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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

            Nummer111 d.d. 6–8–2019 

 

In dit nummer: Van de redactie – Een dagje uit met KBO Kloosterzande   

Bezoek KBO-ers aan muZEEum en kazematten – Mosselmaaltijd Zierikzee   

Met ‘Het Treintje’ op pad – We zijn een fortuin waard!   

Online een vakantie boeken – Phishing mail – Hoeveel AOW krijg ik?   

Pas op voor onbetrouwbare slotenmakers – Colofon 
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Beste lezer(es), 

 

Sinds de laatste NieuwsFlitZ is er 

veel gebeurd. Het ene na het andere 

hitterecord werd verbroken. 

Temperaturen van boven de 40 

graden worden bijna normaal. 

Langdurige droge perioden, 

bruggen die niet meer open of dicht 

kunnen, …  er is duidelijk wat aan 

de hand met het weer.  

Verder hebben we op sportief 

gebied kunnen genieten van de 

uitputtende finale op Wimbledon, 

de inspanningen in de Tour en de 

overwinning van Max Verstappen. 

Rudger Hauer is niet meer, wie is 

Turks Fruit vergeten? 

En de ruzie tussen Iran en Amerika, 

de verkiezing van Boris Johnson, de 

Brexit die nog steeds boven ons 

hoofd hangt, de twitters van Trump 

die niet altijd zo gelukkig is in zijn 

woordkeuze, enz., enz. 

Kortom: er is veel gebeurd in de 

laatste 3 weken. 

 

We wensen u een prettige en niet al 

te warme zomer toe. 

 

 

 
De Mergel- en Voerstreek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 26 juni vertrok de 

bus met leden van KBO 

Kloosterzande naar de Mergel- 

en Voerstreek. 

 

Hierbij hun verslag: 

 

In Riemst kregen we eerst een 

film te zien over de ramp in de 

champignonkwekerij in 1958. 

Daarna gingen we in een 

champignonbedrijf kijken hoe 

de champignons gekweekt en 

geplukt worden. Het was heel 

interessant en we kregen ieder 

een bakje verse champignons. 

 

Na het lekkere diner in Riemst 

maakten we met een gids een 

rondrit door de Voerstreek. 

De gids wist ons alles te vertel- 

len over de geschiedenis van de 

streek.In St. Pietersvoeren be- 

zochten we de Commanderie uit  

de 17e eeuw. In het park hiervan 

is een forellenkwekerij waar we  

uitleg kregen over de kweek van 

forellen en werden er toastjes  

met forel aangeboden. 

 

Daarna bezochten we de Abdij 

van Val Dieu met geweldige uit- 

leg door onze gids. We bezoch- 

ten ook de basiliek van de abdij. 

Vervolgens genoten we op het 

terras van een lekker trappisten-

biertje om daarna terug te gaan 

naar ons restaurant voor de 

afsluitende koffietafel. Het was  

een prachtige reis op deze  

warme dag”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
De champignon kwekerij 

 

 
De Commanderie 
 

 
Het telen van de paling 
 

 
De Abdij van Val Dieu 

BRON: COUCKE GABY. FOTO’S: CHAMPIGNONKWEKERIJ, COMMANDERIE EN DE ABDIJ.  
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Op zaterdagmiddag 25 juli hadden zich een aantal leden opgegeven voor 

een bezoek aan het muZEEum en de Kazematten te Vlissingen. 

Het was al de hele week erg heet geweest met temperaturen van bijna 38 

graden. 

Voor 4 leden was het te warm omdat ze lichamelijke beperkingen hadden. 

Dus bleven slechts een klein aantal leden over die het uitje erg 

waardeerden en volop genoten. 

 

In het muZEEm waren twee grote tentoonstellingen: te weten over de 

watersnood en over de gevolgen van de tweede wereldoorlog.  En 

Natuurlijk alles over het leven van Michiel de Ruijter. 

Nadat we ruim 2,5 uur in het muZEEum rondgedwaald hadden gingen 

we naar de Kazematten. 

 

De Kazematten  zijn gebouwd in 1811, op de grens van land en water. 

Eigenlijk is het bouwwerk een monument in een monument, omdat de 

Kazematten in het hart van het Keizersbolwerk liggen, dat onderdeel 

uitmaakt van de Vlissingse vestingwerken uit 1548. 

 

Het is ook niet verwonderlijk dat historische figuren als Karel de vijfde, 

Michiel de Ruijter  en Napoleon steeds weer voor deze plek kozen. 

De strategische positie aan de toegangsweg naar Antwerpen en het diepe 

vaarwater maken deze locatie heel special. Het is hier al eeuwen een 

komen en gaan. 

 
 

 
 

 
 
Speciaal binnen de Kazematten is de 

garnizoensbakkerij die opvallend 

genoeg al jaren gespaard is gebleven. 

Vroeger werden hier per etmaal  

4500 broden gebakken voor de 

manschappen. 

 

Al met al was het een geslaagde 

middag en wij sloten deze dag af met 

een drankje op het terras van het 

beursgebouw.

BRON: HUUB VAN KESSEL. FOTO’S: HUUB VAN KESSEL, MUZEEUM EN KAZEMATTEN. 
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KBO Schouwen-Duiveland organiseerde op 

zaterdag 27 juli 2019 weer haar traditionele 

mosselmaaltijd voor 86 leden van KBO 

Schouwen-Duiveland. Een event dat zeer in trek 

is bij de leden en dat daardoor aan zijn max zit 

qua deelnemers. Hier een foto-impressie die 

begon aan boord van de mosselkotter ZZ6 met 

100 kg mosselen ‘knispen’ en eindigde met een 

gezellige bijeenkomst in het parochiecentrum, 

verzorgd door m.n. de dames van de activiteiten 

commissie i.s.m. vrijwilligers en 2 mosselkokers.  

Een event om trots op te zijn en waar velen van 

genoten.  

 

  

15 Juli staat er op de kalender. De zon laat zich nog niet 

zien, een temperatuur van rond de 20 graden, niet te 

warm of te koud dus een mooie dag om op stap te gaan. 

En dat is ook zo gepland. Het Bestuur heeft een 

rondtoer in het westelijk deel van West Zeeuws-

Vlaanderen met ‘Het Treintje’ op het programma staan.  

 

55 Leden hadden zich aangemeld voor deze tocht die 

voor velen onder ons herinneringen en herkenningen uit 

het verleden opriepen. Daarnaast is het hier een 

agrarische streek en velen van de aanwezigen hebben 

daar in een kort of langer verleden hun boterham mee 

verdiend. Onderweg kwamen dan ook de verhalen van 

vroeger los en werd er een mening gegeven over de 

gewassen waar we langs reden. 

 

Alles bij elkaar toch wel weer een geslaagde dag.  

Dat bleek ook uit de reacties toen we rond 17.30 uur 

terug kwamen in Aardenburg op de plaats waar we om 

14.00 uur vertrokken waren.  

 
Er was veel aandacht voor de uitleg van de gids. 

BRON EN FOTO”S; KEES VERKAART.                                                      BRON EN FOTO’S: SJEF VAN DONGEN. 

BRON: ‘KOERS’. EN BRABANTS MUSEUM. FOTO: SHUTTERSTOCK.          BRON: SENIORWEB. FOTO: SHUTTERSTOCK. 
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We hebben zilver in onze haren, 

Goud in onze tanden, 

Gas in onze darmen, 

Stenen in onze nieren, 

Lood in onze schoenen, 

Kalk aan onze nagels, 

Staal in onze heupen, 

En plastic in onze knieën. 

Vol met medicijnen 

Lijken wij wel goudmijnen. 

Een mens met zoveel mineralen 

Is met geen miljoen te betalen. 

Daarom: ga fier door met leven, 

Neem geen kritiek op als een spons, 

Want door bovengenoemde rijkdom 

Drijft de economie nog steeds op ons. 

 

De overpeinzingen van een ‘bejaarde’ 

 

 
 

Zie ook: 

http://wijkavontuurhogevucht.nl/ of 

https://www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl/ 

Overgenomen van ‘Koers’, een uitgave van 

Wijkavontuur in Overvucht en de ambachtelijke 

drukkerij van het Brabants Museum in Oosterhout. 

 

 

Hier moet u op letten! 
 

Let bij het boeken van een ticket, hotel of all-in 

reis altijd goed op of de website of organisatie 

waarbij u wilt boeken betrouwbaar is.  

Vraag eventueel aan vrienden/bekenden of zoek 

via Google op de naam van de organisatie in 

combinatie met ‘betrouwbaar’ of ‘review’. 

Kijk bij het boeken ook goed naar de reisdata, 

de aankomst- en vertrektijden, of u moet 

overstappen en eventuele kosten voor 

(hand)bagage of het kiezen van een stoel. 

Daarnaast kan een verder weg gelegen lucht-

haven goedkoper zijn, maar vergeet niet dat u 

dan weer extra kosten kunt hebben om op dat 

vliegveld te komen. 

 

Let ook goed op de kleine lettertjes voordat u 

boekt. Zit er een reisverzekering bij? Komen er 

extra toeslagen of extra kosten bij? Kan de 

boeking geannuleerd worden en hoe zit het met 

de betaling? 

Als u een aanbieding krijgt die te mooi is om 

waar te zijn, dan is dat ook vaak zo.  

Klik ook niet op linkjes of zogenaamde 

kettingbrieven! 

BRON: ‘KOERS’ EN BRABANTS MUSEUM. FOTO: SHUTTERSTOCK.         BRON: SENIORWEB. FOTO: SHUTTERSTOCK.    

http://wijkavontuurhogevucht.nl/
https://www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl/
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Hier weer een treffend voorbeeld 

van een phisihing mail, schijnbaar 

van Google, waar je niet op moet 

reageren!  

 

Wegklikken dus! 

 

  

 

 
Bevestig hier je herstelnummer: 

Hier stond ons eigen e-mailadres al 

ingevuld. 

     

       Google kan dit telefoon- 

       nummer gebruiken om je 

          identiteit te controleren als 

        je geen toegang meer kunt  

krijgen tot je account of als we  

verdachte activiteit. Bevestig je 

hersteltelefoonnummer 

06 53 ?????? (ons mobiele nummer 

was al ingevuld) en  bekijk anders 

hieronder het gepersonaliseerde 

beveiligingsaanbevelingen in de 

Beveiligingscheck. 

 

Het originele button om te klikken is 

weggehaald. 

 

Klik je liever niet zomaar op links? 

Doe dan de Beveiligingscheck op 

https://myaccount.google.com/sec

urity-=aangepast 
 

Je ontvangt deze e-mail om je te informeren 

over belangrijke wijzigingen in je Google-

account en -services. 

© 2019 Google LLC, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

 

 

 

Bent u benieuwd hoe hoog uw 

AOW straks is? De hoogte van 

uw AOW hangt af van verschil-

lende factoren.  

Zo wordt er gekeken of uw 

alleenstaand bent of 

samenwonend en of uw partner 

ook AOW krijgt.  

 

Hieronder vindt u een overzicht 

van de situaties en AOW-be-

dragen, netto per 1 juli 2019. 

Onderstaande bedragen gelden 

alleen als u al AOW ontvangt 

en 100 procent AOW heeft op-

gebouwd.  

Let op: de genoemde 

nettobedragen hangen af van 

het totale inkomen en kunnen 

(vooral in het eerste jaar dat u 

AOW ontvangt) nog enigszins 

verschillen. 

 

1. Alleenstaand 

Nettobedrag met naheffings-

korting: € 1.158,22 (zonder:  

€ 28,72). Het vakantiegeld is 

69,97 euro bruto per maand en 

wordt in mei uitbetaald. 

 

2. Getrouwd of 

samenwonend: beiden AOW 

Nettobedrag per persoon met 

heffingskorting: € 795,69 

(zonder: € 637,94). Het 

vakantiegeld bedraagt 49,98 

euro bruto per maand en wordt 

in mei uitbetaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Getrouwd of samenwo-

nend: uw partner heeft nog 

geen AOW, u krijgt geen 

toeslag* 

Nettobedrag met heffings-

korting: € 795,69  (zonder:  

€ 637,94). Het vakantiegeld is 

59,98 euro bruto per maand en 

wordt in mei uitgekeerd. 
 

*Tot 2015 konden AOW'ers met 
een jongere partner in aanmerking 

komen voor een toeslag.  
Voor nieuwe AOW'ers is deze 
toeslag afgeschaft. 

 

4. Getrouwd of samen-

wonend: uw partner heeft 

nog geen AOW, u krijgt 

volledige toeslag 

Nettobedrag met heffings-

korting: € 1.494,91 (zonder:  

€ 1.256,25). Het vakantiegeld 

is 99,96 euro bruto per maand 

en wordt in mei uitgekeerd. 

 

5. Getrouwd of samen-

wonend: uw partner heeft 

nog geen AOW, uw toeslag 

is met 10% verlaagd 

Nettobedrag met heffingskor-

ting: € 1.432,97 (zonder:  

€ 1.194,31).  

Het vakantiegeld bedraagt 

94,96 euro bruto per maand en 

wordt in mei uitgekeerd. 

 

 

 

 

BRON: JAN VAN DEN BOOM.                               BRON: RABOBANK. FOTO: SHUTTERSTOCK. 
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Stel, uw voordeur valt dicht en de sleutel ligt nog binnen.  

Een slotenmaker is vaak de enige die dit probleem kan oplossen. 

Helaas zijn niet alle slotenmakers te vertrouwen en rekenen zij soms 

enorm hoge bedragen.  

 

Zo komen de werknemers van sommige ondernemingen vaak met z’n 

tweeën naar een klus, iets wat intimiderend over kan komen. Vervolgens 

kan het slot opzettelijk kapot worden gemaakt, zodat er een nieuw 

exemplaar in moet en de rekening oploopt. Het onderzoek  laat zien dat 

rekeningen van 1000 euro niet ongewoon zijn, terwijl het openmaken van 

een slot normaal tot 90 euro kost. 

 

Geadviseerd wordt om altijd de lokale slotenmaker te bellen als u een 

probleem met uw sloten heeft. Raakt u toch verzeild in een situatie waarin 

een medewerker van een slotenbedrijf u een te hoog bedrag wil laten 

betalen voor de verleende diensten, trek dan absoluut niet de 

portemonnee.  

Het advies is om de politie te bellen via 112, want het is een noodsituatie.  

 

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is 

een uitgave van KBO Zeeland 

 

Blijf ons ondertussen ook volgen  

op:  

 

 facebook en 

 twitter. 

 

Voor al het andere nieuws vanuit 

KBO Zeeland kijkt u op  

onze  website www.kbozeeland.nl  

  

Mailadres info@kbozeeland.nl 

Secretariaat: R. Nuytinck 

Veerweg 34A,  

4471 NC Wolphaartsdijk 

 

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: CONSUMENTENBOND EN NU.NL . FOTO: SHUTTERSTOCK. 

http://www.facebook.com/kbo.zeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:info@kbozeeland.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

