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KBO afd. Schouwen-Duiveland             
Jaargang 15, april 2022  

 
 

Spreuk van de maand  
 

 
 

Van het weggeven van een glimlach 
word je een rijker mens. 
                                                        Viola Poelert 
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Dhr. van Doorn, Zierikzee 

Mevr. van Wijhe, Zierikzee 

Mevr. de Wit, Burgh Haamstede 

We wensen familie en vrienden 

veel troost en sterkte in deze verdrietige tijd. 
 

Mevr. Almekinders en mevr. Vos, beiden uit 

Zierikzee. We hopen u spoedig te kunnen 

begroeten bij een van onze activiteiten. 
 

VOORJAAR 
We nemen de lente 

niet ècht in ons op 

we roepen wel even verrukt 

kijk Annie de boom staat in knop 

ik heb iets moois geplukt! 
 

Maar we zien het grote wonder niet 

van regen en van zon 

misschien de poes Cecilia 

die zit op het balkon. 

        Toon  
 

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2021 
Als KBO zijn we blij, dat ook dit jaar weer een 

aantal mensen bereid is, 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 een van hen:  

*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  
                          

AGENDA 
22-03: Magazine KBO-PCOB 

23-03: Algemene ledenvergadering      14.00u 

25-03: Klaverjassen                                 13.30u 

30-03: Maaltijd en koersbal Br’haven     12.00u 

31-03: Wandeling Scharendijke              13.30u 

05-04: Koffieochtend / bloemschikken   09.30u 

13-04: Maaltijd en koersbal Br’haven     12.00u 

14-04: Wandeling Schuddebeurs             13.30u 

20-04: Inloopmiddag         14.00u 

21-04: Inspiratiedag KBO-PCOB Heinkenszand     

      Informatie: website KBO-PCOB of flyers. 

22-04: Klaverjassen         19.30u 

23-04: Reis naar Brugge        09.00u 

26-04: Magazine KBO-PCOB 

mailto:%20verwis@zeelandnet.nl
mailto:%20verwis@zeelandnet.nl
mailto:fam.steegmans@kpnmail.nl
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Brouwershaven…  

Welkom! In het 

Tonnemagazijn kunt 

voor €6,- deelnemen aan 

een heerlijke maaltijd. 

Na de gezamenlijke 

maaltijd om 12.00u kunt u aansluitend van 

14.00u tot 16.00u koersballen of gezelschaps-

spelletjes spelen. Dit onder het genot van een 

kopje koffie of thee en een praatje. Hieraan zijn 

geen kosten verbonden. Iedereen is welkom. De 

data voor het Tafelen in de buurt en koersballen 

in het Tonnenmagazijn dit jaar zijn de 

woensdagen: 30 maart, 13 april, 25 mei, 22 juni, 

juli en augustus niet, 28 september, 26 oktober, 

23 november en 7 december. Wilt u deelnemen 

aan de maaltijd dan kunt u zich aanmelden in het 

Tonnenmagazijn tel.nr. 0111 671514.  
Meer informatie? Tel. 0111 671514 
 

KBO-wandeling 17 februari 2022:  
Transferium-Watergat-Vroonplas-Centrum… 

Na de storm van afgelopen nacht is het een 

verademing ’s ochtends de zon te zien en te merken 

dat de wind is gaan liggen. Klokslag 13.00u staat 

iedereen klaar om te vertrekken vanaf de Hatfield 

Parkeerplaats. Het was goed oude bekenden te zien, 

maar ook weer een nieuw gezicht. Dankzij carpoolen 

kunnen we met een auto minder op pad. Vanaf het 
 

 
 

Transferium lopen we naar de Hoogenboomlaan en 

langs de voormalige maalderij. Het zonnetje schijnt 

en de roodborstjes vliegen regelmatig voor ons langs 

en laten zich horen in struiken en bomen met hun 

scherpe gezang. We gaan eerst naar het landgoed van 

Peter Lubbers, dat opengesteld is voor wandelaars. 

Het is erg nat en drassig, dus goed uitkijken. We 

hopen op een glimp van de damherten, waarvan we 

in de modder duidelijke sporen zien. Even later zie ik 

een groepje herten staan. We staan stil om hen niet te 

verjagen. Eerst blijven ze naar ons kijken, een aantal 

jonge vrouwtjes zet het vervolgens op een draf, maar 

als de mannetjes blijven staan, komen ze even later 

nieuwsgierig terug om ons van een afstand gade te 

slaan met hooggehouden hoofd en de oren wijd open. 

We hebben nog een flink stuk voor de boeg en lopen 

verder door het bos waar flink gesnoeid wordt aan de 

elzenbomen met hun zwarte proppen. Het zonlicht 

verlicht de jonge uitlopers van de kamperfoelie, die 

zich wurgend kronkelt rond de dunne takken. Op een 

driesprong geniet een grote groep vinken van de 

zaadjes uit de elzenproppen; ze vluchten door ons 

opgeschrikt meteen de bomen in. De oude elzen-

meten zijn nog goed te herkennen in dit bos, waar 

veel berkjes staan en ook wat oude eiken. We 

verlaten het bosje en volgen de asfaltweg naar het 

Watergat. Onderweg zien we de lente al in aantocht 

met de talloze sneeuwklokjes en de bloeiende 

maagdenpalm. In een wei lopen nog kalkoenen en 

wat nijlganzen vrij rond, ondanks de vogelgriep; er 

ligt een mooie bruin-oranje-rode kip in de luwte van 

een heg te slapen. Of heeft zij al griep? Omdat het 

gebied te nat is, blijven we op het asfalt en bereiken 

we het Watergat, vanwaar we het fiets/voetpad rechts 

kiezen en niet over het strand gaan, want we hebben 

geen zin om gezandstraald te worden. Langs het pad 

bloeit al ereprijs; de winterpostelein komt al op, net 

als het groen van het fluitenkruid. Om toch een beetje 

van de zee en het strand te proeven gaan we bij de 

Wilhelmina-overgang richting strandpaviljoen Zuid 

Zuid West, maar we komen niet op het strand, de 

hoge golven kwamen tot het strandpaviljoen. Er is 

geen ruimte over voor wandelaars. Op de terugweg 

besluiten we rechtdoor te lopen via de Vroonplas 

i.p.v. langs de Zeeuwse Stromen. We komen langs 

een grote camping, die langzaam aan omgebouwd 

wordt tot bungalowpark. In de berm staat al een 

paardenbloem te bloeien. We slaan linksaf en komen 

zo uit bij de Vroonplas, waar op een groot bord staat 

welke 4 vissoorten je er kunt vangen, maar er zijn 

geen vissers te bekennen en ook geen vissen. Alleen 

wat watervogels, zoals wilde eenden, waarvan één 

paartje al begonnen is met nestgedrag en broeden. 

Verderop foerageren wit/bruin/groene slobeenden. In 

het riet staat een blauwe reiger en er tegenover een 

aalscholver. Vlak voor we het gebied verlaten laat 

een buizerd zich nog even zien. Na dit mooie stukje 

natuur gaan we via het vernieuwde Centrum van 

Renesse terug naar de parkeerplaats. Gelukkig is de 

horeca weer open, zodat we nog even iets kunnen 

drinken voor we huiswaarts keren.              Nico 
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KBO-wandeling 3 maart 2022,  

Adr.vd.Weijdenweg-Zeepe-Burgh-Zandstraat… 

Ondanks het prachtige weer (13℃.) waren er 

veel afzeggingen, maar met 9 personen hadden 

we een leuk groepje. Genoeg ruimte op de 

parkeerplaats. We vertrekken eerst richting 

uitkijktoren. Deze keer geen pony’s of herten te 

bekennen. In de verte zien we de grijsgroene 

bekleding van de heuveltjes, nee, geen bloemen, 

maar rendiermos. Tussen de berkenboompjes is 

de grond nog vochtig, verder ziet alles er droog 

uit. Hoog boven ons zien we een buizerd rondjes 

draaien op de thermiek, maar we horen geen 

gemiauw van hem om een wijfje te lokken. Het 

fietspad en wandelpad wijzen linksaf, maar wij 

gaan vlak voor het drinkwater station rechts af 

over het zandpad richting het Zeepe, door het 

gebied van Slot Haamstede. Eerst checken we of 

de bijtjes in hun kasten al aan het werk zijn. Ja, 

hoor! De vraag is alleen waar ze hun honing 

vandaan halen, want veel bloemen zijn er nog 

niet. We volgen het zanderige pad met het bos 

links en de open oude duingebieden rechts. Hier 

en daar zitten of vliegen er een paar grauwe 

en/of nijlganzen tussen de berkjes en het pitrus. 

Het pad is goed aangegeven met witte paaltjes. 

Verderop in de boompjes horen we vogelgezang, 

maar het is niet duidelijk welke vogels het zijn. 

We zijn duidelijk niet de enige wandelaars. Het 

zanderige pad is hier en daar flink uitgesleten 

door de wind, evenals de duintjes en heuveltjes. 

Bij knooppunt 45 gaan we linksaf richting het 

Duinwegje. Halverwege is een kleine omweg 

gemaakt onder de bomen voor de wandelaars. Er 

loopt ook nog een beekje, vandaar dat we hier 

wat meer bloemen zien. De sneeuwklokjes zijn 

ver uitgebloeid, maar de gele paardenbloem en 

het speenkruid staan te glanzen in de zon. Onder 

een eik ligt een stuifzwam te drogen in de zon. 

Aangekomen bij het Duinwegje, horen we veel 

roodborstjes zingen, die in de tuinen van de 

aangrenzende huizen verblijven. In de berm, 
langs het slootje staan ook de nodige vroege 

voorjaarsbloeiers, zoals de ereprijs, de paarse 

dovenetel en de vroegeling, maar de meeste 

indruk maken toch wel de bloeiende toortsen van 

het grote hoefblad, die er massaal staan. In de 

tuinen van de Schenkwoningen uit de periode na 

de watersnoodramp is iedereen druk aan het 

werk. We houden even pauze op het terrasje bij 

Sonnemans in de zon. We laten ons de koffie en 

de kruidkoek goed smaken en zetten dan de 

wandeling verkwikt voort via de Zandstraat, die 

ons langs het zuiden van het Zeepe gebied over 

het fietspad terug naar de parkeerplaats leidt. 

Onderweg hadden we veel last van fietsers, nu 

dit ook fietspad is geworden. We zagen nog een 

groene specht, eerst hoog in een abeel, even later 

vloog hij in glijvlucht weer terug naar het Zeepe, 

op weg naar zijn voedselbronnen: de ingevallen 

mierenhopen, nu bedekt met krioelende 

glanzende bosmieren, die hun bouwsel aan het 

herstellen zijn voor de zomer.  

Totaal bijna 5 km.        Groet, Nico 0111-414229 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koffieochtend 
Dinsdag 5 april bent u tussen 9.30u en 11.30u. 

weer welkom op de koffieochtend. 

Tijdens deze koffieochtend kunt u een mooi 

bloemstuk maken onder begeleiding van mevr. 

Dien Hanse. 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.  
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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.  
 

Keuzehulp: verken uw wensen. 
Weet u wat u wilt op het gebied van zorg en 

medische behandelingen? Bijvoorbeeld als u 

ziek wordt, na een ongeval of bij het ouder 

worden? Daarom ontwikkelde Thuisarts.nl  

de Keuzehulp, een handig hulpmiddel. 

Wat is de keuzehulp? 

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands 

Huisartsen Genootschap. Het is een website met 

betrouwbare informatie over gezondheid en 

ziekte. Betrouwbaar, omdat alle informatie 

gemaakt is door (huis)artsen. Op deze site staat 

ook de Keuzehulp, een handige hulp bij het na-

denken over wensen voor zorg en behandeling 

en het bespreken en vastleggen daarvan. U kunt 

de Keuzehulp raadplegen als u ziek bent, maar 

ook als u (nog) niets mankeert. Wanneer u in een 

situatie terechtkomt waarin u niet goed kunt 

beslissen over medische zorg, of niet goed kunt 

vertellen wat u wilt, is het belangrijk dat u heeft 

nagedacht over uw wensen. Dit kan gebeuren 

door een ongeval, een plotselinge ziekte of bij 

dementie. Nadenken over zorg en behandeling 

geeft rust. Bespreek op tijd uw wensen met uw 

dierbaren en arts. Als zij weten wat u belangrijk 

vindt, kan dat het verschil maken. Bijvoorbeeld 

wat wilt u graag blijven doen als uw gezondheid 

achteruitgaat? Welke zorg en behandeling past 

daar wel bij én welke niet? Hoe kunt u ervoor 

zorgen dat die wensen worden opgevolgd? De 

Keuzehulp besteedt aan deze facetten aandacht. 

Het geeft rust als u weet dat uw naasten en arts 

uw wensen én uw grenzen kennen.  

Zo werkt de Keuzehulp 

De Keuzehulp, ontwikkeld in samenwerking met 

onder meer het Erasmus MC, bestaat uit drie 

stappen: nadenken, praten en vastleggen van uw 

wensen op het gebied van zorg en behandeling. 

Gemiddeld doen mensen zo’n 30 tot 45 minuten 

over het invullen, maar neem alle tijd die u nodig 

acht. Tijdens de eerste stap krijgt u bijvoorbeeld 

de vraag of u gereanimeerd wilt worden. Verder 

geeft u uw mening op een aantal stellingen. Een 

voorbeeld is de stelling: ‘ik wil zo comfortabel 

en pijnvrij mogelijk leven, ook als dit betekent 

dat mijn leven korter duurt’. De tweede stap gaat 

over de zorgvertegenwoordiger; wie wijst u aan 

als uw vertegenwoordiger. Met andere woorden: 

wie kan vertellen wat uw voorkeuren zijn als u 

dat zelf niet meer kunt? Tenslotte gaat het over 

het vastleggen van uw wensen. De gegevens die 

u invult, worden niet opgeslagen. Wel krijgt u de 

mogelijkheid om aan het einde uw ingevulde 

gegevens te downloaden en printen. 

                Copyright ABNAMRO Zilverschild. 
 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

   

    

         Meer informatie? Tel.nr. 0111 413921 
 

Inloopmiddag 
Woensdagmiddag 20 april bent u tussen 14.00u 

en 16.30u weer welkom in het parochiecentrum 

te Zierikzee voor een praatje, spelletje, bijv. 

rummikub of jokeren en er is koffie en thee.  

Hebt u vragen over computer, tablet of mobiel? 

Ook die worden (meestal) beantwoord.                                                                                                                      

Klaverjassen   

Vrijdagmiddag 25 maart kunt u 

om 13.30u weer klaverjassen in 

het parochiecentrum. Aanmelden 

kan bij Henny: tel.06-15276350 of via de mail: 

hmverkaart@zeelandnet.nl. Inleg €3,50. Op  

22 april is het weer ’s avonds. Omdat er enkele 

klaverjasgelegenheden niet konden doorgaan, 

hebben we twee extra data: 20 mei (’s middags) 

en 17 juni (’s avonds). Bent u fan van jokeren? 

Kom dan met medekaarters naar de inloop-

middag, iedere 3de woensdag van de maand van 

14.00u. tot 16.30 u. in het parochiecentrum. 

mailto:hmverkaart@zeelandnet.nl
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Zaterdag 23 april: Brugge.  
De animo voor deze reis naar Brugge is weer 

overweldigend. Op het moment van schrijven 

van dit bericht zit de bus op twee personen na 

vol! De personen die zich hebben opgegeven en 

nog niet hebben betaald kunnen de bijdrage 

overmaken op de rekening van KBO Schouwen-

Duiveland NL46 RABO 0362 4753 26 onder 

vermelding van uw naam/namen en Brugge. 

Ondanks een volle bus kunt u zich aanmelden 

voor een wachtlijst, dan kunnen wij u altijd 

benaderen mochten zich onverhoopt deelnemers 

afmelden. Aanmelden (en afmelden!) uiteraard 

bij Kees Verkaart: 06-51478446 of per mail: 

kverkaart@gmail.com) We vertrekken om 9.00 u 

(tijdig aanwezig graag) 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 van de reis bedragen € 20,- voor leden 

en € 25,- voor niet-leden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biesbosch Rondvaart met brunch  

op woensdag 25 mei 2022 
De animo voor deze rondvaart mét brunch is al 

voldoende om dit uitje door te laten gaan. Er 

hebben zich inmiddels 36 personen aangemeld, 

dus er is nog ruimte in de bus (en aan boord)  

Programma: 

10.30u: Vertrek vanaf het Hatfieldpark  

- Tussenstop Bruinisse voor deelnemers aldaar. 

Ca. 12.00u: Aankomst Drimmelen. 

12.15u: Inschepen op één  

             van  de partyschepen   

             van Rondvaartbedrijf   

             Zilvermeeuw.  

Tijdens de rondvaart van twee uur door het 

prachtige natuurgebied “De Biesbosch” kunt u 

genieten van een brunch. 

ca. 14.15/14.30u: ontschepen 

14.30u: terugreis 

ca. 16.00u: Aankomst Hatfielpark, Zierikzee. 

Het speciaal voor deze boottocht omgebouwde 

partyschip brengt u op de mooiste plekjes. De 

gastvrije bediening verzorgt een heerlijke en 

uitgebreide brunch: soep; diverse broodjes, 

vleeswaren, kaassoorten, salades; vis; warme 

gerechten: gehaktballetjes, omelet, kroketten, 

kipsaté; toetjes; koffie; thee; melk; jus d’orange. 

LAAT U EENS LEKKER VERWENNEN. 

U kunt zich nog aanmelden bij Kees (tel. 06-

51478446 of per mail: kverkaart@gmail.com). 

De kosten bedragen € 55,- voor leden en € 60,- 

voor niet-leden. Deelnemers kunnen het bedrag 

overmaken naar NL46 RABO 0362 4753 26 van 

KBO Schouwen-Duiveland onder vermelding 

van uw naam/namen en Biesbosch. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:kverkaart@gmail.com
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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 19 april 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 26 april 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/  

http://mijn.cbr.nl/
http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
mailto:wakooijmans@gmail.com
mailto:hmverkaart@zeelandnet.nl
mailto:w.wijsman@hetnet.nl
mailto:cecmcolettebos@gmail.com
mailto:fam.steegmans@kpnmail.nl
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
http://www.kbozeeland.nl/
https://kbozeeland.nl/schouwen-duiveland/

