenslotte: 

deskundig telefonisch advies aan 

afdelingsbestuurders en leden. 

 

 
De heren Wim Jansen van KBO-

Zeeland en Peter de Laat en Jan 

Waayer: voorzitter van het bestuur, 

resp. bestuurslid van de Unie KBO. 

BRON: KBO-PCOB. FOTO: MARIA VAN WATERSCHOOT. 
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In deze algemene vergadering van 9 november in het Meulengat 

in Sluiskil zijn vertegenwoordigers van de Zeeuwse afdelingen 

aanwezig en daarnaast de heren Peter de Laat en Jan Waayer: 

voorzitter van het bestuur, resp. bestuurslid van de Unie KBO. 

Voorzitter Wim Jansen gaf eerst het woord aan pastoraal 

adviseur Tom Brooijmans voor de overweging. Hij ging in op de 

feestdagen van november en hun betekenis. En in de donkere 

dagen voor Kerstmis kijken we uit naar de geboorte van Jezus 

als bron van licht. 

Wim Jansen noemde daarna de impact van corona in ons leven 

en zeker ook in de verpleeghuizen. De afdelingen hebben in 

deze tijd wegen gezocht om contact te houden met de leden; 

chapeau! En vooral via de computer is toch doorvergaderd. 
 

*De notulen van de algemene vergadering van 29 oktober 2019 

  en de gemandateerde vergadering van 3 november 2020 

  werden vastgesteld. 

*WTBR: het concept voor de statutenwijzigingen wordt in de 

  volgende  algemene vergadering voorgelegd ter goedkeuring; 

  dit na voorafgaande presentering en voorbespreking. 

*Op de nieuwe website heeft elke afdeling een eigen pagina. 

  Sommige afdelingen maken hun eigen website die via de 

  provinciale website te bereiken is. 
 

Lilianne van der Ha is herkozen als bestuurslid; Wilma van de 

Riel werd voorgesteld als de nieuwe kringvoorzitter van de kring 

Land van Hulst. 

Afscheid werd genomen van Piet Boonman en Arend de Haas.  

Zij hebben zich onder meer jarenlang ingezet voor de website 

van KBO Zeeland. Anneke Hoedemakers (kring West Zeeuws-

Vlaan-deren) nam afscheid vanwege verhuizing. Wilfried Taelens 

draagt zijn taak als docent burgeradviseur over. Inmiddels is in 

bijna alle gemeenten de burgeradviseur ingepland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Boonman, Wilma van Riel en Anneke Hoedemakers. 

     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Ter vergadering werden de jaar-

rekening, het jaarverslag en het  

 
 

Ter vergadering werden de jaar-

rekening, het jaarverslag en het 

beleidsplan besproken en goedge-

keurd. Invulling van het werkplan 

volgt, mogelijk nog dit jaar. 

Aandacht voor het aantrekken van 

vrijwilligers! 
 

 
 

Na de rondvraag werden de heren 

Peter de Laat en Jan Waayer voor-

gesteld. In zijn presentatie ging de 

heer De Laat in op de nieuwe orga-

nisatiestructuur van KBO-PCOB.  

De vergadering werd afgesloten 

met een gezellige lunch. 
 

 
 

BRON: EN FOTO’S: MARIA VAN WATERSCHOOT. 
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Zaterdag 30 oktober was er weer een door KBO- 

Zeeland georganiseerde dag voor bestuursleden en 

leden van diverse commissies en werkgroepen in  

onze provincie.  

 

Rond de klok van 12 uur waren een 16-tal personen 

aangekomen op de Mariahoeve in de buurt van 

Emmadorp, gelegen in het meest oostelijke deel van 

Zeeuws-Vlaanderen vlakbij de vaargeul naar 

Antwerpen. Na een welkomstwoord van Lilianne en 

een aperitief genoten we van een smakelijke lunch. 

 

Om precies half twee hobbelde de ‘sneltrein’ door de 

Zeeuwse en Vlaamse polders op weg naar Fort 

Liefkenshoek. De machinist, tevens gids wist de 

reizigers te boeien met zijn levendige en wetens-

waardige verhalen over de streek. De niet Oost-

Zeeuws Vlaamse passagier zal zich wel eens afge-

vraagd hebben of hij of zij in de verkeerde trein zat. 

 

Een warm of koud drankje was zeer welkom in Fort 

Liefkenshoek. We ontdekten ook dat een koud 

drankje een warme uitstraling kan hebben. Inmiddels 

had Pluvius de streek rond Antwerpen gevonden.  

Een bezoek aan het fort is de moeite waard, alleen 

ontbrak ons de tijd om dat rustig te bekijken.  

 

Op de terugreis begeleidde de Romeinse Oppergod 

ons. Doel ging aan onze neus en ogen voorbij, maar 

gelukkig vonden we nog een overdekt treinstation-

netje. Rond half zes bereikten we met een waterig 

zonnetje de Mariahoeve en sommigen met natte 

voeten, maar dat water lag er al. 

 

Voor de afsluitende maaltijd had onze gastvrouw nog 

een goed en interessant verhaal over de Mariahoeve. 

Wim, onze voorzitter, maakte van een rustig moment 

tussen twee gangen gebruik om ons met bemoedi-

gende en inspirerende woorden het belang van ons 

ontspannen samenzijn op een dag als vandaag te 

onderstrepen.  

 

Op de algemene vergadering ontdekten we dat ieder de 

juiste weg naar huis in de donkere polders had weten te 

vinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fort Liefkenshoek is een van de oudste forten in 

Vlaanderen. Het militaire bouwwerk uit eind 16e 

eeuw werd aangelegd ter bescherming van de stad 

en de haven van Antwerpen tegen de oprukkende 

Spaanse troepen. Samen met het Fort Lillo – aan 

de andere kant van de Schelde – was het van groot 

belang voor controle over de scheepvaart: samen 

konden ze de Schelde afsluiten. Spanjaarden, 

Nederlanders, Fransen en Oostenrijkers beleger-

den door de jaren heen beide forten die deel uit-

maakten van de Staats-Spaanse Linies, een militair 

verdedigingsnetwerk in de periode van de 

Tachtigjarige oorlog tot aan de Franse tijd. De 

oudste gebouwen dateren uit de Napoleontische 

periode (1810-1811).  

 

BRON: GEORGE DE VIJLDER. FOTO’S: WIKIPEDIA EN TON JONGMANS. 
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Van links naar rechts Maddy 

Schram, jubilaris mw. de 

Wever, Josée van der Ploeg. 

 

 
 

Op deze foto’s zie je hoe 

gezellig de vergadering was! 

 

 
 

 

De leden werden in de uitnodiging verzocht mee te werken aan een 

éénmalige corona toegangscheck en zich af te melden bij klachten. 

We hebben een honderdtal leden mogen ontvangen; een zeer groot 

aantal voor de ledenvergadering. 
 

Na het vergaderingsgedeelte volgde de huldiging met bloemen en 

een attentie voor de jubilarissen: mw. de Poorter-Kox (30 jaar lid), 

het echtpaar Verstraeten-Maas en mw. de Brouwer-Buijs (25 jaar 

lid). 

Mw. de Roos-Fleur en hr. Vervaet (30 jaar lid) en hr. Ambrosini (25 

jaar lid) krijgen de bloemen en attentie thuis overhandigd.  
 

Onder de leden van KBO-PCOB-Axel is mw. de Wever in de leeftijd 

van 100 jaar en daarbij 36 jaar lid. Ze is thuis in het zonnetje gezet. 

Haar echtgenoot was vroeger ook enige jaren voorzitter van KBO-

Axel. Vervolgens werd vrijwilligster mw. Kegels-van den Bos vereerd 

vanwege haar jarenlange inzet.  
 

Daarna volgde de bestuursverkiezing. Josée van der Ploeg-Delissen 

heeft met pijn in het hart haar voorzitterschap neergelegd. Ze blijft 

vicevoorzitter en ledenadministrator en coördinator van activiteiten. 

Josée is al ruim 20 jaar bestuurlijk bezig bij KBO voor de afdeling en 

ook enkele jaren bij KBO-Zeeland in het AB, kringhoofd en commis-

sie ledenwerving.  

Marcel Cerpentier stopt als penningmeester, maar blijft bestuurslid. 

De leden gaan akkoord met de aanstelling van Ronnie Meeusen als 

penningmeester. Vervolgens geven de leden hun fiat voor de 

aanstellingen van Maddy Schram, Bep Meeusen, Anna Egberts en 

Kees de Koeijer als bestuurslid en van Gerard Verduijn als voorzitter 

van KBO-PCOB-Axel. 
 

Uit de rondvraag kwam naar voren dat meer samenwerking en 

contact moet worden gezocht met de KBO en PCOB-afdelingen in de 

gemeente Terneuzen. 
 

Na deze gedenkwaardige vergadering volgde de gezellige lunch en 

het meeslepende muzikale optreden van Yvonne en Theo. De 

secretaris van KBO-Sas van Gent/Westdorpe, Antoine de Coninck, 

laat ook een kort maar krachtig optreden zien met ‘Axelse Leute’. 
 

In de pauze werden heel veel loten verkocht, waarvoor vele mooie 

prijzen waren.  

 
Dankbaarheid in deze tijd voor een geslaagde jaarvergadering! 

BRON: MAURICE SCHOLTER. FOTO’S: WILFRIED POUCKE. 
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In NieuwsFlitZ nummer 160 stond 

al een artikel over de griepprik. 

Zo’n 6 miljoen mensen krijgen 

jaarlijks een oproep hiervoor. Het 

betreft hier mensen van 60 jaar en 

ouder en mensen uit risicogroepen.  

Maar ook als u niet tot deze groep 

behoort, kunt u een griepprik. 

halen als u dat wilt. Lees hierna 

hoe u dat regelt. 

 

Hoe werkt de griepprik? 

Er zijn veel verschillende soorten 

griepvirussen. Deskundigen 

bekijken elk jaar welke virussen het 

meest waarschijnlijk actief worden 

in de winter. Die virussen worden in 

de griepprik opgenomen. Omdat het 

om dode virussen gaat, zijn zij on-

schadelijk, maar ze zorgen er wel 

voor dat uw lichaam afweerstoffen 

aanmaakt tegen de griepvirussen die 

in de griepprik zitten. De kans dat u 

griep krijgt wordt daardoor kleiner.  

 

 
 

Mocht u toch griep krijgen, dan 

zorgt de prik ervoor dat u minder 

ernstig ziek wordt. Ook als het om 

een griepvirus gaat dat niet in de 

griepprik zit. De bescherming duurt  

meestal 6 maanden, daarom moet 

de griepprik jaarlijks herhaald 

worden.  

 

 

 

Meest kwetsbare mensen mogen 

de griepprik halen 

De griepprik is gratis voor mensen 

van 60 jaar en ouder. Ook degenen 

die extra risico lopen om er ernstig 

ziek van te worden mogen de griep-

prik gratis halen. Zoals mensen met 

long- of hartaandoeningen en met 

suikerziekte type 1 of 2.  

 
In 2020 was er door de grote be-

langstelling een tekort aan griep-

vaccin, maar om ook in 2021 

tekorten te voorkomen zijn er bijna 

4,7 miljoen vaccins aangekocht. 

Daarmee is er vaccin beschikbaar 

voor 75 procent van de doelgroep. 

 
Toch een prik als u buiten de 

doelgroep valt 

Hoort u niet tot de doelgroep, maar 

wilt u zichzelf (en anderen) wel 

tegen griep beschermen?  

Dan kan dat. U betaalt dan zelf de 

kosten voor de griepprik (zo rond 

de 25 á 40 euro) en het zetten van 

de vaccinatie door de huisarts of 

dokters-assistent.  

 
U kunt via uw huisartsenpraktijk 

nagaan hoeveel het kost en om een 

recept vragen. U haalt het griep-

vaccin dan op bij de apotheek en 

maakt een afspraak voor de prik 

zelf.  

 
Ook de GGD of een vaccinatie-

centrum kan de prik voor u zetten.  

 
Soms betalen werkgevers of 

zorgverzekeraars de griepprik. 

 

 

 

Soms betalen werkgevers of 

zorgverzekeraars de griepprik. 

 
 

Het coronavirus domineert nog 

steeds het nieuws, maar ook de 

griep wordt weer veel besproken. 

Zo is de Nationale Griep Dag op 11 

oktober geweest en hebben al ver-

schillende media onheilspellende 

verhalen gepubliceerd een vermeen-

de zware griepgolf die ons boven 

het hoofd zou hangen. Is zoiets nu 

al vast te stellen? 

 

In de toekomst kijken? 

Laten we maar meteen met de deur 

in huis vallen: het verloop van een 

griepgolf is heel moeilijk te voor-

spellen. In de ene week zijn het een 

x aantal gevallen en in de week 

daarna kunnen dit er wel veel meer 

of juist veel minder zijn. Ook  

In Nederland houdt onderzoeksin-

stituut Nivel bij hoeveel mensen 

zich per week met griepachtige 

klachten bij de huisarts melden. Op 

hun website plaatsen zij deze cijfers 

in grafieken, zodat inzichtelijk is 

wat het verloop is. 

Wie de cijfers van 2021 tot nu toe 

onder de loep neemt, ziet dat er dit 

jaar in feite minder mensen met 

griepachtige klachten bij de huisarts 

zijn geweest dan in 2020. Het aantal 

griepgevallen blijft in week 39 (de 

laatst beschikbare rapportage) met 

11 griepgevallen op 100.000 

inwoners ook nog onder de 

epidemische drempel van 58 

personen per 100.000 Nederlanders. 

 

Op veel plekken is het corona-

toegangsbewijs verplicht voor 

iedereen van 13 jaar en ouder. 

Vanaf 14 jaar moet hij of zij ook 

het ID-bewijs laten zien. 

 

Bij evenementen die normaal 

gesproken worden georgani-

seerd in bibliotheken en buurt- 

of wijkcentra zoals de wekelijk-

se bingo is geen corona toe-

gangsbewijs nodig zolang de 

maaltijd maar niet centraal staat 

tijdens de activiteit. 

 

Wel mag de beheerder bepalen 

of een mondkapje gedragen 

moet worden. Ook wordt 

geadviseerd de 1,5 meter en de 

overige basisregels zo veel 

mogelijk in acht te nemen. 

Lees meer op de site van de 

rijksoverheid 

 

 
 

 

BRON: RIVM, ANP, RADAR EN ZORGWIJZER. FOTO: SHUTTERSTOCK. BRON: EN FOTO: RIVM. 

https://www.maxvandaag.nl/blogs/ted-van-essen-nieuw-advies-voor-de-griepprik/
https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance
https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht
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Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een 

langere periode wordt toegediend nadat de basisserie van de 

COVID-19-vaccinatie is afgerond. Deze is bedoeld als oppepper die 

de werking van de eerste vaccinatieserie kan verbeteren en is nodig 

als de beschermende werking van de eerste serie vaccins na een tijd 

te veel afneemt. Of wanneer de vaccinaties minder goed blijken te 

beschermen tegen nieuwe varianten van een virus.  

Bij ouderen is de bescherming tegen COVID-19 na de eerste twee 

prikken wat lager dan bij jongere mensen. Met een booster kan de 

bescherming worden verhoogd. Zo zijn zij beter beschermd en 

hebben nieuwe virusvarianten ook minder kans zich te ontwikkelen 

en te verspreiden. 

 
Voor wie is een booster? 

Alle mensen van 60 jaar en  

ouder kunnen een booster  

krijgen. Ook alle bewoners  

van instellingen  

(verpleeghuizen, gehandi- 

capteninstellingen, begeleid  

beschermd wonen, revali- 

datiecentra en GGZ  

geestelijke gezondheids- 

zorginstellingen) die ouder  

zijn dan 18 jaar kunnen  

worden geprikt. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe, 

wonen overwegend kwetsbare mensen en bestaat er een hogere 

kans op besmetting en op ernstige ziekte. Ook zorgmedewerkers 

krijgen een booster om te voorkomen dat het personeel in de zorg 

ziek wordt door corona en dat de druk op de zorg daarmee verder 

toeneemt.  

Mensen onder de 60 jaar die een boostervaccin willen, komen na de 

oudsten en meest kwetsbaren aan de beurt. De Gezondheidsraad 

geeft op dit moment aan dat er geen medische noodzaak is voor een 

booster voor deze groep. 

 

Wanneer 

Ouderen vanaf 80 jaar en zorgpersoneel met direct patiëntencontact 

kunnen vanaf vrijdag 19 november een uitnodiging verwachten voor 

het krijgen van een boosterprik tegen het coronavirus. Inwoners van 

zorginstellingen zijn de week daarna aan de beurt. De lagere 

leeftijden volgen spoedig daarna. 

 

Lees meer op de site van de Rijksoverheid 

 
Kort verslagje van de gehou-

den VVN-voorlichtings-

middag op woensdag 3 

november 2021 gehouden in 

clublokaal St. Albert georga-

niseerd door KBO-Sas van 

Gent/Westdorpe. 

De zaal was ruim tevoren in 

orde gebracht zodat de 27 

aanwezigen de benodigde 

ruimte hadden. 

 

Om 13.30 uur begon de 

verkeersvoorlichter dhr. Rob 

Soer, met assistent (John), aan 

de “klus” waarin 7 onderwer-

pen aan de orde kwamen die 

d.m.v. sheets besproken 

werden. 

Enkele hiervan genoemd: 

voorrang geven of hebben, 

scootmobiel, brommer, 

voorsorteren, waar 100/120 

km, woonerf, e.d. Er werden 

volop vragen gesteld waarop 

de voorlichter dhr. Soer een 

duidelijk antwoord gaf. 

Om te weten of er goed 

opgelet was, volgde een quiz 

met 21 vragen!  Degenen met 

de meeste juiste antwoorden 

(nr.1, 2 en 3) ontvingen een 

prijsje. 

 

Rond 15.45 uur eindigde deze 

leerzame VVN-voorlichtings-

middag en met de woorden ” 

hé dat wist ik niet, toch wat 

bijgeleerd”, gingen de 

aanwezigen huiswaarts. 

 

 

BRON: ANTOINE DE CONINCK. BRON EN FOTO: RIVM. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/boosterprik-voor-60-plussers-versneld-van-start
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Cloud is het Engelse woord voor wolk. ‘Werken in de cloud’ is het werken 

en opslaan via internet. De informatie of de programma’s staan níet op 

een computer, maar worden online opgeslagen en zweven als het ware als 

een wolk in de lucht.  

De cloud wordt het meest gebruikt voor het opslaan van bestanden. 

 

Opslaan in de cloud 

Om bestanden op te slaan in de cloud heb je een internetverbinding en een 

account bij een clouddienst nodig.  

Zodra je een account hebt aangemaakt, bepaal je zelf welke bestanden je 

hier wilt opslaan. Dit kunnen bijvoorbeeld de foto’s en video’s zijn die je 

met je smartphone maakt, maar ook de bestanden van jouw 

vrijwilligerswerk op de computer. 

 

Voordelen van opslaan in de cloud 

• Bij een brand of inbraak zijn de bestanden veilig, omdat ze 

buitenshuis staan opgeslagen. 

• Je kunt de bestanden vanaf elk apparaat met internet gebruiken. Je 

hebt dus altijd jouw vakantiefoto’s bij de hand. 

• Meerdere apparaten zijn met elkaar te synchroniseren. Je ziet dus 

op de verschillende apparaten dezelfde bestanden. 

• Online opslag kan worden ingezet als (automatische) back-up 

mogelijkheid. 

 

Kost de cloud geld? 

Bij een nieuw apparaat krijg je vaak gratis een van de grote clouddiensten 

bij (variërend van 2 GB tot 15 GB opslagruimte). Bij Microsoft is dat 

OneDrive, bij Apple iCloud en bij Android Google Drive/Foto’s.  

 

Daarnaast is Dropbox ook een clouddienst waar je gratis opslag krijgt. 

Heb je meer opslagruimte nodig, dan kun je overstappen naar de betaalde 

versie van de diensten. De kosten hiervan variëren van 99 cent per maand 

voor 100 GB (Google) tot € 9,99 voor 2 TB (Apple). 

 

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 
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