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Inhoud: Van de redactie – Het algemeen bestuur vergaderde in een corona-opstelling 

Verslag Ledenraad Unie KBO – Marcel Sturkenboom interim-directeur 

Fietsen over Schouwen-Duiveland – Tea-Health oftewel gezondheid en computer 

Wandelt u ook tijdens de Week tegen de Eenzaamheid? – 11 Eetbare bloemen 

Zweet, water en stof: vijanden – Hoe start u een belcirkel in uw eigen afdeling? 
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Beste lezer(es), 

 

In deze NieuwsFlitZ kunt u 

verslagen lezen van de verga-

dering van het algemeen bestuur 

van KBO Zeeland en van de 

ledenraad van de Unie KBO. In 

de ledenraad zijn weer stappen 

gezet op weg naar de samen-

werking met de PCOB.   

 

De verwachting is dat het mooie 

weer voorbij is en dat daarom 

ook buitenactiviteiten op een 

laag pitje komen te staan. En 

door de toename van het aantal 

corona besmettingen zullen 

binnenactiviteiten ook weer 

moeilijker te organiseren zijn.  

 

Wij hopen dat de afdelingen toch 

de moed en inventiviteit kunnen 

vinden om iets voor de leden te 

betekenen.  

 

We wensen u veel sterkte toe. 

 

Veel leesplezier. 

 

 

Het zou fijn zijn weer om 

gezellig samen activiteiten te 

kunnen ondernemen! 

 
 

Op 15 september jl. vergaderde het algemeen bestuur in 

Kloosterzande. Hierbij een aantal besproken punten: 
 

Bij de opening gaf Wim Jansen aan dat Tom Brooijmans niet 

aanwezig was en memoreerde hij de opmerking van Tom uit de 

vergadering van 25 augustus dat door de corona het leven van veel 

ouderen geheel anders is geworden en velen zich een stuk ouder zijn 

gaan voelen door de omstandigheden en beperkingen van deze tijd.  
 

Het verslag van de AB-vergadering van 25 augustus wordt goed-

gekeurd en van de DB-vergadering ter kennisgeving doorgenomen. 

Bij de mededelingen uit de kringen bleek dat alle activiteiten prak-

tisch nog stilliggen. Een paar afdelingen zijn voorzichtig begonnen 

met wat buitenactiviteiten en bedenken wat er met coronamaat-

regelen binnen kan gebeuren.  

Kring West Zeeuws-Vlaanderen biedt in oktober al haar leden een 

etentje aan en bij de jaarvergadering iedereen een presentje. 

Sommige afdelingen gaan nog jaarvergaderingen houden onder 

coronacondities. 

 

Op 30 september is er een officieel afscheid van Manon Vanderka, 

Wim Jansen en Ron Nuijtinck zullen acte de préséance geven. 

De commissie O&O geeft aan dat door de coronacrisis alle reizen dit 

jaar zijn vervallen en we de ontwikkelingen in 2021 verder moeten 

afwachten.  

 

De werkgroep PR en Communicatie is blij dat er om de 14 dagen 

telkens een NieuwsFlitZ is kunnen verschijnen en verder heeft de 

werkgroep zich druk gemaakt om het Jaarverslag 2019, het verkorte 

Jaarverslag 2019 en het Werkplan 2021 te doen produceren. 

George de Vijlder heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat-

secretaris, evenals Marijke Jongmans als penningmeester.  

Van beiden zal een introductie worden geplaatst in de NieuwsFlitZ  

van 10 november. 

De afdelingen worden verzocht  

om weer langzaamaan, daar waar  

mogelijk binnen het coronaprotocol,  

activiteiten te gaan ontwikkelen. 

 

Voor de laatste ontwikkelingen met  

betrekking tot de vorming van de  

Federatie KBO-PCOB is een samen- 

vatting van de Ledenvergadering  

opgenomen op de volgende pagina.  
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In de extra nieuwsbrief van KBO-PCOB Verenigingsnieuws van 15 september wordt verslag gedaan van de 

vergadering van de Ledenraad van Unie KBO. Namens KBO Zeeland hebben Ron Nuytinck en Wim Jansen 

deze vergadering bijgewoond. Uit efficiencyoverweging bieden we de lezers in Zeeland hierbij een  

verkorte samenvatting uit de extra nieuwsbrief aan. 

 

De ledenraad kwam de afgelopen maanden enkele 

malen bijeen om van gedachten te wisselen over de 

toekomstige structuur van de Unie KBO. Afgelopen 

donderdag zijn in dat kader enkele besluiten genomen, 

onder het motto ‘Eendrachtig samen verder’. 

De ledenraad van de Unie KBO stond allereerst stil bij 

de positie van de dertien Gelderse KBO-afdelingen die 

zich vorig jaar hebben losgemaakt van KBO-

Gelderland. De ledenraad sprak de uitdrukkelijke wens 

uit dat met creativiteit en openheid wordt geprobeerd 

deze afdelingen een goed onderdak te geven binnen de 

Unie KBO/KBO-PCOB, Vanuit de ledenraad zal een 

werkgroep op korte termijn de betrokken afdelingen 

uitnodigen voor overleg. 

Binnenkort vinden weer verkiezingen voor de zetels in 

de ledenraad plaats. De ledenraad besloot dat het 

individueel lidmaatschap – voor mensen die geen lid 

kunnen of willen worden van een plaatselijke afdeling – 

blijft bestaan, 

Over de samenstelling van het bestuur Unie KBO 

bepalen de statuten dat bestuursleden niet ook lid 

kunnen zijn van het bestuur van een provinciale bond. 

Zo wordt de onafhankelijkheid van het bestuur 

gewaarborgd, overeenkomstig de eisen van de Code 

Goed Bestuur. De ledenraad besloot dat hierop geen 

uitzonderingen mogen worden gemaakt. Op dit moment 

is de heer Gerard Knoop het enige bestuurslid. Nieuwe 

bestuursleden worden gezocht zodra het lopende 

besluitvormingsproces over de toekomstige structuur 

van de Unie KBO is afgerond.  

 

De ledenraad sprak uit dat het belangrijk is dat alle 

gremia hun eigen rol uitoefenen en tegelijkertijd goed 

betrokken zijn bij alle ontwikkelingen. De ledenraad 

houdt toezicht op het functioneren van het bestuur; het 

bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de 

vereniging. Dat wil zeggen dat het bestuur – onder-

steund door het verenigingsbureau – voorstellen 

ontwikkelt die ter goedkeuring aan de ledenraad worden 

voorgelegd. In de aanloop daar naartoe kunnen 

provinciale bonden worden geraadpleegd, zodat hun 

inbreng wordt meegenomen bij de ontwikkeling van 

voorstellen. 

Omdat de toekomstige koers nog onduidelijk was, kon 

er eerder nog geen jaarplan en begroting voor 2020 aan 

de ledenraad ter goedkeuring worden voorgelegd.  

De ledenraad stelde nu de contributieafdracht voor 2020 

vast op € 9,26 per lid en voor 2021 bedraagt de 

contributie-afdracht € 9,57 per lid (dit bedrag is 

verhoogd met zgn. OVA-index).  

 

In de afgelopen periode zijn vanuit de ledenraad diverse 

vragen gesteld over de financiële structuur van het 

verenigingsbureau. Bij de beantwoording van die 

vragen is duidelijk geworden dat de contributie-afdracht 

van de Unie KBO alleen het aandeel in de landelijke 

belangenbehartiging, website en magazine financiert. 

Alle andere activiteiten, zoals de Academie, 

projectontwikkeling en de ondersteuning van afdelin-

gen, worden gefinancierd door de PCOB. 

Vanaf volgend jaar zullen de Unie KBO en de PCOB in 

het verband van KBO-PCOB samenwerken op het 

terrein van m.n. de landelijke belangenbehartiging, 

website en het magazine. Dit is het ‘basispakket’. Alle 

andere activiteiten vallen onder het ‘aanvullend pakket’. 

Provinciale KBO-bonden kunnen zelf besluiten of 

zij ook voor dit aanvullend pakket kiezen; de PCOB 

doet dat in ieder geval. In het jaarplan zal het aan-

vullende pakket nader worden beschreven en in de 

bijbehorende begroting zal ook de contributiehoogte 

voor het aanvullend pakket duidelijk worden. 

 

Eerder dit jaar hebben vier provinciale KBO-bonden 

aangegeven te overwegen om de Unie KBO eind dit 

jaar te verlaten. Nu de ledenraad zich heeft verenigd op 

basis van bovenstaande besluiten, gaven KBO Limburg, 

KBO Noord-Holland en KBO Overijssel desgevraagd 

aan weer positief naar de toekomst te kijken en aan hun 

afdelingen te adviseren binnen de Unie KBO te blijven. 

KBO Gelderland moet zich nog nader beraden.  
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Zoals bekend verlaat Manon 

Vanderkaa per 1 oktober 

a.s. KBO-PCOB om directeur 

te worden van V&VN.  

 

We zijn blij te kunnen 

vertellen dat op die datum 

Marcel Sturkenboom haar 

functie zal overnemen. Het 

bestuur heeft besloten voor-

lopig een interim-directeur 

aan te stellen. Naar 

verwachting zal eind dit jaar 

gestart worden met de 

werving van een nieuwe 

(blijvende) directeur. 

 

Marcel Sturkenboom heeft 

veel ervaring in het werken 

bij verenigingen en is onder 

meer directeur sport 

geweest bij NOC*NSF en 

directeur-secretaris bij het 

Koninklijk Genootschap voor 

Fysiotherapie. Het bestuur 

heeft alle vertrouwen in een 

vruchtbare samenwerking 

met Marcel Sturkenboom en 

verwacht dat hij in zijn 

functie als interim-directeur 

van grote waarde zal zijn 

voor KBO-PCOB. 

 

Woensdag 9 september jl. verzamelden 17 personen van KBO-

Schouwen-Duiveland zich bij het parochiecentrum in Zierikzee voor 

een fietstocht op ons mooie eiland. Voor de tweede keer in korte tijd 

werd zo’n tocht ondernomen. Door corona staat het organiseren van 

veel activiteiten op een laag pitje, vandaar dat het bestuur dit een 

leuk alternatief vond. Dat vonden dus 17 personen ook en zo werd 

om half twee begonnen aan een tocht over de Schouwse dijk richting 

Brouwershaven.  

 

 
 

We werden vlak onder Brouwershaven verrast door een nieuw 

kunstwerk boven op de dijk. In de tweede wereldoorlog is daar een 

gevechtsvliegtuig neergestort met 7 personen aan boord. Ter 

nagedachtenis is dit monument daar geplaatst met de namen en 

leeftijden van deze jongens die hun leven gaven voor de vrede. 

Indrukwekkend. 

We vervolgden onze rit binnendoor en staken halverwege de 

Delingsdijk over. Vandaar fietsten we en stukje richting Scharendij-

ke, waarna we even later afsloegen een schelpenpadje op, richting 

Serooskerke. Door het dorp reden we naar de stoplichten om 

vervolgens over te steken naar de Schelphoek. Het was tijd om even 

de dorst te lessen na toch zeker een kilometer of 25. Het restaurant 

“de Schelphoek” was al open en dus reden we daarheen. Het was 

goed toeven op het terras waar we met open armen werden 

ontvangen. 

Na ongeveer een half uurtje werd de tocht voortgezet en reden we 

terug richting Zierikzee. Bij Borrendamme verlieten we deze route 

om via de Boerenweg naar het parochiecentrum te fietsen. Daar lag 

het bier en de wijn koud en werd er nog heerlijk even na gekletst. 

Rond kwart voor zes vond iedereen het welletjes en werd het laatste 

stukje richting huis afgelegd. 
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Tea-Health is de samentrekking van High Tea en  

E-Health. De afdeling bepaalt zelf of zij als 

trekpleister een High Tea willen organiseren.  

E-Health gaat erover hoe je via je computer, 

tablet of smartphone je gezondheid kunt 

bewaken of verbeteren. Nu we steeds langer 

thuis blijven wonen is het van belang zelf te 

zorgen voor het bewaken van je gezondheid. En 

dat kan via apps op je computer, tablet of 

smartphone.  

 

 
 

De deelnemers worden dan ook gevraagd hun 

tablet of smartphone mee te nemen, zodat ze 

tijdens de presentatie de nodige apps kunnen 

installeren. Pasgeleden kon je nog in de krant 

lezen hoe 2 mensen via een app huidkanker 

konden vast stellen en zich tijdig laten 

behandelen. 

 

Misschien een idee om voorzichtig in deze 

coronatijd weer te starten met activiteiten 

(uiteraard corona-proef)? 

 

Voor meer informatie: Wilfried Staelens,  

e-mail wstaelens@gmail.com 

 

Als KBO-PCOB zijn we al lang actief in de strijd 

tegen eenzaamheid. Dat doen we als lid van de 

Coalitie Eén tegen Eenzaamheid, die onder 

andere van 1 tot en met 8 oktober de landelijke 

Week tegen Eenzaamheid organiseert.   
 

Dit is een week waarin allerlei activiteiten 

worden georganiseerd en waarin speciaal 

aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid en 

de impact die dat kan hebben op mensen.  

Dit jaar is anders. Door corona gaan al langer 

meerdere activiteiten niet door. Maar gelukkig 

kunnen ook veel dingen wel. Daarom willen wij u 

stimuleren om te gaan wandelen.  

Samen met iemand waarvan u denkt: die kan 

wel een moment samen gebruiken. U kunt ook 

een klein groepje maken. Binnen uw afdeling of 

wijk, het kan allemaal. Wandelen is namelijk 

makkelijk, gezond en kan heel goed met 1.5 

meter afstand. En wist u dat tijdens wandelen 

vaak de mooiste gesprekken ontstaan? Om 

hierbij een handje te helpen kunt u via onder-

staande button zogenaamde 'praatkaarten' 

downloaden. Deze kunnen dienen als leuke 

gespreksstarter. Dus trek aan die wandelschoe-

nen en trek er samen met iemand anders op uit! 

Wij zien graag foto’s van uw wandelactiviteiten. 

Of deel uw ervaring met ons. Dit kunt u mailen 

naar communicatie@kbo-pcob.nl of naar 

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl  
 

Download hier de praatkaarten  

 

 

Lees meer over de Week tegen Eenzaamheid en 

een terugblik van afgelopen jaar. 

mailto:communicatie@kbo-pcob.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/NjFWElJVIF3xZVEaO_8CEKx4odi8iMpZYcV9V5RDb1tImph95YMAmDYv9jkl0sMqYkvuqzFv25qal4DkIxGalw/3jyn497ELehkhae
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/?utm_campaign=Verenigingsnieuws&utm_content=november&utm_source=MP&utm_medium=email
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ss2O7s28i7PAuisSqtQtrnxNcArMxOfnDWqEKutMjjC4Wvwf2g_z_5UH61ZcbzgnxDWBCgoVGK9i8cT8bavu8A/G2gJghMNPuI2uUF
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Met eetbare bloemen in de (moes)tuin of op het balkon slaat u 3 vliegen in 1 klap. Ze staan heel fleurig wanneer ze 

in bloei staan, u heeft een mooie, eetbare garnering in of bij uw gerechten én u lokt er bestuivende insecten mee. 

 

Waarop moet u letten? 

Gebruik alleen onbespoten exem-

plaren of zaai ze zelf.  

Soms zijn de bloemblaadjes sma-

kelijk, maar het hart bitter en hard. 

Jonge bloemen smaken het best, 

oudere bloemen kunnen bitter 

worden.  

Bent u gevoelig voor allergieën, 

zoals hooikoorts, of heeft u astma, 

wees dan voorzichtig met het eten 

van bloemen. Het kan schelen de 

stampers (stijlen en stempel) te 

verwijderen, zodat u minder in 

aanraking komt met de pollen. Ook 

zwangere vrouwen wordt het eten 

van bloemen afgeraden. 

 

Giftig 

Naast eetbare bloemen zijn er ook 

erg giftige exemplaren.  

De bloemen van de daglelie zijn 

eetbaar, maar die van de echte lelie 

zijn erg giftig.  

Ook de bloemen van groenten als 

tomaten, pepers of paprika’s zijn 

giftig. De bloemen van peultjes en 

erwten zijn eetbaar, maar die van de 

siererwt (Lathyrus) zijn giftig. Om 

die reden is het ook af te raden om 

in het wild geplukte bloemen te 

nuttigen. Er kan een giftig exem-

plaar tussen zitten of de planten zijn 

vervuild door uitlaatgassen of 

bespoten. Eet dus alleen bloemen 

als u heel zeker weet dat ze niet 

schadelijk voor u zijn.  

 

Hiernaast volgen enkele 

voorbeelden:  

 
 

11 Eetbare bloemen 

*Afrikaantjes (Tagetes): veel 

soorten zijn eetbaar. De bloemen 

hebben veelal een citrusachtige geur 

en smaak, of doen aan sinaasappel 

denken. 

*De artisjok (Cynara scolymus) is 

een distelsoort. Als u de artisjok 

wilt eten, dan mag de plant nog niet 

bloeien en moeten de ‘schubben’ 

nog gesloten zijn.  

*Courgette (Curcubita pepo)”u 

kunt de vruchten en de bloemen 

ervan eten. Wilt u naast de bloemen 

ook courgettes eten, dan moet u de 

bloemen aan de plant laten tot u 

verdikte stengels ziet ontstaan.  

De mannelijke bloemen zijn nodig 

om de vrouwelijke bloemen te 

bevruchten. 

*Daglelie (Hemerocallis): de 

enkelbloemige geeft smakelijke 

bloemen. De lichtgekleurde 

bloemen zijn fris en knapperig, de 

donkere bloemen kunnen pittig zijn. 

U kunt u de bloem vullen of de 

bloemknoppen blancheren. De witte 

basis van de bloem is bitter. 

*Viooltje: bij verhitting ervan gaan 

smaak en structuur van de bloem-

blaadjes verloren. De smaak is 

zacht en subtiel en doet denken aan 

sla. De bloempjes zijn ook geschikt 

om te suikeren of in ijsklontjes in te 

vriezen, voor een vrolijke twist aan 

een drankje. 

*Goudsbloem (Calendula): de 

bloemblaadjes kunnen gebruikt 

worden als garnering en als kleur-

stof. Er zijn gele en oranje varianten 

en ze smaken licht peperig.  

*Komkommerkruid (Bernagie): 

de blauwe bloempjes smaken 

subtiel naar komkommer. Ook het 

jonge blad kan gegeten worden als 

sla of als spinazie. 

*Rozen: indien onbespoten, kunt u 

de bloemblaadjes ervan eten of de 

rozen als decoratie gebruiken. Van 

de rozenbottels kunt u jam maken. 

*Oost-Indische kers (Tropaeolum 

majus): De smaak doet denken aan 

radijs. U kunt ze ook als garnering 

gebruiken.  

*Korenbloem (Centaurea cyanus): 

deze wordt vooral als garnering 

gebruikt. 

*Kruiden: de bloemen van veel 

kruiden zijn eetbaar. Ze smaken 

ongeveer hetzelfde als het blad, 

maar iets zachter of juist sterker. 

 

Lees het hele artikel op Max 

vandaag  

Lees ook: moestuintips: nuttige 

bloemen  of zoek op internet op: 

makkelijke moestuin; of nuttige 

bloemen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaantje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Artisjok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Courgette
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daglelies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viooltje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudsbloem_(soort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernagie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Indische_kers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Indische_kers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbloem
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/11-keer-eetbare-bloemen-voor-in-de-moestuin-en-op-het-balkon/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/11-keer-eetbare-bloemen-voor-in-de-moestuin-en-op-het-balkon/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/moestuintips-van-ineke-wennink-nuttige-bloemen/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/moestuintips-van-ineke-wennink-nuttige-bloemen/
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Nederland telt inmiddels zo'n 1,4 

miljoen slechthorenden. Zo'n 

650.000 van hen gebruikt een 

hoortoestel. Maar zo'n ding kan 

stuk. Water, transpiratie en stof zijn 

de vijanden van hoorapparaten.  

Het lijkt logisch dat u, wanneer u 

eenmaal een hoortoestel heeft, uw 

hoorapparaat dagelijks draagt. Dat 

doen de meeste mensen ook, maar 

toch zijn er bepaalde situaties waar-

in mensen hun hoortoestel uit doen. 

Ook tijdens het douchen of bij een 

fikse regenbui gaat het hoortoestel 

vaak uit. Niet vreemd, want vocht is 

een van de grootste vijanden van 

een hoorapparaat. Net als andere 

elektrische apparaten kunnen de 

meeste hoortoestellen dus bescha-

digd raken door vocht; hoewel er al 

apparaten op de markt zijn die 

waterbestendig zijn. Aangezien een 

hoortoestel op of in het oor wordt 

gedragen, kunt u nooit helemaal 

vermijden dat het vochtig wordt. 

Transpireren is immers menselijk. 

Bovendien is de natuur onvoor-

spelbaar: u kunt altijd door een 

regenbui worden overvallen. 

Bij de drogisterij of audicien zijn 

speciale droogproducten verkrijg-

baar, zoals actieve droogsystemen, 

droogcapsules en droogkussens. 

Hiermee kun je schade aan het 

hoortoestel voorkomen. 

 
Omdat in deze coronatijd 

bijeenkomsten waar je elkaar 

kunt ontmoeten nog steeds 

grotendeels vervallen, is juist 

onderling contact houden erg 

belangrijk.  

Gelukkig zijn er meerdere 

manieren om met elkaar in 

contact te blijven. 

 

 
 

Het opzetten van een belcirkel 

is een gemakkelijke en effec-

tieve manier. KBO-PCOB heeft 

een handleiding ontwikkeld om 

stapsgewijs een belcirkel op te 

zetten.  

Als u binnen de afdeling een of 

meerdere belcirkels wilt starten 

kunt u de stappen uit de 

handleiding volgen.  

 

Ook kunt u gebruik naken van 

de handige flyer die verspreid 

kan worden onder belangstel-

lenden. 

 
Lees meer 

 

 

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  

  

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 

 
 

https://www.plusonline.nl/beauty/artikelen/artikel/1342/parels-op-je-huid
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/P8RZ2EydDyhSYP__7rfBqM8DAFgdDAkQVyGyymOCBxAAYNA_iPnYcaRPgJiefl90Mj8whhOk_-u4xfwFdST7HQ/aUIc4ak7DrHgCbY
https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
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/
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/lORfqTRqdAA7nh6H8N5QjwihLmrQPCzdhtPA0LzbR5bVpf9l5xWLVe0VsX-uKWeIa5vL4iy3WTirYERs7a7IWg/ITHpXXFgcfV97ZU

