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Van de redactie – Bingomiddag van KBO-PCOB-Axel – Rondje Sas 

Koningsdag in Sas van Gent – Op avontuur met de ‘Avontuur” 

Waar komen de namen Oosterschelde en Westerschelde vandaan? 

Gezocht: uw mening over zorg en welzijn – Colofon 

 

voor senioren van vandaag en morgen 
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Beste lezer(es), 
 

Als u dit leest is het bijna 

juni. De tijd vliegt en 

ondertussen er zijn weer 

veel activiteiten te melden 

zoals de bingo in Axel, 

wandelen en koningsdag 

vieren in Sas van Gent of 

zeilen met de Avontuur op 

de Oosterschelde door KBO-

PCOB-Goes. Daarop aan-

sluitend een artikel over de 

namen van de Oosterschelde 

en Westerschelde. Hoe zijn 

die namen ontstaan?  

 

Tenslotte vragen we uw 

aandacht voor de vragenlijst 

van GENERO: het netwerk 

voor ouderenzorg in Zuid-

west Nederland. Daarin 

wordt uw mening gevraagd 

over zorg en welzijn. 

 

Kortom: er is weer veel te 

lezen in deze NieuwsFlitZ. 
 

Veel leesplezier. 
 
 
 

 

 

 

 

Op vrijdag 13 mei is het bingo-tijd in het Gregoriuscentrum in Axel. 

‘s Morgens wordt de grote zaal in gereedheid gebracht door enkele vrijwilli-

gers: tafels, stoelen en alles voor koffie en thee worden klaargezet, evenals het 

digitale bingo-apparaat en de microfoon. 

Een uur voor aanvangstijd druppelen de eerste deelnemers binnen en zoeken 

een plaatsje. Voor het aanschaffen van de bingoplankjes heeft men vrije keuze; 

de een controleert wel op de nummers en de ander neemt op goed geluk plan-

kjes mee. 

 

Om 14.00 uur worden de iets meer dan 40 deelnemers verwelkomd met een 

bakje koffie of thee en een versnapering. Daarna neemt Annie zoals gewoon-

lijk het woord; per ronde zijn er 4 prijsjes te winnen, oplopend van €2,- naar 

€6,- voor een volle plank. Deze bedragen staan op cadeaubonnen, waarmee je 

korting krijgt bij zes plaatselijke winkels. Menigeen spaart enkele bonnen op 

alvorens boodschappen te doen in de betrokken winkels. 

 

Ook bij de bingomiddagen van aan-z en de SVK wordt gebruik gemaakt van 

deze bonnen. Bij meerdere personen met een goede bingo wordt er geloot; de 

troostprijzen variëren van € 1,- t/m € 3,-. 

 

Met de opdrachten voor de bingo zijn de deelnemers goed bekend, maar KBO-

PCOB-Axel tracht daarin meer variatie te bouwen; in principe zijn er heel veel 

mogelijkheden. Het sociaal contact tijdens de bingomiddag is prima; soms 

moeten we vermanen om stilte tijdens het bingo spelen. 

De bingomiddag telt 7 ronden; pauze wordt ingelast na 3 of 4 ronden voor 

koffie/thee met keuze uit de snoepbak. 

Rond de klok van 16.00 uur is onder dankzegging voor hun aanwezigheid, 

hopelijk tot de volgende keer, de bingo voorbij. Enkelen wachten dan tot hun 

taxi is gearriveerd. 

Vrijwilligers zijn daarna in de weer om alles op te ruimen en in de oorspronke-

lijke staat terug te brengen. 
 

  

BRON EN FOTO’S: MAURICE SCHOLTER.  
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Op vrijdag 22 april 2022 organiseerde KBO Sas 

van Gent-Westdorpe in samenwerking met het 

E-Team (Evenementen Team) een wandeltocht 

‘Rondje Sas’.  

De 20 deelnemers starten om 13.30 uur vanaf 

het clubgebouw Sint Albert. 

Onder leiding van onze gids Theo Spuesens werd 

bij verscheidene plekjes stilgestaan. 

 

Met deskundigheid werden verschillende bomen 

onder de loep genomen qua omvang, hoogte en 

ouderdom, ieder met hun eigen kenmerken.  

Ter sprake kwamen de Hollandse Linde (108 

jaar) de Plataan, (91 jaar), Treurwilg, Kastanje 

venijnboom, Taxus (120 jaar), Rode Beuk (88 

jaar), en de ooit uit China afkomstige Populier, 

met een vrij langwerpig blad. In het Dr. Van 

Looy park staat een Amerikaanse eik (91 jaar); 

deze in de loop der jaren toch wat geamputeerd. 

Zoals gepland werd deze leerzame middag om 

15.00 uur afgesloten met een bezoek aan lunch-

room Tom Freijser, waar koffie/thee met –naar 

ieders keuze- een gebakje werd verorberd. 

 

Theo bedankt voor de rondleiding en presenta-

tie. Nog te vermelden: het was prachtig wandel-

weer. 

 

Ook KBO-Sas van Gent-Westdorpe heeft donderdag  

27 april 2022 Koningsdag gevierd in clublokaal Sint 

Albert. In de zaal waarin het oranje de boventoon 

voerde, werd meteen de sfeer bepaald. Met 31 aan-

wezigen werd om 13.30 uur een toast uitgebracht, 

daarna was er koffie/thee met een oranje petit four. 

 

Er waren 10 spelletjes ingehuurd om toch een ‘compe-

titie’met gescoorde punten te spelen. De spelletjes 

waren: De Spiraal, Balletje schieten, Klosjes spel, 

Evenwicht balletje, Toren van Pisa, Kaas en muis spel, 

Hoefijzer gooien, Voel en raad spel, Shuttle spel, 

Golfspel en ook een sjoelbak. 

Tussendoor werd de loterij gehouden waarin een 5-tal 

prijsjes te verdienen waren.  

 

Om 17.00 uur werd deze gezellige middag afgesloten. 

Dank is verschuldigd aan het E-team (Evenementen 

Team) voor de tijd besteed aan het ophalen en weg-

brengen van de 10 spelen en het goede verloop van 

deze middag. 
 

 

BRON EN FOTO: ANTOINE DE CONINCK. 

 
BRON EN FOTO: ANTOINE DE CONINCK.  
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De tweede spreker Marinus van 

de Berg vertelde o.a. over zijn 

gesprekken met Oekraïners. 

 

 
Bert van Leedam sloot de 

ochtendsessie af met een 

aantal interviews.  

 

 

 

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 bete-

kenis 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 paas-

vertelling 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.  

 
 

 

 

 

BRON EN FOTO’S: WIM COPPER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een enthousiaste ledengroep 

van KBO-PCOB-Goes hebben  

we op 19 mei jl .met de zeil-

klipper “Avontuur” het ruime 

sop opgezocht.  
 

Nadat er eerst, net voor vertrek, 

een stevige regenbui over ons 

heen kwam hebben we voor de 

rest van de dag een heerlijk 

weertje mogen ervaren.  

Te weinig wind om de zeilen te 

hijsen maar op het tempo van de 

motor ging het allemaal prima.  
 

De stemming was opperbest en de 

verzorging aan boord nog beter. 

We werden welkom geheten door 

de Crew en nadat een formatie/ 

instructie filmpje werd getoond 

gingen de trossen los. ‘ 

 
 

Via het kanaal richting de sluis 

“Goese Sas” voeren we de Ooster-

schelde op.   

De Oosterschelde lag voor ons 

open met in de verte de Zeeland-

brug en op de zandbank(en) heu-

se zeehonden die heerlijk aan het 

genieten waren van de warmte. 

Het was opkomend water en zo-

doende hadden we net geluk de 

zeehonden nog te kunnen zien.  

 

Met dit prachtige weer, kalme zee 

en de goede verzorging aan boord 

hebben we een heerlijke en fijne 

middag met elkaar mogen 

beleven.  
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Natuurlijk kent u de Ooster- en Wester-

schelde in ons Zeeland. Maar de Ooster-

schelde ligt helemaal niet ten oosten van 

de Westerschelde, maar ten noorden. En de 

Westerschelde, die ligt niet in het westen, 

maar ten zuiden van de Oosterschelde. Dat 

is niet helemaal logisch, dus waar komen 

deze namen eigenlijk vandaan? 
 

Julius Caesar 

De eerste persoon in de geschiedenis die over de 

Schelde schrijft is Julius Caesar. Tijdens één van 

zijn Gallische veldtochten komt hij deze wateren 

tegen en hij noemt de rivier de Scaldis.  

Deze naam is mogelijk verwant aan het Oud-

Germaanse woord voor riet. Of de naam Scaldis 

kent een Keltische oorsprong en betekent het 

schitterend. Caesar spreekt geen enkele keer 

over Oostelijke en Westelijke vertakkingen van 

de rivier. Mogelijk bestonden deze vertakkingen 

in de Romeinse tijd nog niet. Door de eeuwen 

heen heeft de provincie Zeeland, waartussen de 

Ooster- en Westerschelde lopen, er namelijk 

steeds anders uitgezien door het botsende wate-

ren van de zoute Noordzee en zoete Schelde. 

Daarom kan het ook goed zijn dat de 2 Scheldes 

ooit 1 rivier waren. 

 

 

 

Eerste keer op de kaart 

Pas in 1635 duiken de namen Wester Schelde en 

Ooster Schelde voor het eerst op op een land-

kaart. Deze kaart laat zien dat Schelde vroeger 

voor het Zeeuwse eiland Zuid-Beverland in 2 

delen splitste. Eén van de takken (nu de Wester-

schelde) loopt in die tijd direct naar het westen, 

waar het water overgaat in een grotere zeearm 

die De Honte heet. De andere tak van de 

Schelde (nu de Ooster-schelde) buigt in die tijd 

oostwaarts om het eiland, om daarna pas weer 

richting het westen te stromen en zich weer bij 

de Westerschelde tak te voegen. 

 

Dammen en dijken 

Vandaag de dag is dit echter niet meer het 

geval. De bouw van dammen en dijken sinds 

1867 heeft er namelijk voor gezorgd dat de 

oostwaartse afslag van de Schelde niet meer 

bestaat. Sindsdien loopt de Schelde alleen nog 

maar via de Westerscheldearm de Noordzee in. 

Daardoor wordt ook de naam De Honte niet 

meer gebruikt en heet al het water daar Wester-

schelde. Waar Ooster- en Westerschelde het 

tegenwoordig dus een beetje onlogische namen 

lijken hebben zij eigenlijk een hele logische 

oorsprong. 

 

 

BRON: QUEST.NL. NATIONAAL PARK OOSTERSCHELDE, WIKIPEDIA. BEELD: WIKIPEDIA. 
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Beste KBO(-PCOB)-leden, 

 

In GENERO werken organisaties uit Zuidwest-Nederland samen om zorg 

en welzijn voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. In een digitaal 

seniorenpanel kunnen ouderen meedenken over wat onder hen speelt. 

Deelnemers krijgen eens per kwartaal een digitale vragenlijst met 10 

vragen. In de panelvragenlijst ‘Praten over zorg en welzijn’ wil GENERO 

nagaan hoe u omgaat met uw levenswensen, behandelwensen en 

behandelgrenzen.  

 

Demi Timmers, GENERO: 

“We willen allemaal het liefst gezond en vitaal blijven tot onze dood. Over 

wat er gebeurt als het lichamelijk of geestelijk minder gaat, naasten 

wegvallen of hobby's moeilijker worden hebben we het liever niet. Toch is 

het belangrijk hierover na te denken én te praten. In deze vragenlijst wordt 

uw mening hierover gevraagd.  

Vanwege een focusgroeponderzoek zou het heel mooi zijn wanneer nog 

meer mensen vanuit Zeeland de vragenlijst in zouden vullen. 

De link naar de vragenlijst is als volgt: 

https://nl.surveymonkey.com/r/B39M8N2 

 

Het zou ook enorm fijn zijn als jullie deze link willen delen met de 

senioren uit jullie netwerk, zodat zij ook de vragenlijst in kunnen vullen.  

 

Want u weet: Meten is weten! En hoe meer gegevens GENERO  heeft, des 

te beter kunnen we de beleidsplannen Wonen, Welzijn en Zorg daarop 

afstemmen.” 
 

 

 

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  

  

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 

 

Kijk voor het laatste nieuws 

op de website van KBO-PCOB 

www.kbo-pcob.nl 

 

BRON: DEMI TIMMERS, GENERO.NL. FOTO: SHUTTERSTOCK.  
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