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Beste lezer(es), 

 

KBO-leden uit het overstro-

mingsgebied in Limburg waren 

uitgenodigd voor een bezoek aan 

Neeltje Jans.  

In deze NieuwsFlitz leest u het 

verslag hiervan, evenals dat van 

diverse afdelingsactiviteiten. 

Want KBO-Zeeland bruist weer! 

 

Heeft u de nieuwe website van 

KBO-Zeeland al gezien? Deze is 

grondig vernieuwd en heeft een 

moderne, frisse uitstraling 

gekregen.  

Op pagina 6 een verslag van de 

workshop waarin vertegen-

woordigers van de afdelingen 

uitgebreid geïnformeerd werden 

over het opzetten van een eigen 

afdelingssite. 

 

 

Veel leesplezier. 

 
 

 

 

Donderdagochtend 22 september namen 32 enthousiaste KBO-PCOB leden 

deel aan deze busreis. De stemming was goed; de gids liet zich regelmatig  
 

Donderdagochtend 22 september namen 32 enthousiaste KBO-PCOB 

leden deel aan deze busreis. De stemming was goed; de gids liet 

zich regelmatig horen over enkele onderwerpen en we kregen wat 

onderricht over het West Vlaamse dialect; daarbij aan interactie 

geen gebrek. 

 

Het bezoek aan de Struisvogelboerderij ‘Schobbejaks Hoogte’ in 

Aarsele was zeer interessant; we werden rondgeleid en alles werd 

uitgelegd over het struisvogelleven; met ongeloof werd er geluisterd 

en vragen gesteld. De Schobbejaks is de enige struisvogelboerderij 

in België met een paar honderd struisvogels. Van de struisvogel kun 

je het vlees en de eieren gebruiken, maar het dier is ook de 

leverancier van leer voor handtassen en pluimen voor plumeaus. De 

eigenaar is ook dierenarts. We werden 1½ uur ondergedompeld in 

de wondere wereld van de struisvogel met koffie/thee en struis-

vogelcake, proevertje-advocaat en proevertje-paté. Tijdens het 

middagmaal in ’t Fermetje in Deinze was het gezelligheid troef. 

 

Tiidens de Molenlandroute rond Tielt reden we langs enkele molens 

en kregen uitleg van de gids over markante figuren uit de streek, 

zoals kardinaal Danneels en wielrenner Briek Schotte (flandrien, den 

ijzeren Briek), wereldkampioen in 1948 (Cauberg Valkenburg). Het 

mooie kasteel van Poeke diende indertijd als decor voor de TV reeks 

‘De bossen van Vlaanderen’ (o.a. over de moorden van Beernem). 

Met de goede chauffeur reden we over smalle wegen en meer dan 

haakse bochten.  

We vervolgden via het molenaarsdorp Ruislede en de Vagevuur 

bossen naar het drukbezochte Provinciaal Domein Bulskamp met het 

gezellige bezoekerscentrum. Een enkeling heeft de kruidentuin 

aldaar bezocht en kwam enthousiast terug. Tot slot reden we via de 

Expressweg terug. 

We hebben diverse keren gehoord: “laat maar weten wanneer de volgende 
reis met de bus wordt gepland”.  

 

     

 

BRON: MAURICE SCHOLTER. FOTO’S: WIKIPEDIA EN MAURICE SCHOLTER 
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“Geweldig, wat een fantastische dag, en dat jullie 

dat zo maar voor ons doen! Dank jullie wel” 

Zo klonk het maandag 27 september jl. aan het 

einde van de dag dat de door de wateroverlast van 

half juli gedupeerde Limburgers Neeltje Jans op 

uitnodiging van KBO-Zeeland bezochten. 

 

Om 11.00 stond het ontvangstcomité (Wim Jansen, 

Lilianne van der Ha, Marijke Jongmans, Ruud 

Louwes, John Jansen en Riek van Zeventer) klaar bij 

het Deltapark Neeltje Jans. Zij ontvingen 52 

Limburgers uit Valkenburg aan de Geul, Berg en 

Terblijt, Geulle en Meerssen en een delegatie van het 

bestuur van KBO-Limburg. Na de lange reis smaakte 

de koffie met bolus goed. Wim Jansen sprak een 

welkomstwoordje, waarin hij aangaf dat de 

wateroverlast in Zuid- Limburg ons Zeeuwen geroerd 

heeft, omdat we hier in Zeeland de watersnood van 

1953 nog niet vergeten zijn. Het KBO-motto “omzien 

naar elkaar” was aanleiding om dit gebaar te maken. 

 

Hierna volgde de film “deltafinale” over de bouw van 

de Oosterscheldekering en een wandeling naar de 

stormvloedkering, waar onder leiding van een gids 

een pijler bezocht kon worden. 

Regen en wind tijdens de terugweg naar het Deltapark 

konden de pret niet drukken.  

 

Na de lunch kwamen de verhalen van de Limburgers 

los, waarvan wij als ontvangende KBO-ers diep onder 

de indruk waren. Zoals van de 87-jarige man die uit 

zijn aanleunwoning was gehaald en nog steeds op een 

hotelkamer wacht op een nieuwe aanleunwoning. Of 

het echtpaar dat tijdelijk in een zomerwoning woont, 

omdat in hun woning de vloer wel al was vernieuwd, 

maar de muren nog te nat waren. 

 

Een mevrouw vertelde dat het water zo hoog stond dat 

ze er tot haar middel door moest om op een veilige 

plek te komen. Alle verhalen over de spullen die kwijt 

zijn, zoals foto’s, telefoons, papieren, maar ook 

kerstspullen. 

De financiële kwesties die afgehandeld moeten 

worden, de verzekering die nog lang niet alle schade 

uitbetaald heeft, of niet dekte. Dat alles gaf veel stress. 

Echter de dankbaarheid voor de vele hulp die men van 

familie en vrienden had ontvangen werd ook benoemd. 

En deze dag, aangeboden door mede KBO-ers uit een 

andere kant van Nederland, maakte diepe indruk. 

 

Vervolgens gingen we de rondvaartboot op voor een 

tochtje op de Oosterschelde. Als afsluiting werd het 

experience-center in het Deltapark bezocht en kreeg 

men een indruk hoe het in Zeeland in 1953 te keer 

ging. 

Onder de indruk van alles werd om 17.00 uur de 

terugreis gestart, maar niet dan nadat Hans Hollan-

ders, directeur verenigingsbureau KBO Limburg, een 

dankwoord tot het ontvangstcomité en daarin betrek-

kend alle Zeeuwse KBO-ers had uitgesproken. De 

Zeeuwse sleutelhanger die men als aandenken kreeg 

uitgereikt, werd zeer gewaardeerd. 

Uitgezwaaid door Wim, John, Marijke, Ruud en Riek, 

vertrok men weer richting Zuid-Limburg. 
 

Namens KBO-Zeeland dank aan de sponsors. Tot nu toe 

zijn bij ons bekend: KBO-afdelingen Heinkenszand, Sluis-

kil, Sas van Gent, Hoofdplaat, Kwadendamme, Heikant, 

Aardenburg/Eede/Sluis, Schouwen-Duiveland, Lamswaarde  

en de individuele leden: J.J. Vermue, R. van Zeventer, T. en 

M. Jong-mans, L. van der Ha en C.T.M. van Geene, 

Mochten er na het verschijnen van deze NieuwsFlitZ nog 

sponsors bijkomen, dan worden zij in de volgende 

NieuwsFlitZ vermeld. 

 

 

BRON: RIEK VAN ZEVENTER. FOTO: LILIANNA VAN DER HA. 
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KBO Sas van Gent/Westdorpe 

 
Op 22 september 2021 vertrokken 36 deelnemers van KBO-Sas 

van Gent/Westdorpe voor een grensoverschrijdende fietstocht 

van 35 km. Het verschil met de fietspaden in Nederland en ons 

Vlaams buurland was duidelijk voelbaar. Ook het verschil van 

huizenbouw is opvallend. Blijkbaar zijn er vele architecten met 

ieder een eigen bouwstijl. 

Het was prachtig fietsweer: zon, weinig wind en een aangename 

temperatuur. Het was te merken dat we richting herfst afglijden 

aangezien de uien, aardappelen en zelfs bieten van de akkers 

gehaald werden.  

 

De 1e stop in café ‘Den Eikel’ in Oosteeklo met koffie/thee of fris 

en een klein halfuurtje rust deed ons goed. 

We fietsten verder richting Assenede via het ‘Stoepepad’. Helaas 

hebben we door een kleine afwijking van het kompas het 

bosrijke stukje Stoepepad gemist.  

Met in het achterhoofd dat er bij de 2e stop koffie met appeltaart 

beloofd was kwam het water al in ons mond. Ja, daar ga je 

harder voor fietsen! Helaas, in het Trappistenhuis ‘De Linde’ was 

er – tegen de afspraak in - géén zelfgebakken appeltaart en de 

koffie was slap.  

Er was nog even tijd om in de Stoepekapel een kaarsje op te 

steken. Conclusie: een fietstocht kent leuke én minder leuke 

momenten. 

 

In ons clublokaal St. Albert bood het KBO-bestuur ons 2 gratis 

consumpties aan, ééntje ter compensatie van de gemiste 

appeltaart. E-team: bedankt voor het uitstippelen van de 3 

gehouden fietstochten. We zien al vooruit naar het volgend 

fietsseizoen.  

 
 
   

       

 

Clubs, stichtingen en verenigingen 

zijn een onmisbaar onderdeel van 

Nederland en vormen het hart van 

onze samenleving.  

Zij verbinden de samenleving en 

zorgen voor sociale netwerken.  

Daarom investeert de Rabo-bank elk 

jaar een deel van hun winst in clubs 

en verenigingen. Dit doen ze onder 

andere met Rabo ClubSupport. Ieder 

jaar stelt de Rabobank een bedrag ter 

beschikking aan verenigingen en/of 

stichtingen ter stimulering van het 

maatschappelijk klimaat. 

 

De leden van de bank kunnen vereni-

gingen en stichtingen kiezen en daar-

op hun stem uitbrengen. En elke stem 

is geld waard.  

 

Alle Rabo-leden krijgen hier bericht 

van en kunnen hun club of vereniging 

inschrijven en actievoeren om stem-

men te winnen. In dit bericht staat 

precies vermeld hoe u digitaal uw 

stem kunt uitbrengen U kunt uw stem 

uitbrengen van 4 tot 25 oktober. 

Helaas mag u maar 2 stemmen 

uitbrengen. 

In november wordt het eindresultaat 

bekend gemaakt. 

 

Steun dus uw afdeling en KBO-

Zeeland! 

BRON EN FOTO’S: ANTOINE DE CONINCK 

 
BRON EN FOTO: RABOBANK 
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Na twee jaar konden we op 9 september de 

fietstocht doen die voor corona al was uitgezet. 

Op deze prachtige dag startten 41 vrolijke fiet-

sers voor een tocht van 41 km. 

 

We reden we door de rustige polders naar de 

Patrijzenhoek langs een Camperplaats waar een 

stalletje stond met eigengemaakte jam. Op de 

velden stond nog mais, aardappelen en bieten.  

 

 
 

Via Vogelwaarde, vroeger Rapenburg, reden we 

langs het gemaal van Kampen. Sinds 1967 

pompt dit overtollig water uit de polders naar de 

Westerschelde.  

Eenmaal aan de zeedijk gekomen fietsten we de 

dijk op. Voor sommige fietsers was dat even 

moeilijk.  

Boven lag het water van de Westerschelde te 

schitteren in de zon. Een groot containerschip 

voer richting Terneuzen.  

 
Na 21 km. kwamen we bij Camping “t Musse-

nist”, Restaurant De Polderhoeve, te Ossenisse. 

De koffie stond klaar en de kok had heerlijke 

grote kersenflappen gebakken.  

 
Daarna reden we naar Ossenisse. Hier vind je 

aan de Kipstraat de Micro Brouwerij De Kip, die 

twee heerlijke blonde bieren brouwt: De Krielkip 

en Kiplekker. Ook is er in dit dorp een Uilen & 

Roofvogelboerderij waarmee ze evenementen 

e.d. organiseren.  

We fietsten verder naar het gehucht Hoek en 

Bosch, waar een mouterij staat. Door het 

tunneltje van Kloosterzande reden we naar de 

Kruisstaat. In de perenboomgaarden stonden de 

kisten klaar voor de geplukte peren. Rond half 

vijf waren we weer terug in Hulst.  

 
Iedereen was blij en tevreden daar ze weer eens 

gezamenlijk konden kletsen en fietsen. 

KBO Hulst 

 

BRON EN FOTO’S: JAN EN IRENE SCHOUTEN. 
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Op 30 september organiseerde 

de commissie Kaderbeleid van 

KBO-Zeeland een workshop 

voor vertegenwoordigers van de 

KBO-afdelingen uit Zeeland. De 

bijeenkomst vond plaats in ’t 

Meulengat in Sluiskil en werd 

gepresenteerd door de werk-

groep website KBO-Zeeland, 

bestaande uit de heren Theo Snel 

(contactpersoon tussen de werk-

groep en de besturen van KBO- 

Zeeland en de Unie KBO), Jan 

van den Boom (webredacteur) 

en Rob van den Bosch 

(webmaster). 

 

 
 

Bijna 20 deelnemers konden 

worden verwelkomd door de 

voorzitter van de commissie 

Kaderbeleid, de heer Gerard 

Janssen. Na een gezellige 

gezamenlijke lunch, maakte 

Theo Snel de aanwezigen 

duidelijk waarom de website is 

vernieuwd. De site van KBO- 

Zeeland en daarmee ook de site 

van de aangesloten afdelingen is 

echt verouderd, lastig te beheren 

door de lokale webmasters, qua 

presentatie veel te druk op de 

welkomstpagina. 

 

Verder vervalt per 1 november a.s. de externe systeemondersteuning en 

tenslotte wordt ook landelijk een nieuwe website ontwikkeld in samenhang 

met komst van de federatieve organisatie KBO-PCOB. Hiermee is ook 

duidelijk dat de nieuwe website simpeler dient te zijn voor de beheerders, 

overzichtelijker, eenduidiger en uniformer.  

 

Tevens is gebleken dat de kwaliteit van de website medebepalend is voor de 

beeldvorming van een organisatie, dus ook voor KBO-PCOB. De digitale 

presentatie is een visitekaartje van de organisatie en daarmee van groot belang 

voor de werving van jonge senioren als lid. Het logo is eveneens (landelijk) 

gemoderniseerd en is tevens de uiting van de samenwerking tussen KBO en 

PCOB. De afdelingen werden verzocht dit vernieuwde logo ook te gebruiken 

bij de eigen communicatiemiddelen zoals (nieuws)brieven, enz. Het nieuwe 

logo kan worden opgevraagd bij Jan van den Boom (e-mailadres 

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl) 

 

Opzet is dat de website van de afdelingen gelinkt is aan de provinciale website. 

Afdelingen kunnen daarbij kiezen voor één eigen pagina of voor een eigen 

website. Ter ondersteuning van de afdelingen heeft Rob van den Bosch een 

eerste cursus verzorgd. Rob fungeert tevens als helpdesk. Kortom, er is hulp 

voor de afdelingen om tot de gewenste vernieuwde afdelingssite te komen. De 

eventuele kosten zullen vooralsnog in het eerste jaar voor rekening komen van 

KBO-Zeeland. Geadviseerd wordt om binnen elk afdelingsbestuur iemand te 

benoemen tot website beheerder. Hoewel wordt onderkend dat niet alle KBO-

leden beschikken over een pc, tablet of smartphone, dient het belang van een 

moderne website niet onderschat te worden. Natuurlijk zal de communicatie 

met de leden ook op papier of per telefoon moeten blijven plaats vinden. 

Bekijk de nieuwe website van KBO-Zeeland en daarmee die van de afdelingen 

eens via www.kbozeeland.nl! 

 

Om 16.30 uur sloot de voorzitter onder dankzegging voor de werkgroep deze 

informatieve en nuttige workshop af met een drankje en informele gelegenheid 

voor nagesprekken. 
 

 

BRON: WIM JANSEN. FOTO’S: ROB VAN DEN BOSCH EN JAN VAN DEN BOOM. 

 

mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
http://www.kbozeeland.nl/
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Met uw DigiD kunt u inloggen op verschillende websites. Dat werkt soms met zogeheten 

tweetraps-verificatie. Hoe werkt dat en waar kunt u uw DigiD voor gebruiken? 

 

Wat is DigiD? 

DigiD is een digitaal legitimatiebewijs.  

U kunt DigiD bijvoorbeeld gebruiken als u iets 

regelt bij de overheid, een zorgverlener of uw 

pensioenfonds. Met DigiD blijven uw persoonlijke 

gegevens goed beschermd. Als u een DigiD aan-

vraagt via www.digid.nl ontvangt u een brief 

met activatiecode. DigiD is niet verplicht. 

 

Hoe kunt u inloggen bij DigiD? 

U kunt op vier manieren inloggen: met de DigiD-

app, met gebruikersnaam en wachtwoord, met 

een sms-controle, of met een identiteitskaart in 

combinatie met de app.  

Na het inloggen kunt u op een beveiligde 

website persoonlijke gegevens inzien en zaken 

regelen. Veel organisaties vragen (binnenkort) 

om inloggen via de DigiD-app óf met een sms-

controle. 

 

 
 

Hoe werkt de app? 

De DigiD-app is de meest gebruiksvriendelijke 

manier om in te loggen. U installeert de app op 

uw mobiele telefoon of tablet en hoeft dan alleen 

nog een pincode te onthouden voor het inlog-

gen. U kunt de DigiD-app ook op een vaste 

computer gebruiken. Dat is iets omslachtiger. 

Hoe werkt de sms-controle? 

U logt eerst in met uw DigiD-gebruikersnaam en 

 
 

-wachtwoord. Daarna ontvangt u op uw telefoon 

een sms met een code. Deze code neemt u over. 

Als u een vast telefoonnummer gebruikt, ont-

vangt u een gesproken sms-code. U wordt dan 

automatisch gebeld. De dubbele controle wordt 

tweetrapsverificatie genoemd.  

 

Kan mijn DigiD verlopen? 

Uw DigiD verloopt als u deze drie jaar lang niet 

gebruikt. U moet dan opnieuw uw DigiD aan-

vragen. U krijgt dan weer per post een brief met 

een activatiecode. 

 

Op: www.digid.nl staat een uitgebreide 

toelichting met instructiefilms. 

 

WIE DOEN MEE AAN DigiD? 

 

Met DigiD kunt u onder meer inloggen bij de 

Belastingdienst, CBR, pensioenfondsen, zorgverleners 

en (zorg)verzekeraars, gemeenten en waterschappen. U 

kunt belasting betalen, een afspraak maken voor 

vaccinatie, uw pensioenoverzicht zien of hoever u bent 

met het eigen risico van uw zorgverzekering. Vaak kunt 

u hiermee ook medicijnen bij de apotheek bestellen en 

bloeduitslagen inzien die uw huisarts heeft 

aangevraagd. 

 

WIE DOEN MEE AAN DigiD? 

 

Met DigiD kunt u onder meer inloggen bij de 

Belastingdienst, CBR, pensioenfondsen, zorg-

verleners en (zorg)verzekeraars, gemeenten 

en waterschappen. U kunt belasting betalen, 

een afspraak maken voor vaccinatie, uw 

pensioenoverzicht zien of hoever u bent met 

het eigen risico van uw zorgverzekering. Vaak 

kunt u hiermee ook medicijnen bij de 

apotheek bestellen en bloeduitslagen inzien 

die uw huisarts heeft aangevraagd. 

BRON EN FOTO’S: DIGID.NL 

http://www.digid.nl/
http://www.digid.nl/
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Per 25 september is de 1,5 meter afstand verdwenen en het maximum 

aantal personen. Activiteiten in de afdelingen kunnen dan weer volop van 

start gaan. Overige basisregels blijven gehandhaafd – handen wassen, 

geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog, thuisblijven en 

testen bij klachten en ventilatie van binnenruimten. 

Activiteiten in de ontmoetingsruimten die door afdelingen worden 

gebruikt vallen onder de regels voor dorps- en buurthuizen welke het 

ministerie van VWS op 22 september heeft gepubliceerd. Deze activitei-

ten zijn immers gericht op het bevorderen van sociaal contact en laag-

drempelige activiteiten en vallen dus niet onder het coronatoegangsbewijs 

(hierna: CTB) plicht. Is er een horecagelegenheid (moeten versnaperingen 

gekocht worden van betaalde krachten, dus niet als u zelf koffie en 

dergelijke aanbiedt) in de plaats van samenkomst dan geldt wel een CTB-

plicht, want dan wordt dit gezien als een evenement.  

Als de horecagelegenheid gescheiden kan worden van de plaats van 

ontmoeting, dan is alleen voor het horeca gedeelte een CTB-plicht van 

toepassing. Voor de meeste bijeenkomsten van afdelingen zal dit niet het 

geval zijn, een coronatoegangsbewijs is dan ook niet nodig. 

Twijfelt u toch of een coronatoegangsbewijs nodig is? Neem dan contact 

op met uw gemeente of uw dorps- of buurthuis waar u samenkomt. 

Vinden zij een coronatoegangsbewijs voor sommige activiteiten toch no-

dig, vergeet dan niet om dit vooraf aan uw leden te communiceren. Leden 

moeten dan naast het coronatoegangsbewijs óók een identiteitsbewijs 

meenemen.  

Mag een afdeling desondanks wel vragen naar het coronatoegangsbewijs 

om toegang te geven of te weigeren? Nee, dat mag niet! Dat tast de laag-

drempeligheid van de activiteiten aan én de minister heeft bepaald dat het 

coronatoegangsbewijs alleen noodzakelijk is in de door hem aangewezen 

openbare en publieke ruimten. 

Hoewel de 1,5 meter en mondkapje géén verplichting meer is kan het wel 

een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen. Passend bij onze 

identiteit roepen we afdelingen op om te zien naar elkaar en elkaar ruim-

te te geven als men dat wenselijk vindt.  

Richt bijvoorbeeld bij bijeenkomsten een gedeelte in waar mensen wel op 

1,5 meter van elkaar kunnen zitten. 

Zie ook het artikel ‘Het coronatoegangsbewijs’ op blz. 7 van NieuwsFlitZ 

157. 

 

 

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: KBO-PCOB. 

 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-22-Handreiking_dorps-_en_buurthuizen_bij_CTB.pdf
https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:gdevijlder@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

