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Digitale nieuwsbrief voor leden van de KBO in Zeeland 

          Nummer 103 d.d. 25–03–2019 

 

In dit nummer: 

Van de redactie - AB vergadering – Over het onstaan van KBO Zeeland 

Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp – Sjakies Chocolade Museum  

Hooikoorts: een steeds terugkerende ellende - Colofon
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Beste lezer,  

 

U weet het: KBO Zeeland 

bestaat dit jaar 25 jaar.  

Daarom zocht onze voorzitter 

Wim Jansen mevrouw Henrïette 

Romijn-de Badts op.  

Zij heeft een grote rol gespeeld 

bij het ontstaan van KBO Zee-

land en was de eerste voorzitter. 

Op pagina 3 ziet u het resultaat 

van dit interview. 

Verder in dit nummer twee 

verslagen van activiteiten van 

afdelingen. En het is voorjaar, 

bomen en struiken lopen uit. 

Prachtig, maar voor een aantal 

onder ons betekent dat 

hooikoorts. Op pagina 6 leest u 

er meer over.  

 

Veel leesplezier  

 

 
Mevrouw Henriëtte Remijn-De 

Badts. 

AB Vergadering 
 

 
Op dinsdag 12 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur KBO Zeeland 

vergaderd. 

 

Te gast waren de leden van de commissie Identiteit en Pastoraat en 

de commissie Kaderbeleid. De AB-leden werden door hen bijgepraat 

over hun activiteiten. 

Wat de commissie Identiteit en Pastoraat betreft werd gemeld dat de 

op 29 maart 2019 geplande Ontmoetingsdag niet door kan gaan. Op 

3 mei 2019 is een busreis gepland naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver.  

In het KBO-PCOB magazine van maart wordt hiervoor een flyer 

opgenomen. Op 25 oktober 2019 vindt de Ontmoetingsdag in de 

Blauwe Hoeve te Hulst plaats. 

 

De Commissie Kaderbeleid maakte melding van hun Workshop: ‘Hoe 

ga je om met de media om je activiteiten te promoten’.  

De workshop wordt gehouden op 11 april in ‘t Meulengat te Sluiskil. 

Over bovenstaande activiteiten worden de KBO-leden t.z.t. 

geïnformeerd via hun afdelingssecretaris. 

 

Naast de Algemene vergaderpunten stond op de agenda het elkaar 

informeren over de ontwikkelingen m.b.t. het samengaan van 

KBO/PCOB.  

Daarnaast bespraken we ook de samenstelling van de agenda voor 

de Algemene Vergadering van 9 april 2019. Tijdens deze Algemene 

Vergadering worden de bestuursleden van de KBO-afdelingen 

uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het 

samengaan van KBO/PCOB. 

 

Riek van Zeventer 
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Gedurende het kalenderjaar 2019 viert KBO Zeeland 

zijn 25-jarig jubileum.  

17 Oktober 1994 is de oprichtingsdatum. Mevrouw 

Henriëtte Remijn-De Badts was bij het proces van 

verzelfstandiging actief betrokken en dus heb ik haar 

thuis opgezocht om samen de ontstaansgeschiedenis 

van KBO Zeeland nog eens op te halen.  

 

Henriette, 83 jaar, wonend in Oostburg, ontving me 

hartelijk en aan de hand van enkele aantekeningen 

verhaalde zij me de voorgeschiedenis van onze KBO 

vereniging in Zeeland. 

 

Na de oorlog (WO II) vond de wederopbouw van 

Nederland weer in de bekende zuilen van vóór de 

oorlog plaats. Denk bijvoorbeeld aan katholieke 

organisaties zoals de KVP, de KRO, katholiek 

onderwijs, de KAB, enz. Zo organiseerden de 

katholieke ouderen zich in lokale ouderenbonden, 

aanvankelijk aangesloten bij de KAB.  

De Katholieke Arbeiders Beweging stond immers 

voor belangenbehartiging voor heel het gezin.  

Landelijke bundeling van de ouderenbonden in de 

Unie KBO vond plaats via de bisdommen.  

 

Aanvankelijk ressorteerde een groot deel van Zeeland 

onder het bisdom Breda. De Zeeuwse KBO 

afdelingen maakten toen deel uit van KBO Brabant, 

wat betreft het deel dat tot bisdom Breda behoort.  

 

In 1992 werd Henrïette benaderd met het verzoek om 

namens de Zeeuwse KBO afdelingen vicevoorzitter 

te worden van KBO Brabant. Frans de Jong was 

indertijd voorzitter van KBO Brabant. 

De Zeeuwse KBO afdelingen betaalden contributie aan 

KBO Brabant. Hiermee werd ook de salariëring van de 

beleidsfunctionaris betaald die voor de KBO 

afdelingen in Zeeland werkzaam was.  Geleidelijk 

groeide de wens bij de Zeeuwse afdelingen om 

 

in eigen beheer over de beleidsfunctionaris te kunnen 

beschikken. Bovendien wilde het provinciebestuur van 

Zeeland geen subsidie (meer) verstrekken voor de 

financiering van medewerkers die in dienst waren van 

organisaties van buiten de provincie.  

En zo ontstond het besluit om als Zeeuwse afdelingen 

zelfstandig verder te gaan. Dit proces heeft zich in goed 

overleg met KBO Brabant voltrokken.  

Henriëtte werd de eerste voorzitter van het KBO bestuur 

in Zeeland, waarbij toen alle 28 afdelingen zich hebben 

aangesloten met in totaal ongeveer 6000 leden. Later zijn 

nieuwe afdelingen opgericht in Oostburg, Terneuzen, 

Vlissingen, Middelburg/Veere, Schouwen-Duiveland en 

Aardenburg/Eede/Sluis. 

 

Na drie bestuurstermijnen trad Henriette af als voorzitter 

en werd zij onderscheiden met het ere lidmaatschap van 

KBO Zeeland.  De heer Piet Hamelinck volgde haar op 

en heeft eveneens negen jaar leiding gegeven aan de 

Zeeuwse KBO organisatie.  De heer Gerard Janssen 

volgde op zijn beurt Piet op en heeft zich na de eerste 

bestuurstermijn van drie jaar niet herkiesbaar gesteld.  

 

Intussen zijn 32 afdelingen aangesloten bij KBO Zeeland 

met in totaal bijna 6500 leden. 

Sinds twee jaar zoeken KBO en PCOB (Protestants 

Christelijke Ouderen Bond) landelijk, provinciaal en 

lokaal toenadering tot elkaar. Dit proces van samen 

zoeken naar samenwerking/samengaan vereist een grote 

mate van zorgvuldigheid en respect.  

 

Gesteld kan worden dat beide organisaties in Zeeland, 

ook op afdelingsniveau, vertrouwen hebben in een 

positief resultaat van dit groeiproces. 

 

Bronnen: Mevrouw H. Remijn-De Badts en 

Jubileumboek KBO Zeeland 12,5 jaar 

 

Wim Janse, Voorzitter KBO Zeeland 

 



NIEUWSFLITZ 
 

____________________________________________________________________________ 

4

 

4

 

 
Met een groot aantal leden van KBO Heinkenszand werd op  

13 maart het bevrijdingsmuseum bezocht. Sommigen waren er 

al meer geweest, voor anderen was het de eerste keer.  

Waar iedereen het wel over eens was, was dat het een bijzonder 

waardevol bezoek was en dat zo dicht bij huis. Er was dan ook 

van alles te zien over de Slag om de Schelde, en over alles waar 

onze omgeving, maar ook Zeeland, in de 2e wereldoorlog mee te 

maken had.  

 

Deskundige gidsen, verdeeld over groepen, vertelden ons 

interessante verhalen en anekdotes van overlevenden van de 

oorlog en uiteraard over de geschiedenis van de oorlogstijd. 

Ontzettend veel materiaal uit die tijd konden we zien en er werd 

verteld wat het was en waarvoor het diende en vaak ook wat de 

herkomst ervan was. Bovendien kregen we alle gelegenheid om 

vragen te stellen, die dan uitgebreid en met verve werden 

beantwoord.  

 

Het was een bewogen periode en de hele excursie maakte 

indruk op de deelnemers, die halverwege konden bijkomen van 

een kopje koffie met een heerlijke Zeeuwse bolus. Jammer dat 

het weer niet echt meewerkte, waardoor 4 ha grote buiten-

terrein voor enkelen te veel was om te belopen. Toch was dit 

ook de moeite waard met de tanks, baileybrug, bunkers en 

natuurlijk het noodkerkje van Ellewoutsdijk.  

Kortom, na de verbouwing en gigantische uitbreiding van het 

binnenmuseum, waar men momenteel druk mee bezig is, zullen 

we hier zeker nog een keer terugkomen.  

 

Tekst: Ad Courtin. Foto’s: Ad Courtin en Bevrijdingsmuseum. 
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7 maart gingen we met een klein groepje naar Sjakies Chocolade Museum 

in Middelburg. Na de entree, moesten we eerst onze handen te reinigen. 

Hierna konden we van 30 verschillende soorten chocolade proeven. Deze 

diende je eerst op de tong te laten smelten om vervolgens tegen het 

verhemelte te drukken om de smaak goed tot z'n recht te laten komen.  

Om een goede smaak op te bouwen, moet je beginnen met proeven van de 

chocolade met het laagste percentage aan cacao (20%, 30%, 60%, 75% 

enz.) We genoten van de verschillende soorten chocola. 

 

 

 

Vervolgens gingen we met een muts 

op naar de ruimte waarin de demon-

stratie van  "Chocolade Lovers", het 

verwerken van de chocolade tot 

bonbons getoond werd.  

We waren onder de indruk dat hier 

85.000 bonbons per dag door vrij-

willigers worden gemaakt.  

Het Museum wordt gerund door 

vrijwilligers en de netto opbrengst is 

voor de Zeeuwse Willie Wonka Villa, 

een huis waar mensen even tot rust 

kunnen komen van de verzorging van 

hun dierbare. 

 

  
Wij bekeken twee filmpjes over de 

herkomst van cacao en de verwerking 

van cacao tot chocolade.  

Wij mochten onze vinger in een ton 

met vloeibare chocolade dompelen, 

hieraan ruiken om hem vervolgens af 

te likken. 

  

Voordat we het museum verlieten, 

kochten we de nodige heerlijke 

bonbons en sloten deze fijne dag af, 

met koffie of thee met appeltaart. 

 

Tekst: Huub van Kessel. 

Foto’s Huub van Kessel en Sjakies 

Chocolade Museum.  
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Hooikoorts is één van de meest voorkomende allergieën. Als u 

last van hooikoorts heeft, bent u allergisch voor sommige pollen. 

Pollen zijn voortplantingscellen van grassen, planten en bomen. 

Deze superkleine stuifmeelkorreltjes drijven met de wind mee 

en verspreiden zich zo over vele kilometers. 

 

Niezen en snotteren 

Typische symptomen zijn neus- en oogklachten en benauw-

dheid. Hooikoorts lijkt op een verkoudheid. Omdat er pollen in 

uw ogen terecht zijn gekomen, komt ook daar histamine vrij. 

Hierdoor ontstaan oogklachten. Hetzelfde geldt voor de neus. 

Histamine hecht zich ook vast aan bepaalde zenuwuiteinden, 

waardoor jeuk- en niesbuien ontstaan. 

 

Kenmerkend voor hooikoorts zijn: 

-Jeukende, branderige en tranende ogen. 

-Rode en gezwollen oogleden. 

-Een loopneus, die overgaat in een verstopte neus. 

-Niesbuien. 

-Koortsig, moe gevoel. 

-Benauwdheid. 

-Soms hoesten en een pijnlijke keel. 

-Jeukend verhemelte. 

Kijk ook op www.pollennieuws.nl 

 

 

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   

 

http://www.pollennieuws.nl/
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/

