KBO afd. Schouwen-Duiveland
Jaargang 14, september 2021
We mogen maar liefst 9 nieuwe leden
verwelkomen. Sommige van hen hebben we
al ontmoet tijdens de feestweek.
Een hartelijk welkom voor:
dhr. en mevr. Hullekes;
mevr. Nuyens; dhr. en mevr. Verwijs;
dhr. en mevr. Vermeulen - v.d. Hoek en
dhr. en mevr. Vermeulen – Kole;
allen wonend in Zierikzee.
Spreuk van de maand
Slecht weer wordt vergeten
in het huis van een vriend.
Albanees spreekwoord
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In de bijlage die u aantreft bij dit KBO-PCOB
Magazine en de Blik op de Regio vindt u een
brief waarin wij een dringend verzoek doen op
uw medewerking. Zoals al eerder aangegeven
willen wij met ingang van 2022 de contributie
voor KBO Schouwen-Duiveland automatisch
gaan incasseren. Meer informatie leest u in het
begeleidend schrijven. Graag ontvangen we de
bijgevoegde machtigingsformulier(en) door u
ondertekend retour bij één van de bestuursleden.
GRAAG UW MEDEWERKING
Bestuur KBO Schouwen-Duiveland.

AGENDA
In herinnering

24-08: Magazine KBO-PCOB
07-09: Koffieochtend
15-09: Inloopmiddag
24-09: Klaverjassen
28-09: Magazine KBO-PCOB
05-10: Koffieochtend
09-10: Seizoensopening

In juli is overleden
Dhr. Dekker
te Nieuwerkerk
We wensen
familie en vrienden
veel troost en sterkte.
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09.30u
14.00u
19.30u
09.30u
14.00u

“BEVRIJDINGS”FEESTWEEK
Zondag 25 juli
Nadat er tijdens de eucharistieviering zondagochtend 25 juli aandacht was gegeven aan het
feit dat we gelukkig weer iets mogen doen voor
onze leden, werd diezelfde middag de feestweek
echt ingeluid met een pubquiz.
Een 20-tal deelnemers (voor de
toekomst: ook individuele
leden konden zich aanmelden!)
waren ingedeeld in vijf groepen
t.w. team Zierik4; team IQ 0;
team Zonder Naam; de Alleskenners
en de Wetenknapperds.
Vanaf 14.00 u. was het quiztime onder leiding
van quizmaster Danny van Oeveren, bekend van
Camping Julianahoeve en sponsor van diverse
attributen voor bijvoorbeeld het klaverjassen. Zij
kunnen putten uit Pubquiz- materiaal, waaruit
Danny een zeer leuke quiz had samengesteld.
Jammer voor diegenen die dit gemist hebben.
Het was a. leerzaam, b. niet moeilijk en c. zeer
gezellig. Danny had 7 rondes van meestal 10
vragen over diverse onderwerpen: 1. Religieuze
ronde (we zijn tenslotte KBO), 2. Zeeuwse
ronde, 3. Around The World, 4. Stripfiguren,
5. Sport, 6. Rekenronde en 7. Visuele ronde:
dierenogen. Aan diversiteit dus geen gebrek, je
hoefde echt geen verstand van alles te hebben en
iedereen aan tafel kon wel zijn of haar steentje
bijdragen. Nadat Danny de antwoorden had
gegeven en er veel “Oh ja! Natuurlijk.” had
geklonken in ons Parochiecentrum (goede
ventilatie, desinfectie materiaal en de 1,5 m
afstand zo goed mogelijk nagestreefd) kon er
worden overgegaan tot de prijsuitreiking.
4 Teams ontvingen een ludieke prijs in de vorm
van een zak “juun” om thuis nog eens lekker uit
te huilen over alle “Oh ja natuurlijk!”
niet- of fout beantwoorde vragen.
De winnaar van onze pubquiz
was team Zierik4 bestaande uit
Tiny en Albert Kieboom met
Christian en Rudy de Maayer.
Naast eeuwige roem ontvingen zij ieder een
cadeaubon van Landwinkel De Zelke.
Na Danny een presentje en een oorverdovend
applaus te hebben gegeven sloten we de middag
af met een gezellig samen zijn. Zo’n pubquiz is
zeker voor herhaling vatbaar. Wellicht dat dan
de aarzelaars over de streep getrokken kunnen
worden.
Kees Verkaart

Dinsdag 27 juli
Deze ochtend was er voor de liefhebbers een
extra koffieochtend. Ieder was welkom vanaf
9.30u. Ook de wandelaars konden nog even “een
bakje doen” voor ze op pad gingen.

Wandeling
Volgens de weerman zou het ’s morgens droog
zijn en ’s middags regenen. Helaas was het bij de
start vanuit het Parochiecentrum al een beetje
aan het miezeren. Maar we lieten ons niet kisten
en vertrokken vol goede moed met 12 dames en
3 heren richting Oude Haven. Linksaf langs het
water, het bruggetje over, door de Zuidhavenpoort, weer een bruggetje over en vervolgens
linksaf langs De Werf en Het Havenmuseum,
waar tegenover het pas onthulde Stokanker staat
te pronken. Er waren al aardig wat toeristen op
de been, maar daar zullen we onderweg geen last
van hebben. De Vissersdijk op, langs Delta
Electronics liepen we onder abelen, zilverpopulieren, die volop ruisten in de wind, waardoor het
lijkt of de branding vlakbij is. Er bovenuit
hoorden we het fanatieke “tepiettepiettepiet…”
van de Bonte Piet, oftewel de scholeksters, maar
we zagen ze niet. Met behulp van een afscheurde
tak kon ik laten zien wat bedoeld wordt met de
uitdrukking “van mening veranderen als een blad
aan de boom of als een espenblad”. Via het Sas

en de Stapelshofweg liepen we onder de
zomereiken door langs de Algemene
Begraafplaats met zijn karakteristieke muur en
zijn rijkdom aan oude grafstenen en speciale
bomen, zoals o.a. de knekel-boom. We gingen
de trappen af, onder het tunneltje door de
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Schouwse dijk op, langs de kaardenbollen en
lijsterbesbomen die al wat oranje kleuren. De
zomer is amper begonnen en de herfstkleuren
laten zich al gelden. Ondertussen bleef het
zachtjes regenen, maar toch konden we de geur
van het gemaaide gras nog ontwaren. Her en der
stonden planten van de dubbelkelk met hun gele
bloempjes en dubbele kelken. Aan de oostzijde
van de dijk toonden de notenbomen netjes op rij
hun rijpende walnoten. De tocht was gepland tot
de Hoeveweg, maar gezien de regen liepen we
de dijk af en vervolgden de wandeling langs het
Kaaskenswater, waar we ook nog het
Kaasjeskruid aantroffen. Ook hier weer een

Feestweek lunch
Bij binnenkomst, de tafel rijkelijk gedekt
Met zijn allen nog even geduld
Straks kan er worden gesmuld.
We praten nog even over het hoe en waar
Dan even het stiltemoment met elkaar
zo te merken, opgewekt en blij
langzaam gaan we naar corona-vrij
Er werd gevraagd melk, koffie of thee
Even geen zorgen: weg ermee.
Verschillende broodjes, zo in de mand
Ze gaan gretig van de hand.
Roomboter, vleeswaren en kaas
Met zijn allen waren we dat de baas.
Tot slot van deze lunch kwam er nog aan
Fruit: mandarijn of banaan
Daarna nog gezellig bijeen
Gesprekken over vroeger en heden
En de meesten van ons hebben veel verleden!
Organisatie: bedankt voor de feestlunch.
P. van Leersum

variëteit aan bomen en planten, zoals de
kastanje, vlierbomen met bijna rijpe bessen en
sleedoornstruiken met hun groen/blauwe bessen.
We gingen langs de Cornelia met de knotwilgen
en knot-populieren richting Hospice, waar we
linksaf sloegen langs de “IJsbaan” die al jaren
wacht op een echte winter. Ook hier weer
knotwilgen en veel riet, maar weinig vogels te
bespeuren, zelfs geen karekiet in het riet, alleen
een vink in de bomen. Omdat het geen weer was
om ergens lang bij te blijven staan, liepen we
door naar de Wandeling. Op de hoek van de
Grachtweg zagen we het kleine blauwe Veronica
plantje, Ereprijs, in het gras. Even verderop
liepen we langs de Paulovnia boom en
hibiscusstruiken, waarvan er al één in bloei
stond. Na precies een uur kwamen we nat, maar
zeer ontvankelijk voor een kop warme koffie,
terug op de startplaats. Gelukkig voor de fietsers
klaarde het weer na de smakelijke lunch op.
Nico Baart
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Fietstocht
Tijdens de lunch bleef het steeds onzeker of de
geplande fietstocht die middag door zou kunnen
gaan, omdat er nogal wat regenbuien en zelfs
onweer werd voorspeld. Er werden dan ook vele
mobieltjes geraadpleegd met nogal wat uiteenlopende tijdstippen waarop de buien zouden
vallen. Maar als onverschrokken KBO-ers
waagden we het toch maar om om 13.30u op de
fietsen te stappen. Net op dat moment verscheen
er een stralend en warm zonnetje. Dus vol goede
moed reden we met 22 personen over de Leveren Schouwse dijk richting Brouwershaven, waar
we even stopten om zowaar de jassen uit te doen.
Daarna over rustige polderwegen, langs
bloeiende akkerranden en vele aardappel-, graanen suikerbietenvelden, waar op sommige
plekken best veel water op de landerijen stond.
Rond Scharendijke reden we een flink eind over
een schelpenpad tot aan Serooskerke om er daar
weer af te gaan en op het zonnige terras van

Donderdag 29 juli

Klaverjassen.
Tijdens de “feestweek ”was er natuurlijk ook
ruimte gemaakt voor onze trouwe klaverjassers.

Donderdag 29 juli was het parochiecentrum om
13.00u aardig gevuld met 32 vrolijke kaarters,
die blij waren eindelijk weer eens een kaartje te
kunnen leggen en elkaar weer eens te kunnen
zien. Veel bekende gezichten werden gespot,
maar ook een aantal nieuwe leden werden met
genoegen verwelkomd. Na wat uitleg over
regeltjes werden de kaarten geschud en begon de
1e ronde van 4 met 12 potjes per ronde. Al gauw
was het geroezemoes verstomd en hoorde men
alleen de hersentjes kraken. In de keuken ging
het werk gewoon door. Korrie en Olga hadden
daar alles onder controle en zorgden voor een
hapje en een drankje. Vanwege de feestweek,
alles gratis!! Tegen 5 uur was het spel gespeeld
en de punten geteld. Grappig was wel dat één
van de nieuwe leden (die eigenlijk nog niet zo
goed kon kaarten, zei hij) er met de 1e prijs
vandoor ging! De prijzen werden uitgereikt door
John die dat op zijn eigen, vrolijke manier deed.
We kunnen stellen dat het een zeer geslaagde
klaverjasmiddag was. Met dank aan Tonny
(puntentelling), John (prijsuitreiking e.d.) en de
dames in de keuken (Korrie en Olga).
Henny Verkaart

restaurant “De Schelphoek” een drink- en
plaspauze te houden. We waren opgetogen,
omdat de weergoden ons tot nu toe goed gezind
waren geweest. Na de verfrissing fietsten we
buitendijks langs de Oosterschelde terug naar
Zierikzee. Nabij Flaauwers vielen er nog even
een paar flinke druppels en midden in de Prunje
vond er nog een wisseling naar regenkleding
plaats. Maar na enkele minuten was het alweer
droog en kwamen we na 34 km gefietst te
hebben rond 17.00u weer in Zierikzee aan. In het
parochiecentrum hebben we nog gezellig wat
gedronken en nagepraat over de zeer geslaagde
en toch zonnige en grotendeels droge fietstocht.
R. van Maanen
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Zaterdag 31 juli:
MOSSEL-feest-MIDDAG
Zaterdag 31 juli was de afsluitende dag van een
geweldige feestweek. Voor de Blik op de Regio
zullen van de diverse activiteiten: pubquiz /
wandeltocht / lunch / fietstocht / klaverjassen
wel stukjes zijn geschreven door deze en gene,
maar de afsluitende mosselmiddag was een feest
op zich. Liefst 97 leden hadden zich hiervoor
aangemeld, maar door enkele afzeggingen bleef
het aantal steken op 92 leden. Een geweldig
aantal en met alle voornoemde activiteiten
kunnen we terugzien op deelname van ca. 120
leden gedurende de gehele week waarmee we
1/3 deel van ons ledenbestand een plezier
konden doen. Het hoeft geen verder betoog dat
de leden het fantastisch vonden om elkaar weer
eens te zien en weer heerlijk met elkaar te
kunnen babbelen.

en genoot men van een drankje tot rond 17.00 u.
de mosselen gereed waren. Ze waren super van
kwaliteit (volgens de mosselkenners de beste van
de veiling!). Samen met een slaatje en brood kon
er ruim voldoende worden verorberd. Voor de
leden die geen liefhebber zijn van mossels,
verzorgde onze vrijwilliger Erik een lekker
broodje hamburger of kippendrumstick /
kippenvlerk. Beiden waren ook niet te
versmaden. Al snel werd duidelijk dat er voor
ieder meer dan voldoende te eten was. Tussen de
bedrijven door werd een ouderwets Rad van
Avontuur gedraaid: 5 ronden met ieder 7 prijzen.
7% Kans op een prijs, waar vind je dit! Velen
gingen dus met een mooie prijs naar huis:
cadeaubonnen van respectievelijk Noten en
Chocolaterie Mondragusto, DA, Slager Ornée,
Landwinkel De Zelke, Leonidas, Boekhandel de
Vries en mooie hoofdprijzen van “boertje Kik”.
Zodoende hebben we ook de lokale ondernemers
gesteund. Zo rond de klok van 20.00 u. gingen
de laatsten naar huis en kon er begonnen worden
met het opruimen. Maar gelukkig werden er vele
handen uit de mouwen gestoken!
We kunnen terug kijken op een vermoeiende,
maar zeer geslaagde feestweek met als topper
ons mosselevent. Resteert dank uit te spreken
aan onze activiteitencommissie en alle
vrijwilligers waarop we een beroep deden voor
de extra handjes bij de voorbereiding en het
verloop van de feestweek!
Kees Verkaart

Die zaterdag begon zoals gebruikelijk met het
knispen van de mosselen. Mosselkweekbedrijf
Firma Kouijzer was ons weer goed gezind en we
konden 100 kg mosselen verwerken. Een hele
klus, maar met 10 spontane vrijwilligers was dit
in een goede twee uur gebeurd.
Ondertussen had de activiteitencommissie met
enkele extra handjes, de Sint Willibrordusschool
waar we naar uit zijn geweken om ons zoveel
mogelijk aan de coronamaatregelen te kunnen
houden (lees m.n. 1,5 m), omgetoverd tot een
gezellige feestruimte. Dank aan de directie van
de Sint Willibrordusschool. Aanvankelijk zag
het er naar uit (regenbuien) dat we het feest in
zijn geheel binnen zouden moeten houden, maar
naar mate de middag vorderde werd het weer
beter en scheen zelfs de zon vanaf het moment
van inloop 15.30 u. De statafels en een 5-tal
tafels werden naar buiten gemanoeuvreerd, zodat
van de 92 leden er zo’n 25-30 personen buiten
konden plaatsnemen. Met een gezellig muziekje
op de achtergrond, verzorgd door Ton en Elroy
den Breejen kon er lekker worden gekeuveld
5

Klaverjassen
De eerstvolgende klaverjasavond staat gepland
op vrijdag 24 september a.s. aanvang 19.30u. in
het parochiecentrum. Inleg € 3,50. Aanmelden
zoals gewoonlijk bij: Henny, tel.06-15276350 of
per mail hmverkaart@zeelandnet.nl.
De volgende data krijgt u te horen op die vrijdag
en in de nieuwsbrief. Het aantal deelnemers voor
het klaverjassen blijft stijgen, daarom willen we
alleen leden toelaten; niet-leden kunnen dan als
reserve genoteerd worden en -als het nodig isinvallen. Het is jammer dat we hiertoe moeten
overgaan, maar organisatorisch vinden we 40
deelnemers het hoogst haalbare en het is jammer
als leden buiten de boot vallen. Op de eerste
klaverjasavond, 24 september dus, willen we
onze kaarters ook voorleggen of er behoefte is
om de kaartavonden te verplaatsen naar de
middag. Deze vraag werd ons namelijk gesteld.
Voor de jokeraars onder onze leden willen wij u
graag attent maken op de inloopmiddag, iedere
3e woensdag van de maand. Dan bent u tussen
14.00u. en 16.30 u. van harte welkom in het
parochiecentrum om een potje te komen jokeren.

Seizoensopening
door de gezamenlijke bonden.
Zaterdag 9 oktober a.s. staat weer het jaarlijkse
seizoensconcert gepland. Eindelijk kunnen de
drie bonden t.w. de SVSD, PCOB en de KBO u
dat weer met veel genoegen aanbieden. Het
concert zal worden verzorgd door het Vrijwillig
fanfarekorps der Genie en vindt plaats in de
Nieuwe Kerk in Zierikzee. De entree is €6,50.
Aangezien de coronamaatregelen nog steeds van
kracht zijn dienen die dan ook in acht genomen
te worden. Dat houdt het volgende in: u bent
gevaccineerd en kunt dat aantonen d.m.v. een
QR code of een schriftelijk vaccinatiebewijs;
of u kunt een negatieve testuitslag tonen die niet
ouder is dan 48 uur.
U kunt nu reeds kaartjes reserveren bij Henny
Verkaart, tel. 06-15276350. Wees er op tijd bij,
omdat we ook rekening moeten houden met het
aantal bezoekers dat mag worden toegelaten.
We hopen van harte u te kunnen verwelkomen.

Leven…
Te leven is een gunst
Te weten hoe,
een kunst!
TOON HERMANS

Koffieochtend … Inloopmiddag…
Dinsdag 7 september bent u tussen 9.30u en
11.30u weer welkom op de koffieochtend.
De volgende inloopmiddag is op woensdag 15
september. Tussen 14.00u en 16.30u bent u
welkom in het parochiecentrum te Zierikzee
voor een praatje, een kopje koffie / thee of
spelletje (jokeren) en computervragen.
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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.

OUDEREN VOOR OUDEREN :
TAFELTJE DEKJE BEZORGEN
Als Katholieke Bond van Ouderen voor
Schouwen-Duiveland willen wij zo breed
mogelijk de belangen behartigen van ouderen.
Als er dan een oproep wordt gedaan voor het
bezorgen van Tafeltje-Dekje voor de oudere en
minder valide mensen in onze samenleving dan
willen wij minimaal initiatief nemen onze leden
te stimuleren hieraan medewerking te verlenen.
Er wordt alleen in Zierikzee bezorgd, maar het
kan eventueel opgestart worden voor andere
plaatsen op Schouwen-Duiveland.
Wat houdt het in?
- De maaltijden ophalen bij het laad- en losterrein (De Zuidhoek) Zierikzee; overladen van
de vrachtwagen van Cederhof in de eigen auto.
- Bezorging van de maaltijden volgens de u
toegewezen route.
- De boxen van de vorige dag/maaltijd worden
retour meegenomen.
- Maaltijdboxen worden weer ingeleverd bij de
vrachtwagen bij de Zuidhoek.
- Een route rijden komt neer op ca. 1 á 1,5 uur
- Voor de gereden kilometers ontvangt u een
vergoeding van 30 cent per km.
- De vrijwilligers rijden meestal minimaal een
dag per week.
- Ruilen kan altijd in overleg met Cederhof.
- Wekelijks ontvangen de vrijwilligers een
weekrooster, met telefoon en emailadres.
- Coördinatie vindt plaats door “de keuken” van
Cederhof: Marjoleen (Zus) van de Kreeke.
Zoals jullie kunnen lezen valt het tijdsbeslag
reuze mee. Het zou toch mooi zijn als we zo’n
10 tot 20 personen kunnen vinden die bij
toerbeurt kunnen en willen bezorgen.
Aanmelding kan individueel maar ook als duo
(soms handig bij bezorgen).
U kunt zich aanmelden bij Kees Verkaart via
kverkaart@gmail.com of 06-51478446.
Laat onze mede-ouderen niet in de kou(de
maaltijd) staan. Meld u aan.
Het kan 1 x per week of zelfs minder bij
voldoende aanmeldingen.
Alvast bedankt.
Bestuur KBO Schouwen Duiveland

Kamperen op 88-jarige leeftijd
En met een klapvoet?
Ja zeker!
Ik heb een geweldige kampeervakantie achter de
rug. In Spanje, in een klein koepeltentje!
Vanwege mijn klapvoet kostte het me
’s morgens 10 minuten om achterwaarts uit mijn
tentje te kruipen en er buiten te gaan staan.
Geweldige fysiotherapie! Zo’n vakantie zou
eigenlijk gepromoot moeten worden door de
zorgverzekering. Vele “oude” plekjes weer
bezocht. Heel fijn!
“Volgend jaar weer mee?” Was de vraag van
mijn schoondochter. Mijn antwoord: “Ja graag!”
A. Legerstee-Erkelenz

Kaarten
Havenconcert
Vanuit CASD, Culturele Activiteiten Schouwen
Duiveland, kregen we als KBO het aanbod van
maar liefst 100 vrijkaarten voor het Havenconcert op 25 september a.s. om 20.00u. (mits
het door mag/kan gaan)
Als u dit concert wil bijwonen en in aanmerking
wil komen voor een vrijkaart, meldt u dan voor
5 september aan bij Kees Verkaart: via mail:
kverkaart@gmail.com of tel. 06-51478446.
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BESTUUR
Voorzitter: dhr. Willem Kooijmans,
Nieuwe Haven 27, 4301 DJ Zierikzee
0111-410807 Mail: wakooijmans@gmail.com
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
Penningmeester:
dhr. Peter Goedegebuure, Zierikzee.
06-20841112
Mail: pagoede@zeelandnet.nl
Contributie voor 2021: € 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: 295 stuks.
Kopij aanleveren voor het volgende nummer kan
t/m 20 september 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 28 september 2021.

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
Borrendamme en te Burgh Haamstede in het
dorpshuis “De Schutse”, Julianastraat 22. Voor
een afspraak kunt u bellen: 06-22 12 33 64 of
0111-671 361. Na de keuring vult dr. Boot 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.

Als lid van de KBO gaat u bij inschrijving
onverkort akkoord met het KBO Privacyprotocol zoals dit terug te vinden is via de
volgende link van de Unie KBO Nederland:
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemeneverordening-gegevensbescherming-avg

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.

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 op de algemene site
via: lokale afdelingen / Schouwen Duiveland.

Als KBO-lid krijgt u korting bij zorgverzekering
Achmea: collectiviteitsnummer: 207000837 en
CZ: collectiviteitsnummer: 3337669.
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