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Beste lezer, 

 

De maanden april, mei en juni 

zijn dé maanden om met de 

KBO-afdeling op reis te gaan. 

De redactie krijgt dan ook veel 

verslagen binnen, waarvoor onze 

hartelijke dank! Uit de verslagen 

blijkt dat de deelnemers genieten 

van het uitstapje en van de 

gezelligheid met elkaar. 

Hopelijk doen we onze lezers 

een plezier door het opnemen 

van de verslagen. 

Alle lof voor de organisatoren 

van deze reisjes. Het is onge-

twijfeld niet gemakkelijk om 

telkens een leuke bestemming te 

kiezen en het iedereen naar de 

zin te maken. Misschien brengen 

de verslagen u op ideeën voor 

een uitstap met uw afdeling. 

 

We wensen u de komende 

maanden nog mooie reisjes en 

een mooi begin van de zomer. 

 

Veel leesplezier toegewenst 

 

 

 

 

 

 

 
Op 26 juni is er weer een Algemene Bestuursvergadering geweest in 
Kloosterzande. Hierbij een verkort verslag: 

 

Na overleg blijft Wim Copper aan als  penningmeester van KBO 

Zeeland totdat de landelijke fusie een feit is.  
Op vraag van de afdeling besturen om de AV in Sluiskil te houden is 

nu besloten dit najaar bij wijze van proef daar te vergaderen. 

 
Nieuws vanuit de kringen:  

Alle drie de kringen in Zeeuws-Vlaanderen organiseren samen met 

Tragel weer een evenement met samen eten, samen muziek maken, 
samen gezelligheid. De datum nog nader te bepalen.  

De KBO kring Terneuzen volgt de raadsvergaderingen van de 

gemeente en de ontwikkelingen bij Aan Zet.  

Kring Hulst heeft een gesprek met de Woonstichting over de verhuur 
van seniorenwoningen. Er komt een vervolggesprek samen met de 

gemeente. Er is gesproken over de verschillende huurovereen-

komsten en tarieven van de dorpshuizen. Deze zijn heel verschillend 

en het is moeilijk om tot een eenheid te komen.  
De Kring Midden Zeeland is samen met andere partijen in overleg 

met ADRZ. KBO/PCOB overleg blijft zeer levendig, het is een 

voorbeeld voor de landelijke organisatie.  

Huba contactpersonen gaan hun activiteiten dit najaar evalueren. 

Hun grote zorg is dat het aantal invullers daalt. 

 
Dhr. de Mul licht toe wat het OPOV doet. Openbaar vervoer is een 

van hun speerpunten. Sociale veiligheid is heel belangrijk, daarom is 

er geen contant geld meer bij de chauffeurs.  

Het verslag van de Ledenraad KBO-PCOB van 19 juni is uitgebreid 
besproken. Met name de voortgang van de samenwerking tussen 

KBO en PCOB zoals voorgesteld door de landelijke stuurgroep was 

onderwerp van gesprek. Het AB besloot de regio-coördinatoren van 

de PCOB in Zeeland uit te nodigen om deel te nemen aan de 

vergaderingen van het AB.                                                                                                   
De Commissie Kaderbeleid heeft een samenvatting aangeboden van 

alle suggesties die tijdens de AV in het voorjaar zijn bedacht m.b.t. 

binden en boeien van ‘jonge’ senioren. Besloten is dit document ook 

in de Kringvergaderingen te bespreken.  
Tot slot sprak het AB zijn waardering uit voor het Zeeuwse katern in 

het Magazine KBO-PCOB van de maand juni. 

 

Lilianne van der Ha-van Vlierberghe 
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Zondag 17 juni maakten we met 10 leden van Middelburg-Veere onder 

leiding van een gids een Jugendstil wandeling door Den Haag. De gids 

vertelde eerst: ‘Een Hagenaar is iemand die in Den Haag woont, maar er 

niet (persé) is opgegroeid. Een Hagenees is geboren en getogen in Den 

Haag. 
 

   
 

Eind negentiende eeuw maakte Den Haag een snelle groei door. De gids 

wees ons op de typische Jugendstil karakteristieken, zoals de ronde 

ramen, het ijzerwerk en de grote etalages. Middenstanders lieten winkels 

bouwen in deze bouwstijl. Tot die tijd waren er amper etalages en nu 

konden mensen ineens naar de producten kijken. In een pand, gebouwd in 

opdracht van een bloemenwinkel, zijn op subtiele wijze bloemen 

verwerkt. Een klein winkelcentrum heeft de naam Haagse Bluf’, een 

verwijzing naar het ‘air’ van de bewoners van Den Haag. Het lijkt heel 

wat, maar het is grotendeels lucht. Zo is het ook met deze panden met 

replica’s van zgn. ‘oude’ gevels. Bij veel panden moesten we vooral 

omhoog kijken, bijvoorbeeld bij bioscoop Tuschinski.  

 

De Hofstad-apotheek is een Jugendstil-pand met een totaal andere stijl 

dan de overige panden. Op Buitenhof nr. 7 bij restaurant ‘de Haagsche 

kluis’ met prachtige originele tegelmozaïeken in de vloeren gingen we 

naar binnen. In de tuin namen we een kijkje in de huissynagoge waarvan 

het plafond met prachtige religieuze voorstellingen is beschilderd.  

Tot slot bekeken we het fraaiste Jugendstil woonhuis ‘Het huis van 

Lorrie’, genoemd naar de architect. 

Na de boeiende en interessante rondleiding liepen we naar het Lange 

Voorhout waar we zand-kunstwerken van maar liefst 4 tot 5 meter hoog 

bewonderden. Het was een mooie dag om met plezier op terug te kijken.  

 

Tekst en foto’s Peter Berkvens    

                                                                 

 
De gulle hartelijkheid die wij in 

de week van onze laatste 

“Nestor” bezorgronde door het 

provinciaal KBO-bestuur en de 
afdelingen hebben mogen ont-

vangen, heeft ons van dag op 

dag steeds weer overdonderd. 

 
In al die twintig jaar hebben  

wij met plezier elke maand de 

benodigde “Nestors” bij u af-

geleverd, waarbij veelal een 
hechte band is ontstaan tussen 

de plaatselijke distributeurs en 

ons. 

 

Hoewel het loslaten van deze 
telkens terugkerende ritten naar 

de 32 afdelingen door heel 

Zeeland en de ontmoeting met u 

ons niet zal meevallen, komt aan 
alles een einde.  

 

Ondertussen zijn wij geen 

zestigers meer en is het goed  
dit vrijwilligerswerk aan George 

de Vijlder over te dragen. 

Alle vrienden die wij in de loop 

van deze twintig jaren ontmoet 
hebben, wensen wij alle goeds 

toe voor nu en in de toekomst! 

 

Met een hartelijke groet,  

Jos en Emmy Lansu   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Synagoge
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Op 10 april 2018 werd de Algemene Vergadering KBO Zeeland 

gehouden. Het afsluitende thema van deze vergadering werd ingevuld 

door de commissie Kaderbeleid. U heeft hier uitgebreid over kunnen 

lezen in het Zeeuws Katern in het juninummer van het KBO-PCOB 

Magazine.  

 

Wij, als commissie Kaderbeleid, hebben getracht alle aanwezige 

kaderleden (bestuursleden van de afdelingen) met elkaar in overleg te 

laten gaan over op welke wijze, of door welke activiteiten (activiteiten 

2.0), jongere senioren geïnteresseerd raken om lid te worden van de KBO. 

 

Onderstaand een verkorte samenvatting van de door de kaderleden 

aangedragen mogelijkheden: 

-werken met facebook en twitter; 

-KBO promoten bij evenementen;   

-daar waar mogelijk flyers (zie afdeling Goes) met de 10 voordelen als lid 

 van de KBO verspreiden (denk aan wachtkamers bij artsen, tandartsen, 

 apotheken, bij evenementen, in bibliotheken, beurzen, snuffelmarkten 

 enz.); 

-bekendheid geven aan alle KBO-voordelen, zoals korting bij Zilveren 

 Kruis, belangenbehartiging en belastingadviseurs (voa's en huba's); 

-samenwerking met andere afdelingen (leren van elkaar); 

-als kennismaking met de KBO en PCOB een gratis reisje met een 

 afdeling of gratis deelname aan een activiteit aanbieden; 

-bij voorkomende activiteiten hesjes met KBO PCOB logo dragen; 

-een seniorencafé opzetten; 

-filmmiddagen organiseren; 

-korting proberen aan te bieden bij sportscholen of het organiseren van 

 seniorengymnastiek, yoga; 

-activiteiten ook organiseren op zaterdag.  

 

Dit is een greep uit de onderwerpen die werden aangedragen. U kunt altijd 

bij een van de leden van de commissie Kaderbeleid terecht voor verdere 

vragen hierover. 

 

Helaas ontvingen wij geen ideeën voor onderwerpen waarover men nog 

graag een workshop georganiseerd zag. Maar wij blijven openstaan voor 

suggesties. 

 

Commissie Kaderbeleid KBO Zeeland 

 

 

 

 

Afgelopen week bereikte ons 

het droevige bericht dat op  

12 juni  jl. de heer Alois de 

Deckere is overleden. 

 
Alois was vele jaren een zeer 

betrokken  bestuurslid van  

onze vereniging, heeft vele 
 jaren de taak als secretaris 

vervuld en heeft ook nog een 

korte periode de 

voorzittershamer gehanteerd. 

 
Alois was een man met een 

brede interesse in de maat-

schappij en vooral op het  

gebied van de ouderen.  
Op hem werd dan ook vaak  

een beroep gedaan op velerlei 

gebied. Hij stond klaar met  

raad en daad en men klopte 
nooit tevergeefs bij hem aan. 

 

Wij zijn hem zeer erkentelijk  

en dankbaar voor alles wat  
hij voor de KBO en in het 

bijzonder voor de KBO Hulst, 

heeft gedaan. 

 

Wij wensen Ireen, Karin,  
Dylan en Ro veel sterkte toe  

om dit verlies van man, pa en 

opa te kunnen dragen. 
 

Namens de KBO Hulst 
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Fietstocht KBO Westdorpe 

 
Ietwat fris aan de neus vertrekken 

we woensdag 13 juni tegen tienen 

aan St. Albert.  

We fietsen door de Vrijstraat, 

daarna over De Valcke langs de 

henegelaars aan de Gezusters-straat 

en passeren de Zandstraat.  

 

De route is uitgezet om zo min 

mogelijk over te steken.  

Bij Evides ronden we de lussen en 

strijken neer op het terras van het 

Theehuis bij het Mauritsfort. De 

koffie of thee met appelgebak 

smaken prima.  

Tini’s achterband krijgt ‘lucht’ uit 

Steefs patronenmachientje. 

 

 
 

Tegen twaalven duiken we onder 

N62, de weg naar de Sluiskiltunnel. 

Weer in het zadel slingeren we over 

dijken en polderwegen naar het 

kanaal. Doordat bij elke sluis een 

brug open is, maken we lange 

lussen, maar we kruisen de wegen 

zonder autoverkeer!  

 

 
 

Bij ‘De Westbeer’ nemen we de 

boulevard.  

Met de wind in de rug horen we het 

ritselen van de derailleurs en het 

zoemen van de motortjes.  

Voor de uitwateringsluis van de 

“Notense Kreek” rijden we richting 

Kinderboerderij waar we de 

brooddozen te voorschijn halen.  

De koffie staat klaar. We vlijen ons 

op het terras tussen de ezel, de 

geiten en lama’s.  

 

Om kwart voor twee breken we op 

en fietsen verder langs de Kreek. 

Bij het ziekenhuis steken we over.  

 

Bij De Drie Gehughten draaien we 

richting Schapenbout en rijden over 

het viaduct van de Traktaatweg in 

de slagschaduw van de Koegor-

siaanse windmolens.  

We passeren de spoorovergang met 

twee pelotons racefietsers: één mee- 

en één tegenstroom. 

 

Rechtshoudend trappen we als op 

kousenvoeten over het pad achter de 

L’Azote naar zijkanaal C bij de 

Axelse Sassing.  

 

We bekijken de silotorens voor 

Biogas, de stellages van Mammoet, 

de suikerdepots van Vlaeynatie, 

Zeeland Sugar Terminal en het 

hypermoderne overdekte tomaten- 

en paprikaparadijs.  

Het lommerrijke Papeschormen-

neken brengt ons naar de Zeedijk en 

bij het ‘nieuwe’ natuurgebied achter 

het riet verscholen graast een kudde 

paarden. Bij Passluis nemen we de 

Vissersverkorting en de lange oprit 

naar de brug.  

 

Om half vier evalueren we de rit in 

St. Albert bij een drankje.  

Met grote dank aan de organi-

satoren.  

 

Tekst: Bernard Willems.  

Foto’s Eric Inghels   
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Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.  

 

De aangifte Inkomstenbelasting wordt al voor een deel ingevuld 
door de Belastingdienst. Meestal gaat dat goed, soms ook niet. 

Controleer daarom alle gegevens. En … misschien heeft u zelf 

een foutje gemaakt?  

 
Veel gepensioneerden krijgen na hun eerste pensioenjaar een 

onaangename verrassing: ze moeten belasting bijbetalen. De 

instanties die je pensioen uitkeren, houden n.l. inkomsten-

belasting in op je pensioen. Als je b.v. jaarlijks € 10.000 aan 
pensioen krijgt van een pensioenfonds, houdt dit fonds rekening 

met een inkomen van €10.000. Dit wordt volledig belast in de 

eerste belastingschijf van 18,65%, zodat € 1865 wordt 

ingehouden. 

 
Maar naast dit pensioen krijg je ook AOW. Stel dat de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) jaarlijks € 14.000 aan AOW uitkeert. 

Ook over dat bedrag houdt de SVB 18,65% belasting in.  

Tel je beide uitkeringen bij elkaar op, komt je inkomen uit op  
€ 24.000. De eerste belastingschijf loopt maar tot € 19.982.  

Dit betekent dat een deel van je inkomen eigenlijk in de tweede 

belastingschijf moet worden belast. Het tarief is daar 22,9%. 

Omdat de SVB en het pensioenfonds uw pensioen hebben belast 
alsof dat uw enige inkomen was, hebben zij te weinig 

ingehouden. U moet ongeveer zo’n  € 200 bijbetalen.  

 

De maximale hypotheekrenteaftrek is verder beperkt naar 50%.  
 

De meeste zorg wordt vergoed door je ziektekostenverzekeraar, 

maar niet alles. Deze niet-vergoede kosten mag u vaak van het 

inkomen aftrekken. Denk aan kosten b.v. voor fysiotherapie, 

logopedie, mondhygiënist, enz. Er is wel een drempel, het 
verzamelinkomen. Zorgkosten boven de drempel zijn aftrekbaar. 

In dit artikel leest u daar meer over. 

 

De premie voor de zorgverzekeringswet (ZVW) moet u, wanneer 
u met pensioen gaat, zelf betalen. In 2017 was de ZVW-premie 

5,4% van je inkomen in box 1. 

         

 

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 

 

 

 

https://www.plusonline.nl/belastingen/zorgkosten2017
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/

