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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

          Nummer109 d.d. 24–6–2019 

 

In dit nummer: 

Van de redactie – Zeven vertrekpunten naar Sluiskil 

Wandel/fietstocht Kring Land van Hulst – Zomerreis naar het Westland  

Op naar de Zwalmstreek – Waarzitwatin.nl – In opperste concentratie 

Bedevaart naar ‘Maria met de inktpot’ – Colofon
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Beste lezer, 

 

In het kader van het 25-jarig 

bestaan van KBO Zeeland is 

door de Kringen Terneuzen en 

Land van Hulst een fietstocht 

met een feestelijke afsluiting 

georganiseerd. Uit de verslagen 

wordt duidelijk dat ze allebei 

zeer geslaagd zijn. U leest ze  

hiernaast en op pagina 3. 

 

KBO Kloosterzande e.o. in 

Zeeuws Vlaanderen vierde haar 

50-jarig bestaan met een 

biljarttoernooi in de Binnendeur 

te Kloosterzande. Het verslag 

staat op de laatste pagina.  

 

Verder in deze NieuwsFlitZ de 

bedevaart naar ‘Maria met de 

inktpot’, de reizen naar het 

Westland, de Zwalmstreek, en 

een informatief artikel. 

 

Veel leesplezier toegewenst. 

 

 

 

 
 

 
’t Meulengat, Sluiskil. 

 

Op vrijdag 7 juni 2019 werd in ’t Meulengat’ te Sluiskil het 25 jarig 

bestaan van KBO Zeeland gevierd, ditmaal georganiseerd door Kring 

Groot Terneuzen. 

 

Op de fiets vertrokken de KBO leden vanaf de 7 KBQ’s, te weten van 

Axel, Zuiddorpe, Koewacht, Sas van Gent/Westdorpe, Sluiskil, 

Philippine en Terneuzen naar het feest in ’t Meulengat te Sluiskil 

 

Door de werkgroep was tevoren al veel werk verricht en globaal het 

feestprogramma op papier gezet. 

 

Ruim vóór de inloop vanaf 13.00 uur waren de eerste KBO leden al 

present en werden bij binnenkomst voorzien van 2 fiches voor 

consumpties en een lot voor de later te houden loterij. 

 

Om stipt 13.30 uur opende onze kringvoorzitter Peter van  Heerbeek 

deze feestmiddag met een kort toespraakje over de KBO-PCOB fusie 

in Zeeland en verder een welkom aan de KBO Zeeland voorzitter 

dhr. Wim Jansen, 

En natuurlijk een hartelijk welkom voor onze speciale gasten uit 

België: Chris & Chris uit Broechem. 

 

   
 

Dit duo trad 2 x 45 minuten op en het werd een hilarische middag 

vol grappen, voordrachten en muziek. Dat dit bij de aanwezigen zeer 

in de smaak viel was te horen aan het veelvuldig applaus en het 

meezingen met de handjes in de lucht! 

Tussendoor werd ook aan de inwendige mens gedacht met koffie en 

thee, soesjes, bier of fris en wat versnaperingen.  

De verloting liep als een trein en de (34) prijzen waren binnen de 

kortste tijd bij de gelukkigen.  

 

Vanaf 17.00 uur keerden de 108 leden voldaan en tevreden 

huiswaarts en sprak voorzitter KBO Zeeland, Wim Jansen, van een 

geslaagd feest. 

 

Bron en foto’s: Antoine de Coninck, ’t Meulengat’ en Chris & Chris.
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Op dinsdag 18 juni 2019 heeft de Kring Land van Hulst als onderdeel  

van de festiviteiten rondom het 25-jarig jubileum van KBO Zeeland een 

fietstocht georganiseerd waarbij alle leden van de afdelingen waren 

uitgenodigd. 

Per afdeling was een fietstocht uitgestippeld met als centrale verzamelpunt 

Malpertuus te Clinge. Voor diegenen die niet van fietsen hielden werd 

tevens een wandeltocht rondom Clinge georganiseerd. 

 

De afdelingen vertrokken rond 13.00 uur vanuit hun eigen locatie voor een 

tochtje door het polderlandschap van Oost Zeeuws-Vlaanderen. 

We arriveerden allemaal rond 14.30 uur in Malpertuus voor een gezellig 

samenzijn met Kring Land van Hulst. 

 

Voor iedere deelnemer was daar koffie of thee met iets lekkers. Droge kelen 

hoefde niet; er werd een consumptie aangeboden namens KBO Zeeland.  

 

We waren in Malpertuus met een 300-tal KBO-leden van alle afdelingen 

van de Kring land van Hulst. Het was een gezellig samenzijn en met 

bijpassende livemuziek kon men nog een dansje maken ook. 

Met een koude traktatie rond 16.30 uur was het festijn ten einde en konden 

de deelnemers weer naar eigen inzicht hun fietstocht afsluiten.  

 

 
 

Dank aan de werkgroep Kring Land 

van Hulst, die deze middag te 

samen met de afdelingen voor-

treffelijk heeft georganiseerd; de 

grote opkomst mag daaruit blijken. 

 

 
  

Het was een geslaagde gezellige en 

sportieve middag Iedereen ging met 

een tevreden gevoel huiswaarts en 

wat wel zo belangrijk was, dat een 

prachtige zonnige dag was uitge-

kozen, wat de feestvreugde zeker 

ten goede kwam. 

 

Nogmaals, een geslaagde dag. 

 
Bron: Gerard Arens.  

Foto’s: George de Vijlder en 

Lilianne van de Ha 
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Op een mooie ochtend op 4 

juni vertrok in alle vroegte een 

bus met senioren, leden van 

KBO Ovezande en Kwaden-

damme naar het Westland 

waar we rond 10 uur aan boord 

gingen van een echte 

Westlandse schuit. 

 

 
 

Twee uren lang voeren we 

rustig door de eeuwenoude 

boezemwateren en keken we 

links en dan weer rechts naar 

de ontelbare kassen, mooi 

aangelegde tuinen en naar de 

vele ganzen met jongen die de 

graskanten van de taluds kaal 

vraten.  

De schipper vertelde onderwijl 

verschillende wetenswaardig-

heden over de streek.  

De prima verzorgde lunch 

gebruikten we in het Westlands 

Museum in Honselersdijk.  

 

 

Na de lunch werden we rond-

geleid door het museum en 

kregen we enig idee hoe hard 

er door de eeuwen gewerkt is 

door de tuindersfamilies om 

van dit deel van Nederland het 

grootste glastuinbouw gebied 

van de wereld te maken. 

 

 
 

Bijzonder was de wandeling 

door de historische tuin naast 

het museum waar op ouder-

wetse wijze groente en fruit 

gekweekt werd. 

 

 

 
 

Na zoveel indrukken opgedaan 

te hebben werden we getrak-

teerd op een toeristische busrit 

naar de aanlegsteiger van de 

boot naar Engeland in Hoek 

van Holland. 

 

 
 

Rond de klok van 6 arriveerden 

we bij Familyland in Hooger-

heide waar het koud en warm 

buffet al snel geserveerd werd. 

 

Het was een mooie zonnige dag 

geweest en toen we thuis 

kwamen regende het dat het 

goot, zoiets verwacht je niet in 

ons zonnige Zeeland, maar 

toch..... 

 

Bron: Will de Regt.  

Foto’s: Nel Ars, het Westlands 

Museum en Stena Line. 
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De voorjaarsreis van KBO Hulst op 

28 mei ging deze keer naar Mollem, 

Zwalm en Geraardsbergen.  

 

Onze gids Milou stond al te 

wachten in St. Niklaas. Het was 

vandaar nog een uurtje rijden naar 

het Koolzaadoliebedrijf Hof ter 

Vrijlegem. 

 
Onze gids wist ons op een leuke en 

interessante manier in de bus te 

boeien, dus waren we er zo. We 

werden hartelijk ontvangen door de 

gastvrouw, de koffie met cake 

gebakken met koolzaadolie smaakte 

heerlijk.  

 

 
Een kijkje in de ‘keuken’  van het 

koolzaadbedrijf. 

 

Daarna kregen we uitleg hoe het 

koolzaadje, koolzaadolie wordt.  

De olie wordt gewonnen uit 

gesorteerd zaad van eigen teelt en 

wordt gebotteld op de boerderij en 

rechtstreeks verkocht naar lokale 

winkels en andere hoeveproducen-

ten. Ze maken koolzaadhoning, olie, 

mayonaise en dressing. 

Ze kweken ook miscanthus, 

olifantsgras, wat weer verwerkt 

wordt tot biobrandstof.  

 

Deze brandstof wordt gebruikt voor 

het verwarmen van het bedrijf en 

hun Bed & Breakfast. 

  

 
 

Rond 12.30 uur stond er een heel 

lekker 3-gangendiner in “Hof ten 

Ede” in Haaltert  klaar.  Na het 

diner volgde een rondrit door de 

Zwalmstreek over smalle weggetjes 

in een licht heuvelachtig gebied met 

aan de kant van de weg heel veel 

klaprozen. Het was prachtig.   

 

Vervolgens werd een bezoek 

gebracht aan bakker Pede in 

Zwalm, gespecialiseerd in broden 

en Mattentaarten. De broden 

worden nog ouderwets in een 

vloeroven gebakken.  

De Mattentaarten worden bereid 

volgens het recept van zijn 

grootmoeder.  

Uiteraard volgde een ‘proeverij’ 

met koffie en een stukje taart. Dat 

smaakte heerlijk. 

 
 

Daarna werd het tijd voor een 

bezoek aan Geraardsbergen, waar 

we de prachtige kerk konden 

bezichtigen.  

 

 
 

En … ook de echte Manneke Pies 

konden we bezoeken.  

Dit manneke stond er 120 jaar 

eerder dan Manneke Pies in 

Brussel. 

Al met al konden we terug kijken 

op een prachtige dag. 

 

Bron: Irene Schouten. Foto’s: Fam. 

De Jong en de Gemeente 

Geraardsbergen. 



NIEUWSFLITZ 

 

____________________________________________________________________________ 

6

 

6

 

 
 

 

 
In veel consumentenproducten zitten chemische 

stoffen. In dagcrème bijvoorbeeld zodat het 

langer goed blijft. In kaplaarzen om ze soepel te 

houden. En in zeep maar ook in koekenpannen 

om aanbakken te voorkomen.  

Zo zitten er bijvoorbeeld chemische stoffen in 

wasmiddel, allesreiniger en gootsteenont-

stopper. Er zitten chemische stoffen in shampoo, 

mascara, tandpasta, lijm, verf en toner. Maar 

ook in speelgoed, meubels, vloerbedekking en 

kleding. Daar sta je niet altijd bij stil.  

 

 

 

 

 

Chemische stoffen worden gebruikt om ons 

leven makkelijker te maken. Ze zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat onze dagcrème een jaar 

lang goed blijft, dat het behang afwasbaar is, 

dat de badkamer blinkend fris wordt, en dat ons 

haar lekker ruikt na het wassen.  

 

Chemische stoffen zijn normaal gesproken niet 

gevaarlijk of ongezond, maar je moet er wel 

goed mee omgaan. Bekijk daarom altijd de 

verpakking van de producten die je gebruikt en 

lees de etiketten. Daar staat op hoe je een 

product veilig gebruikt. 

 

 
 

Met Waarzitwatin.nl weet je als consument 

welke chemische stoffen in de producten zitten 

die je koopt en dagelijks gebruikt. 

Waarzitwatin.nl is een onafhankelijke informatie-

bron waar je terecht kunt als je meer wilt weten 

over de chemische stoffen. Je kunt dan zelf een 

keuze maken in de aankoop van alledaagse 

consumentenproducten.  

 

Mist u een product? De website wordt de 

komende jaren uitgebreid met meer producten 

en chemische stoffen.  

 

Bron: Waarzitwatin.nl 
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Woensdag 12 juni 2019 was 

een triestige dag met veel 

regen, maar ook de dag van de 

jaarlijks terugkerende 

bedevaart naar ‘Maria met de 

inktpot’ in de Heilige Maria 

Hemelvaart kerk in Aarden-

burg. Ruim honderd gelovigen, 

waaronder 30 leden van de 

KBO-PCOB afd. Aardenburg-

Eede-Sluis en enkele leden van 

de afd. Oostburg en IJzendijke 

waren aanwezig. De gelovigen 

konden een kaars kopen om na 

de dienst bij ‘Maria met de 

inktpot’ aan te steken.  

Na de Mariaverering werden de 

aanwezigen uitgenodigd voor 

koffie met een bolus en een 

presentatie door dhr. Ducheine 

over het ontstaan van Aarden-

burg Bedevaartstad. 

 

Na de maaltijd was een 

stadswandeling met gids 

georganiseerd of een excursie 

naar de slakkenkwekerij. Voor 

beide activiteiten was ruime 

belangstelling 

Bron en foto: Sjef van Dongen 

 

 

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 

 

Kijk voor het laatste nieuws op de 

site van KBO-PCOB 

www.kbo-pcob.nl   

 

 
 

 

Vanwege het 50-jarig bestaan van 

KBO Kloosterzande e.o. is er een 

biljarttoernooi georganiseerd in 

Kloosterzande.  

De uitgedaagde KBO clubs waren 

2 teams uit Hulst,  

2 teams uit Sint Jansteen,  

1 team uit Clinge en  

1 team uit Vogelwaarde.  

Er werd libre gespeeld op 20 

beurten. 
 

Het was een gezellig toernooi waar 

meedoen belangrijker was dan 

winnen. Alhoewel er soms toch in 

een opperste concentratie door de 

deelnemers werd gespeeld! 

Het toernooi werd gespeeld op de 

maandag en dinsdag en dat 

gedurende 3 weken. 

De ploeg van KBO Vogelwaarde 

is met de eer gaan strijken. 

‘Malpertuus’ van KBO Clinge  

was de hekkensluiter.  

Iedere ploeg werd aangenaam 

verrast  met een fles rode en witte 

wijn. En enkele versnaperingen,  

de winnaars kregen een beker.  

 

Bron: Johan Andriessen en 

Wilfried de Rooze.  

Foto: Coucke Gabriel  
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