BIJ DE TIJD
-Nassau voor o.a. haar
vrijwilligerswerk in de
Werenfriduskerk in
Westervoort, het comité

Kinderpostzegels en in de H. Maria Parochie Walcheren. Ook is ze
vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen en was ze jarenlang
mantelzorger. Mevrouw Vrancken is lid van KBO Middelburg-Veere.
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“Ik was om 05.00 uur wakker en
154

dacht: hé, ik ga om 07.00 uur naar
de supermarkt. Was fantastisch
om te winkelen in die periode.“
“Ik doe zelf 1x per week de
boodschappen. Ik sla me er wel
doorheen, maar ik vind het
allemaal maar niks. Ik hoop dat
het snel weer wordt zoals het
voorheen was. Ik voel me niet
eenzaam en ik weet jullie te
vinden.”
“Het gaat goed met mij, maar ik
vind het fijn dat KBO-SchouwenDuiveland aan de alleenstaande en
eenzame mens denkt. “
Een dame nam de telefoon op met
enige terughoudendheid. Nadat ik
mij als KBO-er had voorgesteld
gaf ze kortaf antwoord op mijn
vragen. Ik gaf door dat we in
noodgevallen gebeld konden
worden. De dame was dus kortaf,
maar ik hoefde me niet ongerust
te maken.
Alom was er waardering over ons
initiatief om te bellen.
Met Pasen is er naar iedereen via
de mail een paasgroet gestuurd.
Ook daarin was weer aangegeven, dat mocht het nodig zijn,
men met vragen altijd iemand van
het bestuur kan bellen.

KBO-PCOB-Goes

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
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Het is alweer bijna mei als u dit stukje onder ogen krijgt.
Het is lente en de zomer begint te lonken. En er zijn twee
thema’s die ons met name bezig houden.

beter geborgd? Gaat de AOW inderdaad omhoog? Komt er
voldoende woningbouw waarin betaalbare seniorenwoningen zijn opgenomen? Gaan we van het gas en aan
het elektrisch? Pakken we de lessen uit de coronaperiode
op voor onder andere de zorg en het milieu? Het is nog
koffiedik kijken. Vanuit Goes hebben we er weinig grip op.
Maar via de landelijke KBO-PCOB blijven we actief in de
lobby naar de formatiepartijen.

Ten eerste: hebben we de pandemie voldoende bedwongen
om ons weer vrij(er) te bewegen in Nederland en de rest
van Europa?
Ten tweede: het volk heeft gesproken bij de verkiezingen,
maar krijgen we de regering die we verdienen?

En, in 2022 krijgen we gemeenteraadsverkiezingen. Als
KBO-PCOB Goes gaan we ons via het BBGG ook
opmaken voor die, door ons hopelijk beter te beïnvloeden,
verkiezingen. Na de zomer pakken we dat op.

Om met het eerste te beginnen. Het ziet er allemaal wat
gunstiger uit. Velen, zeker onder onze lezers, zijn
(volledig) ingeënt. Dus voorlopig uit de zorgen om besmetting. Betekent dit ook dat we weer onze familie in de
verzorgingshuizen vrijelijk kunnen bezoeken? Dat we
weer eens een knuffel kunnen geven aan onze dierbaren?

Voorlopig hoop ik dat we de lente met volle teugen kunnen
genieten. We hopen dat wij ook mogen opbloeien. Geniet
in ieder geval van deze Bij de Tijd.
De redactie

Vergadering algemeen bestuur
Op 19 maart is het algemeen bestuur, coronabestendig, bij
elkaar geweest. Normaliter zou dit de voorbereidingsvergadering voor de ledenvergadering in het voorjaar zijn.
Maar helaas moeten we tot de zomervakantie alle
activiteiten weer afgelasten.
Belangrijkste besproken punten:
-Moeten we nog wat meer adverteren. Bijvoorbeeld in de
Goesemorgen? We zullen dit bezien. Wel gaan we weer
een artikel in de Bode plaatsen.
-Onze eigen adverteerders hebben voor het overgrootte
deel hun advertentiegeld al betaald. Chappeau!!!
Uitbreiding van het aantal adverteerders zouden we wel
graag willen, maar is moeilijk in deze tijd.
-Het financieel verslag van de PCOB is op aangeven
van de kascommissie PCOB goedgekeurd.
-Het financieel verslag van de KBO wordt aan de kascommissie KBO aangeboden.
-De jaarverslagen van de secretaris, activiteitencommissie en bezoekgroep zullen worden opgenomen in
Bij de Tijd 154 (zie op pagina’s 3 en 5).
-Er zal dit jaar, ijs en weder dienende, alleen een najaarsledenvergadering zijn.
-We zien als activiteiten voor het najaar mogelijkheden voor:

Betekent dit dat we ook weer vrijelijk op vakantie kunnen?
Helaas, beperkingen zullen nog wel even blijven gelden,
maar waarschijnlijk wat minder strikt. Kunnen wij als
KBO-PCOB ook weer bijeenkomsten organiseren? Ook
nog niet zomaar. Maar we gaan ons richten op de periode
september – december 2021 wel opmaken voor activiteiten. Met name voor onze jubilea. Hoop doet leven!
En dan de verkiezingsuitslag. We hadden het grotendeels
al verwacht. Die Rutte zal het wel redden. Kaag was een
verrassing. Maar in Nederland heb je nu eenmaal, ook nu,
met alle voor- en nadelen van dien, meer dan twee partijen
nodig voor een meerderheidsregering. Dus we kunnen over
rechts (met CDA en CU, JA21???) of gaan we over links
(met PvdA en GL???). Maar ongeacht wie er nu de
formatiepartijen worden, is het ook de vraag of wij als
senioren onze onderwerpen in het regeerakkoord krijgen.
Wordt het traject naar het pensioenakkoord in 2026 nu
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Misschien nog een fietstocht eind augustus/begin
september.
Jubileum middag in oktober
Ledenvergadering in november
Kerstviering in december.
-Het bestuur laat onderzoeken hoe Bij de Tijd en de website beleefd en/of bezocht worden.
-Het ledenbestand is wat gekrompen. Zeven leden zijn ons
ontvallen of hebben opgezegd. Vier nieuwe leden konden
we verwelkomen.
-Wat is de toekomst van de PCOB Goes? Helaas is er geen
reactie geweest op onze oproep voor een opvolger van
Piet Clarisse. We zullen dit jaar nog zien of we aanvulling
uit PCOB-kring in het bestuur kunnen krijgen.
Anders zijn we bang dat de PCOB Goes niet ouder dan
40 jaar wordt.

Bestuur
Het dagelijks bestuur kwam in 2020 5 maal bijeen. Het
algemeen bestuur heeft 6 maal vergaderd. In verband met
het coronavirus waren er geen ledenvergaderingen.
De herbenoeming van de heren Snel en Rombaut is via
internet voorgelegd aan de leden en ze zijn voor een
periode van 3 jaar als voorzitter en bestuurslid herkozen.
De heer van Moorten is afgetreden.

Ledental
Ook in 2020 konden we weer veel nieuwe leden inschrijven. Dat is nodig omdat we om diverse redenen ook
leden moesten uitschrijven. Per 31 december 2020 hadden
we 541 leden.

Theo Snel

Bericht uit BBGG-bestuur
Als BBGG-bestuur zijn we ook in coronatijd actief bezig
met het behartigen van de uw belangen. Daarnaast zijn de
jaarstukken van 2020 en het beleidsplan 2021 in onze
maartvergadering vastgesteld. U vindt ze op onze website.
Het bestuur heeft in de afgelopen periode een viertal “wijze
heren” bereid gevonden om ons in een aantal dossiers bij
te staan als we hierover in overleg moeten met de
(overheids)instanties. We kunnen hierdoor onze beoogde
status als seniorenraad beter waar maken. Overigens
kunnen we best nog kennisinbreng gebruiken. En, er
moeten toch ook “wijze dames” zijn??

Vrijwilligers
Door de medewerking van een constante groep vrijwilligers (45 m/v) is het mogelijk allerlei activiteiten goed
te organiseren. Als bestuur zijn we hen erg dankbaar dat zij
ons bijstaan in het vervullen van onze werkzaamheden.

Contacten met andere instanties
In het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) zijn we met 1
vertegenwoordiger actief. Via het BBGG is er o.a. contact
met vertegenwoordigers van de gemeente en SMWO, en
het ADRZ. Verder nemen bestuursleden ook deel aan
vergaderingen/workshops van KBO Zeeland en Kring
Noord- en Zuid-Beveland.

Over de dossiers inzake de WMO en eenzaamheid vindt nu
regelmatig overleg plaats met gemeente en in geval van
eenzaamheid ook met de SMWO, die dit dossier nu onder
haar hoede heeft gekregen. Ook met het ADRZ is weer
contact gezocht. Met name om te bezien wat er geregeld
kan worden voor begeleiding van patiënten bij doktersbezoek in het ziekenhuis. De patiënt moet in principe
helaas nog steeds alleen komen. Maar in overleg met de
behandelend arts is in bepaalde gevallen begeleiding zeker
mogelijk. Als we ingeënt zijn wordt dit mogelijk wel
uitgebreid.

Communicatie
Een belangrijk onderdeel in ons werk is het contact met de
leden. Daarvoor hebben we niet alleen de maandelijkse
bijeenkomsten, maar ook ons afdelingsblad “Bij de Tijd”
en de druk bezochte website www.kbo-pcob-goes.nl.
Via deze drie kanalen kunnen we de leden van de nodige
informatie voorzien, zodat zij in staat zijn ook zelf hun
belangen te behartigen. Het maandblad KBO/PCOB
Magazine en het eigen informatieblad Bij de Tijd worden
belangeloos door 17 leden bij de andere leden bezorgd.

Met pijn in het hart is wederom besloten om een activiteit
niet door te laten gaan. Tot de zomer kunnen er geen
voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd.
Tot slot: in maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In het najaar gaan we daar ook werk van maken

Hartelijk dank hiervoor. In 2020 waren er i.v.m. corona
geen bijeenkomsten van “Wat ter tafel komt”.

Theo Snel
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Boekhandel

Het Paard Van Troje
Voor al uw boeken, wenskaarten, tijdschriften,
kantoorartikelen, stripboeken en nog veel meer.
Lange Vorststraat 2, 4461 JP Goes
Tel. 0113-214691

Hoortoestellen
Gehoorbescherming
Ringleidingen
Infrarood

JACOB VALCKESTRAAT 17 – 4461 KC Goes
TEL. 0113-253795
www.hoortoestelhuisjansen.nl

Tel. 0113 - 256300

VAN DALEN Natuursteen GOES
Breng vrijblijvend een bezoek
aan onze showroom.

Al 75 jaar steengoed in
grafmonumenten
•
•

Zaagmolenstraat 32b, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein)
Tel. 0113-22 79 19
Fax. 0113-25 10 75

Aanrechtbladen
Vensterbanken

Alles op maat gemaakt.
1ste soort materialen tegen
een redelijke prijs.

U bent welkomv van maandag
t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
en op zaterdag van 10.00 tot 12 uur.
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De komst van het Coronavirus had ook gevolgen voor het
werk van de bezoekgroep. Door de onbekendheid van het
virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen kon er niet
zonder meer ieder voor een bezoek aangemeld lid dit
bezoek gebracht worden en ook een aantal “vaste klanten”
konden niet worden bezocht. Dat wil zeggen leden die op
gezette tijden een bezoekje kregen van een medewerkster
in het kader van de Bestrijding van de eenzaamheid.
Hieronder volgt een overzicht van het aantal bezochte
leden en het aantal bezoeken met daarachter de aantallen
van 2019:
Bezochte KBO leden: 20 (43), afgelegde bezoeken 25 (70),
verzonden kaarten van deelname bij lief en leed of
bloemen: 30(33), 4 (3) leden gaven te kennen dat zij geen
bezoek hoefden te ontvangen. De PCOB leden werden
door een eigen vrijwilligster bezocht. Een enorm verschil
dus met het jaar 2019. En hoe het bezoek in het jaar 2021
zal overlopen is gezien de nu nog van kracht zijnde maatregelen nog ongewis. In dit verslagjaar moesten we van 22
leden, waaronder 4 leden van de PCOB, door overlijden
afscheid nemen. In 2019 was dit aantal 21.

Tot slot
Helaas was 2020 was niet zo’n goed jaar. Jammer genoeg
konden we door het coronavirus geen activiteiten organiseren. We hopen dat we in 2021 elkaar weer bij
activiteiten kunnen gaan ontmoeten en er ondanks alles
toch een mooi jaar van kunnen maken. Als u mee wilt
helpen bij het organiseren van (nieuwe) activiteiten, dan
kunt u dit melden bij de activiteitencommissie.
Verder hartelijk dank aan iedereen die zich in 2020 geheel
belangeloos heeft ingezet voor de KBO-PCOB Goes. We
hopen dat we ook in 2021 weer op hen kunnen rekenen.
Riet Hopmans, secretaris.

Het jaar 2020 is voor onze vereniging een rampjaar
geworden. Als gevolg van de Coronacrisis hebben we maar
enkele activiteiten kunnen organiseren. Op 12 februari
kregen we de Zeeuwse Ombudsman op bezoek. Hij was
zelf verhinderd, maar zijn secretaris kon ons uitleggen wat
er allemaal bij hen gebeurt. 13 maart was de jaarlijkse
stamppotavond in het Heer Hendrikhuis. Erna had weer
een aantal lekkere stamppotten op tafel gezet. Met nog een
lekker toetje was de avond weer geslaagd.
Dit was de laatste activiteit die we in 2020 hebben kunnen
organiseren. We hopen in 2021 iets meer te kunnen
betekenen voor onze leden.

Aan het begin van de coronapandemie hebben wij aan 50
alleenstaande leden een bewijs van medeleven en
bemoediging gezonden. Dat werd door hen erg op prijs
gesteld. Door interne omstandigheden was het helaas niet
mogelijk deze activiteit geheel te voltooien.
De bezoekgroep bestond in dit verslagjaar uit de dames M.
van Buuren, A. Huige, S. de Kok, die ook coördinatie
verzorgde, C. van Lagen, M. Lots, A. Notebomer, M.
Rombaut en T. Smolders. Twee van deze vrijwilligsters
hadden of hebben nog persoonlijk met ziekte te maken en
waren/zijn voor langere tijd niet in staat aan het
bezoekwerk deel te nemen. Wij hopen dat zij in de
toekomst weer in staat zullen zijn aan het werk van de
bezoekgroep deel te nemen en wensen hen van harte
beterschap. Wij hopen dat we in 2021 ook weer een beroep
op deze dames mogen doen.

Namens de activiteitencommissie: Jo Rombaut

Als laatste onderdeel van dit verslag doen wij weer een
beroep op alle leden om aan de coördinator van de groep
door te geven indien u te weten komt dat een lid van KBO
Goes in het ziekenhuis is opgenomen, voor langere tijd
ziek thuis moet blijven of voor verdere revalidatie in een
zorginstelling elders in het land moet worden opgenomen,
zodat wij ook deze leden kunnen bezoeken of van ons
medelijven blijk te kunnen geven. Een kaartje, bloemetje
of welke groet dan ook is altijd welkom.
De gegevens van de coördinator zijn te vinden op de
website www.kbo-pcob-goes.nl of in het colofon in Bij de
Tijd.

Het jaar 2020 zal ongetwijfeld de geschiedenis in gaan als
het jaar van de coronapandemie. Reeds vroeg in het jaar
kwamen virologen tot de ontdekking dat er een nieuw virus
ons land was binnengekomen en het kreeg de naam
Coronavirus. Al snel kwam men tot de ontdekking dat dit
virus niet met één van de bekende griepvirussen
vergeleken kon worden, maar dat we met een tot dan
onbekend virus te maken hadden. De gevolgen zijn
bekend. Er waren en zijn nog allerlei onderzoeken en
draconische maatregelen nodig om het virus te doorgronden en er goede vaccins tegen te vinden om het virus in
ieder geval in te dammen.

S.J. de Kok - Beulens, coördinator
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Zoals we in het eerste deel in Bij de Tijd 153 aangaven is op
5 september 1980 de naam gewijzigd: de “R.K. Bond van
Bejaarden en Gepensioneerden” werd de “Katholieke Bond
van Ouderen” (KBO). Je moest 55 jaar of ouder zijn wilde
je lid worden en natuurlijk katholiek.
Van de periode 1980 tot 2000 is betrekkelijk weinig gearchiveerd. Er vallen vier jubilea in deze periode (1981, 1986,
1991 en 1996, respectievelijk 20, 25, 30 en 35- jarig bestaan
van KBO). Van het 30-jarig jubileum is bekend dat dit
samen met de kerstviering op 19 december 1990 is gevierd.
Om de een of andere reden werd het 40-jarig jubileum al op
21 januari 1997 gevierd, 4 jaar te vroeg?? Nee, het was een
foutje van de redacteur. Betrof namelijk de wat late viering
van het 35-jarig jubileum. Het foutje op de uitnodiging is
niet recht gezet. De leden hadden volgens het bestuur toch
niet zo’n lang geheugen.

Zeeland. De afdeling Goes is onderdeel gaan uitmaken van
de kring Beveland en later, toen ook Middelburg/Veere,
Vlissingen en Schouwen-Duiveland een KBO-afdeling
kregen van de kring Noord- en Midden-Zeeland. KBO
Zeeland werd de schakel naar de landelijke Unie KBO.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was er in Goes nog
een redelijk krachtig Rooms leven. De Zeeuwse Koorschool
floreerde. Pastoor Bastiaensen (pastoor tot 1982) en zijn
kapelaan Henk Boekelman (vertrokken in 1984) waren
beide, figuurlijk en letterlijk, zwaargewichten. Daarnaast
was er nog emeritus Pastoor Holtkamp (overleden in 1986).
Zij bemoeiden zich nog nadrukkelijk met de katholieke
organisaties, waaronder de KBO.
In 1983 kwam Dirk Kempers als pastoor. Hij meldde zich
als KBO lid, maar wilde niet de formele functie Geestelijk
Adviseur van zijn vriend Holtkamp overnemen. Langzaam
maar zeker nam ook in Goes de grip van de katholieke kerk
op instellingen als de KBO af. Met het emeritaat van Dirk
Kempers in 1998 (hij bleef tot zijn overlijden in 2012 lid van
de KBO-afdeling Goes) ging ook de laatste pastoor van
Goes weg.

Ook over de samenstelling van het bestuur is niet alles
bekend. Dhr. Faith had in 1980 afscheid genomen als
voorzitter i.v.m. zijn verhuizing naar Aardenburg. Van de
jaren 1980 – 1986 is niet bekend wie de voorzittershamer
hanteerde. Vanaf 1987 tot 1990 wordt dhr. P. Hermans (een
gepensioneerd leraar aan de ULO) voorzitter. In 1990 wordt
hij opgevolgd door dhr. Sjef van Osch, die in 1995 vanwege
zijn gezondheid moet terugtreden. Daarna begint het
voorzitterschap van dhr. Guust de Kok, dat bijna 20 jaar zou
duren!! Zr Gislena-Voogd was secretaris (van 1981 tot
1992) en een drijvende kracht bij het KBO. In 1993 wordt
haar rol overgenomen door de dames de Waal en Klaassen.
De heer G. Buijse (een kruidenier van huis uit) is al vanaf
1975 penningmeester. Wordt in 1985 opgevolgd door Dhr.
de Bruyckere. Een zeer actief lid. De boekhouding was wat
amateuristisch opgezet door veelal niet boekhoudkundig
geschoolde vrijwilligers met zeer goede bedoelingen. Toen
dhr. Otterdijk in 1995 aantrad is de boekhouding
geprofessionaliseerd. Zijn opvolger dhr. P. Koens heeft dit
werk voortgezet. Helaas kon hij het werk maar twee jaar
doen, omdat hij in 2000 overleed.
De afdeling Goes maakte, zoals eerder vermeld, deel uit van
de R.K. Bond van Bejaarden en gepensioneerden van het
Bisdom Breda. Begin jaren negentig kwamen de diverse
Zeeuwse afdelingen, waaronder Goes, in “opstand”. De
contributiebijdrage werd te veel verhoogd vond men en “die
Brabanders” hielden te weinig rekening met de Zeeuwen.
Uiteindelijk vormden de 28 Zeeuwse afdelingen, samen
6000 leden, vanaf 17 oktober 1994 KBO

De ”1e geautomatiseerde ledenlijst in 1995”
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Het ledenaantal van de afdeling Goes groeide in die jaren,
van 140 in 1980 tot zo’n 300 in 2000. In het begin was de
ledenadministratie een stelletje losse vellen met adressen
voor het Nestor magazine. In 1996 verscheen de eerste
ledenlijst, welke met hulp van de dochter van Piet Otterdijk,
was geautomatiseerd. Ook financieel bleef het een gezonde
club. Maar de contributies werden toch nog voornamelijk
langs de deur opgehaald. Een contributiekaart was hierbij
het hulpmiddel.

2x ‘Hosternokke’
In 2017 schreef ik dat niet alleen Vrouwenpolder een ‘Onze
Lieve Vrouwe in de Polder’ had. Ik had namelijk een
Lievevrouwebeeld bij een van onze leden in een van de
Goese polders ontdekt en daarover bericht. Vanaf 2017 zag
ik haar iedere keer op het adres waar ze over de bewoner(s)
waakte waar ik de Nestor en Bij de Tijd bezorgde. Ze was bij wijze van spreken - nagelvast naast de voordeur
bevestigd. Nu kreeg ik begin dit jaar van de Beschermvrouw
van deze Poldermaria bericht dat ze ging verhuizen naar
haar geliefde Arnhem. Hosternokke zei ik: Verhuist de
Goese Poldervrouwe met haar mee of blijft ze aan de muur
van het huis in de hangen. Helaas moest ik vaststellen dat
deze Maria de Goese dreven heeft verlaten om over het bos
en de heide op de Veluwe te waken.
Misschien is er onder de lezers iemand die vindt dat er een
andere Maria het roer moet overnemen. Misschien is het een
idee om de kerkelijke tenten dan op te slaan bij het
Vrouweputje van ’s Heer Arendskerke. Dan kun je als je
daar goesting in hebt af en toe nog eens even een privé
bedevaart op de elektrische fiets daar naartoe organiseren.

Na een bezoek, met advocaat proeven en koffie met
appelltaart, aan de eierboerderij De Aalshof in het Land van
Cuijck een lunch in het Strohotel in Hasp (2016).

Augustinus

Vele reizen werden ondernomen, 2 volle bussen was geen
uitzondering. Ook de lezingen worden goed bezocht, ze
hadden meestal qua onderwerp nog wel een religieus
karakter. De jaarlijkse ledenvergadering werd nog altijd
voorafgegaan door een plechtige heilige mis. Een plechtige
kerstviering, waarna een koffietafel, hoorde ook tot het vaste
ritueel. Om het bestuur wat te ontlasten werd in 1999 een
activiteitencommissie in het leven geroepen onder leiding
van Dhr. Cees Mol.
Naast een gezelligheidsvereniging werd de belangenbehartiging steeds belangrijker. De samenwerking met de
andere ouderenbonden in Goes werd al in de 2e helft van de
negentiger jaren gezocht. Samen met de ANBO, de NBP en
de PCOB vormde men een partij waar de samenleving
rekening mee moest houden. Getuige artikelen in de PZC en
de Stem werd er onderling ook nog wel eens een beetje ruzie
gemaakt, met name de christelijke bonden KBO en PCOB
met de algemene bond ANBO.
Zo ging de KBO-afdeling Goes, goed georganiseerd met
zo’n 300 leden en nog steeds met een duidelijke K in de
naam, de 21 eeuw in.

Ik ben nogal van het goeie Nederlands. Buitenlandse
woorden gebruik ik zo bijna niet. Soms worden ze gebruikt
zonder dat de publicist weet wat hij of zij bedoelt. Maar het
staat ‘geleerd’ en ‘modieus’. Zo kreeg ik onlangs van mijn
modemagazijn een oproep om bij hun website hun ‘voorjaarsvibes’ te bekijken en te bestellen.
Ik was helemaal van mijn apropos en googlede onmiddellijk naar de betekenis van vibes. Ik kwam 2 uitleggen
tegen: 1. Een algemene sfeer, een gevoel dat niet concreet
benoemd kan worden maar dat gedeeld wordt door
verschillende mensen. Een stemming die 'in de lucht hangt'.
2. een goed gevoel op een dag. Je hebt dagen waar je je
slecht voelt en dagen waar je je goed voelt. Toen ik dit
gelezen had, tot me door had laten dringen en bedacht had
hoe dat voelde, kreeg ik hetzelfde gevoel als de keizer, die
dacht dat hij gekleed was, maar zich in werkelijkheid in zijn
‘Jansens en Tilanussen’ aan zijn volk vertoonde zonder hun
gevoelens te snappen toen ze hem zagen. Ik raad julder om
bie het kopen van kleren je goeie gevoelens te laten spreken
en je slechte op zij te zetten, omdat niet de kans te lopen om
net als de keizer voor joker te lopen. Want dat zal dan toch
geen prettige vibe geven.

Theo Snel

Augustinus.
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Franse Totaalonderhoud BV
staat garant
Voorstad 17-19

voor professioneel

4461 KK Goes

schilder-en onderhoudswerk

Tel. 0113-215960

Bezoekadres: Van der Spiegelstraat 60, Goes
Postadres: Zonnebloemstraat 61, 4461 PK Goes
Tel. 0113 - 215729
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eikeltjespyama zal dit meer van het heuvelachtige kaliber
zijn en zullen zij vooral gouden bergen beloofd hebben op
het gebied van stikstof, te veel CO2, koeienstront, fijn stof
en wat voor soort stoffen dan ook waarvan zij vinden dat
die onze gezondheid bedreigen.
Zo heeft iedere partij zijn eigen gouden bergen met alles
wat daarover beloofd wordt op een manier die geen
tegenspraak duldt. “Zo is het en zo moet het” volgens hun
verkiezingsproza en daarvan wordt niet afgeweken.
En vooral de bekende linkse partijen of de nieuwkomers
die zich als zodanig voordoen, zijn daar heel sterk in.
Het is alweer een maand geleden dat u en ik op pad gingen
om te stemmen op de partij die ons voor de Tweede Kamer
voor de volgende vier jaar de voor ons persoonlijk de
aangenaamste gouden bergen beloofde. Een spannende
aangelegenheid dit jaar, want velen zagen allerhande
leeuwen en beren op de weg en in de omgeving van de
diverse stemlokalen vanwege de coronaperikelen.

Maar dan is daar de uitslag. Iedere winnende partij is
natuurlijk tevreden met het behaalde resultaat. Zelfs zij die
maar 1 of 2 blauwe stoelen in de vervangende 2e Kamer
mogen gaan bezetten. En de verliezende partijen zullen
ondanks het (sterke) verlies niet helemaal ontevreden zijn
met het behaalde resultaat en hun verantwoordelijkheid in
de Kamer nemen en ervoor zullen zorgen dat ook “hun
geluid” zal worden gehoord en in het beleid van het nieuwe
kabinet zichtbaar zal zijn.

De tegenstanders van het doorgaan fundeerden hun
bezwaren vooral op het gezondheidsrisico. Die van de
voorstanders wezen vooral op allerlei staatsrechtelijke en
wettelijke bepalingen, die niet veronachtzaamd konden of
mochten worden. Minister Kajsa en haar ministeriële
diensten zochten naar allerlei geoorloofde middelen en
mogelijkheden om dit vierjaarlijkse “feest van de
democratie” gezond en ongestoord door te kunnen laten
gaan.

En voorwaar, ik voorspel U: er zullen weer vele debatten
worden gehouden waarin de oppositie zich vooral zal
bezighouden om de bepalingen in een nieuwe wet tot 10
cijfers achter de komma te regelen, zodat zij aan hun
kiezers kunnen melden dat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen om de standpunten van de partij “Jezus Leeft”
of de “Piratenpartij” tot in de nieuwe wet te laten
doordringen. We zullen weer vele spannende uren beleven.
En van heel veel bergen zal blijken dat het “Niet alles goud
is wat er blinkt”.

In het kader van dit Hersenspinsel hebben we het niet over
winnaars en verliezers. “Het volk heeft gesproken” en daar
zullen we het de komende 4 jaar mee moeten doen.
En wie straks de lakens mag uitdelen dat “zien we ook wel
weer” om het met TiTaTovenaar te zeggen.

Tekst: Augustinus. Beeld: Johannes.

Met deze scribent zijn velen vooral nieuwsgierig welke
gouden bergen uit de kiezersmenu’s van de 37
deelnemende partijen er uiteindelijk in het regeerakkoord
zullen komen en hoeveel daarvan na de volgende 4 jaar
daadwerkelijk gerealiseerd zullen zijn. Want iedere partij
heeft minstens wel 1 gouden berg(je) in haar programma
staan. Dit is afhankelijk of het al een “gevestigde” partij is
of een “nieuwkomer”. Sommige van die beloftes zullen
minder van het “berg”-niveau zijn, maar meer van het
“heuvelige”. Als U begrijpt wat ik bedoel.
Voorbeeld: De belofte(s) over de pensioen-kwestie zullen
door 50Plus en de Lijst Henk Krol als een berg van een
regeringspunt gezien worden en dan beloven ze daar van
alles over, maar voor het GroenLinks van de man in de

De Kascommissie KBO-afd. Goes, bestaande uit dhr. Ad
Boertjes en Mw. Gerda Naezer hebben de jaarcijfers 2020
goedgekeurd. Dit jaar is, door de coronamaatregelen, de
beoordeling digitaal uitgevoerd. Er is geen jaarvergadering
maar de mogelijkheid is er, dat indien u dit wenst, aan u,
door de penningmeester, de jaarcijfers worden toegestuurd.
De huidige kascommissie heeft zich bereid verklaard om
ook als zodanig voor het jaar 2021 beschikbaar te zijn.
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Heeft u al geschreven?
In de vorige nummers Bij de Tijd hebben wij aan u uw
mening gevraagd over hoe u de coronatijd met al de
beperkingen doorstaat. Wij zijn namelijk van mening dat
Uw verhaal voor andere een voorbeeld kan zijn voor zover
je dit zo mag noemen. Ervaringen delen en contact maken
met elkaar is heel belangrijk. Vooral in deze platgezegd
“rottijd” gaan we elkaar steeds meer missen. Als KBOPCOB afdeling kunnen we helaas zo weinig organiseren.
Overal word je geconfronteerd met alle beperkingen. De
opgelegde beperkingen en voorschriften zijn er uiteraard
niet voor niets. Wij houden ons aan de regels en hopen dat
we zodoende gauw van alle ellende af zijn. Toch horen wij
graag van u over uw ervaringen en zeer nuttige tips.
De aantal reacties zijn beperkt. Wij willen in ieder geval de
reactie die we hebben ontvangen graag met u delen. Een
mooi verhaal van Mevrouw Sertons op pagina 13. Wie
volgt?

PCOB-Goes, een aantal lezingen, Bingo, Najaarsreis en
fietstocht.
Dit alles, als het allemaal weer mag.

Adverteerders
Onze adverteerders hebben het moeilijk in deze coronatijd.
Denkt u aan hen als u uw boodschappen gaat doen. Zij
maken het voor onze afdeling mogelijk om Bij de Tijd uit
te kunnen blijven geven en met uw aankoop ondersteunt u
onze adverteerders. Wij zijn blij dat, op een enkele na, al
onze adverteerders ons trouw zijn gebleven en dat wij
zodoende in staat zijn om Bij de Tijd voor u te kunnen
blijven uitgeven. Kijkt u allen a.u.b. om u heen of er in uw
omgeving mogelijk een nieuwe adverteerder te vinden is.
Geef de naam aan ons door dan kunnen wij verdere
gegevens ed. verstrekken.

Koffie met gebak
Ook al een lekkere taart gebakken? Stuur een foto!
De oproep heeft nog geur en kleur opgeleverd. Geen
inspiratie of idee opgedaan bij Heel Holland Bakt?
Het idee is het kopen van een gebakje en dit samen met
iemand die alleen is en aanspraak heel erg mist op te eten.
Of bak een heerlijke appeltaart en nodig het toegestane
aantal mensen uit en maak samen met deze de appeltaart
“soldaat”. Ideetje????????????
Doen hoor, we horen en zien het graag van U !!!!!!!!!!!!!!

Paasgroet
De Paasgroet werd door velen van u zeer gewaardeerd. Wij
als bestuur zijn blij met uw reacties. Als bestuur wil je van
alles organiseren maar door dat ellendige coronavirus
worden wij, net zoals velen belemmerd, door de
opgelegde, begrijpelijke, beperkingen. Met de Paasgroet
wilden wij als KBO-PCOB afdeling Goes u een hart onder
de riem steken.

Op de rol
Op de rol staan gepland diverse activiteiten. Globaal ziet
de planning er als volgt uit: o.a. gezamenlijk het 60-jarig
jubileumfeest KBO-Goes en het 40-jarig jubileumfeest
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Telefooncontact(en)
Onderstaande oproep aan u plaatsen wij bij deze nogmaals
daar wij slechts één aanmelding hebben mogen ontvangen.
Bij voldoende animo willen wij als KBO-PCOB afd. Goes
een telefooncontactgroep gaan vormen. De bedoeling is
dat leden die daar interesse in hebben zich aanmelden bij
het bestuur (Wim Copper). Naargelang van de
aanmeldingen kan er gekeken worden hoe we dit verder
gaan uitrollen. Het is niet de bedoeling om een “alarmtelefooncirkel” op te starten maar een telefooncontactgroep voor de gezelligheid en onderlinge ondersteuning.
Laat wat van u horen en luister naar elkaar! In deze tijd van
beperkingen ed. een belangrijk feit.
Mochten wij voor medio mei verder geen aanmelding
vanuit de leden ontvangen dan sluiten wij onze poging tot
het vormen van een telefooncontactgroep. Spijtig maar
helaas. Dus laat wat van u horen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Belastingaangiften IB 2020
Als u dit leest hebben de meeste van u met de hulp van
onze HUBA’s de aangiften de deur uit gedaan. Men kan
stellen u hebt aan uw verplichtingen voldaan. Het was een
roerige start dit jaar. In de eerste week van maart was het
niet mogelijk om correct te kunnen inloggen bij de
Belastingdienst. Een ernstige storing was hiervan de
oorzaak. Het resultaat is dan wel dat hierdoor de termijn
van indienen met een week is verlengd tot 08 mei 2021.
Ook was het een gemis dat bij echtparen slechts de man
een machtigingscode had ontvangen maar de vrouw niet.
Hierdoor moest hals over kop de machtigingscode worden
aangevraagd om zodoende een gezamenlijk aangifte te
kunnen indienen. Al met al is het na een lastige start toch
weer mooi dat alles weer geregeld kon worden. De
invullers (HUBA’s) zijn u dankbaar voor de blijken van
waardering (in welke vorm dan ook). Fijn dat de
werkzaamheden door deze vrijwilligers door u zo
gewaardeerd worden.

Hoe vaak moet er gewaarschuwd worden?
Ondanks alle waarschuwingen in de media, Magazine
KBO-PCOB, de KBO NieuwsFlitZ, Politieberichten,
Banken en weet niet hoeveel mededelingen, gebeurt het
toch regelmatig en eigenlijk te vaak dat vooral ouderen
geconfronteerd worden met babbeltrucs o.i.d. Heel
vervelend en kennelijk niet uit te bannen. Met de actie
“Wie Laat U Binnen” is landelijk aandacht gegeven aan
aller mogelijke vreemde praktijken. Ook wij hebben
signalen aan u doorgegeven. Denk goed na of er iets
vreemds met of bij u gebeurt. Trek aan de bel als u het niet
vertrouwt. Banken bellen u nooit om te vragen naar uw
gegevens. Thuiszorg komt niet zonder afspraak bij u om te
kijken of alles nog naar wens verloopt. Als het donker is,
doe de deur niet zomaar open. Gebruik een deurkierstand
bij het openen van de deur.
Kortom: LET OP, LET OP, LET OP. Vrijwilligers van
SMWO of KBO-PCOB kunnen met u uw huis doorlopen
en u advies geven voor het mogelijk aanbrengen van
veiligheidsmaatregelen. Gebruik deze mogelijkheid! Laat
u niet in de maling nemen. Het boevengilde verzint steeds
sluwere methoden. Voorbeelden en verhalen genoeg door
en over slachtoffers. Het doorgeven van persoonlijke
gegevens zoals geboortedata, pincodes ed. aan
zogenaamde bankmedewerkers. Het binnen laten van
zogenaamde thuiszorgmedewerkers. De één maakt een
praatje met u de ander sluipt naar binnen om uw
slaapkamer te doorzoeken en neemt mee wat voor u zo
dierbaar en kostbaar is.
Praat erover met uw buren en maak afspraken over
meldingen van onraad. Zet een doosje met wat geld bij de
voordeur. Komt er een collecte aan de deur dan hoeft u niet
helemaal naar de kamer om geld te halen.
Neem de waarschuwingen serieus en voorkom voor uzelf
een hoop ellende!
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KBO-PCOB afd. Goes
een ‘kei’ van een ouderenbond
55+?
vanaf € 24,00 per jaar bent u al lid
Info: www.kbo-pcob-goes.nl
Tel: 0113-216154
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Website
Wij hebben u verteld over onze vernieuwde website
www.kbo-pcob-goes.nl. Laat ons weten wat u ervan vindt
en wat eraan verbeterd kan worden. De website is volop in
ontwikkeling en dus zijn uw opmerkingen e.d. van harte
welkom. Op korte termijn willen wij met u (als het
allemaal weer mogelijk is) een bijeenkomst organiseren
waarbij uitleg gegeven gaat worden over een website en
waarbij dan gekeken kan worden wat u voor KBO-PCOB
afd. Goes hierin kan betekenen.

Ik mis de bijeenkomsten van de KBO en zang erg. Toch
mag ik niet klagen, heb een dak boven mijn hoofd, warm
bed en genoeg te eten. Vaak denk ik aan al die
vluchtelingen en alle mensen die hun banen kwijt zijn. Ik
zal de komende maanden ook nog wel doorkomen, zeker nu
de zon weer gaat schijnen!

Naar aanleiding van de oproep in Bij de tijd 142 naar
uw ervaringen met corona hierbij een reactie:

Er zijn grote zorgen over het feit dat medicijnen vaak
moeilijk, met vertraging of niet leverbaar zijn. Dat heeft
twee oorzaken:
A. Het merendeel van de medicamenten die we slikken is
afkomstig uit India en China. Het ligt ongeveer 8 op de 10.
Een ongezonde zaak. Wanneer komen de “hogere kringen”
in de farmacie tot het inzicht dat productie in de eigen
contreien levens kan sparen?
B. Voordat een nieuw geneesmiddel wordt vrijgegeven
“voor consumptie” moet er – terecht – een hele weg afgelegd worden. Maar als dan alles in “kannen en kruiken” is
moet er nog een administratief circuit afgelegd worden en
dat weer in ieder land apart. Eén Europa, maar ieder wel
zijn eigen geneesmiddelenrijkje. En wij maar wachten op
onze vaccins! Wanneer wordt Europa nu eens echt één? En
dan niet alleen in woorden, maar vooral in DADEN?

De eerste weken was ik wel onder de indruk van het virus
en alles wat het losmaakte. Wel zorgvuldig alle voorschriften opgevolgd en dagelijks de TV berichten gevolgd.
Je kreeg op het laatst vierkante ogen van TV kijken. Ja wat
kun je anders doen, want aanloop was er nauwelijks.
Gelukkig boden een paar vriendinnen aan om
boodschappen te doen voor me, dat heb ik graag
aangenomen. Soms was dat ook het enige contact in de
week, als de boodschappen op afstand op de aanrecht gezet
werden.
Gelukkig kon ik nog wel zelf elke dag een halfuurtje
wandelen, maar dan kwam je ook niemand tegen.
Omdat ik met mijn arm in het gips zat, ben ik in september
en oktober liefdevol verzorgd door een schoonzus op de
Veluwe. Dat was prettig gezelschap, mooi weer en een
prachtige omgeving, niets mis mee. Een fijne
bijkomstigheid was, dat ik zo regelmatig op bezoek kon in
een naburige hospice bij mijn zus en zo ook afscheid van
haar kon nemen.
Begin november was ik weer thuis, donker weer en alleen
zijn viel tegen. Gelukkig had ik wel telefonisch contact met
familie en vrienden en kreeg een uitgesteld ziekenbezoek
van een KBO-vrijwilliger. Na een paar saaie, regenachtige
donkere dagen liep de wekker ’s morgens om 8 uur af. Ik
vroeg me slaperig af welke dag is het vandaag en wat staan
er voor activiteiten op de kalender. Weer de hele week niks,
ik geloof dat ik me ga bezatten, de dekens over me heen
trek en de hele dag in bed blijf. Maar om 9 uur stond ik
toch maar op om een kopje thee te drinken.
De kerst was weer een lichtpuntje met een bezoek aan
kinderen en kleinkinderen. Nu het voorjaar nadert met
zonnige dagen kan ik naar het park wandelen en genieten
van crocusjes, sneeuwklokjes en het prille groen dat al
tevoorschijn komt.

Corry Sertons, Goes.

Augustinus

Het Don Kosakenchor Russland heeft een nieuwe CD
uitgebracht onder de titel 'THE GREATEST HITS'.
Leden van KBO-PCOB kunnen deze bijzondere CD voor
de prijs van € 15,00 bestellen bij Loek de Kok,
W.F. Hermanslaan 19, Kloetinge.
E-mailadres: jurram@zeelandnet.nl
Het bedrag kunt u overmaken op rekening:
NL64 RABO 0128 5919 00 t.n.v. L.V. de Kok,
Kloetinge.
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Wij herdenken…
VERSCHIJNING:
BIJ DE TIJD verschijnt 6x per jaar als bijlage bij
het magazine van KBO-PCOB en is exclusief voor
leden van KBO-PCOB-Goes.

* Mw. M.A. Janssens-Coppens, die op 1 februari is
overleden.
* Mw. A.T.L.A. van Gils die op 31.10.2020 is overleden.
* Dhr. A. v.d. Hoven, die op 9 februari 2021overleed.
* Op 18 februari overleed mw. M.A. Westdorp–Verbeem.
* Op 25 februari overleed dhr. A.A.J. Vermin. .
* Dhr. A. Markusse (PCOB) die op 28 februari 2021 is
overleden.
* Op 12 maart is overleden mw. C.W. Eversdijk-Felius.
* Dhr. van Peer overleden op 21 februari jl.
* Dhr. Clijnk overleden op 12 maart jl.

Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 155 vóór
8 juni 2021.
VRAGEN:
Voor vragen over het lidmaatschap van
KBO-PCOB-Goes, de bezorging of wijzigingen kunt
u bellen naar 0113 21 10 17.
U kunt ook mailen naar
kbopcobgoes@gmail.com.
REDACTIEADRES:
Weidezicht 18, 4462 VK Goes.
Telefoon 0113-211017
E-mail kbopcobgoes@gmail.com.

Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte met het
verlies van hun dierbare en veel moed om dit overlijden een
plaats in hun leven te geven.

REDACTIE:
Jan van den Boom, Wim Copper,
Riet Hopmans en Theo Snel.

Wij feliciteren…

EINDREDACTIE:
Jan van den Boom.

Wij feliciteren dhr. en mw. Hout–Stobbelaar met hun 60–
jarig huwelijk op 8 februari jl. Wij wensen hen en hun
kinderen nog heel veel mooie jaren samen toe.

COLUMNIST:
Guust de Kok.
ART DIRECTION & OPMAAK:
Jan van den Boom

Bedankt…
Op 27 november 2020 waren wij 50 jaar getrouwd. Door de
Corona-perikelen verliep deze dag anders dan
oorspronkelijk gepland. Onze dochters hadden een
draaiboek gemaakt. Dankzij de medewerking van vrienden
en bekenden is het voor ons toch een bijzondere dag
geworden. Ieder die hieraan heeft meegewerkt willen wij
hartelijk danken. Ook bedankt voor alle bloemen en kaarten
die wij deze dag mochten ontvangen.

PRODUKTIE:
BIJ DE TIJD wordt geproduceerd door de
Kopieerwinkel.
ADVERTEERDERS:
Wim Copper, tel. 0113- 21 59 15.
E-mail wiljaco@hetnet.nl

Jo en Riet Rombaut.

DIGITAAL OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Kijk op www.kbo-pcob-goes.nl

Nieuwe leden…

FOTO’S:
Shutterstock, tenzij anders vermeld.
Omslagfoto: Gemeente Goes.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend
worden.

Wij schreven in als nieuwe leden: dhr. en mw. Lauret–van
Leeuwen. Van harte welkom en we hopen u op onze
bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
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Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,
Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,
4462 VK Goes, E-mail kbopcob@gmail.com
4462 VK Goes, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl

Activiteitencommissie:
Activiteitencommissie:

Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55,
Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55,
4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589.
4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589.
Leden: Mevr. V.E.M. Burgs – Aertssen; L.V. de Kok;
Leden: Mevr. V.E.M. Burgs – Aertssen; L.V. de Kok;
Mevr. G.M. Naezer en N. van Buuren.
Mevr. G.M. Naezer en N. van Buuren.

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547
Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.:
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.
Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.:
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.
Bestuur:
Bestuur:
Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes, tel. 223039
Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes, tel. 223039
E-mail tabsnel@zeelandnet.nl
E-mail tabsnel@zeelandnet.nl
Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18,
Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18, Goes,
Goes, tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl
tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl
Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes
Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes
tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl
tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends,
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends,
Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025,
Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025,
E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl
E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl

Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut,
Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut,

Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer Hendrikskinderen
Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer Hendrikskinderen
tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com
tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com

Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218,
Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218,
E-mail waadrianow@zeelandnet.nl
E-mail waadrianow@zeelandnet.nl

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO):
Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO):
’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes.
’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes.
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448,
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448,
E-mail g.vanderlinde@smwo.nl
E-mail g.vanderlinde@smwo.nl

Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100
Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea
Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBOMet collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBOZeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669.
Zeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669.

Rijbewijskeuringen: Rijbewijskeuring Zeeland
Rijbewijskeuringen: Rijbewijskeuring Zeeland

(Dr. Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOB(Dr. Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOB-leden
leden krijgen € 5,- korting op vertoon van ledenpas.
€ 5,- korting op vertoon van ledenpas.
Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen, krijgen
Eerst de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR
Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen, Eerst
de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR en
Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
en na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en
Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en dan
E-mail does0203@zeelandnet.nl
dan overige papieren invullen.
E-mail does0203@zeelandnet.nl
overige papieren invullen.
Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van
Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van het
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
het rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst,
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst,
Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen.
potje ochtendurine. Meer informatie: kijk op
Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen.
potje ochtendurine. Vragen voor meer informatie:
rijbewijskeuringzeeland.nl, E-mail keuring@marlisa.nl
keuringen.marlisa@gmail.com.
Public Relations: Vacant.

Public Relations: Vacant.
Contact PCOB:
Contact PCOB:

W.J. Copper, tel. 215915.
P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915.

Verjaardagkalender:
Verjaardagkalender:

Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017.
Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017.

Distributie KBO-PCOB Magazine:
Distributie KBO-PCOB Magazine:

Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok,
Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok,
tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.
tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.

‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685,
‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685,
E-mail jurram@zeelandnet.nl
E-mail jurram@zeelandnet.nl

Ledenservice KBO-PCOB: Service–Juristen en
Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en

Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273
En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604.
En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604.

Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het
Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het
gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en
gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en
juridische zaken.
juridische zaken.

Ziekenbezoek:
Ziekenbezoek:

Een fout in het infoblad?
Een fout in het infoblad?

Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes,
Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes,
tel. 215708, E-mail aug.kok@planet.nl
tel. 215708, E-mail aug.kok@planet.nl
Leden: Mevr. M. van Buuren; Mevr. A. Huige; Mevr.
Leden: Mevr. M. van Buuren; Mevr. A. Huige; Mevr.
C. van Lagen; Mevr. M. Lots; Mevr. A. Notebomer;
C. van Lagen; Mevr. M. Lots; Mevr. A. Notebomer;
Mevr. M. Rombaut; Mevr. T. Smolders.
Mevr. M. Rombaut; Mevr. T. Smolders.

Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de
Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de Tijd’
Tijd’ een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te
een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven aan
geven aan Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017,
Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017,
E-mail kbopcobgoes@gmail.com
E-mail kbopcobgoes@gmail.com
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