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Beste lezer(es), 

 

Voor u ligt weer een Nieuws-

FlitZ met artikelen, nieuws 

en verslagen vanuit KBO-

Zeeland. 

 

 
 

Ondertussen is het een 

spannende week voor de 

ein-examenkandidaten: de 

uitslagen worden bekend. 

Heeft u kleinkinderen die 

zitten te wachten op het 

verlossende telefoontje?  

“Kan ik mijn schooltas bui-

ten hangen, heb ik een ’her’ 

of moet ik nog een jaartje 

overdoen?” 

 

Voor de mensen in Oekraïne 

is de spanning van een heel 

andere orde: het oorlogs-

geweld daar gaat door. En 

terwijl veel Nederlanders op 

reis gaan voor een verdien-

de vakantie, vluchten zij 

voor deze oorlog. Het ziet er 

niet naar uit dat er snel 

weer vrede is en dat er een 

einde komt aan dit zinloze 

geweld. 

 

Veel leesplezier.  

 
 

   

  

 

 

 

Tijdens de vergadering op dinsdag 10 mei van het Algemeen Bestuur 

was de commissie Mens en Religie te gast en door Rob Rijkschroeff 

werd meegedeeld dat de commissie door toetreding van Ron 

Nuytinck uit 6 personen bestaat en daarmee compleet is. Hij gaf een 

toelichting op de activiteiten die de commissie van plan is te gaan 

aanbieden. In de komende NieuwsFlitZ-en wordt u hiervan in kennis 

gesteld. 

 

Namens de commissie Ontwikkeling en Ontspanning deelde George 

de Vijlder mee dat alleen de geplande reis naar Davos dit jaar door-

gaat. 

 

De commissie Kaderbeleid is inmiddels ook op sterkte door toetre-

ding van Willem Kooijman uit Zierikzee. Deze commissie organiseert 

15 september een workshop Ledenwerving. De uitnodiging hiervoor 

ontvangen de afdelingen begin augustus. 

 

Omdat Renaldo de Mul in het najaar bij de Kringvergaderingen de 

Mobiliteitsvisie Zeeland per regio komt toelichten, worden de geplan-

de data voor de Kringvergaderingen gewijzigd. De afdelingen worden 

tijdig op de hoogte gesteld van de nieuwe datum voor hun 

kringvergadering. 

 

Invulling van de vacature voorzitter KBO-Zeeland loopt nog stroef, 

maar toch wordt ervan uitgegaan dat dit bij de najaars Algemene 

Vergadering in kannen en kruiken is. 

 

De kringen zijn ook actief. Zo maakt de kring West Zeeuws- Vlaan-

deren op 29 juni een kringreis naar een klooster in Oosterhout. De 

kring Groot Terneuzen is drukdoende met belangenbehartiging.  

 

Vanuit de kring Noord- en Midden-Zeeland worden diverse afdelin-

gen bestuurlijk ondersteund en is het bestuur van de kring Land van 

Hulst weer een secretaris rijk. 

 

Het huidige Vrijwilligersbeleid KBO-Zeeland dateert uit 2013 en 

wordt onder de loep genomen. Een en ander wordt besproken in de 

DB-vergadering, waarna de presentatie volgt in een volgende AB-

vergadering. 

BRON: RIEK VAN ZEVENTER  
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Onlangs mocht ik in een vergadering van het Algemeen 

Bestuur de voornemens van de commissie Mens en 

Religie uiteenzetten; de eerste zaadjes zijn geplant. 

Ik ben aan het begin van die vergadering aangenaam 

getroffen door de vanzelfsprekendheid waarmee deze 

werd geopend en een rijke traditie werd voortgezet. 

Immers in alle voorgaande jaren heeft pastoraal advi-

seur Tom Brooijmans talloze vergaderingen van zowel 

het DB als het AB geopend met een overweging. Hij 

sloot daarbij altijd vanuit de traditie aan bij het hier en 

nu. 

 

Bij binnenkomst had ik het boekje met die typerende 

oranje kleuren op de kaft al zien liggen.  

Ik genoot bij voorbaat van de leuke persoonlijke 

bijkomstigheid. Uit hetzelfde boekje vol spreuken en 

teksten van de Bond Zonder Naam haalden mijn vrouw 

en ik het motto voor ons huwelijk. 

 

De voorzitter van dienst las een verrassend actuele, 

want universele, tekst voor over de diepste noden van 

de mens, geschreven in ogenschijnlijk eenvoudige 

bewoordingen. Veel mooier had de vergadering niet 

kunnen beginnen. Het was precies wat het beoogde te 

zijn: een zegenbede over ons samenzijn. Het uitspreken 

van de wens voor een vruchtbare vergadering.  

 
U heeft de titel van het bundeltje misschien al geraden: 

Bloemen van geluk van Phil Bosmans. De ware levens-

wijsheid van het boekje ligt echter vooral verborgen in 

de ondertitel: Bloemen van geluk .... moet je zelf 

planten. In die wijsheid komen kennis en liefde samen. 

Nu maar hopen dat we met zijn allen de juiste zaadjes 

geplant hebben! 

 

  
 

Vrijdag 20 mei 2022 reikte burgemeester Jan 

Frans Mulder van de gemeente Hulst aan vier 

inwoners de Pelgrimstas uit. Dat gebeurde 

tijdens een bijeenkomst in Den Dullaert in Hulst.  

De Pelgrimstas is een pluim voor inwoners die 

zich op een bijzondere wijze inzetten voor onze 

gemeenschap. De symboliek van de Pelgrimstas 

schuilt in de volgende gedachte: de persoon 

waar het om gaat heeft een tas vol goede ideeën 

aangedragen of een tas vol goede daden ver-

richt. 
 

Het gemeentebestuur besloot de Pelgrimstas toe 

te kennen aan o.a. Mevrouw Yvonne Hoefnagels- 

Verbruggen (1941) uit Hulst, lid KBO-Hulst. 

Zij kregen de Pelgrimstas om de volgende 

redenen: 

-Sinds zeventien jaar is zij bestuurslid/voorzitter 

van de Katholieke Bond voor Ouderen Hulst; ook 

betrokken bij de leden bij bijvoorbeeld een 

jubileum, overlijden, enz.; organisator diverse 

evenementen, waaronder De langste eettafel. 

-Een aantal jaren vrijwilliger bij de Stichting 

Welzijn Ouderen Hulst. 

-Sinds 2007 vrijwilliger bij Stichting Hulst voor 

Elkaar; o.a. actief als gastvrouw voor het project 

‘Uit op Zondag’ voor kwetsbare, eenzame 

ouderen. 

-Een zestal jaren bestuurslid KBO-Zeeland  

-Vier jaar bestuurslid van Seniorenweg, afdeling 

Hulst. 

-Zo’n vijftien jaar op zondag een graag geziene 

gastvrouw in ontmoetingscentrum De Lieve in 

Hulst. 

BRON: ROB RIJKSCHROEFF BRON EN FOTO: GEMEENTE HULST. 
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Donderdag 19 mei organiseerde KBO-Sluiskil een 

wandeling van 4,3 kilometer langs monumenten in 

Sluiskil. Middels een flyer, uitnodiging, ook geplaatst 

op de afdelingssite, facebook en meegeven met het 

KBO-PCOB Magazine, werd hier aandacht voor 

gevraagd. De deelnemers kregen koffie/thee met cake 

en een routebeschrijving en vragenlijst.  

 

 
 

11 Deelnemers verzamelden zich in het Museum 

Sluiskil; de weergoden waren ons goed gezind, alleen in 

het begin enige regen.  

 

Zodra we buiten stonden bij het Museum werd de eerste 

vraag gesteld over het totale gewicht in kilo’s van het 

bewapeningsnet van een tunnelsegment. Zo kregen we 

onderweg 17 vragen voorgeschoteld; dikwijls met veel 

tekst, grote verhalen en daaruit moesten we het goede 

antwoord zoeken.  

    

 

 

 
Achteraf was er een strenge jury; niemand was volledig 

foutloos. B.v. Honoré Colsen was voorzitter van het 

comité dat een protestmars naar Den Haag organiseer-

de. Wat was de naam van dat comité? Menigeen gaf als 

antwoord ‘Vrije Veren’, maar dit was niet goed; het 

moest zijn ‘Het Comité Vrije Veren’. 

 

Meestal liep men in 3 groepjes, bijna altijd samen-

voegend bij een monument, interessante verhalen aan-

horend van Sluiskillenaren over vroeger. 

 

 
 

De fotograaf maakte ondertussen foto’s. Opvallend was 

dat Sluiskil, ook rondom de monumenten, proper is; het 

ziet er deze meimaand keurig uit.  

 

Aankomend in het Museum Sluiskil heeft men gelukkig 

op ons gewacht en hebben we wat gedronken; onderwijl 

een diavoorstelling aanschouwend over het verleden 

van Sluiskil en luisterend naar al datgene wat werd 

verteld. 

 

Het was een mooie, gezellige en leerzame activiteit  

van KBO-Sluiskil, die zeker meer belangstelling en 

navolging verdient. 

 

 

 

BRON EN FOTO’S: MAURICE SCHOLTER. 
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31 juli 2021 was het precies 60 jaar 

geleden dat KBO-Lamswaarde het 

levenslicht zag. Een zaterdag 

midden in de vakantie was nou niet 

bepaald een geschikt moment om 

dat te vieren. De discussie daar-

omheen verstomde al vlug: corona.  

Een nieuwe datum werd vastge-

steld: 16 december.  

Dezelfde discussie met dezelfde 

afloop.  

De derde keer de goede keer, dit 

keer zonder discussie: 20 mei 

2022. 

 

Gaan we terug in de tijd, dan 

noteren we maandag 26 juni 1961: 

de jaarlijkse reis van de bejaarden 

van Lamswaarde was dat jaar weer 

goed verlopen en moest nog eens 

grondig nabesproken worden in het 

café van Alois van Driessche.  

 

Op het eind van deze evaluatie 

merkte de geestelijk adviseur, 

pastoor Knipscheer, terloops op dat 

er maar eens nagedacht moest 

worden over de oprichting van een 

bejaardenbond. 

 

 
 

Het hapje werd een flinke hap … 

Op 20 mei jl. wisten 47 leden de weg naar het voormalig 

patronaat, inmiddels herbouwd en bekend als “de Luifel” te 

vinden. Het thema voor de middag was al vlug gevonden: 

“ONTMOETING.”  En hoe kun je dat beter doen dan met 

een hapje en een drankje.  

Nou ja, het hapje werd een flinke hap, want er stond een 

prachtig en goed verzorgd koud en warm buffet gereed, 

waar gretig gebruik van werd gemaakt. Van de drank werd 

op gepaste wijze gebruik van gemaakt in een gezellige en 

ontspannen sfeer. 

 

Op het eind van de middag werden de feestelijkheden 

afgesloten met een receptie. Bijna alle verenigingen van 

het dorp gaven daarbij acte de presente. Felicitaties waren 

hierbij ook van alle afdelingen van de Kring het Land van 

Hulst, die bijna allemaal fysiek aanwezig waren met 

meerdere bestuursleden. 

 

 
 

Tenslotte nog twee toevalligheden:  

In de jaren 60 was het op Lamswaarde gebruikelijk dat de 

thuiskomst van de deelnemers aan de reis van de 

bejaarden werd opgevrolijkt door de fanfare en tot onze 

verbazing was ook (een deel van) de fanfare aanwezig met 

enkele vrolijke klanken ter afsluiting van de receptie. Het 

werd door onze leden zeer gewaardeerd.  

  

Het eerste bestuur van KBO Lamswaarde bestond uit 7 

personen: 2 vrouwen en 5 mannen. Natuurlijk zijn er in de 

afgelopen 60 jaar vele wijzigingen in het bestuur geweest 

en hebben we ook te kampen gehad met minimale 

bestuurskracht, maar anno 2022 hebben we weer 7 

bestuursleden: 2 vrouwen en 5 mannen. 

 

 

BRON EN FOTO’S: GEORGE DE VIJLDER. 
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Woensdag 11 mei vertrokken 21 

leden van KBO-AEOS met een 

treintje op een middagje door de 

streek en meetjesland.  

Jammer dat er slechts 10% van 

het ledenbestand hiervoor 

ingeschreven had, terwijl het 

bestuur op tenminste 40 leden 

had gerekend. Dat is een 

kostenpost (€ 260,-) voor de 

afdeling.  

 

 

 

Overigens kon dat de pret niet 

drukken; de leden die wel mee-

deden hadden een aangename 

middag.  

We maakten een treinreisje door 

Aardenburg, De Biezen, Sint 

Laureins, Balgerhoeke, Ursel, 

Kleit, Maldegem, Eede en weer 

terug in Aardenburg.  

 

De leden kregen volop de gelegen-

heid om elkaar weer te zien en 

nieuwtjes uit te wisselen, terwijl 

de gids van de trein van alles wist 

te vertellen over de omgeving. 

Voor velen die hier ooit eerder 

waren viel op dat er veel was 

veranderd.  

In Ursel werd een kop koffie 

aangeboden in het Jagershof, 

terwijl men daarnaast ook nog zelf 

wat kon bestellen. Al met al was 

het toch geslaagd. Op onze 

website is een foto-impressie te 

zien van deze middag. 

 

 
 

 
 

 
 

 

BRON EN FOTO’S: TON JONGMANS. 
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De coronapandemie is er al ruim twee jaar. Ook 

veel ouderen zijn hierdoor geraakt.  

In de corona-zorg werden vaak belangrijke 

beslissingen genomen over hun behandeling.  

Zulke beslissingen moeten passen bij de doelen 

en wensen van de patiënt, en zullen verschillen 

van persoon tot persoon. Dit geldt ook voor 

beslissingen bij andere ziektes. 

 

Onderzoekers van het academisch ziekenhuis in 

Leiden (LUMC) en ouderen van de Ouderen 

Adviesraad willen onderzoeken welke doelen en 

wensen ouderen zélf hebben bij het nemen van 

beslissingen bij acute en/of ernstige ziektes.  

Het gaat om een grote landelijke studie: de 

“Gevolgen van Corona bij Ouderen” (COOP). 

 

Dit onderzoek bestaat uit een eenmalige vragen-

lijst. Deelname is mogelijk als u 70 jaar of ouder 

bent en in Nederland woont. Om mee te kunnen 

doen hoeft u geen corona of een andere acute, 

ernstige ziekte gehad te hebben. Meedoen duurt 

ongeveer 20 tot 30 minuten en uw antwoorden 

worden anoniem opgeslagen. Doet u mee? 

Hartelijk dank namens de Ouderen Adviesraad!  

 

Klik hier om naar het onderzoek te gaan. 

 
 

Rabo 
ClubSupport 

Goed voor jouw club & geweldig 

voor de samenleving 
 

 
 

Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabo 

Clubsupport.  

De Rabobank: “Met onze bijdrage van kennis, netwerk 

en financiën hebben jullie afdelingen de mogelijkheid 

mooie maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren. 

Denk aan het opzetten van trainingsprogramma's voor 

gehandicapten, het aanbieden van re-integratie cursus-

sen of workshops over ledenwerving en digitalisering. 

Zo zetten we ons netwerk in om van elkaar te laten 

leren en bieden we onze kennis om jullie verder te 

helpen’. 

 

Lokale afdelingen, clubs en verenigingen kunnen zich 

t/m 14 juni inschrijven. Wees er dus snel bij! 

Bij de inschrijving moet u duidelijk aangeven waarvoor 

uw afdeling extra ondersteuning kan gebruiken. 

 

Na de zomervakantie is de stemperiode: van 5 tot en 

met 27 september. Zo is er alle tijd om je hierop voor te 

bereiden en leden te informeren om te gaan stemmen. 

 

Aanmelden: rabobank.nl/leden/clubsupport.  

 

BRON: ACADEMISCH ZIEKENHUIS IN LEIDEN EN  

DE OUDEREN ADVIESRAAD.  

 

BRON EN FOTO: RABOBANK.NL 

 

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9QO5veQz7coBgMK
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes
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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 

 

 

 
De exacte bedragen zijn bij ons nog niet bekend, wel is 

bekend geworden dat de geplande ontkoppeling van de AOW 

met het minimumloon niet doorgaat. Althans niet op korte 

termijn. Per 1 juli zal de AOW dus net zo hard stijgen als het 

minimumloon. Dat is een flinke opluchting voor vele AOW-ers, 

omdat het kabinet van plan was deze koppeling te 

verwijderen. Dat zou als gevolg hebben dat de AOW minder 

hard zou stijgen. 

 
De nieuwe AOW bedragen per 1 juli werken wij bij op deze 

pagina.  

 

Hoeveel stijgt de AOW? 

Het exacte bedrag is nog niet volledig bekend, wij verwachten 

dat de AOW bedragen met ongeveer 3,5% zullen stijgen. Dat 

betekent voor een AOW-er met een volledige AOW een stijging 

van netto 30 euro per maand. Mogelijk zal zo’n zelfde stijging 

nogmaals plaatsvinden op 1 januari.  

Of de AOW ook op 1 januari met hetzelfde percentage stijgt 

hangt wederom af van het kabinet. Wij verwachten dat dit pas 

in december bekend gemaakt zal worden. 

 

Koopkrachtdaling verwacht 

Door de heel hard oplopende inflatie (het duurder worden van 

producten), wordt verwacht dat de koopkracht het geld dat u 

vrij te besteden heeft zal dalen. Dit heeft voornamelijk te 

maken met de oorlog in de Oekraïne, die ervoor zorgt dat 

brandstof en voedselprijzen hard stijgen. Wanneer de prijzen 

stijgen en het inkomen niet meestijgt ontstaat er een minder 

groot bedrag aan vrij besteedbaar inkomen. Dit wordt de 

koopkracht genoemd. 

 

Pensioenen gaan weer indexeren 

De rentes stijgen weer en dat is goed nieuws voor 

pensioenfondsen die veel van hun vermogen laten renderen 

met rente. Dit is een zeer veilige manier om te beleggen. 

Wanneer hier meer rendement op wordt gemaakt door een 

hogere rente, dan versterkt dat de financiële positie van de 

pensioenfondsen. ABP, BPF-bouw en andere geven al aan dat 

ze van plan zijn de pensioenen weer te laten stijgen. 

 

BRON: AOW.NU 

https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:gdevijlder@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.aow.nu/aow-bedragen-2022/
https://www.aow.nu/aow-bedragen-2022/

