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C.H.J. Veldkamp Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

De heer Cees Veldkamp (75) is vanmorgen (vrijdag 24 april) benoemd tot Ridder 

in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde in de Burgerzaal van het 
monumentale stadhuis van Middelburg. 
 
Tekst en foto’s: Peter Vrancken                                             Bron: gemeente Middelburg 
 
Vanaf 1969 verricht Veldkamp onbezoldigd vrijwilligerswerk op uiteenlopende gebieden 
met een provinciale, nationale en zelfs internationale uitstraling. Hij is dat jaar begonnen 
als actief lid van de Orde van den Prince en stichter van verschillende afdelingen van 
Orde in Heerlen en Maastricht, Polen en een 2e afdeling in Zeeland. 
 

 
 

St. Catharinakerk 
Op 29 maart 1999, het jaar waarin de 
toeristenkerk Zoutelande St. Catharina 
het 40 jarig bestaan vierde, was Cees 
Veldkamp medeoprichter van de 
Stichting Vrienden van de Toeristenkerk 
in Zoutelande. Deze stichting had als 
voornaamste doel om deze strandkerk 
financieel te ondersteunen. Nadien was 
hij nog een aantal jaren als vrijwilliger 
actief binnen de strandkerk. 
 
KBO 
Verder was hij nog circa 6-8 jaren 
voorzitter Seniorenraad; bestuurslid van 
de Katholieke Bond voor Ouderen 
(KBO) en voorzitter van de vereniging 
voor Nordic Walking. 
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Imposante verdiensten 
De lijst van verdiensten van Cees Veldkamp is zeker imposant te noemen. Tussen 1974 
en 1985 bekleedde hij diverse functies bij de Mixed Hockey Club Ede. Hij was daar 
actief als voorzitter, jeugdcoach, scheidsrechter, lid toernooicommissie en captain van 
een veteranenteam. Daarna bekleedde hij, vanaf 1995 diverse functies bij de Lions 
Club Walcheren. Sinds 1996 is hij imker op Walcheren. 
 
Tussen 1998 en 2002 was de kersverse ridder Veldkamp Ridder van de Commanderij 
St. Jan van de Stichting de Suprême Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem en 
kanselier (secretaris) van de Commanderij St. Jan te Middelburg. In de jaren 1999 - 
2002/2003 was hij oprichter en voorzitter kookclub ‘Baron de Chassé’ in herensociëteit 
‘de Vergenoeging’ in Middelburg, bestuurslid van de Stichting Sociaal Cultureel Werk in 
Middelburg en actief voor het CDA in Middelburg. 
 
Van 2000 - 2008 was hij voorzitter en 
stichter van de Stichting Middelburg-
Roemenië. En tussen 2001 - 2004 
bekostigde hij een 4-jarige studie aan de 
Hogeschool Zeeland van een 
Roemeense student, die hij in huis nam. 
Vanaf 2001 tot heden is hij bestuurslid 
van het Bevrijdingsmuseum in 
Nieuwdorp: hij is de drijvende kracht, 
tevens secretaris, onderhoudt externe 
contacten en haalt subsidies binnen. 
Tussen 2004 - 2011 was hij secretaris 
van de Stichting Welzijnswerk 
Middelburg (SWM). 
 
Steun voor pelgrims 
Sinds 2007 is Cees Veldkamp voorzitter 
van de Stichting Vriendenkring Pelgrims 
refuge Nos Repos. Deze stichting 
beheert de pelgrimsherberg in Augy-sur-
Aubois en heeft tot doel de pelgrims die 
onderweg zijn naar Santiago de 
Compostela onderdak te bieden en te 
ondersteunen naar lichaam en geest. 
Meer lezen? http://www.pelgrims.nl/.  
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Pelgrimstocht Vrouwenpolder – Middelburg  

Beleef een stukje saamhorigheid en loop de pelgrimstocht met ons! De 

voettocht vindt plaats op Hemelvaartsdag, 14 mei 2015. 
 
 

 
Wandelen over (on)gebaande wegen 
Archieffoto: Monique van Aalderen 

Samen lopen wij ongeveer 20 kilometer 
over gebaande en ongebaande paden. 
De eerste tocht vond plaats op 17 mei 
2012, Hemelvaartsdag. We waren met 
een groep van ongeveer 10 personen. 
Als overdenking voor tijdens het lopen 
hadden we gekozen: wat betekent Maria 
voor jou en in jouw leven? Teug in 
Middelburg tijdens de afsluiting in de 
Mariakapel hebben we dat met elkaar 
uitgewisseld. En ook wat deze dag ons 
in spiritueel opzicht had gebracht 
vertelden we aan elkaar. 
 
Het jaar daarop in 2013 liepen we de 
tocht op 1e Pinksterdag, nu met 6 
personen. Onderweg tijdens heeft ieder 
op eigen wijze stil gestaan bij de 
gedachte of je bescheiden moet zijn 
over de kwaliteiten die je als mens bezit 
of dat je ze juist moet laten zien aan je 
medemens. 
 

 
En toen werd het 2014. Weer planden we een voettocht. Op eerste Pinksterdag, 8 juni. 
Maar helaas! Er kwamen slechts twee aanmeldingen binnen. Om die reden hebben we 
toen besloten om de voettocht niet door te laten gaan.  Wij laten ons echter niet uit de 
wind slaan, de aanhouder wint! 
 
 
Aanmelden en/of nadere informatie opvragen kan bij: 
 
Monique van Aalderen: moniquevanaalderen@outlook.com of telefoon: (na 18.00 uur) 
06-20540330 
 
of bij: 
 
Lyda Paauw: paauwlyda@zeelandnet.nl  of telefoon 0118 – 626305 
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Maandelijkse Caritascollecte 

Volgende week zaterdag, 2 mei, zal in 

Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen de 
maandelijkse Caritascollecte worden 
gehouden. De opbrengst is bestemd ter 
ondersteuning van het Zeemanshuis 
van The Mission to Seafarers in 
Vlissingen Oost. 

 
Op zondag 3 mei zal deze collecte 
gehouden worden in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
Uw gaven zijn zeer welkom. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Herdenkingsdienst  te Vlissingen 

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte 

vesperdienst. 
 
Deze herdenkingsdienst  vindt, evenals vorig jaar, plaats in het Uitvaartcentrum 
Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620, Vlissingen. Dit uitvaartcentrum is gelegen 
aan de achterzijde van de begraafplaats. Voorganger is ds. Peter Baas. Het landelijke 
thema is: Vrijheid geef je door: wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de 
toekomst. 
 
Na de dienst  is het mogelijk via een hek naar de begraafplaats  te lopen om de jaarlijks 
door de gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze 
bijeenkomst begint om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt 
een krans gelegd. 
 
De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de vesper én de 
kranslegging. 
 
Namens de oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken Vlissingen, 
Wilma Jacquemijns, Carel Betram. 
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Bijeenkomsten Platform Sociale Zekerheid Zeeuws 
Vlaanderen 

Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die 

zin heeft in ontmoeting en wederzijds contact. Enkele vrijwilligers begeleiden 
deze ochtenden. 
 
Elke vier maanden wordt een eenvoudig programma opgesteld. Dat varieert van  
bijeenzijn en wat bijpraten tot een spelletje doen en diverse creatieve en informatieve 
activiteiten. Het aanbod is niet verplichtend en altijd vrijblijvend.   
Koffie / thee en iets erbij is gratis. Bij bepaalde gelegenheden (Kerstmis, Pasen) is er 
een feestelijke gratis brunch. Eén maal per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd 
met soep e.d. voor € 2,00 pp. Aanmelden een week tevoren! Een paar keer per 
kwartaal is er naast dit programma een extra activiteit in overleg met de deelnemers 
(excursie, theaterbezoek, uitstapje, BBQ ) – daarvoor wordt soms een eigen bijdrage 
gevraagd. 
 
Algemene informatie 
De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale Zekerheid Oostburg, dat wordt 
gesteund door de kerken, gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties. Een 
kleine beleidsgroep zorgt voor de aansturing van het geheel.  
 
Informatie over het programma OPEN KRING: 
Programmaleiding  is momenteel Marianne van der Houwen. Tel: 0117-454757 e-mail: 
houwen@zeelandnet.nl .Aanvullende leiding: Betsie Jansen tel: 0117- 401476 
Informatie bij Marianne v.d. Houwen of bij het secretariaat: Postbus150. 4500 AD 
Oostburg. telefoon: 0117-440218 e-mail: nmppeterse@zeelandnet.nl of  bij Frans 
Hagenaar tel: 0117-457050  e-mail: f.hagenaar@welzijnencultuur.nl 
 
 
De activiteiten worden  mede gesubsidieerd door de gemeente Sluis. 
 
 

                   R.K. CARITAS 
 
 
Uw financiële hulp blijft nodig en is zeer welkom op onze rekening:  NL40 ABNA 
0532286855 t.n.v. Open Kring. 
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■ Zondag 26 april, 10.30 uur 

Eerste Heilige Communie voor de kinderen in de parochiekern Vlissingen in de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
 

■ Maandag 4 mei, 19.00 uur/20.00 uur 
Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoekckstraat 620, Vlissingen: 
Herdenkingsdienst met als landelijk thema: Vrijheid geef je door: wie de ogen 
sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Na de dienst  is het mogelijk via 
een hek te voet naar de begraafplaats  te gaan om de jaarlijks door de Gemeente 
Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen (aanvang: 20.00 uur). 

 
■ Donderdag 14 mei 2015  

Pelgrimstocht Vrouwenpolder - Middelburg. Meer informatie en aanmelden: 
Monique van Aalderen: moniquevanaalderen@outlook.com of telefoon: (na 
18.00 uur) 06-20540330 of bij Lyda Paauw: paauwlyda@zeelandnet.nl  of 
telefoon 0118 – 626305. 

 
■ Zaterdag 23 mei 2015, 19.00 uur 

Op deze avond krijgen de vormelingen allemaal het Vormsel toegediend door 
bisschop mgr. J. Liesen. Het Vormsel is de zending van de Heilige Geest. Dit 
betekent dat de vormelingen worden gezegend met de Geest van God en dat 
deze hen bijstaat in hun leven en er voor hen is als ze hulp nodig hebben. 

 
■ Zaterdag 30 mei 2015 

Oecumenische kerkendag in het centrum van Goes. Meer informatie en het 
complete programma: http://www.raadvankerkenzeeland.nl/  

 
■ Zondag 7 juni en zondag 14 juni, 10.00 uur 

Pastoor Paul de Maat viert respectievelijk op 7 juni in de Onze Lieve Vrouwekerk 
en op 14 juni in de Petrus en Pauluskerk zijn 50-jarig priesterjubileum. 

 
■ Woensdag 23 maart 2016 

Om 19.00 uur begint in de Onze Lieve Vrouwekerk de Chrismaviering van het 
Bisdom van Breda. 

 
Kijk voor meer agendapunten op www.rkwalcheren.nl 

 
 
 

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op zondagavond 3 mei a.s. 
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Ook een zwart schaap kan witte lammeren krijgen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers en andere belangstellenden van de H. Maria 
Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben 
ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een nieuwsbrief naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of 
een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in 
voorkomend geval contact met u kunnen opnemen? 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten (ook 
aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u gevraagd de 
naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (in hoge resolutie)  moeten 
afzonderlijk (bijvoorbeeld in jpg-formaat) worden aangeleverd. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
''Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl''. 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf toestemming te worden verkregen van de eindredacteur. Op 
bepaalde foto’s berust namelijk auteursrecht. 
 


