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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

           Nummer 94 d.d. 29–10–2018 

 

In dit nummer: Van de redactie – En de winnaar is …   

Contant betalen verdwijnt uit Zeeland - Modeshow in Ovezande   

KBO zoekt belastinginvullers - KBO Koewacht 60 jaar jong! – Zo beveiligt u  
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Beste Lezer, 

 

Het warme weer is nu toch 

echt over. De koudere 

herfstdagen komen eraan. 

Er is nog steeds geen regen 

gevallen. Zorgelijk! 

 

De wintertijd is het afgelo-

pen weekend ingegaan, dat 

is dus weer even wennen. 

 

Zoals gewoonlijk zijn er een 

aantal reisverslagen in deze 

NieuwsFlitZ verwerkt, even-

als een verslag van een 

modeshow en fietstocht. 

Verder een aantal zaken die 

met belastingaangifte en 

belastinginvullers te maken 

hebben. 

 

Veel leesplezier  

 

 
 
Het kleurengamma van de 

komende tijd 

 
 

 

In de NieuwsFlitZ van april dit jaar hebben we u gevraagd om fraaie 

winterplaatjes naar ons toe te sturen. De mooiste opname zou dan geplaatst 

worden in de NieuwsFlitZ en de foto zou ook gebruikt worden als de officiële 

Kerstkaart van KBO Zeeland. 

 

Henk Bakker uit Goes bleek de meest aansprekende opname gemaakt te 

hebben. Henk: proficiat namens het bestuur van KBO Zeeland en de redactie 

van de NieuwsFlitZ. 

 

En …uiteraard alle inzenders bedankt voor jullie mooie winterse foto’s. 

 
 

Naar aanleiding van dit bericht in de PZC is er een reactie binnen 

gekomen van de Apotheek de Singel bv  en Apotheek Govert Flinck, 

beiden in Vlissingen.  

De Apotheken stellen het op prijs dat er binnen KBO-PCOB kenbaar 

gemaakt wordt, dat bij beide Apotheken contante betaling gewoon 

(weer) mogelijk blijft.  

Hun mening is dat de cliënt/patiënt zelf de keuze moet kunnen 

maken op welke manier hij/zij wenst te betalen. 
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Op maandag 15 oktober jl. werd door de KBO 

Ovezande e.o. in samenwerking met Van der Klooster-

mode uit Boskoop, een modeshow georganiseerd voor 

de dames van de KBO met hun eventuele vriendinnen. 

De 35 deelneemsters werden welkom geheten door 

Sjaan Crucq van de KBO. 

Tijdens de modeshow werd de nieuwste mode voor 

aankomend winterseizoen gepresenteerd. Na afloop van 

de show, werden de aanwezigen getrakteerd op heerlijk 

belegde broodjes, klaargemaakt door onze 

vrijwilligsters. 

 

Daarna werd iedereen voorzien van een quiz waarin de 

kennis van het Zeeuws kon worden getest. Sommigen 

konden de Zeeuwse woorden prima naar het Nederlands 

vertalen, voor anderen was een hele toer. 

 

Groepsgewijs werden de kooplustige dames toegelaten 

tot de kledingafdeling van Van der Kloostermode, ter-

wijl de anderen achterbleven, wachtend op hun beurt. 

Ondertussen braken zij zich het hoofd over de Zeeuwse 

taal.  

We kijken terug op een geslaagde modeshow. Volgend 

voorjaar is de volgende. 

 

Sjaan Crucq 

 

 

 
Sinds jaar en dag biedt de KBO hulp bij het 

invullen van de belastingaangifte. Een welkome 

hulp, want voor veel mensen is de belastingaan-

gifte best ingewikkeld. Ook komend jaar willen 

we deze service aan zoveel mogelijk leden aan-

bieden. Daarom zijn we op zoek naar mensen 

die ook belastinginvuller willen zijn voor de KBO. 

 

Wat verwachten we van belastinginvullers?  

• Digitaal vaardig met laptop/computer en 

   internet;  

• Ervaring met het invullen van 

   belastingaangiftes;  

• Kennis van Wet Inkomstenbelasting 2001 en 

   relevante ontwikkelingen;  

• Kennis hebben van zorg- en huurtoeslag;  

• Enige zelfstudie en deelname aan jaarlijkse 

   terugkomdag voor belastinginvullers;  

• In het bezit van e-mailadres, laptop/ computer 

   en internetaansluiting;  

• Beschikbaar in periode (januari - mei 2019);  

• Bereid tot minimaal 20 aangiftes (max. 50);  

• Interesse in ontwikkelingen op het gebied van 

   belasting;  

• Zorgvuldig en integer i.v.m. privacygevoelige 

   informatie;  

• Geduld en begrip voor de doelgroep;  

• Beschikbaar voor tenminste 3 jaar als 

   Belastinginvuller. 

 

Inlichtingen: Walther van Acker  

(Projectgroep Belastingen Zeeland)  

Email: wacker@zeelandnet.nl 

mailto:wacker@zeelandnet.nl
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Op 11 oktober 2018 heeft KBO Koewacht  het 60 jarig bestaan 

officieel gevierd. 

Secretaris Carlos Buijs gaf een lezing over 60 jaar KBO 

Koewacht. 

 

Enkele grepen uit zijn lezing. 

 

Op 16 april 1958 werd KBO Koewacht opgericht. Men startte 

met 39 leden; in 1963 is het ledenaantal gegroeid tot 187. 

De vaste activiteiten tot 1970 waren de contactdagen, de 

vieringen van Sint Nicolaas en Kerst en de busreizen, soms wel 

met drie volle bussen. Er ging een accordeoniste mee en bij 

terugkeer werden de reislustigen opgewacht door de plaatselijke 

muziekvereniging.  

 

In 1971 werd een wekelijkse kaartmiddag opgestart.  

 

In 1984 werd het 400e lid ingeschreven. 

De bestuursleden volgden kadercursussen, ze besteedden 

aandacht aan sociale zekerheid en zelfstandig wonen. 

Gehandicaptenbeleid, veiligheid op straat, het probleem van 

eenzaamheid onder de ouderen werd besproken, zij volgden op 

de voet de bouw van de bejaardenwoningen. 

 

De laatste jaren is er een geleidelijke teruggang in het aantal 

leden. Jongere ouderen worden maar mondjesmaat lid en 

ondanks herhaalde ledenwerfacties komen er maar weinig leden 

bij. De bestaande leden worden steeds ouder, van de 250 leden 

zijn bijna 110 leden 80 jaar en ouder. 

Bestuurlijk wordt het ook moeilijk; vacatures in het bestuur 

worden al enkele jaren niet meer opgevuld.  

 

Maar gelukkig hebben wij onze vrijwilligers, door hun inzet en de 

inzet van het Bestuur kunnen wij onze activiteiten nog blijven 

doen. Waarvoor onze dank. 

 

Na de lezing was er nog een gezellig samenzijn met muziek en 

de mogelijkheid om te dansen. Tot slot was er een gratis loterij 

met mooie prijzen. 

Al met al was het een zeer geslaagde viering. 

 

Tekst en foto’s Carlos Buijs  

 
 

 
 

 
 

Vrijwilligerswerk 
 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend, 

Is verbonden maar niet gebonden, 

Is onbetaalbaar maar niet te koop, 

Is positief denken, is positief doen, 

Met als enig doel: 

Voor jezelf en voor anderen een goed 

gevoel. 
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Meer dan de helft van de inbrekers (54 procent) kiest 

een deur om binnen te dringen. Alle reden dus om  

veel aandacht te besteden aan de beveiliging van uw 

buitendeuren. 

 

Een goed beveiligde voordeur heeft drie goede 

scharnieren. Omdat de voordeur meestal naar binnen 

draait, zitten ook de scharnieren aan de binnenkant.  

Dat maakt een extra beveiliging van de scharnieren 

overbodig.  

 

Kies liefst voor een meerpuntsslot met één of twee 

kwaliteitssterren. U draait met één sleutel de deur op 

meer plaatsen in het slot: in het midden van de deur én 

pakweg een halve meter daarboven en daaronder. Het 

kozijn moet op die plaatsen metalen kommen hebben.  

 

De achterkant van de woning is vaak aantrekkelijk voor 

inbrekers. De achterdeur gaat vaak naar buiten open en  

 

 

Dan zitten de scharnieren aan de buitenkant. Als de 

pennen makkelijk uit de scharnieren zijn te tikken, zijn 

dievenklauwen onmisbaar. Dit zijn metalen pennen die 

aan de scharnierkant uit de deur steken en bij het sluiten 

van de deur in metalen kommen in het kozijn vallen.  

 

Dubbele terrasdeuren vragen extra aandacht. Deze 

hebben vaak een espagnoletsluiting: u duwt de hendel 

omhoog en beide deuren zwaaien open. Tegenwoordig 

moet een espagnoletsluiting beslist afsluitbaar zijn met 

b.v. een hoofdslot en bijzetslot met een meerpuntsslot.  

Zorg per deur voor drie goede scharnieren en zo nodig 

aparte dievenklauwen. 

 

Laat u hierover goed voorlichten door een erkend 

PKVW-bedrijf (Politiekeurmerk Veilig Wonen).  

En raadpleeg het Centrum voor Beveiliging en 

Veiligheid (0900-235 75 89, €0,50 pm) of kijk 

op www.politiekeurmerk.nl voor het keurmerk Veilig 

Wonen.  

 

Dit keurmerk geeft recht op een sticker, die op zich al 

een preventieve werking heeft, en op een certificaat 

waarmee u korting kunt bedingen op de inboedel-

verzekering.  

 

Bron: Plus Magazine 

 

 

http://www.politiekeurmerk.nl/
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         Schitterende fietstocht op 17 oktober jl. van KBO Sas van Gent-Westdorpe 

 
Opgewekt stappen 29 fietsers op de fiets bij St. Albert. Als de rij 

gestalte krijgt, stuift Marie-Louise huiswaarts om haar tas. Even 

over één maken we de bocht Van Milstraat - Papegeulestraat. 

De bonte stoet kleurige hesjes fietst dwars over het spoor. De 

volgwagen met Magda, Johan en Hennie -de EHBO-koffer in de 

aanslag- glijdt ons voorbij, met achterop een fietsenrek. Tony, 

John, Sjef en Eric rijden telkens naar voren om de weg af te 

zetten bij het oversteken. Ondertussen zijn we bij de brug 

aangekomen. Net voor de pony’s lussen we door naar Passluis 

en blijven langs het kanaal fietsen. Ganzen vliegen alle kanten 

op: geen coördinatie. Aan het einde van de Zeedijk zakken we 

af naar de Gemeenschappelijkeweg.  

 

Viaduct Eversgad doemt op. We passeren twee rotondes en  

rijden de Eversdam op. Via de Haverlandeweg komen we ook op 

Groenedijk, de Zandplas, de Zwanendreef linkslatend.  

In de Muis, bij Fort St. Marcus, draaien we de Blijpolderseweg 

op, daar ligt het Zuiddorpese huisvuil verstopt in het Vaardeken. 

Rechtdoor rijden we de Provincialeweg over. Bij Vlieghersput is 

een schatzoeker aan het werk. We zijn In het Waterhuis, 

peddelen over de brug van de Moerspuische Watergang. Bij den 

Uil rijden we langs Fort St. Joseph richting Fort St. Jacob.  

 

De weg gaat over in een ‘verhard’ pad, die losse verharding ligt 

er pas… We beklimmen de dijk bij Fort St. Jacob en verderop 

Fort St. Livinus. De dekselse schapen zijn over de draad 

gekropen, want het gras is daar groener. Bij het passeren van 

het laatste veerooster gaat Marijke onderuit en komt bovenop 

haar fiets terecht. Met de schrik in het lijf, een paar pijnlijke 

ribben en een gevoelige arm. We houden een korte pauze en 

vervolgen onze route naar Het Zand via de Reigerijdreef. Het 

fietspad op Het Zand lijkt op de hobbelehei.  

Na 18 km arriveren we bij Brasserie ’t Zand. De koffie en het 

appelgebak met vanille-ijs smaken voortreffelijk.  

 

Om kwart over drie breken we op, gaan we de weg over en 

rijden de Zandstraat in. We passeren weer de Moerspuische 

Watergang bij ‘Toutenbrugsken’ en rijden over Provincialeweg. 

Prinsheerlijk trappen we langs de Koninkjesdijk.  

We zijn in de Varempé. We laten Keizersput links liggen en 

rijden door de St. Eloipolder. 

 
 

 
 

Gedeng-gedeng. Bij de Over-

slagdijk wenden we de steven 

naar stuurboord: Oudenburgse 

Sluis.  

 

We kronkelen door de Lange 

Boomstraat en komen Bij den 

Bru aan de Langelede. Scherp 

rechts! Stef Bos is niet thuis. Na 

een stukje hobbelehei rijden we  

op de Molenstraat. Viaduct Platte 

Kille komt in zicht. We kruisen 

het Kanaal van Gent naar 

Terneuzen weer. Terug in de Van  

Milstraat  spreekt de voorzitter 

zijn dank uit en brengt een toast 

uit op deelnemers, organisatie 

en de hulpdiensten. Het is een 

zonnige dag geweest! 

 

Tekst Bernard Willems.  

Foto’s Eric Ingels 
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Zaterdag 13 oktober gingen twaalf leden van KBO 

Middelburg–Veere voor een excursie naar Gent.  

Gent was in de middeleeuwen Europa's tweede grootste 

stad na Parijs en is nog steeds een enorme toeristische 

trekpleister.  

 

Trees Verwilligen had thuis een korte stadswandeling 

uitgezet. Via de Vlaanderenstraat en de Limburgstraat 

wandelden we naar het centrum. De eerste stop was bij 

het monument ter ere van de gebroeders Van Eyck, die 

vooral beroemd geworden zijn door het veelluik ‘De 

aanbidding van het Lam Gods’.  

 

Op de Vrijdagmarkt wees Trees ons op het standbeeld 

van de beroemdste man van Gent: Jacob van Artevelde. 

Zijn keuze voor de Engelse koning zorgde er in de 14de 

eeuw voor dat Gent, en heel Vlaanderen, grotendeels 

neutraal en dus welvarend kon blijven in de Honderd-

jarige Oorlog.  

 

Even verderop stonden we voor het grote en imposante 

stadhuis met twee verschillende gevels: een vleugel in 

laatgotische flamboyante stijl en een vleugel in 

Renaissance stijl. Vervolgens bracht de wandeling ons 

langs verschillende bijzondere plekjes in de stad zoals 

 

 
 

het huis van Alijn, het Gravensteen en de beroemde 

Korenmarkt. Het laatste deel van de wandeling bracht 

ons bij de Graslei.  

 

De prachtige gevels van de huizen laten je even ervaren 

hoe Gent eruit moet hebben gezien rond de 14e 

eeuw. Aan de andere kant van het water bevindt zich de 

Korenlei, met gevels die bijna net zo mooi zijn als 

daartegenover. Na nog even een kijkje genomen te 

hebben in de imposante Sint-Niklaaskerk gingen we 

lunchen.  

 

Na de lunch bezochten we de crypte in de Sint-

Baafskathedraal en bekeken de kopie van het ‘Het Lam 

Gods’. Trees vertelde dat de panelen eerst werden 

bedekt met een dunne krijtlaag, waarna de figuren 

werden aangebracht in ettelijke laagjes olieverf. Dat 

was een nieuwe techniek voor die tijd waardoor het lijkt 

of er een innerlijke gloed van het schilderij uitgaat.  

 

Ons dagje Gent was een dag genieten met veel moois 

met dank aan Trees Verwilligen voor de begeleiding en 

de uitleg. 

 

Tekst en foto’s Peter Berkvens 

https://www.landenweb.nl/frankrijk/parijs/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance
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Het eerste, spannende, jaar 

van de invulcampagne 2018, 

georganiseerd door het 

Projectteam Belastingservice 

KBO-PCOB Zeeland 2018 zit er 

zowat op.  

 

Zoals gebruikelijk gaan we de 

campagne evalueren. Alle 

invullers (HUBA) worden op 16 

november 2016 verwacht in de 

bibliotheek te Middelburg (zij 

worden nog persoonlijk 

uitgenodigd).  

De invullers kunnen dan hun 

ervaringen delen met de 

projectgroep en met collega-

invullers. Eventuele problemen 

kunnen aan de orde gesteld 

worden, suggesties ter 

verbetering ingebracht etc.. 

 

Door omstandigheden, zoals 

natuurlijk verloop, en de 

perikelen met ANBO, is het 

aantal invullers wat terug-

gelopen. De Projectgroep doet 

bij deze een oproep aan 

iedereen die belangstelling 

heeft om ook invuller te 

worden, om zich aan te 

melden. Dat kan bij de 

projectgroep (email: 

wacker@zeelandnet.nl) of bij 

het bestuur van hun afdeling. 

 

Walther van Acker 

(projectgroep HUBA) 

 
Als u een aantal jaren een belasting-

aangifte  inkomstenbelasting (IB) 

hebt ingevuld waarbij de uitkomst 

0,0 was, dan hebt u kans, dat u een 

brief van de Belastingdienst ont-

vangt waarin wordt medegedeeld, 

dat geen aangifte 2018 hoeft in te 

vullen gezien uw aangifte in het 

verleden. 

 

De Belastingdienst gaat echter uit 

van de feiten zoals deze bij de 

dienst bekend zijn. Wijzigingen in 

uw omstandigheden in de loop van 

2018 kan de Belastingdienst 

uiteraard niet weten. Door het NIET 

invullen van een aangifte zou u 

teruggaaf mis kunnen lopen. Het 

advies is om altijd een HUBA uw 

aangifte “proef” te laten invullen  

en daarna te beslissen of u daad-

werkelijk geen aangifte 2018 gaat 

invullen. 

 

KBO-leden kunnen gratis 

(onkostenvergoeding maximaal € 

12,00) gebruik maken van de dienst 

van een HUBA. Bewaar al uw 

onkostennota’s etc. etc. zodat een 

vlotte invulling mogelijk is. 

Onder bepaalde voorwaarden kan 

een HUBA u behulpzaam zijn. Een 

belangrijke voorwaarde is, dat het 

een eenvoudige aangifte IB betreft 

met als uitgangspunt dat u AOW-

uitkering heeft met daarbij 

hoogstens een klein pensioentje. 
 

Wim Copper 

 

 

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 

 
 

 

mailto:wacker@zeelandnet.nl
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/

