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Beste Lezer(es),
Bent u alweer een beetje gewend
aan de wintertijd? Het was een
paar dagen acclimatiseren, maar
daana
u hopelijk
in het
steedszit
meer
e-bikesweer
gestolen
dagelijks ritme.
worden. Let dus goed op dat u
uw kost-bare fiets veilig en
Zoals u heeft kunnen lezen in
gedegen
op slot
doet!
het blad van
KBO-PCOB
stappen per 1 januari a.s. KBOEen
verslag-Gelderland,
van de traditionele
Limburg,
-Noord‘Langste
in Hulst kan
Holland Tafel’
en -Overijssel
uit het
natuurlijk
niet
ontbreken.
Ende
samenwerkingsverband van
Rob
Rijkschroef
gaat
in
op
de
Unie KBO. Samen vertegenvraag:
Wat kan
ik voorleden.
een
woordigen
zij 80.000
In de volgende
NieuwsFlitZ
ander
betekenen?
wordt het verslag van de
Algemene
Vergadering
In
het verlengde
daarvan wordt
opgenomen
daarinvoor
de uw
er aandacht met
gevraagd
reactieop
van
KBO-Zeeland.
buren
Burendag.
Een initiatief om uw buurt leuker, socialer
In het
Meulengat
in Sluiskil
en
veiliger
te maken.
Doe eraan
maakten de deelnemers kennis
mee!
met het ‘Project gesprekspartner
levensvragen’. Het was een
Kortom:
weerdie
veel
voor
bijeenkomst
alsleesvoer
zeer positief
deze
warme
ervaren
werd.dagen.
Veel
leesplezier!
Verder
staat dit nummer weer
.vol met activiteiten in de
verschillende afdelingen. Het
fietsseizoen is voorbij, maar er is
nog genoeg te doen.

Veel leesplezier!

‘Dat moeten jullie vaker doen!’. ‘Wat een interessante ochtend, en
zó fijn om weer echt bij elkaar te kunnen komen.’
Zomaar wat uitspraken van deelnemers aan de eerste
inspiratiebijeenkomsten in het najaar van 2021. We gaan vanaf
maart
2022
weer verder
boeiende,
inspirerende
Na een
afwezigheid
van met
enkele
jaren had
KBO-Clingeenopgezellige
20 oktober
bijeenkomsten.
jl. weer een modeshow. Als gevolg van de coronatijd en het stopzetten van de kledingzaak Modine uit Axel, die vele jaren de modeshow voor KBO-Clinge heeft verzorgd, is de Activiteitencommissie
naarstig op zoek gegaan naar een passende oplossing.
Uiteindelijk kwamen ze uit bij ‘Catwalk’ van Daniella Bodart. Met
allemaal mannequins van eigen bodem en door een duidelijke
aankondiging vooraf dreigde de foyer van Malpertuus de belangstellenden nauwelijks te kunnen herbergen: Maar deze keer waren er
bijna 100 belangstellenden aanwezig, een ongekend groot aantal.
Deze enorme belangstelling mag duidelijk gezien worden als een
bijzondere waardering voor de organisatoren. En daar zijn we als
KBO-afdeling
bijzonder
mee.
Op
donderdag
21 aprilblij
zijn
we in de Stenge in Heinkenszand!
PlannenWorkshops!
voor de toekomst werden dan ook snel geopperd en de
Nieuw!
gingen
uit naar
twee modeshows
per jaar, een
voorjaars•ideeën
Raak in
de ochtend
geïnspireerd
door interessante
sprekers
zoalsen
een najaars-evenement.
presentator
Een
gegeven
was
ook
deBerg
mannequins
van Leerdam.
eigen bodem,
Jaapbijzonder
Jongbloed,
Marinus
van
den
en Bert van
zorgden
voor één
extraofsupporters
en belangstellenden.
We gaan
•die
Volg
’s middags
twee interessante
workshops rond
naar de modeshow, want ma of oma is mannequin, was een veel
ledenwerving,
gehoorde opmerking.
samenleving.
Ontmoeting is daarbij cruciaal.
Niet alleen de Activiteitencommissie was dik tevreden, dit gold
uiteraard ook voor Daniella Bodart van “Catwalk.
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We zagen binnen de mooie vertrekken met gebrandschilderde ramen
en de mooie, maar donkere trouwzaal, waar de wanden met schitterende oude stoffen waren bekleed.

Zaterdag 15 oktober om 9 uur vertrok
KBO-Schouwen-Duiveland voor een
dagje uit naar Gouda. Het weer was
warm en droog. Vol goede moed
reden we in een goed uur via de
Brienenoordbrug richting het groene
hart. Even over tienen waren we op
het grote parkeerplein Klein Amerika
aan de rand van het centrum van
Gouda. Els had onderweg al veel
verteld over wat er zoal te bekijken
en te doen zou zijn. We hoorden dat
Gouda dit jaar 750 jaar stadsrechten
vierde.
We wandelden in enkele minuten via
een bruggetje over de gracht de
historische binnenstad in waar vele
overdekte terrassen lonkten voor een
lekker kopje koffie met wat lekkers.
Het was ook marktdag rondom het
prachtige oude stadhuis, dus een
gezellige drukte. Na de koffie ging
ieder de stad in om van alles te gaan
bekijken. Helaas vielen even later al
de eerste druppels. Gelukkig konden
we schuilen in een van de historische
gebouwen.
We bekeken het oude stadhuis uit de
15de eeuw; na een stadsbrand herbouwd op een nieuwe locatie midden
op het marktveld.

Later zagen we buiten het klokkenspel, in 1961 aangebracht, waar de
mechanische poppen ieder half uur
het geven van de stadsrechten door
Floris V aan Gouda laten zien

Een gigantische kerk met enorme
pilaren, De grote schat van deze
kerk zijn de 72 gebrandschilderde
ramen, 7 grotendeels uit de 16de
eeuw met Bijbelse en historische
voorstellingen. De twee grootste
ramen zijn 20 m. hoog en 4 m.
breed. Ook een prachtig orgel
sierde deze kerk.

.
Zo bezochten we ook de langste
kerk van Nederland: de St. Jan, 123
m. lang, vroeger katholiek, nu
protestant.

Inmiddels was het droog en konden
we genieten van een grote variëteit
aan prachtige monumentale panden
en pittoreske straatjes. We zagen
veel winkels met kaas, kaarsen,
plateel, pijpen, bier en stroopwafels waar Gouda om bekend staat
Het zonnetje scheen en we dwaalden langs kunstgaleries, Middeleeuwse straatjes en hofjes en langs
de singels rondom de binnenstad.
Met veel indrukken, mogen we
terugkijken op een heel geslaagde
en gezellige dag. Gouda is zeker
nog een bezoekje waard.
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BRON: WIKLFRIED STAELENS

Op 21 oktober organiseerden KBO-AEOS een muzikale quiz in de Wijngaard in Aardenburg met 30 deelnemers. Er werden een 13-tal oude bekende nummers
ten tonele gebracht in Karaoke vorm.
Wilfried noemde bij elk nummer de historie van het
nummer en de zangers.
Theo probeerde de zaal met karaoke mee te krijgen en
iedereen zong uit volle borst mee. De liedjes waren
allemaal nummers uit de oude doos van 1935 tot de
jaren 80. Telkens kwamen er op het einde van een
nummer drie quizvragen met 3 antwoorden die per tafel
werden ingevuld.
Het bestuur van KBO-Philippine is aan het
experimenteren met hun bijeenkomsten door
elke maand een andere activiteit te organiseren
om op die manier te peilen bij haar leden wat
goed en minder goed bevalt.
Deze keer was het een brunch/ lunch in Zaal De
Kaaie op 18 oktober jl. van 16.00 tot 19.30 uur.
De voorzitster opende deze bijeenkomst en
vertelde wat er verder in november en december
nog georganiseerd gaat worden. Daarna volgde
een aperitief en onze voorzitster wenste iedereen
een gezellige middag. De opkomst was groot: 38
leden.

Op het einde van de middag werd de uitslag bekend
gemaakt. Het bleek dat de vragen nog niet zo eenvoudig waren.
De voorzitter dankte Jo Kanters voor het samenstellen
van de liedjes waar hij veel tijd en werk aan heeft besteed. Uiteindelijk werd de groep van tafel 1 de winnaar. Eenieder aan deze tafel kreeg een prijs.
Al met al was het een gezellige middag met veel
AMBIANCE.

Deze lunch/brunch werd geheel verzorgd door de
dames van het bestuur.

LOESJE:
KORTERE DAGEN? BEST FIJN
ALS JE EEN KEER JE DAG NIET HEBT
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KBO-PCOB zet landelijk in op ‘Waardig ouder worden 2.0’. Op 3 november jl. maakten twintig
deelnemers kennis met het project ‘Gesprekspartner levensvragen’.

De lunch in ‘t Meulengat te
Sluiskil was zoals altijd weer
voortreffelijk verzorgd.

Marianne: Het Huis voor
Levensvragen Zeeland zal ik
bij diverse mensen
aanbevelen.
Tina: Ik ga bij de luisterlijn
zeker doorverwijzen naar Het
Huis voor Levensvragen.
Yvonne: Het ontvouwt zich.

Geestelijk verzorger Willem
Blokland vertelt over het model
‘positieve gezondheid’ van
Machteld Huber.

Maurice Scholter: Omgaan
met levensvragen kan een pad
zijn naar zinsgeving en positieve (geestelijke) gezondheid.

Emeritus pastor Tom Brooijmans: En weer is er een
mosterdzaadje geplant. Nu
maar afwachten hoe groot de
boom wordt.

Carola: Dit gesprek vandaag
met jullie voelt als een
cadeautje, dat is voor dit
moment de zin van het leven.

Carine, regisseur eenzaamheid van de gemeente Terneuzen: Ik vond de bijeenkomst zeer waardevol en
inspirerend! Ik hoop op een
breed vervolg.

Dagvoorzitter Theo Snel
bedankt KBO-projectleider
Karin Goes: Het voelt alsof
we allemaal op het bankje bij
Simon Carmiggelt zaten;
enerzijds luisterend, anderzijds plots intens vertellend.
De commissie Mens en Religie
kijkt terug op een zeer gegslaagde middag en gaat vol
inspiratie voort op de ingeslagen weg. Geestelijk verzorger Peter Rouw verwoordt
bij het naar huis gaan het
gevoel van velen:
Bedankt dat ik er mocht zijn!
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Modern, dat ze tegenwoordig van alles aan huis komen bezorgen? Welnee, dat gebeurde vroeger ook.
Maar dan anders. Hierna een aantal voorbeelden:

SRV, de rijdende supermarkt
bracht boodschappen aan huis. De
wagen kwam vooral in dorpen of
woonkernen waar geen supermarkt
(meer) is. In Zeeland was in 2018
nog ëén rijdende winkel actief.

De groentenman
In 1955 kwam de groenteman nog
overal in Nederland langs de deur.

De schillenboer kwam langs de
deur om schillen op te halen.

De petroleumboer bracht de
brandstof voor het petroleumstel om
te koken.

Een voddenman of lorrenboer
kocht oude kleren op voor de
fabricage van papier of poetskatoen.

Melktap
De melkboer, gekleed in smetteloos
witte jas tapt een kan met melk.

IJsp(r)et
De ijscoman met een prachtige
fietskar.

De scharensliep kwam langs de
deur om scharen en messen te
slijpen.

Bezorgbakker
Elke dag kwam de bakker zijn
brood bezorgen.
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Op 13 oktober konden we eindelijk weer eens na 4 jaar onze
palingreis organiseren. Met een volle bus, 52 personen, vertrokken we eerst naar restaurant Polderzicht in St. Jan in Eremo.
We werden hartelijk verwelkomd door de bazin met haar dochter. Er waren 4 verschillende paling menu’s en voor wie niet
graag paling at was er een heerlijke tournedos. Alles werd
geserveerd met frietjes. De paling was heerlijk en met een lekker
glaasje wijn of een ander drankje was het een heerlijk paling
diner.

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

Rond 14.00 uur reden we naar de edelhertenboerderij gelegen bij
de groene gordel op het hinterland van Oostende. Daar werden
we ontvangen door de bazin van de hertenfarm, die ons met veel
passie uitleg gaf over haar boerderij. Wat eerst begonnen was
als hobby is nu een bloeiende hertenkwekerij geworden.
De herten kunnen vrij grazen op de polderweiden. Soms worden
bij nat weer de herten in de stal geplaatst waar de dieren voldoende bevoorraad worden van gras-klaver, bietjes, mais en
krachtvoer. In de kudde zijn verschillende leeftijdsgroepen,
kweekdieren, kalveren, jaarling en tweejarige herten, en de
dekbok Bij mooi weer in het voorjaar en zeker vanaf mei grazen
de dieren op de weide.

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

Alles hebben ze in eigen beheer vanaf het kweken van de hertjes
tot en met de slacht en de verkoop van het hertenvlees.
Daarna hebben we heerlijk geproefd van de hertenpaté en
hertenworst en met een lekker glaasje cava of sinaasappelsap
was dat heerlijk.

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

Het was een hele leuke dag, lekker gegeten, een interessant
bezoek aan de edelhertenboerderij bij Oostende. Iedereen was
tevreden.

Kijk voor het laatste nieuws op de
website van KBO-PCOB
www.kbo-pcob.nl
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