
Agenda  

activiteiten van 30 januari t/m 5 maart 

 

iedere dinsdag:  

13.30 uur, Hof van Buren, Koor Intermezzo (R.Roos) 

18.00 uur, Resto van Harte, Uit Eten (C.Hamelink) 

iedere vrijdag:  

14.00 uur, Nordic Walking (L.Hegie) 

 

dinsdag 7 februari 10.30 uur 
Hof van Buren, Koffiemorgen 

 

dinsdag 7 februari 13.30 uur 
Hof van Buren, Fietsclub 

  

donderdag 9 februari, 10.00 uur 

Buitenrust, Koffiemorgen 

 

woensdag 15 februari, 14.30 uur, Hotel de Sprenck 

Wandelgroep 

 

woensdag 22 februari 14.30 uur 
Hof van Buren, Lezing Trees van Willigen 

 

zondag 26 februari, 14.00 uur, Abdijplein 

Zondagmiddagcontactclub, Zeeuws Museum 

 

 

alle KBO activiteiten staan ook open voor niet-leden  

                                                   Aanmelden liefst per email 

                        Afmelden? Telefonisch zo spoedig mogelijk 

! 
Van de voorzitter 

We zijn het jaar op bijzondere wijze 

geëindigd en begonnen.  

Scrootch kwam langs tijdens de kerstbijeenkomst 

en nam ons mee in zijn levenservaringen die 

Charles Dickens had opgetekend. De keuze van 

het koor Intermezzo om dit toneelstuk op te 

voeren is moedig. In korte tijd is het stuk 

ingestudeerd, het werd indrukwekkend neergezet 

met afwisselend gesprekken en gezang. Een extra 

uitdaging kwam op de dag zelf. Het uitvallen van 

enkele leden wegens ziekte werd succesvol 

opgevangen. Het was een gedenkwaardige 

kerstbijeenkomst. Fijn dat zoveel leden naar de 

middag zijn gekomen, ondanks de gladde wegen.  

Als afsluiting van het jaar had Ger van 

Waegeningh het kerstdiner georganiseerd bij 

Scalda. Dat is een nog groter succes geworden 

dan dat ten opzichte van voorgaande jaren was. 

Voor deze achtste editie hadden zich ruim veertig 

leden aangemeld. Het diner was buitengewoon 

goed verzorgd. 

‘Zalig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, de beste 

wensen, de allerbeste wensen’, in alle varianten 

hebben we elkaar op de nieuwjaarsreceptie alle 

goeds voor dit jaar toegewenst. Er waren veel 

leden naar toegekomen en ieder kon in ruime 

mate met elkaar bijpraten en plannen maken voor 

2023.  

Dank aan ieder die heeft bijgedragen door 

prijsjes te schenken voor de loterij en allen die 

loten hebben gekocht. De loterij werd 

voortvarend geleid door leiding Ko Pluijmers.  

Het koor Intermezzo verzorgde een muzikale 

bijdrage.  

Nieuw was het gedicht van Toke Thomas 

waarmee we de nieuwjaarsreceptie openden, zij 

in ging op het thema ‘geluk’.  

We zijn het jaar 2023 goed begonnen. Hopelijk 

zien we elkaar met grote regelmaat. Ik wens u 

allen bovenal een gezond 2023 waarin de vrede 

mag terugkeren.                                           Ruud 

Louwes 

 

 

Overleden 

Ineke Sweere, echtgenote van Will, is op 

27 december 2022 overleden. De afscheids-

plechtigheid was heel persoonlijk. Ineke liet altijd 

merken dat ze het bezoeken van activiteiten heel 

plezierig vond en was ieder dankbaar voor alle 

inzet voor die activiteiten. Samen met haar man 

heeft ze jarenlang het Magazine en de KBO wijzer 

bezorgd op een groot deel van Walcheren. Zij 

moest daar mee stoppen toen dat vanwege haar 

gezondheid niet meer mogelijk was. 

 

Sophia Mensen is op 14 januari 2023 overleden. 

Zij was het oudste lid van KBO 

Middelburg-Veere. Kenmerkend 

waren haar opgewekte karakter, de 

bijzondere gesprekken die je met 

haar voerde en de vele keren dat zij 

aan de activiteiten deelnam zoals nog 

aan het kerstdiner 2022. 

 

Mevrouw G. Alders-Hunt overleed eind 2022. 

 

Dat zij mogen rusten in vrede. We wensen al 

degenen die hen lief hadden, de kracht om het 

verlies te kunnen dragen. 

 

 

 

Contributie 

Eind januari 2022 zal voor de leden 

die een machtiging tot automatische 

incasso hebben gegeven de 

contributie van hun rekening worden 

afgeschreven. Als u heeft geregeld dat de 

contributie automatisch wordt betaald, dan hoeft 

u niets te doen. 

Leden zonder automatische machtiging worden 

verzocht € 25,00 over te maken op bankrekening 
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Middelburg-Veere onder vermelding contributie 

2023. 

 

Bezoek aan nieuwe leden 

Het bestuur heeft besloten om nieuwe leden die 

daar prijs op stellen te gaan bezoeken. Deze 

bezoekjes worden afgelegd door een bestuurslid 

of iemand van de bezoekgroep. Doel is om 

nieuwe leden te wijzen op wat de afdeling hen 

kan bieden op het gebied van 

belangenbehartiging en onze activiteiten. 

Luisterlijn 

De Luisterlijn is een landelijke organisatie met op 

diverse plaatsen in Nederland een kantoor. 

De Luisterlijn biedt de beller een luisterend oor, 

indien nodig achterhalen zij wat de behoefte van 

de beller is. De medewerkers van de luisterlijn 

krijgen een training en hebben regelmatig 

bijeenkomsten om veel voorkomende thema’s te 

behandelen. De luisterlijn is dag en nacht 

bereikbaar. 

Het landelijk nummer is 088-0767000. 

 

Wandelen op woensdag 

Opgeven & inlichtingen: Käthe Postema 611907 

 

De derde woensdagmiddag van de maand 

februari valt op de 15de. Om te gaan wandelen 

verzamelen we ons om14.30 uur voor Hof ter 

Veste aan de Seissingel vlak naast Hotel de 

Sprenck. We lopen nu een andere richting uit dan 

de vorige keer, want het is leuk om eens een 

ander stukje Middelburg te ontdekken.  

 

Zondagmiddagcontactgroep  

Opgeven & inlichtingen: Riet Roos 681260 of 

Käthe Postema 611907 

 

26 februari is de het de laatste zondagmiddag 

van deze maand. Wat zullen we gaan doen? Deze 

vraag stelden Riet Roos en ik aan ons zelf. En het 

volgende kwam er uit. Om 14.00 uur verzamelen 

we op het Abdijplein bij het Zeeuws Museum. We 

hebben daar al een hele tijd geen bezoek 

gebracht, maar het is altijd interessant om het 

weer te doen.  Een toegangsbewijs kost €12,50,  

wie een Museumkaart heeft kan gratis. Na afloop 

van het bezoek kunnen we in het restaurantje 

gezellig iets drinken met elkaar. 

Fietsclub 

Opgeven & inlichtingen: Ina Oreel, ioreel@zeelandnet.nl 

 

De eerste fietstocht van de KBO-

fietsclub begint op dinsdag 7 maart 

om 13.30 uur bij Hof van Buren. Het is 

de bedoeling om een tocht van 

ongeveer 25 à 30 kilometer te fietsen met 

halverwege een gezellige koffie/thee pauze. E-

bikes zijn ook welkom. 

Er is wel een minimum aantal deelnemers, 

namelijk vier, plus één of twee mensen van de 

organisatie. En het moet ook redelijk fietsweer 

zijn, geen regen of harde wind. De organisatie is 

in handen van Peter Berkvens, José Viveen en Ina 

Oreel. De data tot en met juni 2023 zijn: 4 april, 

2 mei en 6 juni.  

 

Van Oermoeder tot Koningin des Hemels 

Opgeven & inlichtingen: Annemarie Pluijmers,  

Tel. 06 30 79 31 26, apluijmers@gmail.com 

 

Er zijn ongetwijfeld mensen onder 

ons die bij verdriet een kaarsje 

opsteken voor Onze Lieve Vrouw 

ofwel Maria. Ook in zeer oude 

tijden en in allerlei culturen zocht 

men steun bij iets of iemand. Men 

putte hoop uit deze handelingen. 

Door de tijd heen werden vooral 

vrouwen om hulp gevraagd, zij 

schonken het leven. Vanuit oude 

oertijden vindt men daar heel 

duidelijk aanwijzingen over. 

Over dit onderwerp komt Trees 

Verwilligen ons op woensdag 22 

februari In Hof van Buren van 14.30-16.30 uur 

vertellen. Het wordt ongetwijfeld een boeiend, 

zeer verassend verhaal. Let op: afwijkende tijd!! 

Toegang € 3,50 voor leden, € 5,00 voor niet-

leden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De volgende KBO-wijzer verschijnt op 6 maart 

 

contactadressen  

Hamelink, C 62 88 08 cathhamel@zeelandnet.nl 

Hegie, L. 06 39 38 83 32 lexhegie@gmail.com 

Laan, W. van 

der 

06 36 53 57 65 huwilasa51@zeelandnet.nl  

Plasse, M.v.d. 46 64 59 m.v.d.plasse@kpnplanet.nl 

Oreel, I. 06 54 97 00 50 ioreel@zeelandnet.nl 

Pluijmers, A. 06 30 79 31 26 apluijmers@gmail.com 

Postema, K. 61 19 07  d.m.c.postema@kpnplanet.nl  

Rijken, M. 06 20 63 41 77 ma.rijkendb@kpnmail.nl 

Roos, R. 68 12 60 rietroos9@zeelandnet.nl 

Waegeningh, 

G. v.  

63 57 92  gvanwae@zeelandnet.nl 

mailto:ioreel@zeelandnet.nl

