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Digitale nieuwsbrief voor leden van de KBO’s  in Zeeland 

Nummer 97 d.d. 17–12–2018 

 

                                                          In dit nummer: 

                   Van de redactie – Jaarwisseling naar 2019 – Besturen is een vak! 

                             12,5 jaar KBO Vlissingen - Vergadering Dagelijks Bestuur   
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Beste leden… 

 

Het einde van 2018 nadert  

nu zeer snel. Even tijd om terug 

te kijken, maar zeker ook 

vooruit te kijken wat 2019 ons 

zal gaan brengen. 

Terugkijkend was 2018 een 

jaar van verrassingen met 

momenten van geluk en 

natuurlijk ook van verdriet.  

 

Onze KBO staat voor het 

verbinden van mensen en met 

name de ouderen. Dit gebeurt 

door leuke activiteiten in onze 

afdelingen met bingo’s, rolbol-

len, wandelen, leuke reisjes 

maken, gezamenlijk eten, enz.  

Kortom, teveel om op te 

noemen als je de verslagen 

leest van de diverse activiteiten 

in de afdelingen.  

 

Juist omdat er binnen de KBO 

zoveel aandacht is voor de 

individuele mens, kunnen we 

trots zijn op alle vrijwilligers 

die belangeloos hieraan mee-

werken. 

 

Voor 2019 staan er weer vele 

activiteiten op stapel, houd dus 

de NieuwsFlitZ en uw eigen 

verenigingsblad en/of site van 

uw afdeling goed in de gaten. 

 

Wij wensen u hele fijne 

feestdagen toe. 

 

Over enkele weken nemen we afscheid van het jaar 2018. 

In dit aflopende jaar hebben we in KBO-verband weer veel 

ondernomen in het belang van onze leden. Dank aan allen 

die zich hiervoor hebben ingezet!  

In de verschillende jaarverslagen over 2018 kunnen we van 

de vele activiteiten nog eens kennis nemen. 

 

Onze wens en verwachting is dat we ook in 2019 daar actief 

mee zullen doorgaan. Bovendien verwachten we dat de 

besluitvorming betreffende het project ‘KBO-PCOB 

vernieuwt!’ in de eerste helft van 2019 met positief 

resultaat kan worden afgerond. Wellicht kunnen we tijdens 

de Algemene Vergadering op 9 april daar op Zeeuws niveau 

een besluit over nemen.  

 

In 2019 zullen we het 25 jarig jubileum van KBO Zeeland 

vieren, te beginnen met een Eucharistieviering op  

20 februari, gevolgd door een gezellig samenzijn. Alle  

leden zijn hierbij welkom. U kunt hierover binnenkort 

nadere informatie verwachten. 

 

Maar eerst krijgen we de mogelijkheid om tijdens de 

komende Kerstdagen en jaarwisseling meer dan gebrui-

kelijk aandacht aan elkaar te besteden en verder stil te 

staan bij onze levensvervulling. Graag wens ik alle KBO 

leden daarbij een zalig Kerstmis toe en een gezond nieuw 

jaar. 

 

Namens het hele bestuur,  

Wim Jansen, voorzitter KBO Zeeland 
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KBO-PCOB organiseert een cursus voor docenten: “Besturen is 

een vak”, effectief leiding geven aan je organisatie. Aanmelden 

voor 1 januari bij Wim Copper, e-mail wiljaco@hetnet.nl   

Tel. 0113-215915. Ook voor nadere informatie Wim Copper. 

 

 

  
 
Het was feest en dat werd gevierd! KBO Vlissingen bestond 12,5 

jaar en dat liet het Bestuur niet zomaar voorbijgaan. 

Maar liefst 54 leden waren op onze jaarvergadering van 29 

november aanwezig. Vanuit KBO Zeeland was de heer John de 

Jong aanwezig, die ons een cheque overhandigde van 12,5 euro. 

Ook KBO Middelburg was vertegenwoordigd, alsmede enige 

leden van de PCOB Souburg. De ontvangst met koffie en vlaai 

ging erin als koek. 

Na het zakelijke gedeelte was het tijd voor muziek.  

Een troubadour uit Den Bosch gaf een fantastische show weg en 

speelde met zijn gitaar en accordeon mooie liedjes. Iedereen 

zong mee en genoot volop. Tussendoor werden de nodige 

hapjes en drankjes geserveerd door onze vaste vrijwilligers. 

Iedereen waardeerde het 12,5 jubileum en het optreden van de 

artiest. 

Ook werd ter ere van ons jubileum nog een etentje georgani-

seerd in het Palet, een buurtcentrum in Vlissingen.  

Vijftig leden schreven zich hiervoor in en genoten van een drie-

gangendiner met koffie of thee na. Ook de wijntjes en de 

biertjes gingen er goed in! 

De sfeer en de entourage waren prima en iedereen ging voldaan 

naar huis. 

  

Namens de KBO Vlissingen, Huub van Kessel. 

 
Op de Vergadering van het 

Dagelijks Bestuur van 12 

december jl. heeft Tom 

Brooymans het in zijn over-

weging over het kerkelijk jaar. 

Ook is er een nieuwe bisschop in 

Limburg benoemd, H. Smeets, 

een mens onder de mensen.  

 

Op 13 december was er een 

ledenvergadering van KBO/PCOB 

in Utrecht.  

Het bestuur heeft een voorstel 

gelanceerd voor deelneming van 

de federatie en om meer ruimte 

te geven om wat uit te proberen. 

Of om een goede netwerk-

organisatie op te zetten. 

 

Het Poso (provinciaal overleg en 

samenwerkingsverband oude-

renorganisaties) is tweemaal 

bijeen geweest. 

Het Poso fungeert als klankbord 

voor vertegenwoordigers van 

Raad van Ouderen Zuid West 

Nederland. 

 

De terugkomdag voor de Huba’s 

is gepland op 31 januari 2019. 

Voor de website van KBO 

Zeeland is een werkgroepje 

actief. 

Aan het jaarplan zal door 

voorzitter en secretaris meer 

vorm gegeven worden in het 

komend voorjaar.  

 

Lilianne van der Ha van 

Vlierberghe 
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Vanaf het moment dat we in het blad van KBO-PCOB 

het artikel over de pelgrimstocht naar Israël hadden 

gelezen, wisten we het: “dit willen we meemaken!” 

 

Onze eerste stop na de landing op Tel Aviv was in het 

Crown hotel in Nazareth.  

Op dag 2 was een bijeenkomst gepland op de Berg der 

Zaligsprekenden bij het Meer van Galilea.  

Bij de achthoekige kerk op de top hebben we zelf een 

dienst gehouden, niet zo moeilijk met twee dominees en 

een pater in ons gezelschap.  

’s Middags gingen we naar Kana, waar de mogelijkheid 

was om een vesperviering in de kerk van de 

Aankondiging bij te wonen. Deze kerk is gebouwd over 

de grotwoning waar Maria de aankondiging van de 

geboorte van Jezus kreeg door de engel.  

Dag 3 begon met een boottocht op het meer van 

Galilea. Prachtig! Aan boord werd een Bijbelgedeelte  

voorgelezen, eindigend: “en het werd volkomen stil”, 

en het werd ook volkomen stil. Je hoorde de stilte!  

’s Middags bezochten we Kapernaum. De ruïnes lieten 

zien, dat dit een grote stad moet zijn geweest. Petrus 

schijnt daar gewoond te hebben. Tijdens de lunch 

kregen we Petrus-vis geserveerd. Een vis vol graten en 

je moet echt wel weten hoe je dat aan moet pakken. 

Het bezoek op dag 4 was naar de Geboortekerk. We 

hebben het gedeelte van Bethlehem gezien waar een  

10 m hoge muur omheen gebouwd is en waar ook nog 

vluchtelingenkampen uit 1948 bestaan. ’s Middags was 

er een Eucharistieviering in de Catharinakerk. Dat was 

een belevenis. Waar vindt je nog een massale viering in 

de kerk? En iedereen zong uit volle borst mee.  
 

 

Op dag 5 gingen we door de Leeuwenpoort naar de Via 

Dolorosa, de Kruisweg. Heel indrukwekkend. Deze 

tocht eindigde in de Heilig Grafkerk. 

Dag 6. Bezoek aan de Sionsberg met de zaal van het 

Laatste Avondmaal en de kerk van het Hanengekraai. 

We bezochten het hof van Gethsemane en het graf van 

Oskar Schindler. Daarna een bezoek aan het museum 

Yad Vashem, vol herinneringen aan de holocaust. Het 

“Children Memorial” schokt nog het meest. Het is een 

grote donkere ruimte waar kaarsen door talloze spiegels 

belicht worden en het effect geeft van een sterrenhemel. 

Continu worden de namen van de slachtoffers gelezen.  

’s Avonds hebben diegenen die mee wilden, een tocht 

gemaakt met de bus door de Joodse orthodoxe wijk. 

Her was heel veel bedrijvigheid met joden gekleed in de 

traditionele kleding.  

De laatste dag (dag 7) begon met een bezoek aan de 

Tempelberg, Tempelplein en de Klaagmuur.  

’s Middags nog even “gedreven” in de Dode Zee, welke 

per jaar 75 cm daalt. Zeer zorgwekkend! Wat hebben 

we zoal nog meer gezien? Jericho, een Palestijnse 

enclave. Bedoeïenen in de woestijn; Nazareth, vooral 

vanuit de bus. We zijn langs de Golanhoogte gereden 

en bij de Jordaan, geweest..  

Daarna terug naar het vliegveld en naar huis. 

Er is een 26 minuten lang film van de reis gemaakt,  

zie:  Klik hier voor de film. 

 

Deze reis blijft je bij, voor de rest van je leven. 
 

Tekst: Frank Inghels en Margreet de Haan.  
Foto’s: Frank Inghels en Hetty Messchaert. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_R7fsDTrt8
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Foto’s Annie de Maayer en 

M. Francken. 

Sinds een aantal jaren organiseren Tragel en de Zeeuws-Vlaamse 

KBO Kringen de Tragel-KBO feestdagen.  

De Trageldagen zijn bedoeld om een betere integratie te bewerk-

stelligen tussen de cliënten van Tragel en KBO-leden èn uiteraard 

om allen een fijne dag te bezorgen. 

Het programma was voor al de dagen hetzelfde; vanaf 11 uur 

ontvangst met een cocktail, daarna een Breugeliaans buffet en na de 

pauze ’s middags een optreden van een bekende artiest of band. 

 

Dit jaar werd de eerste dag georganiseerd op 22 november in 

Bachten Dieke in Terneuzen met een optreden van zangeres 

Albertina. Zij bleek over een zeer uitgebreid repertoire met liedjes te 

beschikken. Nadat alle borden rijkelijk gevuld waren en iedereen 

tevreden was na de maaltijd, vond Albertina dat er lang genoeg 

gezeten was. Het lukte haar om menig oudere op de been te krijgen 

voor een dansje.  

De volgende Tragel-KBO dag was in De Hooge Platen in Breskens 

met zang van Frank Live. Frank verraste zijn publiek met een 

repertoire van o.a. Frank Sinatra en Neil Diamond, maar ook met 

liedjes van André Hazes en René Froger. Dat gaf aanleiding om mee 

te zingen en om er een dansje aan te wagen. 

Op 6 december was de laatste dag gepland in het ’t Palet van De 

Sterre in Clinge. ’s Middags werd het optreden verzorgd door de 

band “United Music”, samengesteld uit mensen met een beperking 

uit het hele land. Dit is een band met een zeer hoog muzikaal 

niveau. Hier werd het feest afgesloten met een bijna oneindige 

polonaise. 

 

Om een en ander goed te laten verlopen werd er assistentie 

verleend door een 150-tal KBO leden. Vanaf 8.00 uur was men 

begonnen met ballonnen op te blazen, alle ruimtes te versieren, 

tafels op z’n plaats zetten, te sjouwen, enz.  

Kortom: om alles gereed te maken voor de gasten. Ook bij en 

tijdens het buffet hielpen deze vrijwilligers daar waar hulp nodig 

was. En uiteraard moest ook alles worden afgeruimd, worden 

afgewassen en worden opgeruimd! Bij de Sterre was er ook 

assistentie van een 20-tal leerlingen, die een opleiding volgen om te 

mogen werken met mensen met een beperking.  

Dus … petje af voor al deze vrijwilligers, zonder hen kunnen dit soort 

dagen niet georganiseerd worden. 

 

Al met al, elke dag was zeer geslaagd met een goede ontvangst, een 

perfect buffet en een prima optreden van de diverse artiesten. 

 

Tekst Anneke Hoedemakers.  
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De KBO-PCOB afdeling Goes presenteerde zich op woensdag 28 novem-

ber 2018 in het nieuwe Slot Oostende in Goes. 

Onder het genot van een drankje en een hapje is de afdeling met belang-

stellenden in gesprek gegaan om te vertellen over het werk van een 

Seniorenorganisatie die zowel landelijk als plaatselijk voor de belangen 

van Ouderen (55+) opkomt.  

Op landelijk niveau is er een federatie gevormd van KBO en PCOB. 

Provinciaal is men bezig dit verder uit te werken en in Goes is men al zo 

ver dat er wederzijds aan activiteiten wordt deelgenomen en dat besturen 

bij elkaar vertegenwoordigd zijn.  

 

Tevens hebben wij aan de belangstellenden de gelegenheid gegeven om 

een rondleiding te krijgen door het nieuwe Slot Oostende.  

Een bezoek aan de brouwerij met bierproeverij en een historische rond-

leiding stonden op het programma.  

27 Personen hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt en enkelen zich 

hebben aangemeld als nieuw lid.  

 

Wim Copper 

 

Omdat KBO Zeeland 25 jaar bestaat willen we een slogan toevoegen aan 

‘KBO Zeeland’. Stuur uw inzending naar het redactieadres!

 

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is 

een uitgave van KBO Zeeland 

 

Blijf ons ondertussen ook volgen  

op:  

 

 c 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 
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