2006 KBO-VLISSINGEN 2021
Voorwoord van onze voorzitter
In 2006 zag onze KBO-Vlissingen het levenslicht. Het nieuw te vormen bestuur had al
zoveel gehoord in de fluistergangen dat een eigen KBO-afdeling in Vlissingen duidelijk
aan een behoefte kon voldoen. Halfweg 2006 belegde men een oprichtingsvergadering, maar dat de opkomst zó groot zou zijn overtrof alle verwachtingen.
Met gepaste trots presenteer ik u bij ons
vijftienjarig bestaan dit unieke Jubileumboek.
Een aantal leden en oud-leden vertellen u in deze
16 pagina’s hun wederwaardigheden zowel uit het
verleden als in het heden. Het wordt dus geen
nostalgische saaie opsomming, maar zij geven u
een mooie kijk over 15 jaar KBO-Vlissingen.
Vanaf de
oprichtingsdatum tot heden is KBO-Vlissingen
goed gegroeid en dankzij talloze vrijwilligers, leden en bestuur is bewezen dat onze vereniging
duidelijk bestaansrecht heeft.
Alle eer aan hen, die meegewerkt hebben tot de
totstandkoming van dit Jubileumboek. Het is
vooral aan hun inventiviteit en creativiteit te danken dat u thans een Jubileumboek hebt waar u
heel veel leesplezier aan zult beleven.
En wat is leuker dan over een aantal jaren dit Jubileumboek ter hand te nemen en glimlachend “de jaren van toen en nu” opnieuw aan u voorbij te laten glijden?”
Ik wens u een feestelijk 15 jaar KBO-Vlissingen toe.
Huub van Kessel, voorzitter

23 mei 2021.
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De oprichting in 2006
Het was in het jaar 2005/2006 en er bestond een landelijke ouderenbond genaamd Unie KBO
met een hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch en in elke provincie een bondskantoor, 12 dus.
Vanuit de provinciale bondskantoren werden er weer plaatselijke bonden opgericht en na de bond
in Middelburg kwam Vlissingen aan de beurt.
De heer Piet Booman woonachtig in Overzande was de persoon die in Vlissingen reclame maakte voor de ouderenbond, mensen benaderde en hier enkele mensen bereid vond om mee te werken aan de oprichting van de KBO bond Vlissingen (en omgeving).
En dat waren: De heer Gerard Leijdekker die wel penningmeester wilde worden
De heer Henk Verhees die de voorzittersfunctie aanging
Mevrouw Marion Cloet werd de secretaresse met daarnaast nog diverse taken
Willemien van Nassau die verschillende activiteiten in gedachten had
Mevrouw Jeanne Cox die zich opgaf om de ledenadministratie bij te houden en daarnaast de bezorging van de Nestor met het afdelingsblad bij de leden.
In de meeste gevallen werd ook de echtgenoot of echtgenote van het bestuurslid automatisch
actief als vrijwilliger, dat gebeurde gewoon.
Iedereen van de club zette zich in om leden te werven en dat gebeurde
via een praatje op straat of in de winkel en af een toe een melding in het
plaatselijke blad. En dat had een verrassend resultaat. Begin 2006 waren
er dus 7 leden, maar in september 2006 waren er al 161 leden en in oktober van dat jaar 170. Juni 2007 stond de teller op 250 en op 31 december
2012 waren er 270 leden, en dat was de hoogste score in het bestaan van
KBO Vlissingen.
Meerdere keren was er - zoals gebruikelijk in een bestuur - bestuurswisseling en schreef de Bond weer andere namen zoals bij de penningmeesters de heer van de Elzen en Buijsrogge en van de Berg om er maar enkele te noemen. En ook de andere bestuursfuncties werden steeds wel
door andere personen aangenomen.
Waardoor was er zo´n explosie in de groei van het aantal leden van onze afdeling Vlissingen?
De reacties die destijds werden opgetekend zijn:
Er was nu een katholieke partij en daar voelden de leden zich prettig bij, en
er werden heel veel activiteiten georganiseerd waar de ouderen in Vlissingen en weidse omgeving graag aan meededen. Er was verbinding, men
maakte kennissen, men had een leuke babbel met elkaar en je kwam nog
eens ergens! En de bestaande leden zullen zeker ook geweldig gepromoot
hebben en alle vrienden en kennissen werden lid van de plaatselijke KBObond Vlissingen.
Want, dankzij alle vrijwilligers binnen de afdeling, ging
men fietsen en wandelen met elkaar, soms een ver uitje met de bus naar een mooie stad of interessant
museum of expositie.
Er werden lezingen en cursussen georganiseerd, een film of bezoek aan een
groot tuincentrum, koffie- of thee partijen op een leuke plaats in eigen stad
en de computercursussen natuurlijk, want dat moesten de ouderen ook onder de knie zien te krijgen.
De jaarvergaderingen werden ook goed bezocht want dan hoorde je weer
eens wat van het bestuur naast de maandelijkse meldingen in de Nieuwsbrief en met een hapje en een drankje waren het altijd heel gezellige bijeenkomsten, tot op heden.
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Maandelijks, samen met de Nieuwsbrief, kregen de leden via de vrijwilligersclub de Nestor, waarin het hoofdbestuur weer leuke ideeën aandroeg, er verschillende rubrieken waren met info of
gesprekken, de aandachtspunten werden uitgelegd waar de bestuurders nu met ministeries e.d.
over in gesprek waren, nieuwe punten voor aandacht werden aangegeven, enquêtes werden gehouden zodat er direct contact met de leden bleef en men hoorde wat de zorgen, wensen, benodigdheden er waren bij de Nederlandse senioren. Belangenbehartiging dus.

In de Nestor van maart 2007 staat een melding van woordvoerder Arno
Heltzel dat er in de 2e Kamer, - ons landsbestuur dus dat behoort op te komen voor alle inwoners - een slechte afspiegeling is, vertegenwoordiging
dus, van jonge inwoners en oude inwoners van Nederland. Ondermaats! Er
zat éen 65-plusser in de 2e Kamer en de personen van 60-64 jaar waren
zwaar ondervertegenwoordigd.

Gelukkig daar was o.m. de KBO en met andere ouderenbonden is duidelijk
gemaakt dat er meer kleur, meer vrouwen, meer variatie in opleidingsniveau en meer oud- en jong vertegenwoordigers in de 2e Kamer nodig waren. En daar hebben we
nou de Ouderenbond KBO voor nodig!
In datzelfde nummer stond in de rubriek "Leden in beeld" meteen al een pagina vol Vlissingen,
een deel van de pioniers/leden uit 2006 te weten Jos van Nassau, Ria Leijdekker, Koos Janssen,
Thea Roovers, Wil Makkelie en Bob Pieters met foto en al in de Nestor en zij lieten opgewekte
geluiden horen over de afdeling KBO-Vlissingen, een Katholieke Bond hoera!, leuke activiteiten,
prettige samenwerking, goede contacten.
En tot op heden ontvangen alle leden het blad via de nooit aflatende groep bezorgers en de
Nieuwsbrief via e-mail of, indien geen internet beschikbaar is, tegelijk met het landelijke blad
KBO/PCOB.
Wat ook aantrekkelijk was om lid van de KBO te worden waren de kortingen die men kreeg via
collectieve verzekeringen en....een hoogtepuntje in de geschiedenis van de KBO een voordelig
abonnement bij de KPN, de prijs die de KBO bestuurders hadden weten te regelen was zelfs lager dan de originele prijs die gewone KPN abonnementen hadden! Knap hé, de KBO was landelijk de eerste organisatie die dit voor elkaar had gekregen.
Geen wonder dat de bewoners van Vlissingen en omgeving graag lid waren en bleven. Tot op
heden is er gemeenschapszin, we zijn er voor elkaar, we doen als vrijwilliger graag mee, dat is
ook te zien tijdens de vergaderingen of bijeenkomsten.
Een groepje, vriendinnen doorgaans, verzorgen de koffie en thee en wat er nog meer aangeboden wordt, zij brengen gezelligheid en zorgen dat alles goed verloopt. En dat is voor hen niets
bijzonders, "dat doe je toch gewoon?"
Op diverse fronten binnen de afdelingen zijn er "stille" vrijwilligers, zo ook de dame die kaarten
verstuurt bij een verjaardag, feest, overlijden of andere gelegenheid. Er wordt een attentie of
bloemetje gezonden waar dat wenselijk is en u gelooft het of niet, dat is nog een hele administratie om het in goede banen te houden, evenals de administratie van de bladen.
Het schrift van Jeanne Cox waarin ze al "15" jaar de mutaties van de namen en adressen bijhoudt voor de bezorging van de Nieuwsbrief en Magazine valt uit elkaar van gebruik en ouderdom......maar zelf is ze nog even enthousiast en naast alle andere taken die ze her en der voor
de gemeenschap uitvoert en klaart, vaak in samenwerking met haar man Victor, heeft ze zelfs
nog tijd om in een clubje te bridgen en in de tuin te werken.
Wat heet oud, niet bij nadenken, gewoon doorgaan en naar je lijf luisteren, dan blijf je erbij!
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Mevrouw van Nassau….over bestuur en activiteiten
Pionieren is op alle fronten een idee of een bepaald doel hebben maar nog niet weten hoe, wat
kom ik tegen, hoe pak ik het aan en wie heeft eenzelfde wens om mogelijk samen op te trekken.
Zoeken, ontdekken en aftasten en voelen en werken!
Zo was het ook in de beginjaren van onze KBO-afdeling Vlissingen en mevrouw van Nassau weet
daar alles nog van en heeft mee-gepionierd.
Haar echtgenoot, de heer Jos van Nassau was gemeentesecretaris in de gemeente Vlissingen en tijdens de eerste jaren van hun huwelijk met een jong
gezin, was hij altijd studerende en werkte zich op tot
drs. Bestuurskunde. Door kennissen werd het echtpaar rond 2006 gevraagd lid te worden van de pas
opgerichte Katholieke Bond voor Ouderen in Vlissingen.
Het echtpaar was al geruime tijd lid van de plaatselijke PCOB maar stapte over naar de KBO en volgens
zeggen van Jos van Nassau trof hij daar de
"nestgeur" aan die bij hen paste, een katholieke geur
dus en die is bij hen blijven hangen want zij waren beiden zeer actief betrokken.
Jos kreeg meteen de taak van voorzitter en dat was hem - gezien zijn titel - wel toevertrouwd. De
heer Freericks werd de secretaris.
Maar, zoals al elders in dit boekje wordt verwoord, lid en actief zijn werd niet alleen de man of
vrouw. Meestal werd er samen gewerkt en gedacht en naast het voorzitterschap van haar man
werd mevrouw van Nassau actief in het organiseren van activiteiten voor alle leden. Mevrouw van
Nassau had een heel goede band met mevrouw Thea Roovers die samen met haar man ook lid
van de afdeling waren geworden. "omdat wij katholiek zijn is de KBO een vanzelfsprekende keuze" was de heldere mening van echtpaar Roovers.
Door de functie van de heer van Nassau binnen het gemeentebestuur van Vlissingen waren er
veel feestelijke of anderszins gelegenheden, ontmoetingen, reisjes e.d. in het kader van besturen
waar de dames van de bestuursleden ook zeer welkom waren en samen met haar man heeft mevrouw veel officiële gelegenheden en bijeenkomsten en steden in binnen- en buitenland bezocht.
Hun jonge kinderen werden daardoor al heel snel zelfstandig en zorgzaam voor elkaar doordat de
ouders even op stap gingen en hun kwaliteit van zelfredzaamheid werd opgebouwd.
Tijdens die ontmoetingen had mevrouw van Nassau altijd de gelegenheid om met veel diverse
personen een gesprekje te voeren, diverse personen, meestal vertegenwoordigers van bedrijven,
stichtingen, organisaties, bewegingen, of wat er dan ook maar aanwezig was.
Dat gaf haar het idee, mogelijkheid en aanpak om de mensen te vragen eens een lezing te komen geven op de bijeenkomsten van KBO-Vlissingen en daar werd doorgaans spontaan op gereageerd. En zo werden de koffie ochtenden of andere bijeenkomsten gratis opgevrolijkt door informatie over een bedrijf, het hoe en wat van de brandweer, politie, zwembond, bibliotheek etc.
Ook zeer reislustige mensen werden uitgenodigd en zij maakten onze leden nieuwsgierig over de
door hen bezochte landen en steden en tijdens de gratis rondleidingen bij bedrijven mochten de
leden kennis nemen van de oorsprong en bewerking en aanlevering van de bij hen bekende producten die mogelijk bij hen in huis op tafel stonden.
Informatieve, praktische, leerzame, originele en gezellige lezingen en uitjes waardoor het ledenaantal groeide of in ieder geval niet terugliep.
Maar, onze en vele andere clubs - bonden - verenigingen, bestaan en werken grotendeels door
de inzet en actie en inbreng van vrijwilligers, actieve leden en ook de noodzakelijke bestuursfuncties werden en worden vrijwillig - vaak gevraagd - door iemand opgepakt. Bij de start in 2006 verliep dat gelukkig allemaal goed en met adviseur Piet Booman aan de hand was er tussen de bestuursleden een goede harmonie en samenwerking en ieder had zijn inbreng en werd gehoord.
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Zoals dat in bestuurszaken gewoon is, is er na een paar jaar een verkiezing, aftreden of nog een
vastgelegde periode doorgaan en men is dan altijd weer heel blij dat er een openvallende plaats
binnen het bestuur door een nieuwe man of vrouw wordt opgepakt en er samen weer kan worden
door bestuurd. Niet alle bestuurders zijn hetzelfde en inzichten konden verschillen. Maar meestal
kwam men toch wel uit bij een bekwame bestuurder.
In 2019 overleed Jos en zijn vrouw blikt nog met liefde terug op de tijd van toen.
Mevrouw van Nassau, nu 83 jaar, is nog volop actief en
heeft nog een heel wensenpakket en leuke voorstellen binnen het organiseren van activiteiten door onze KBOafdeling. Ze is nog vol van alles wat er de afgelopen jaren
werd geboden en vindt het momenteel maar een saaie
boel, ook natuurlijk door de corona problemen en beperkingen daaromheen.
Destijds heeft zij zelf een kleinschalige leesgroep opgericht
en geleid met 7 belangstellende leden waarvan de samenkomsten in haar eigen huiskamer plaatsvonden. Gezellig,
ontspannend!
Dat was een leuke bezigheid en de geïnteresseerde lezers staken daar heel veel van op.
Zoiets zou ze nu ook nog wel willen aanbieden en ook bij haar aan huis laten plaatsvinden.
Verder lijkt het haar leuk om meer film-, museum-, concert- of theaterbezoek te organiseren.
Aantrekkelijke lezingen blijven voor ieder interessant. De inhoud van een lezing kan betreffen filosofie, politiek, gemeente, politie, kunst, muziek, katholieke Bijbelstudies etc. etc.
Maar de grootste wens en voorstel van haar is het vervoer voor de leden/geïnteresseerden die
willen deelnemen aan een activiteit maar het lichamelijk moeilijk hebben. Het is makkelijk gezegd
"dan regel je toch gewoon een taxi", maar in de praktijk valt dat tegen.
Ruim van tevoren bestellen - op de plaats van bestemming worden afgezet - genieten - bedenken
hoe laat de taxi weer besteld moet worden om naar huis te gaan en dan ook nog bestellen zenuwachtig - heb ik het goed gedaan - wachten - zien rustig te blijven zitten - en soms, na een
lange rit moe thuiskomen.
Dit heet afhankelijk zijn wat een ouder lid niet gewend is. VRAGEN IS NIET PRETTIG hoe goed
en liefdevol de vrijwilligers het ook doen.
Mevrouw van Nassau heeft de wens dat bij een aangeboden activiteit, dan ook het “vervoer” geregeld zou kunnen worden. Het vervoer moet net zo normaal zijn als het aangeboden kopje koffie
tijdens het bezoek aan de lezing of film of het theater.
Dan worden de activiteiten mogelijk door meer leden bezocht wat uiteindelijk de bedoeling van
alles is. Bij deze vraagt ze aan het bestuur om “vervoer” mee te nemen als agendapunt.
De ledenwerving is ook een belangrijk ding voor deze krachtige en spontane mevrouw van Nassau.
De KBO-PCOB blijft een zeer belangrijk instituut, werkt speciaal voor ouderen, maar moet dan
ook begrepen en ondersteund worden door ouderen, ook door jonge ouderen van nu. Het lid worden van een bond die voor de huidige belangen opkomt welke belangen nog jaren kunnen
doorwerken en de oplossing ook, kan een tegenprestatie zijn voor al het werk wat de ouderenbonden in de landelijke belangenbehartiging nu in praktijk brengen.
Mevrouw van Nassau is ook nu nog op haar
leeftijd van 83 jaar zeer geïnteresseerd in
kunst, cultuur, lezen en het leven en beleven. En is heel gelukkig met veel informatie over het wel
en wee van onze "15"-jarige KBO-afdeling Vlissingen!
5

Over Activiteiten en Vrijwilligers
Het ledenbestand van onze KBO-afdeling Vlissingen bestaat uit dames en heren met elk een eigen achtergrond.
Zij zijn geboren en opgegroeid in Vlissingen en omgeving, of verhuisden naar Vlissingen en omgeving vanuit alle hoeken van Nederland omdat in Zeeland werk was op velerlei gebied en er ook
een woning beschikbaar was, zelfs eentje voor het uitkiezen!
Anderen vestigden zich vanwege het rustige leven nabij water en polders, door opleiding
(zeevaartschool!) of echtgenoot of echtgenote.
Onder hen is ook het echtpaar Herbers, waarvan de man jammer genoeg in 2017 is overleden.
Ina Herbers (meisjesnaam Schoenmakers) is geboren en opgegroeid in Vlissingen in het huis tegenover de St. Jacobskerk, dat bekendheid kreeg door de film Slag om de Schelde.
Zij trouwde met een zeeman (zoals destijds
zoveel Vlissingse meisjes). Ze was aanvankelijk lerares Nederlands, later juriste. Ze is altijd
werkzaam gebleven in het onderwijs.
Rob Herbers was scheepswerktuigkundige,
een man van techniek. Hij was ook geïnteresseerd in bouwen (zijn vader was architect). Na
de lange zeereizen werkte hij in zijn verlof
graag aan zijn eigen casco opgeleverde woning in Dishoek, waar het echtpaar uiteindelijk
terecht kwam omdat Ina als kind het de
mooiste plek van Walcheren vond (daar waren
bomen, de rest van het eiland was door de inundatie aan het einde van de oorlog woest en
kaal).
Zij kenden natuurlijk diverse mensen uit de omgeving, onder wie het echtpaar Van Nassau. Dit
echtpaar was al vanaf de start van de KBO-afdeling Vlissingen lid en aangezien het echtpaar
Herbers een beetje uitgekeken was op de vereniging waarvan Rob lid was geworden toen hij ‘de
kat op het anker had gezet’ (gestopt was met varen), besloten ze op advies van echtpaar Van
Nassau lid te worden van de KBO-afdeling Vlissingen, alwaar zij zich ook meteen thuis voelden.
Een katholieke organisatie, ontspannen, gezellig, druk met activiteiten en een goede samenwerking met gevoel voor elkaar.
Het echtpaar was een leuke aanwinst voor de bond, want naast de activiteiten en functies die het
echtpaar Van Nassau als vrijwilliger al op zich hadden genomen kon het echtpaar Herbers, inmiddels beiden gepensioneerd en de zoon de deur uit, zich geheel bezighouden met hobby’s en specialiteiten. Het KBO was een van die hobby’s. Voor Ina lagen die op het gebied van literatuur en
geschiedenis, uit te dragen door het geven van lezingen en presentaties aan belangstellenden,
zoals ze in haar arbeidzame leven had gedaan aan leerlingen.
Een aantal leden van onze afdeling zullen haar zeker kennen, want tijdens de koffiebijeenkomsten was zij meestal wel aanwezig, evenals op de algemene ledenvergaderingen. Zo gaf ze een
paar presentaties (en heeft er eigenlijk alweer een op de rol staan over Schaepman en de negentiende eeuw; Schaepman is volgens haar de Marten Luther King van de toen nog altijd achtergestelde Nederlandse katholieken).
Want met haar bekwaamheid als lerares en haar grote interesse in historie, recent en lang geleden, heeft zij een enorme schat aan kennis en achtergronden van gebeurtenissen, zoals rampen,
gebouwen, personen, stadsontwikkeling, wetten, wijzigingen en meer van met name de stad Vlissingen en omgeving.
Ze blijft een echte lerares met veel kennis en weet dat op een vriendelijke, rustige, ontspannen
manier door te geven aan elke geïnteresseerde luisteraar.
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Zo weet zij elke poort, steeg, straat, gebouw,
sluis, kade, dijk, monument, waterloop, organisatie, oorsprong, reden of persoon en meer, feilloos te benoemen met het hoe en wat en waarom.
Kortom, zij is een historica op dit gebied en wil
die kennis ook graag delen met anderen die al
geïnteresseerd zijn of waarvan zij denkt dat ze
het nog kunnen worden.
Tijdens een koffie bijeenkomst van de KBOafdeling Vlissingen heeft zij deze lezing gehouden, gevolgd door de stadswandeling, waardoor
de beelden en teksten van het scherm in het
echt kunnen worden bekeken en toegelicht.
I
Iedereen is dan verrast en geboeid en constateert dat men al wandelend of fietsend of anderszins
door de stad en omgeving veel tot dan toe niet heeft gezien, zoals details, vormen, versieringen
en opsmuk. Die zijn doorgaans hoog aangebracht en men is gericht op alles op ooghoogte, dicht
bij de straat of stoep. Men doet zo dus een ware ontdekking!
De andere lezing die zij heeft gepresenteerd tijdens een koffiemiddag gaat over ons Nederlandse
Volkslied, "het Wilhelmus" wat rond 1570 in opdracht van Willem van Oranje door zijn raadgever
werd geschreven, aan het begin van de 80-jarige oorlog.
Zij is nog steeds een enthousiast lid van onze KBO-afdeling en waar mogelijk zet zij zich in als
vrijwilliger.
En dat is de welbekende sfeer binnen onze club, samen dingen doen, interesse, aandacht, bijspringen waar nodig, gezelligheid brengen en er zijn voor elkaar en met elkaar en dat al 15 jaar
lang!

Ons lid........Corry de Jong
Onder het kopje "wie of wat is/was belangrijk voor de KBO" staat
ook de naam van Corry de Jong.
Corry de Jong is belangrijk voor onze KBO afdeling. Zij heeft zich
jarenlang ingezet voor de afdeling. Zo is ze vele jaren secretaris
geweest, heeft ook in deze functie de nieuwsbrieven verzorgd. Een
aantal jaren geleden heeft zij voor alle activiteiten een lintje gekregen.
Tevens is zij nu al een aantal jaren contactpersoon binnen KBOVlissingen. Was mede organisator voor de wandeltochten, wat zij
met verve deed. Tijdens een van die wandelingen is de KBO leesclub onder leiding van Marja Dobbelaer opgericht die nu alweer
ruim 7 jaar bestaat. Corry heeft alle werkzaamheden erg nauwgezet uitgevoerd. Samenwerking
met andere bestuursleden vond zij een eerste vereiste. Het is niet dat Corry alleen voor de KBO
werkzaam was, maar ook was zij jaren secretaris voor de bridgeclub. Enkele jaren geleden verhuisde zij van een grote woning met een zeer bewerkelijke tuin naar een prachtig appartement.
Van de activiteiten, die Ria Borgs [die begin dit jaar overleed] en Marianne Vermeulen verzorgden, maakte zij regelmatig gebruik.
Nu doet Corry het rustig aan en herstelt zij van een eerder opgelopen corona besmetting. Wij hopen dat we haar nog lang als lid mogen ontmoeten.
7

Het secretariaat en secretaris-zijn van KBO-Vlissingen
Elke 4 jaar is er binnen ons bestuur wel een wisseling van leden en ook anderszins verandert de
bezetting in de loop van de jaren. Zo ook in 2020; het echtpaar van Hoeckel verhuisde naar Brabant en er kwam een plaats vrij voor het secretariaat en voor het redactiewerk.
Ik was einde 2019 lid geworden van de KBO Bond en mij werd
einde 2020 gevraagd het secretariaat of de redactie van de
Nieuwsbrief over te nemen. Met beide onderwerpen had ik me
nog nooit beziggehouden, maar ja, proberen kan altijd met wat
hulp op de achtergrond en het werd het secretariaat.
Gelukkig wilde Berend-Jan van Hoeckel op afstand het redactiewerk nog wel even blijven doen, totdat iemand anders zich
zou aanbieden.
Door de corona-beperkingen die iedereen treft is het een stil
afdelingsjaar geweest, weinig vast te leggen of te archiveren en
op afstand het contact onderhouden.
Maar, waar mogelijk probeert het bestuur toch aandacht te
hebben voor de leden door het maandelijks uitbrengen van de
Nieuwsbrief, de kerstverrassing, aandacht bij ziekte of anderszins en het toezenden van een felicitatiekaart bij verjaardag of
festiviteit.
Ook een stadswandeling met uitleg is mogelijk, de wandelclub, de leesgroep, er is tussendoor
nog een koffie-bijeenkomst geweest toen het mogelijk was, alles corona-proef, dat wel.
De landelijke KBO-PCOB Bond stuurt ook maandelijks haar mooie, informatieve blad toe en digitaal is er via het hoofdbestuur nog veel mee te maken en aan mee te werken.
Regelmatig zijn er digitaal onderzoeken onder ons ouderen en ik vind het heel belangrijk om
daaraan mee te doen, want zo krijgt men landelijk een goede indruk waar de wensen, problemen,
tekorten van de ouderen liggen en waaraan gewerkt moet worden. Ook KBO Zeeland houdt ons
maandelijks op de hoogte van allerlei artikelen en vraagstukken.
Elke gepensioneerde zou - naar mijn mening - ook lid moeten worden van de ouderenbond, dit verstevigt de achterban en
je laat zien dat je blij bent met alle onderhandelingen en besprekingen, die er met
ministeries en instellingen worden gevoerd.
Binnen onze afdeling blijven we positief
en geleidelijk aan zal er zeker weer wat
mogelijk zijn en daar zal het bestuur en
zeker ook de vrijwilligers die de activiteiten verzorgen, aan werken.
Nu is het even zaak dat we gezond blijven en dat wens ik u allen toe.
Joke Anthonisse, secretariaat KBO Vlissingen
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Catering………een kunst apart
Hoeveel aanmeldingen zijn er? Zo, dat is een lekkere grote club! Gezellig, doe jij de koffie- en
theekopjes, lepeltjes, glazen voor water, melk voor de koffie, dan doe ik de suiker en wat een
heerlijke, leuke koekjes vandaag! Ja, en dan nog de glazen voor een wijntje of zo, de hapjes maken we dan wel tussendoor, dat heeft de tijd nog wel even.
Om 14 uur start de bijeenkomst, nou,
dan hebben we nog lekker wat tijd om
de tafels goed neer te zetten, de stoelen te rangschikken en we moeten de
microfoon ook nog aansluiten, heel belangrijk! Nou, het wordt vast wel een
gezellige middag, denk je ook niet?
Dan de koffiepotten en theepotten vullen, dan nog even de entree controleren en dan kan het wat ons betreft
gaan gebeuren hè? Ik ben benieuwd
wie er allemaal zullen zijn, lekker even
babbelen met alle bekenden.
Ja, zo gaat dat nu al jaren, vrijwilligers die deze taak op zich nemen om de bijeenkomsten en vergaderingen gezellig te maken met een drankje en een hapje en de leden in de gaten te houden
die mogelijk wat slecht ter been zijn en een hulpje nodig hebben.
Ook deze vrijwilligers vinden het doodnormaal dat zij al jaren in afwisseling van groepjes dit werk
doen en wanneer de bijeenkomst is afgelopen zorgen zij ook nog dat alles weer schoon en opgepoetst in de kasten komt in afwachting van de volgende groep en de zaal weer in die staat is zoals zij het bij binnenkomst aantroffen.
En zegt u nou zelf, lidmaatschap van de KBO-Vlissingen, een heel jaar mogen genieten van leuke activiteiten, gezellige grote of intieme koffie- en thee uurtjes, een film, samen fietsen of wandelen, maandelijks het KBO/PCOB blad en de Nieuwsbrief, collectiviteitskortingen, en zo veel meer
en dat allemaal voor € 22,00 in het jaar, waarvan 15 euro wordt afgedragen aan het hoofdbestuur
in Nieuwegein en KBO Zeeland. Daar word je toch lid van na dit alles gelezen te hebben?
Vanuit het hoofdbestuur en KBO
Zeeland worden ook allerlei activiteiten bedacht en aangeboden
voor alle afdelingen.
Enquêtes, belangrijke mededelingen, nieuwe initiatieven in de belangenbehartiging van ons senioren.
Het is dus niet alleen de gezelligheid en "er voor elkaar zijn” in de
afdeling wat KBO-Vlissingen ons
te bieden heeft, het gaat veel verder en dat moet vooral ook goed
in de gaten worden gehouden!
Dames en heren van de catering, hartelijk dank voor al het werk, kopjes koffie, thee, drankjes en
hapjes!
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KBO…..een feestgids
Via een lid van de tennisclub, dat was de heer
Leijdekker, werd Ben Freericks gevraagd voor de
functie van secretaris in het bestuur van de
plaatselijke KBO bond. Hij en zijn vrouw werden
lid van de bond wat zij heel prettig vonden, een
katholieke bond met veel activiteit en leden en
ook mevrouw Freericks voelde zich daar al heel
snel thuis met al die nieuwe kennissen.
De afdeling kreeg er dus weer twee leden bij én
een secretaris, en dat was prettig. De afdeling
was pas opgericht en helemaal nieuw dus er
moest veel worden opgezet. De heer Freericks
had er aardig wat werk aan en voor hem was het
ook allemaal nieuwe koek.
Vergaderingen, nieuwe leden verwelkomen, verslagen maken, notulen, uitnodigingen verzorgen,
binding houden met de leden en nog steeds leden werven.
Gelukkig hadden zij een flinke steun aan de heer Piet Booman van het Provinciaal bestuur, die
adviseerde, sprong bij en waar nodig was hij aanwezig.
De heer Cox, was lid van het plaatselijk kerkbestuur en hij organiseerde mogelijkheden om ter
plaatse de nieuwe Katholieke ouderenbond te promoten en kenbaar te maken bij de parochianen.
Dat werkte uitstekend, het ledental schoot als een pijl de hoogte in en iedereen was enthousiast
en heel blij met onze thans "15" jarige Katholieke Bond voor Ouderen.
Iedereen deed graag mee aan de vele activiteiten die door het bestuur werden aangedragen en
middels vele vrijwilligers mogelijk werden gemaakt. Via een contact van de heer Leijdekker
werd er een excursie georganiseerd naar Kloosterboer, een begrip in de Vlissingse haven. Het
bedrijf heeft grote opslagruimtes voor importgoederen met name vers fruit. Vele KBO-leden hebben de excursie meegemaakt. Ook het bezoek
aan de grootkeuken van Zorgstroom te Middelburg was een succes. Wij kregen ook een maaltijd aangeboden.
Door het zeer actieve echtpaar van Nassau en de door hen bekende contacten werden er veel
lezingen en cursussen gebracht. Kortom, er was heel veel te doen en te beleven binnen de bond
en de oprichting van de Katholiek Bond voor Ouderen was een schot in de roos voor deze geloofsgenoten.
Er waren ook vaak etentjes die weliswaar wel door de leden zelf werden betaald, maar wel door de KBO werden
geregeld en besproken. De contacten van het bestuur en
de uitbaters, resulteerden dan wel weer door het gratis
aanbieden van een toetje of een drankje en zo kon er veel.
Eén keer werd de secretaris na het eten op de vingers getikt: er was door hem geen ruimte aangeboden om vooraf
aan de maaltijd een gebed uit te spreken en dat werd hem
wel kwalijk genomen. In menig katholiek gezin was dit heel
gebruikelijk dus zeker ook binnen een Katholieke Bond
waar iedereen zo trots en blij mee was.
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De jaarvergaderingen of tussentijdse bijeenkomsten waar de leden voor waren uitgenodigd, bestonden doorgaans uit een zakelijk, bestuurlijk halfuurtje waarin de verslagen, gebeurtenissen,
verkiezingen werden doorgesproken en de kascommissie werd gehoord. Activiteiten voor het
nieuwe jaar werden aangekondigd, eventuele voorstellen en regels werden uitgesproken en de
leden kregen de kans om hun woordje te doen of vragen te stellen.
Daarna werd de vergadering opgeluisterd door koffie met wat lekkers en werd de spreker van de
avond of middag voorgesteld en aangekondigd door mevrouw van Nassau die hem/haar had uitgenodigd.
Het altijd actieve lid, mevrouw Ria Borgs, helaas overleden op 1 januari 2021, knoopte eens contacten aan met
de in Oost-Souburg bestaande PCOB, u allen wel bekend. Dat resulteerde onder andere tot een gezamenlijke
busreis. Ja, leden van twee verschillende bonden in één
bus, op weg naar Den Bosch.
Leden PCOB en leden KBO een dagje samen op stap
wat in zeer goede en gezellige harmonie werd doorgemaakt en
ontvangen.
De bus
was geheel
vol en
iedereen
vond het
een geslaagde dag.
Later werd de afdeling PCOB opgeheven maar de
kas was nog niet geheel leeg.
Het bestuur van de KBO-Vlissingen werd uitgenodigd en de laatste centen uit de kas werden met een heel gezellige borrel met het bestuur van
onze KBO-afdeling op gemaakt. Een geweldig leuk idee om zo afscheid van elkaar te nemen
nietwaar?
De heer Ben Freericks was vanaf 2008 tot 2012 secretaris van de KBO-Vlissingen en is dus goed
ingeburgerd in het gehele reilen en zeilen van onze afdeling.
Tot op heden zijn de heer en mevrouw Freericks nog lid, volgen via de Nieuwsbrief en het maandelijks mooi verzorgde blad van de KBO-PCOB landelijk, alle doen en laten van de bond.
De heer Verhees was de oprichter van KBO-Vlissingen.
Het echtpaar weet nog veel te vertellen over de achterliggende "15" jaren van onze afdeling Vlissingen en draagt dat ook graag uit ter opluistering van dit Jubileumboek.
Op vraag 1 betreffende deze viering werd
door het echtpaar rijkelijk bijgedragen en
daar zijn we als afdeling heel erg blij mee,
veel en leuke informatie.
Maar vraag 2, de boekenlegger, "o nee, dat
is aan ons niet besteed, geen inspiratie of
handigheid. In dit soort zaken hoeft men
van ons echt niets te verwachten", maar het
is maar een vraag en een mens heeft niet
alles in zich. De een heeft dit en de ander
heeft weer een andere kennis, interesse of vaardigheden. In een samenleving vullen we elk de
ander aan en samen komen we tot iets.
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Aan het woord…..ons bestuurslid Jenny Mols
Er is mij gevraagd of ik als bestuurslid een stukje wilde schrijven voor ons Jubileumboek.
Omdat ik nog niet zolang lid ben en ook pas kort in het bestuur zit heb ik nog niet zoveel aan
activiteiten mee gedaan.
Ik had het graag anders gewild, maar net zoals bij iedereen is corona de grote spelbreker.
Bij “activiteiten” denk ik:
- aan de activiteiten die we met de KBO al mochten doen, zoals met Ria Borgs en Marianne naar
het indrukwekkende Markiezaat onder andere in Bergen Op Zoom.
- of de Museum-Plusbus naar Rotterdam en dichter bij huis De Zeetuin in Buttinge. Dat waren
ook erg leuke en leerzame uitstapjes.
- Ook zing ik graag in een koor (o.a. De Zilvermeeuwen) en heb ik ook optredens gedaan met de
kerstdagen als Het Dickenskoor.
- Cabaret was ook wat ik graag deed zoals verkleed als baby, Tiroler meisje, verkleed als
matroos. Dat vond ik allemaal leuk.
- Tuinieren doe ik met grote liefde, zeker nu het lente wordt.
- Vakantie (na corona) houden is ook een favoriet van mij. Nieuwe dingen ontdekken.
Maar ik heb mijn vaccinaties al gehad en volgens mij ook vele leden. Hoopvol kijk ik net zoals u
naar de dag dat we weer activiteiten kunnen opstarten. Ook zit er dit jaar onze 15-jarige
Jubileumviering nog wel in. Of een leuke filmmiddag
in CineCity. Of de gezellige koffiebijeenkomst.
Afgelopen Kerstmis heb ik meegeholpen om de KBObanketstaven bij de leden rond te brengen, waarbij ik
met veel leden dus persoonlijk kon kennismaken.
Jammer dat ik toen niet zoveel tijd had voor een uitgebreid praatje, maar mogelijk zie ik u dan op onze
eerstvolgende jaarvergadering.
Ik wens u alle goeds.

Jenny Mols

Oranje Zon

PICCARD (10 maart 2010)

O pad met de Vlissingense KBO
R egelrecht naar Walch’rens top
A ls David ons gids zo
N aar vroeger waterwingebied
J a, zelfs herten werden bespied
E n wandeling met glibbering
Z orgde ook voor enige bibbering
O ntdekt, opnieuw dit fraai gebied
N a anderhalf uur lopen, in Vrouwenpolder
even “De Pelgrim” binnengelopen

K euzebuffet, veertig man…..
B ijeengekomen, daar dan
O m een heerlijk buffet
M et wel tien keuzes te bekomen
E n een tongstrelend fenomeen
N u een drietal uren bijeen
U , wij allen, ook ons buikje heerlijk dik
Met dank aan: Jeanne Cox
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Aan het woord……Huub van Kessel
Het was de najaarsvergadering van september 2013 toen mijn echtgenote en ik voor de eerste
keer aan deze activiteit van de KBO deelnamen. Tijdens deze vergadering met de heer Jos van
Nassau, als voorzitter, werd gevraagd naar leden die zich wilden opgeven voor een bestuursfunctie. Ook toen was er al een probleem om leden te vinden voor bestuursfuncties. Omdat ik toch al
de nodige ervaring met bestuursfuncties tijdens mijn werkzaam leven had, meldde ik mij bij Jos.
Ik heb me eerst goed georiënteerd wat de KBO was en wat ze te bieden hadden. Ik zou in eerste
instantie de tweede penningmeester worden omdat de heer van de Bergh toen de eerste penningmeester was. Dit veranderde toen na een paar jaar de heer van de Bergh ernstig ziek werd
en na een periode van ziekbed was overleden. Dus stond ik er op dat moment alleen voor met
betrekking tot de financiën. Gelukkig waren er
geen tekorten en had de heer van de Bergh tot
het laatste moment alles goed gedocumenteerd
en er was slechts enige weken achterstand ontstaan.
Dus vanaf dat moment was ik de eerste penningmeester. De heer Rob Herbers zou dan
tweede penningmeester worden en hij heeft me
een aantal keren goed vervangen tijdens mijn vakanties. Echter, zoals u ook al kunt lezen uit het
verslag van mevrouw Herbers-Schoenmakers, werd ook Rob na enige tijd ernstig ziek en overleed toch vrij onverwachts.
Toen ook de toenmalige voorzitster uit Vlissingen vertrok was er
niemand die deze functie wilde overnemen. Dus, toen was het aan mij
om de KBO niet te laten ”klappen”. Zodoende ben ik nu voorzitter, penningmeester en doe de ledenadministratie erbij. Samen met Joke,
Barbera, Jenny en Berend-Jan proberen wij zo goed als mogelijk iedere
maand een mooie Nieuwsbrief te verzorgen en diverse activiteiten te
organiseren voor onze leden.
Nu iets over mijzelf: ik ben getrouwd met Mariet, heb drie kinderen en
zes kleinkinderen. In mijn werkzaam leven heb ik vele functies bekleed
en de nodige opleidingen gedaan. Ben begonnen in de Psychiatrische
verpleging in Venray, daarna in Vlissingen, Bethesda ziekenhuis de
A-opleiding en de coronair care (hartbewaking) gedaan. Vervolgens ben
ik naar het bedrijfsleven overgestapt en begon ik als bedrijfsverpleegkundige binnen Pechiney
Nederland NV, een toen bekende aluminiumfabriek. Na een aantal jaren ben ik begonnen als
bedrijfsmaatschappelijk werker, na de nodige opleidingen te hebben gevolgd. Deze functie heb ik
acht jaar uitgeoefend. Daarna vroeg de directie mij of ik Hoofd personeelszaken wilde worden.
Deze functie heb ik ook zes jaar gedaan om daarna hoofd managementorganisatie te worden
binnen dit bedrijf. Mijn laatste functie alvorens ik met de VUT mocht was kwaliteits/gezondheidszorg. Veertien dagen nadat ik met de VUT was ging het bedrijf failliet. Het bedrijf was de laatste
jaren overgenomen door een Amerikaanse investeerder, die achteraf gezien, het bedrijf heeft
leeg getrokken. Ik was dus net op tijd weg.
Mijn hobby’s zijn biljarten, fietsen en op vakantie gaan,
liefst naar Indonesië en Gambia. Hier hebben wij enige
projecten ter ondersteuning van de mensen daar die in
diepe armoede leven.
Tevens rij ik in de zomermaanden een of twee dagen
per week de Zonnetrein in Vlissingen, een toeristische
attractie in Vlissingen. Tijdens de maanden maart en
april verzorg ik belastingaanvragen voor KBO leden met een laag inkomen en die het niet zelf
kunnen verzorgen. En dan natuurlijk de KBO wat ik nog steeds met plezier doe.
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Aan het woord…….Barbara Bliek
Ik ben op bezoek in Koudekerke bij ons bestuurslid Barbara Bliek die op meerdere fronten in onze gemeenschap actief is.
Dankzij haar werk voor de kerk werd zij ook lid van de
KBO-Vlissingen in 2010. Zij is erg blij met alle KBOVlissingen activiteiten welke zij in de afgelopen jaren
heeft meebeleefd, o.a. de uitstapjes en de wandelingen
in de natuurgebieden en samen koffiedrinken.
Bovendien houdt zij van bloemen schikken, ruimtes decoreren, reizen, steden bezoeken, kerken en oude kastelen bekijken, nieuwe mensen leren kennen, andere
culturen ontdekken en luisteren naar verschillende soorten muziek.
Toen Barbara afgelopen 2018 hoorde dat het bestuur van de KBO-Vlissingen dringend behoefte
had aan versterking heeft zij volmondig spontaan "ja" gezegd. Als bestuurslid van de KBOVlissingen wil zij graag iets meer doen voor onze gemeenschap, maar jammer genoeg - door de
corona beperkingen - kan er nu niet veel voor de leden georganiseerd worden.
Maar, ondanks de corona, heeft Barbara een hele administratie voor het toezenden van felicitaties aan 70-75-80-85-90 en 95-jarigen en de laatste 2 groepen worden door haar bezocht met
een bloemetje en gesprekje, dat kan gelukkig wel door haar worden gedaan.
En dat Barbara een absoluut sociaal en bijzonder iemand is,
maakte ik persoonlijk mee.
Om diverse redenen moest ik verscheidene keren in Zorgcentrum Ter Reede zijn. Dit zorgcentrum heeft verschillende
afdelingen voor bejaarde mensen, mensen met dementie of
bewoners die door hun handicaps zich niet meer zonder hulp
kunnen staande houden. Ter Reede heeft een heel groot
Atrium en een eigen Brasserie. Hierin staan gezellige zitjes
overal verspreid. Er is ook een groot podium waar door het
recreatieteam van alles wordt georganiseerd. Toneelstukjes,
muziekuitvoeringen, presentaties en kooruitvoeringen. En
met kerst een enorme boom. U vraagt zich af “wat heeft dat
met onze Barbara te maken?” Héél véél, want als er wat te
doen is, dan is onze Barbara er ook. En dan zit ze geen moment op haar stoeltje hoor. Nee, voortdurend zie je ze met
bewoners een praatje maken. Ze begroet iedereen enthousiast. Ze slaat een troostende arm om iemand heen, die even
niet zijn/haar dag heeft. Vraagt belangstellend. Haalt een kop
koffie of thee voor iemand en…….neemt soms wat eigengebakken “lekkers” mee. Kijk, dat is Barbara ten voeten uit. Een innemender mens kun je niet bedenken.
Zij heeft ook een eigen bezorgwijk voor het brengen van "de Nestor" en het afdelingsblad en waar
nodig is zij altijd beschikbaar voor andere activiteiten. Een zeer actief bestuurslid dus!
Zij vindt het ook jammer dat er nu zoveel activiteiten noodgedwongen stilliggen want zij was altijd
graag van de partij en deed zo mogelijk, overal wel aan mee.
Barbara is een hele gezellige, geïnteresseerde en behulpzaam bestuurslid en wij hopen haar nog
lange tijd te behouden.
14

KBO-lid worden? Hoe kom je daarbij!
Toen mijn vrouw en ik in 2003 op Walcheren gingen wonen was het even afkijken hoe e.e.a.
werkt. Nadat we na een tijdje onze draai gevonden hadden leek het mij goed om een van mijn
hobby’s op te pakken en zo belandde ik bij Tennisclub De Schelde in Vlissingen. Het was wel
vreemd tennissen met vaak een afzwaaier door de altijd aanwezige wind. Een van mijn maatjes
maakte gewag over een ouderenbond, maar dat wierp ik ver van mijn bed. Hij bleef echter aandringen totdat hij ernstig ziek werd en overleed. Toch bleef zijn vraag mij bij, totdat mijn vrouw en
ik ergens in een krantje iets lazen over een busreisje dat door een ouderenbond georganiseerd
werd. Dat leek ons een goed idee. Na wat informatie besloten wij dan maar lid te worden om, zo
mogelijk, ook aan mogelijke andere activiteiten te gaan deelnemen.
Een Nieuwsjaarsreceptie, een vergadering, wat culturele lezingen, een boekenclubje, een cursus …….alles
kwam wel voorbij. Het beviel ons goed, vooral de busreisjes, die wij ook bij andere ouderenbonden meemaakten. We waren lid in Middelburg, in Oost-Souburg
en als laatste bij KBO-Vlissingen. Vooral mijn vrouw
was goed thuis in het uitpluizen van allerlei leuke zaken
en zelf hobbelde ik gezellig mee.
Op een gegeven moment kreeg Rian contact met Corry
de Jong, die haar vroeg of ze het secretariaatswerk en
de Nieuwsbrief van haar zou kunnen overnemen. Daarvoor maakte ze een afspraak bij Corry thuis, die haar
uitgebreid voor deed hoe je met knippen-vouwen-plakken een Nieuwsbrief in elkaar moest zetten.
Gelukkig heb ik veel ervaring in clubbladen maken en nam ik de Nieuwsbrief van haar over terwijl
Rian zich als secretaris van KBO-Vlissingen inmiddels had ingewerkt.
Er komen dan veel zaken op je af. Onder andere werd ze ook zijdelings betrokken bij de KBOVlissingen-activiteiten vanwege de zieke Ria Borgs.
Ja, en toen kwam corona. In het begin hielden we nog wel een paar bestuursvergaderingen,
maar het werd stil bij KBO-Vlissingen.
Maar zo zie je wat een luchtige opmerking in 2004 van een tennismaatje allemaal teweeg kan
brengen. Met veel plezier hebben wij onze bestuurstaken ingevuld met een prima ploegje, totdat…………………..we in november 2020 verhuisden naar Brabant. Daardoor moesten we onze
taken neerleggen en werd er gelukkig een prima meedenkende opvolgster voor Rian gevonden.
Zelf blijf ik de Nieuwsbrief nog in elkaar zetten op verzoek van het bestuur, maar ook daar moet
nog een oplossing voor gevonden worden. Maar het was een mooie belevenis om bij KBOVlissingen betrokken te zijn geweest.
Rosmalen, 22 mei 2021.

Rian en Berend-Jan van Hoeckel
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