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Lintjesregen
bij KBO(PCOB)-Zeeland
Beste lezer(es),
Dit jaar werden de ‘lintjes’
weer als vanouds uitgereikt
en konden Koningsdag en 4
en 5 mei weer ‘gewoon’ door
gaan.
Tijdens de herdenkingen op
4 mei werd ook stil gestaan
bij de situatie in Oekraïne.
We hoorden indrukwekkende
verhalen over de oorlog toen
en helaas ook over de oorlog
die nu woedt.
Verschillende afdelingen van
KBO (-en PCOB) zijn weer
op pad gegaan of hebben
activiteiten ontwikkeld, zie
de diverse verslagen.
Ook de komende tijd staan
er evenementen op het
programma. Gelukkig het
kan weer!
Veel leesplezier.

De volgende KBO(PCOB)-leden werden verrast met een
koninklijke onderscheiding en werden benoemd in
de Orde van Oranje-Nassau:

Els de Caluwé-De Schipper, Koewacht.
Vrijwilliger bij RK Fhilippus en Jacobuskerk in
Koewacht, nu parochie H. Maria Sterre de Zee.
Victor Cox, Vlissingen.
Coördinator Toeristenkerk Emmaüsgangers Dishoek.
Vrijwilliger KBO-Vlissingen. Penningmeester en
administrateur H. Maria Parochie Walcheren.
Jeanne Cox-Achten, Vlissingen.
Mantelzorger familielid. Lid werkgroep
Toeristenkerk Emmaüsgangers Dishoek.
Vrijwilliger KBO-Vlissingen. Lid RK Bezoekgroep
Ter Reede.
Florien de Hond-Hagenaar, Goes.
Actief bij de Pater Damiaanparochie onder
meer als koster, begeleider van de Iritrese
gemeenschap, onderhoud kerk en in het kerkkoor.
Suzan Pielaet-Leenhouts, Aardenburg.
Was secretaris van de Diaconie van de Protestantse
Gemeente Sint Kruis en Aardenburg.
Josée van der Ploeg-Delissen, Axel.
Penningmeester, voorzitter en vicevoorzitter KBO-PCOB-Axel.
Voorzitter Kring Groot Terneuzen, bestuurslid KBO-Zeeland.
Tonny Vaes, Zierikzee.
Vrijwilliger bij de Peter Damiaanparochie, parochiekern SchouwenDuiveland, bestuurslid en vrijwilliger zwemvereniging Onderdak te
Zierikzee.
Ted van der Zande, Kloosterzande.
Vrijwilliger bij EHBO, bij de Hartstichting, het Diabetesfonds en
bestrijdt zwerfafval in de gemeente Hulst.
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BRON EN FOTO: RIEK VAN ZEVENTER.

Op woensdag 20 april 2022 traden Jan en Jopie Minnaard op voor KBO-PCOB-Goes met een programma
rondom de bevrijding in ’40 - ‘ 45.

KBO-Heinkenszand naar
het Watersnoodmuseum
Voor de pauze vertelde Jopie enkele verhalen die
berusten op ervaringen uit de tweede wereldoorlog, de
evacuatie naar haar oom en tante en de bevrijding van
Ellewoutsdijk eind oktober 1944.
Na de pauze werden er wat luchtiger verhalen verteld.

Het geheel werd opgeluisterd door het “Bevrijdingskoor” onder leiding van Willie Feijtel. Zij zongen
liederen uit de tijd van na de bevrijding. Bekende
liedjes waren ‘Happy Days are here Again’ en ‘My
Bonnie is over the Ocean’ en enkele nummers van Vera
Lynn. Dankzij de meegebrachte liedboekjes werd er
behoorlijk meegezongen.
Met een kopje koffie bij binnenkomst en een pauzedrankje was het weer een gezellige middag.
Als afsluiting werden nog gezongen ‘Land of Hope and
Glory’ en als laatste ‘We’ll meet again’.
We hopen dat dit van toepassing zal zijn voor onze
volgende activiteiten.

Op dinsdagmiddag 26 april brachten 34 leden
van KBO Heinkenszand een bezoek aan het
Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.
Het was een prachtige zonnige middag, heel
anders dan op 1 februari 1953. Dat werd ons al
snel na aankomst duidelijk uitgelegd door een
vrijwilliger van het museum.
Maar eerst genoten we van koffie met een
lekkere Zeeuwse bolus en kon er even gezellig
worden bijgekletst.
De uitleg over de stormnacht, waarbij de nadruk
natuurlijk lag op het groot aantal verdronken
personen en de ellende die de bewoners rondom
de Oosterschelde en dan met name op Schouwen-Duiveland meemaakten, maakte grote
indruk op ons allen. Interessant was het te horen wat er na de ramp van 1953 allemaal is
gedaan om een herhaling te voorkomen, zoals
de verhoging en versteviging van de dijken en
de diverse afsluitingen van stroomgaten. Met als
voornaamste en grootste werk de Stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde.
Na deze uitleg konden we op eigen gelegenheid
het museum verkennen. Zeer indrukwekkend
waren de filmbeelden uit de rampnacht en de
dagen erna. Ook de namen van overledenen, die
door de golven rollen en met hun korte levensverhaal herinnerd blijven, maakte diepe indruk.
Velen van ons hadden hun eigen verhaal en
herinneringen aan de tijd rond 1953.

____________________________________________________________________________

3

NIEUWSFLITZ
BRON: ELS EN ERIK STEEGMANS. FOTO’S: SHUTTERSTOCK.

Op zaterdagochtend 23 april jl. stond de bus ruim op
tijd op de parkeerplaats te wachten op de
deelnemers aan de reis naar Brugge. De bus voor 62
personen was volgeboekt! Helaas moesten er toch
wat mensen om verschillende redenen op het laatste
moment afhaken
In de bus werd ieder welkom geheten door “de
KBO” en Jacco, onze chauffeur. Daarna werd er
heerlijk gekletst en gelachen! Het beloofde een
mooie dag te worden. Rond 10.30u kwamen we aan
in Brugge en liepen via het Minnewaterpark richting
stad. Dat was meteen een mooie entree. In het park
waren al mensen aan het sporten, spelen en
wandelen. Hier scheidden de wegen van de KBOleden zich: je kon rechts, linksaf of rechtdoor, ieder
kon zijn eigen weg gaan.
In de bus was een en ander verteld over Brugge:
enkele grote bezienswaardigheden en manieren om
de stad te ontdekken. En waar eventueel informatie
te “bekomen”. Maar bij aankomst na de reis is het
eerste wat de KBO-ers meestal doen: op zoek naar
koffie, al dan niet met wat erbij en een plek waar je
naar de wc kunt. Nou… het was al best druk in
Brugge! De terrasjes zaten al behoorlijk vol.. Na de
koffiepauze werd Brugge (her)ontdekt.
Brugge is een heel oude en mooie stad, ze staat op
de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Heel veel oude en monumentale gebouwen, een
daarvan is het Belfort uit de 12de eeuw op de markt.
Het wandelen was, zeker met een rollator, niet altijd
even makkelijk. In Brugge liggen nog veel meer
kinderkopjes dan in Zierikzee. De kerk op het
Begijnhof was open. Er waren twee zusters in habijt
aanwezig. De oudste was lid van de Orde van de
Benedictinessen; zij wonen nog met vier zusters in het
Begijnhof. De andere was wat jonger en van de Orde
van de H. Clara. Zij had mede de zorg voor de kerk.
Naast deze vijf religieuzen wonen er alleenstaande
vrouwen op het Begijnhof.
Het was hier heerlijk rustig, in tegenstelling tot de stad
zelf. Ouderwets druk: groepen op pad met een gids;
koetsjes reden af en aan, er voeren veel rondvaartboten
op het water en er reden ook bussen, deels open en
kleiner dan een gewone bus. Zo heeft ieder op zijn
eigen manier Brugge (her)ontdekt. Natuurlijk hebben
velen van ons een patatje en/of een wafel genuttigd. Je
bent in België en dan hoort dat erbij.
Zo rond 16.00 uur rondden veel KBO-ers hun bezoek
aan Brugge af op een terrasje, genietend van een
lekker drankje; dan konden ook de vermoeide voeten
al wat rust krijgen. Even voor 17.00 uur was iedereen
weer terug bij de bus en kon Jacco keurig op tijd
vertrekken naar Zierikzee. We kunnen weer
terugkijken op een hele mooie dag.
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Bert van Leedam sloot de
ochtendsessie af met een
aantal interviews.

Jaap Jongbloed met zijn lezing
over’ Ouderen en bewegen’.
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The Passion krijgt een vervolg op donderdag 26 mei: The Passion Hemelvaart. KRO-NCRV en
de Protestantse Kerk Nederland willen de kijker kennis laten maken met het verhaal van Hemelvaart.

Al sinds de middeleeuwen is Hemelvaartsdag een
officieel erkende christelijke feestdag, maar de betekenis van deze dag is lang niet bij iedereen bekend.
Het verhaal van Hemelvaart is het ultieme verhaal over
vertrouwen. Bovendien sluit het verhaal naadloos aan
bij het thema ‘Alles komt goed?!’
Hemelvaartsdag
The Passion Hemelvaart gaat door waar de paasvertelling in The Passion eindigt. Het vertelt het verhaal
van Jezus die is opgestaan en aan zijn discipelen vraagt
zijn werk voort te zetten. The Passion Hemelvaart
wordt net als The Passion naar het nu getrokken
waardoor het actueel en herkenbaar is.

Ze krijgt de boodschap om samen met de discipelen het
werk voort te zetten. Petrus dwaalt elders door de
Achterhoek met een flink schuldgevoel omdat hij zijn
beste vriend in de steek heeft gelaten.
Kunnen Petrus, Maria en de discipelen zonder bewijs
aannemen dat Jezus nog leeft?
Durven ze op te staan om hem te ontmoeten?
The Passion Hemelvaart wordt uitgezonden op
donderdag 26 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV
op NPO 1

Ook de bekende muziekhits zullen niet ontbreken.
Zowel Nederlandstalige als in het Nederlands vertaalde
internationale hits, krijgen binnen de context van The
Passion Hemelvaart een verrassende nieuwe lading.
Durf je op te staan?
The Passion Hemelvaart vertelt het verhaal vanuit drie
perspectieven: Petrus (Thomas Cammaert), de verteller
(Ruud de Wild) en Maria Magdalena (Kim-Lian van
der Meij). Zij worden vergezeld door Maria (Noortje
Herlaar) en de discipelen. Maria Magdalena is de eerste
die ontdekt dat het graf van Jezus (Soy Kroon) leeg is
en heeft het eerste contact met hem na zijn kruisiging.

____________________________________________________________________________

6

NIEUWSFLITZ
BRON: ROB RIJKSCHROEF. VOORZITTER COMMISSIE MENS EN RELIGIE. TEKENING DORINE KOLE.

KBO-Zeeland heeft lange tijd een pastoraal
adviseur gekend. Velen van u herinneren zich in
die functie wellicht voormalig deken van Zeeland, Jan Aarts zaliger. En onlangs werd in de
Algemene Vergadering te Sluiskil afscheid
genomen van diens opvolger, emeritus pastor
Tom Brooijmans.
Intussen heeft het bestuur de functie van
pastoraal adviseur uit de statuten geschrapt.

Identiteit en Pastoraat
Tom Brooijmans was niet alleen pastoraal adviseur, maar was ook voorzitter van de Commissie
Identiteit en Pastoraat. Er zijn door de voormalige commissie vele activiteiten georganiseerd
waaronder o.a. ontmoetingsdagen in Ovezande
en Hulst.
In de vergadering van 19 april jl. werd Tom
bedankt voor bewezen diensten. In zijn dankwoord gaf hij aan dat hij zijn werkzaamheden in
al die jaren met veel genoegen verricht heeft,
maar dat het tijd werd voor een nieuw geluid. In

goede samenspraak met de nieuwe commissie
zal ik de komende jaren dat nieuwe geluid
proberen uit te dragen en een gezicht te geven.
Ik beschouw het als een eer in de voetsporen
van mensen als Jan Aarts en Tom Brooijmans te
mogen treden. Zij wezen mij de weg op het
St. Willibrordcollege te Goes en hebben mij
zeker laten zien hoe als leraar en schoolleider
om te gaan met identiteit en pastoraat, maar
zoals Tom het ook verwoordde: er is veel
veranderd in kerk, school en maatschappij.
Mens en Religie
Om in schooltermen te spreken: de traditionele
godsdienstles transformeerde in die afgelopen
veertig jaar tot het vak levensbeschouwing. Op
het Lodewijkcollege in Terneuzen heeft men
vanwege de fusie zelfs bewust een nieuwe
benaming gezocht voor het vak. Het werd: Mens
en Religie. Als oud-docent Mens en Religie heb ik
die naam aangedragen voor onze commissie
bestaande uit Lillianne van der Ha, Riek van
Zeventer, Tom Brooijmans, Kees Rentmeester,
Ron Nuytinck en ondergetekende.
Vanuit basiswaarden als verbinding en ontmoeing willen we ons bezighouden met levensvragen
en zingevingsvragen op het gebied van ouder
worden, eenzaamheid of rouwverwerking.
Ook willen wij met u nadenken over zaken als
ziekenbezoek of over het organiseren van
bijvoorbeeld een kerstviering in de afdeling.
U kunt geregeld een artikel van ons verwachten
in de NieuwsFlitZ. Ik zie uw vragen en reacties
met genoegen tegemoet op email-adres:
robrijkschroeff56@gmail.com
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Op 20 april is KBO-AEOS een
middagje gaan bowlen met vooraf
een lunch bij Toversluis in Sluis.
Een sportieve middag volgde
daarna. 15 KBO-ers zijn de
uitdaging aangegaan om te gaan
strijden om de hoogste eer.
Ze haalden alles uit de kast om een
‘spare’ of een ‘strike’ te kunnen
gooien, voorwaar: een hele prestatie!

Er waren 2 winnaars. De eerste
plaats bij de vrouwen was voor
Annie Jans-sen-van de Camp en bij
de mannen was John de Muijnk de
kampioen. Beide kregen een
heerlijke fles wijn.

BRON: RIEK VAN ZEVENTER. FOTO: SHUTTERSTOCK.

De Commissie Kaderbeleid
organiseert op 15 september
2022 een workshop Ledenwerving.
De workshop wordt gepresenteerd door Ronald Provoost
(marketingplan Unie KBO).
We starten die dag met de
inloop in “het Meulengat” te
Sluiskil om 12.00 uur, waar u
eerst een lunch wordt geserveerd.
De workshop eindigt om ongeveer 16.00 uur. T.z.t. ontvangt
u via de afdelingssecretarissen
de uitnodiging om u aan te
melden voor deelname.
De workshop is niet uitsluitend
bedoeld voor bestuursleden
van afdelingen, maar eenieder
die geïnteresseerd is in het
ontvangen van tips voor
ledenwerving, is welkom.

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
Secretariaat
George de Vijlder,
Steenpit 9, 4561 CT Hulst
Tel. 0114-690415, e-mail
gdevijlder@zeelandnet.nl
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

Bij de laatste consumptie werd ook
nog, om in stijl te blijven, een bitterballengarnituur geserveerd.
Al met al een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar!

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO-Zeeland

Noteert U alvast de datum van
15 september 2022!!!

Kijk voor het laatste nieuws op de
website van KBO-PCOB
www.kbo-pcob.nl
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