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Beste lezer(es), 

 

De maand september was een 

drukke maand, boordevol met 

KBO-activiteiten, die uiteraard 

weer veel tijd aan organisatie 

hebben betekend voor veel 

KBO-vrijwilligers! 

Zie de verslagen in deze 

NieuwsFlitZ. 

 

Feit blijft wel dat er bij KBO-

Zeeland en de afdelingsbesturen 

vrijwilligers nodig blijven die  

de clubs aansturen en allerlei 

activiteiten organiseren om zo de 

belangrijke continuïteit te 

kunnen blijven waarborgen. 

Zie hiervoor o.a. de vacatures  

bij het Dagelijks Bestuur van 

KBO-Zeeland op pagina 3 en op 

de websites van de diverse 

afdelingen. 

 

Aarzel niet, meldt u aan! 

 

We wensen u veel  leesplezier. 

 

 

 

 

 

 

17 september in Dorpshuis Binnendeur Kloosterzande 

  
Na zijn openingswoord van John Jansen gaf pastoraal adviseur Tom 

Brooijmans zijn kijk op de intensieve herdenkingen van de bevrijding 

75 jaar geleden, de speech van Hoekstra over de bevrijding in relatie 

met het christen zijn en dat we gelukkig mogen zijn om als een vrij 

mens te kunnen leven en kiezen. Tom roemde daarbij ook de vele 

voordelen van het KBO lidmaatschap. 

  

De belangrijkste zaken van de vergadering op een rijtje: 

-De viering van 25 jaar KBO-Zeeland in de kring West-Zeeuws 

 Vlaanderen was een groot succes. 

-De invulling van de vacatures penningmeester en secretaris van 

 KBO-Zeeland verloopt moeilijk.  

-De penningmeester meldde dat er het afgelopen jaar totaal zo'n 40 

 KBO-leden bij zijn gekomen. Het aantal leden is nu 6493! 

-Er werd stilgestaan bij het afscheid als docent ouderen advisering 

 en de grote inzet van Ad de Witte voor KBO-Zeeland. Ad blijft nog 

 hand en spandiensten doen voor zijn collega's Anneke en Wilfried. 

 Ad: chapeau en hartelijk dank voor alles! 

-Anneke Bouman-Borgman en Wilfried Staelens werden officieel 

 benoemd tot docent ouderenadvisering. Zij zullen opereren volgens 

 de scholingsinstructies van UNIE KBO.  

-De Commissie O&O heeft dit jaar naast zeer geslaagde reizen 

 naar het Comomeer en Praag succesvolle 1-dags reizen georgani- 

 seerd naar de Belgische Kempen. Komend jaar zijn er plannen om 

 naar Karinthië en Mannheim te gaan, evenals een 10-steden fiets- 

 tocht te organiseren. 

-De PR Commissie heeft geadviseerd om het Jaarbericht in eigen 

 beheer op te maken en digitaal naar alle leden te verzenden. Het 

 voorstel is aangenomen. Evenals trouwens het voorgestelde 

 redactiestatuut (Zie ook op pagina 5). Ook een voorstel om het 

 huidige Jaarverslag op te pimpen werd besproken. Wordt vervolgd. 

-Omdat de Commissie Identiteit en Pastoraat kampt met drie zieke 

 leden, vervalt helaas dit najaar de Bezinningsdag in Hulst. 

-De conceptbegroting van 2020 wordt op 1 oktober in het Dagelijks 

 Bestuur verder  besproken. 

-Aan de organisatie van de BeleefPlus Beurs in 2020 wordt niet  

 deelgenomen. De inspanningen staan niet in verhouding tot een 

 duidelijke ledenaanwas. 

-Over het proces ‘KBO-PCOB vernieuwt’ is alleen te melden dat het 

 proces een traag en moeilijk tracé is. Uiteindelijk zal op 17 oktober 

 een gezamenlijke Ledenraad plaatsvinden, waarin (hopelijk) 

 definitief piketpaaltjes kunnen worden geslagen.  

   BRON EN FOTO; JAN VAN DEN BOOM 
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(docent Ouderenadvisering) 

 
Tijdens de AB-vergadering  van  

17 september jl. is stilgestaan bij het 

vertrek van Ad de Witte als docent 

Ouderenadvisering.  

Wim Copper memoreerde de 

werkzaamheden van Ad en 

bedankte hem voor zijn bijdrage en 

grote inzet.  

 

Ad heeft menig ouderenadviseur 

binnen Zeeland opgeleid.  Wat 

begonnen is als een kleine opzet is 

uitgegroeid tot het opleiden van een 

honderdtal ouderenadviseurs .  

 

Samen met Wilfried Staelens 

heeft hij menig uur besteedt aan het 

opleiden en begeleiden van de 

ouderenadviseurs.  

 

 

 
Met het overhandigen van een 

attentie werden de woorden van 

dank aan Ad verder onderstreept.  

Ad blijft de huidige docenten met 

coördinerende en ondersteunende  

taken verder helpen. 

 

Ad bedankt ! 

 
Onlangs bent u, als lid van 

KBO-Zeeland, door uw 

afdelingsbestuur benaderd om 

gehoor te geven aan de oproep 

tot het invullen van de 

vacatures binnen het bestuur 

van KBO-Zeeland. Het gaat om 

de functie van secretaris en de 

functie van penningmeester. 

Wellicht is de oproep niet direct 

bij u terecht gekomen, vandaar 

deze herhaalde oproep. 

Wij hebben de afdelingsbestu-

ren erop gewezen, dat de 

verantwoordelijkheid voor een 

voltallig en functioneel KBO-

Zeeland bestuur bij de 

afdelingen ligt, die immers de 

kern van onze organisatie 

vormen.  

 

Ook u als lid van de KBO bent 

hiervoor verantwoordelijk. Het 

kan toch niet zo zijn dat een 

éénmaal  gekozen bestuurslid, 

hetzij van uw afdeling, hetzij 

van KBO-Zeeland voor de rest 

van zijn leven functioneel zou 

moeten zijn. 

 

Wij doen een dringende 

oproep aan u allen om in 

actie te komen !! 

Als potentieel nieuw bestuurslid 

wordt u gedurende geruime tijd 

begeleid en ingewerkt. Ons 

doel is om u zo vlug mogelijk 

als volwaardig bestuurslid te 

laten functioneren. 

Voor inlichtingen over de 

functie inhoud en dergelijke 

kunt u terecht bij de huidige 

bestuursleden. 

Wij rekenen op U ! 

 

In de strijd tegen eenzaamheid vindt 

van 1 tot en met 8 oktober de Week 

tegen Eenzaamheid plaats.  

Een week waarin veel activiteiten 

worden georganiseerd. Doet u ook 

mee, bijvoorbeeld met uw lokale 

afdeling? Het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) stelt voor organisatoren van 

een activiteit informatie en 

communicatiematerialen 

beschikbaar. Die kunt u gebruiken 

om bekendheid te geven aan uw 

activiteiten. Veel succes! 

 

 
 

- Kijk op: 

eentegeneenzaamheid.nl/week

-tegen-eenzaamheid-2019/ 
 

We horen graag welke activiteit u 

of uw afdeling organiseert. Net als 

in de zomermaanden laten we graag 

zien wat er lokaal voor moois wordt 

georganiseerd. Laat u het ons 

weten? Dat kan door een e-mail te 

sturen naar info@kbo-pcob.nl. 

BRON:WIM COPPER 

FOTO: JAN VAN DEN BOOM. 
BRON: WIM COPPER 

 
BRON: KBO-PCOB. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid-2019/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid-2019/
mailto:info@kbo-pcob.nl?subject=Lokale%20activiteit%20Week%20tegen%20Eenzaamheid
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Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen 

de weg te vinden bij een hulpvraag op het gebied van zorg, 

welzijn of veiligheid, financiën of vervoer. Ouderenadvisering is 

een gratis dienst die KBO-PCOB biedt aan alle senioren. 
Hij of zij staat voor u klaar en biedt advies over de mogelijk-

heden die er voor u zijn op basis van uw vragen.  

De ouderadviseur werkt met verschillende organisaties in uw 

gemeente samen en weet heel goed de weg in het aanbod van 

regelingen en voorzieningen.  

Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen 

langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen 

handen houden. Zij werken op vrijwillige basis en zijn dus niet in 

dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Daardoor 

kunnen ze zelfstandig, onafhankelijk én gratis hun werk doen. 

Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur 

gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing. 

 

  
 
Wat kan de ouderenadviseur voor u doen? 
Heeft u vragen over zorg, langer thuis wonen, vervoer of 

financiën? Of weet u niet waar u het beste terecht kunt? Dat is 

zeker niet vreemd, want het is lang niet vanzelfsprekend dat 

iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen om langer 

thuis te blijven wonen. Ook is er vaak sprake van regels en 

papierwerk. U kunt dan een beroep doen op een van de 

ouderenadviseurs van KBO-PCOB. 
  
Zoekt u een ouderenadviseur bij u in de buurt?  
Neem contact op met Wim Copper,  

tel. 0113-215915, e-mail wiljaco@hetnet.nl,  

 
De docent ouderenadvisering geeft 

ouderen-adviseurs de juiste 

gereedschappen mee om hun functie 

goed uit te voeren.  

De docent stimuleert samenwerking 

tussen ouderenadviseurs op lokaal 

niveau en weet hen aan te spreken en 

bewust te maken van hun sterke 

punten.  

De docent begeleidt de ouderen-

adviseurs ten aanzien van hun leer-

vragen.  

 

Wilt u ook een cursus volgen voor 

ouderen adviseur: neem dan contact 

op met een van onderstaande 

personen: 

 

In Zeeuws-Vlaanderen  

Wilfried Staelens,  

telefoon 0117-491786,  

e-mail wstaelens@gnail.com  

 

In Zuid-, Noord-Beveland en 

Schouwen-Duiveland  

Anneke Bouman-Borgman,  

tel. 06-38622719,  

e-mail egrbouman@zeelandnet.nl 

 

  
 

De twee nieuwe docenten 

ouderenadvisering Anneke 

Bouman-Borgman (links) en 

Wilfried Staelens (rechts).  

BRON: KBO-PCOB. FOTO’S: SHUTTERSTOCK EN JAN VAN DEN BOOM. 
 

 

mailto:wiljaco@hetnet.nl
mailto:wstaelens@gnail.com
mailto:egrbouman@zeelandnet.nl
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In de Algemene Bestuursvergadering van  

17 september is onderstaand Redactiestatuut 

van KBO-Zeeland goedgekeurd. 

De taken, bevoegdheden, werkwijze en middelen 

van de redactiecommissie PR en Communicatie 

zijn hieronder verwoord. 

 
1-Taak 

 

a-De redactie werkt nauw samen met het 

   bestuur en de commissies van KBO Zeeland. 

b-Zij zal hen ten dienste staan bij de 

   communicatie naar haar leden en de pers. 

 
2-Bevoegdheden 

 

a-De NieuwsFlitZ en andere berichtgevingen 

   worden uitgegeven onder verantwoordelijkheid 

   van het bestuur KBO-Zeeland. 

b-Voor de inhoud van de NieuwsFlitZ en andere 

   uitingen is de redactie in zijn geheel autonoom 

c-Individueel kan een redactielid advies vragen 

   aan derden. 

d-De redactie waakt ervoor dat in de NieuwsFlitZ 

   en andere uitingen polemieken ontstaan. 

f-De redactie is autonoom in haar beslissing om 

   artikelen niet te plaatsen dan wel aan te 

   passen of in te korten.  

g-De redactie kan niet verantwoordelijk worden 

   gesteld en geen verantwoordelijkheid nemen 

   voor de aangeleverde teksten, noch voor 

   ontstane fouten in de tekst. 

h-Anoniem ingezonden stukken worden niet  

   geplaatst. 

 
3-Werkwijze 

 

a-De redactie onderhoudt het contact met het 

   bestuur o.a. via de vergaderingen met bestuur 

   en commissies. 

b-Vanuit het DB van KBO-Zeeland wordt een 

   contactpersoon afgevaardigd in de redactie. 

c-De redactie bestaat bij voorkeur uit minimaal 

   3 leden en wordt benoemd door het Dagelijks  

   Bestuur. 

d-Bestuur, commissies en leden kunnen kopij 

   aanleveren om zo alle leden op de hoogte te 

   houden van het wel en wee van onze KBO. 

e-De NieuwsFlitZ wordt 22 x per jaar 

   uitgegeven, afwijking hiervan in overleg met 

   het DB. De andere uitingen op aanvraag. 

f-De redactie zorgt er voor dat de NieuwsFlitZ op 

   tijd bij het KBO Zeeland verzendadres zal zijn. 

   Andere uitingen volgens afspraak. 

 

4-Middelen 

 

Voor het uitgeven van de NieuwsFlitZ en e.v. 

andere publicaties wordt de redactie 

geconfronteerd met: 

a-Secretariaatskosten 

b-Reiskosten 

c-Printkosten 

d-Inkoop fotokosten via Shutterstock e.a. 

e-Diverse kosten 

 

5-Kosten 

 

Jaarlijks worden de voorziene kosten begroot en 

worden in de begroting van KBO-Zeeland 

opgenomen. 

 
 

BRON: KBO-ZEELAND. FOTO: SHUTTERSTOCK. 
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De 12

e
 september bezocht KBO-PCOB Goes de Tweede Kamer. Via een 

mooie route waarin we kennis maakten met het Randstedelijke fileleed 

arriveerde de bus op tijd bij het Tweede Kamergebouw. Na de nodige 

veiligheidsmaatregelen werden we ontvangen door het Goese  CDA 

Kamerlid Joba van de Berg. Na het welkomstwoord vertelde Joba een en 

ander over haar portefeuille in de Tweede Kamer en hoe die binnen de 

fractie worden behandeld.  Zeeuwse belangen behartigt ze zelf.  

De voorstellen die in de Kamer behandeld worden, komen eerst ter sprake 

in de fractie en daarna in de commissievergaderingen van de Kamer. In 

die commissievergaderingen worden de voorstellen ‘voorgekookt’ voor 

het debat van de voltallige vergadering van de Kamer. Na het praatje van 

Joba en het beantwoorden van de vragen uit het gezelschap, werd het 

Kamergebouw bezichtigd. Een groot gebouw waar je makkelijk 

verdwalen kunt als je de weg niet weet.  

 

Hoogtepunt in deze rondleiding was de ‘Handelingenkamer’ ofwel de 

bibliotheek van de Tweede Kamer. Die stamt uit 1815 toen het Koninkrijk 

der Nederlanden werd gesticht. In metershoge fraaie boekenkasten vind je 

de letterlijke verslagen van alle vergaderingen van de Tweede Kamer tot 

op de dag van vandaag. Geen samenvatting, maar ieder woord dat een 

afgevaardigde heeft gezegd. Deze Handelingen zijn vooral voor weten-

schappelijk onderzoek. De Handelingen die bovenin staan zijn te bereiken 

via een schitterende, fraai gesmede trap. Heel indrukwekkend, zie de foto 

boven.  

 

De rondleiding maakte duidelijk dat de geplande renovatie hard nodig is, 

want de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers worden hier met 

voeten getreden. In feite zou de arbeidsinspectie de eigen werkgever 

daarvoor een fikse boete moeten opleggen. Tijdens die rondleiding zagen 

we een commissievergadering aan de gang en we bezochten natuurlijk de 

grote vergaderzaal. Een moderne zaal met veel ruimte en licht. Tijdens 

ons bezoek was minister Wouter 

Koolmees van Sociale Zaken met 

vijftien leden uit de diverse fracties in 

debat. Verder zagen we zeven kamer-

medewerkers en twee politieagenten, 

een groep en onze groep op de 

publieke tribune. Waar de rest van de 

Kamerleden verbleef? Waarschijnlijk 

elders druk aan het werk!  

 

Het bezoek aan de vergaderruimte 

besloot ons bezoek dat alleszins de 

moeite waard en leerzaam was. 

Natuurlijk deden we ook aan aapjes 

kijken. En zo zagen we  de 

Kamerleden Klaver, Bosman, van de 

Toorenburg, van de Berg, Leyten en 

Jetten en minister Koolmees. Van de 

pers zagen we Joost Vullings en 

Xander van de Wulp en de vliegende 

reporter Jaïr.  

 

Na dit bezoek versterkte een deel van 

de groep de inwendige mens in het 

bekende café Dudok. Op de terugweg 

weer de verkeersdrukte in en rond 

Den Haag en Rotterdam maar ook de 

schoonheid van het Grevelingenmeer 

en andere Deltawerken.  

 

Met een diner in restaurant ‘De 

Grevelingen’ werd deze leerzame dag 

afgesloten en zette chauffeur 

Marianne ons weer veilig in Goes af. 

 

 
 

Onze gastvrouw Joba van de Berg.

BRON: GUUST DE KOK. FOTO’S; WIM COPPER. 
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We vertrekken vanaf de Jeugdhoeve en zoals 

gebruikelijk waren Leo van de AMZ en de 

reizigers keurig op tijd. Gelukkig hadden de 

mensen die over een rollator beschikten, die 

ook meegenomen. Ouderen hadden een stok, 

niet om mee te slaan, maar als steun. Er 

waren maar liefst 51 personen waarvan 

enkelen van een hoge leeftijd (boven de 90 

jaar!). 

 

Onze voorzitter Lau Traas hield zoals 

gewoonlijk zijn welkomstpraatje. De eerste 

stop was bij restaurant  de 7 Bergsche Hoeve 

in Zevenbergen waar we die avond ook het 

afscheidsdiner hielden. Een dagje uit en dan 

moet je zeker niet aan de lijn denken.  

Leo die al ruim 20 jaar onze vaste chauffeur 

is, toonde weer zijn stuurmanskunst. Hij 

houdt - zo weten we inmiddels ook - niet van 

grote wegen. Via de grote weg kun je recht-

streeks naar Leerdam, maar hij koos bij Arkel  

via Kelichem  een prachtige route langs de 

Linge. Het is een smalle dijk waar twee auto’s 

elkaar amper kunnen passeren. Met een 

grote AMZ bus lukte het ook om een grote 

vrachtauto te passeren. 

 

Keurig op tijd kwamen we  bij de rond- 

vaart-boot in Leerdam voor een vaartocht 

naar Acquoy en terug. Het uitzicht en de 

lunch waren voortreffelijk. Alles was 

voldoende aanwezig en er was geen enkele 

wanklank. Het was prachtig weer en 

menigeen ging op het dek genieten van zon 

en natuur. Na twee uur varen moesten we 

een eindje lopen naar de glasblazerij.  

Voor de meesten was dat geen probleem 

want we deden alles op ‘t gemak en zij die 

       niet goed meekonden werden onder- 

          steund of op de rollator gezet en zo 

           meegereden. 
 

Een pracht zicht en er werd weer eens op  

een andere manier gebruik gemaakt van een 

rollator. 

Bij de glasblazerij namen we plaats op de 

tribune. Er werden doorlopend demonstraties 

met uitleg gegeven.  Het is een hele kunst 

om op ambachtelijke wijze van heet vloeibaar 

glas prachtige kunstobjecten te maken. Als 

een vaas klaar was, dan moest die nog 24 

uur de oven in.  

 

Na 2 demonstraties kozen we voor het 

zonnige terras buiten. Rond 16.00 uur stond 

de bus weer klaar en wederom reden we door 

het land van Heusden en Altena. Over dijkjes 

en langs plaatsjes waarvan we nog nooit 

gehoord hadden, zoals Uppel, Korn en 

Dussen, gingen we terug naar Zevenbergen. 

Een heerlijk diner met zoals gebruikelijk het 

eerste rondje van onze penningmeester. 

Voldaan vetrokken we en rond 20.30 uur 

kwamen we na een rondje van Leo aan het 

begin van de Molendijk  weer bij de kerk aan. 

Het was een mooie rustige tocht, we deden 

alles op het gemak en waren behulpzaam 

voor elkaar. 

 

De reiscommissie kan terugzien op een 

geslaagde reis en kijkt vooruit voor het 

plannen van een nieuwe reis in het voorjaar. 

 
 

 

BRON: KEES RENTMEESTER. FOTO’S: NATIONAAL GLASMUSEUM LEERDAM EN REDERIJ LEERDAM. 
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KBO–Zeeland 1994 – 2019 
 

Nu verenigen maakt sterk in de toekomst 
 

Op 20 November organiseert de jubileumcommissie het eindfeest van het 

jubileumjaar van  KBO-Zeeland in De Mauritshof te IJzendijke. 

 

Vanaf 13.30 uur wordt u verwelkomd door onze “Portier”. 

Om 14.00 uur spreekt de voorzitter van KBO-Zeeland, Wim Jansen,  het 

welkomstwoord. 

 

   

 
Daarna volgt een gezellige middag met optreden van het Trio Graffiti en 

de Goochelaar. Na de pauze treedt B4 op met muziek om naar te luisteren, 

om mee te zingen of op te dansen. 

Natuurlijk wordt de middag aangekleed met drankjes en zoete en hartige 

hapjes. Om ongeveer 17.00 uur wordt de feestmiddag afgesloten. 

 

Alle leden worden voor deze feestmiddag van harte uitgenodigd. 

 

De uitnodiging met alle informatie voor de feestmiddag ontvangt u met 

het magazine van eind september. Leden moeten zich aanmelden vóór 15 

oktober bij de eigen afdeling. Let op: het aantal kaarten is beperkt. 

 

Namens de Commissie 25-jarig jubileum KBO-Zeeland 

Wim Copper 

  

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is 

een uitgave van KBO Zeeland 

 

Blijf ons ondertussen ook volgen  

op:  

 

 facebook.com/kbo.zeeland.3 

 

 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   

BRON: WIM COPPER. FOTO’S: TRIO GRAFFITTI EN DE JACK MAGIC. 

 

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/

