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-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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De maand mei is de maand waarin de vogels hun
spreekwoordelijke ei leggen. Maar zo niet onze politieke
vogels in Den Haag. Er werd een zeer snelle broedtijd
verwacht voor de geboorte van een nieuw kabinet. Maar
helaas, een discussie over een koekoeksjong dat naar elders
leek te moeten verhuizen, verstoorde het broedproces. Dus
geen formatieproces maar een spektakel in de kamer en een
stevige discussie over de bestuursstructuur. Gevolg is dat
nijpende problemen rond het milieu, het wonen, de
energietransitie, uitwerking van het pensioen-akkoord en
ga zo maar door, nauwelijks tot geen vooruitgang boeken.
Een 79-jarige senior moest eraan te pas komen om
enigszins de rust te herstellen, zodat we weer door kunnen
met de formatie. Mariëtte Hamer, overigens met haar 62
jaar ook toch al tot de senioren te rekenen, mag er nu een
klap op geven. Hopelijk met snel resultaat.
Maar we hebben het deels ook aan onszelf te wijten. Je
krijgt het parlement wat je kiest. Met 17 partijen maar
liefst. En daar blijft het niet bij. Binnen twee maanden is
50 plus een partij geworden van Mevrouw de Haan (die bij
de ANBO ook haar sporen al naliet). Terwijl Forum voor
Democratie plots een tweekoppige partij bleek te zijn,
zodat we nu al met 18 partijen het woord willen voeren in
de kamer. Het begint op een Poolse landdag te lijken.
Zowel formeren als regeren wordt zo wel een heel
moeilijke klus.

Wanneer kunnen we weer knuffelen?
cijfers zich goed blijven ontwikkelen, wel binnen afzienbare tijd komen. Dan zal het ook mogelijk zijn om weer
wat te organiseren. Zoals u elders in dit blad leest hebben
we toch maar een paar data voor activiteiten geprikt, in de
verwachting elkaar dan weer te kunnen ontmoeten.
Maar tot die tijd wensen wij u een goede gezonde zomer
met hopelijk wat warmer weer dan in april en mei.

Gelukkig gaat het met de pandemie iets beter. Het zes
stappen tellende versoepelingsplan is bijna voor de helft
al in gang gezet. Het vaccinatieprogramma loopt, zij het
niet overal even goed, op planning. Ook hier zien we dat
we in Nederland eerst gaan polderen wie wel eerst mag en
wie niet. En als dan ook de leveranciers niet altijd hun
leveringsverplichtingen nakomen, dan heb je een
zwalkende planning.
Maar laten we ook onze zegeningen tellen. De avondklok
(was dat nu echt zo’n probleem?) is weg, we mogen weer
naar het terras, de dierentuin, bibliotheek, de fitness en niet
te vergeten de attractieparken. Zelfs reizen naar zonnige
oorden zit er deze zomer weer in. Maar wat we veel
belangrijker (moeten) vinden: we mogen weer meer
mensen thuis ontvangen, op bezoek gaan bij onze
familieleden in de verzorgingstehuizen, met meer mensen
naar een uitvaart ed.
Dat de menselijke contacten zich weer naar “normaal”
herstellen is een groot goed. Helaas zijn we nog niet op het
“knuffelpunt” aangekomen. Maar ik zie dat, mits de

Dr. A.G. Tjiam uit Goes
Dr. Tjiam richtte Focus 2 op om in Burkina
Faso oogoperaties en medische begeleiding voor oogziekten te realiseren. Hij vloog
gedurende twintig jaar tweemaal per jaar met
een medisch team naar Burkina Faso.
Daar opereerde hij meer dan 6000 patiënten op
verschillende locaties. Dr. Tjiam leidde ook
oogartsen ter plekke op en regelde opleidingen
voor Burkinese oogartsen in Nederland.
Dr. Tjiam is KBO-PCOB-lid van afdeling
Goes.
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Uit het bestuur
volgen om een website te leren bewerken.
Op 10 mei 2021 is het algemeen bestuur bij elkaar
geweest. De voornaamste punten waren:

Meldingen ledenbestand
Sinds 19 maart 2021 zijn er 4 nieuwe leden voor KBO en
3 nieuwe leden voor PCOB aangemeld. Er waren 5
verhuizingen, 6 overledenen en 1 opzegging.
Ledenwerving: via KBO-Zeeland zou een actie opgezet
worden i.s.m. de Hogeschool Zeeland. Deze actie is door
de HZ helaas stopgezet.
Er is wel een landelijke ledenwerfactie op komst.

Aanvraag enquête
Op ontvangen aanvragen om mee te werken aan een
enquête en een lezing zal niet worden ingegaan.
Dit mede vanwege de AVG-aspecten daaraan.
Activiteiten 2021
Alhoewel natuurlijk alles nog onzeker is heeft het bestuur
besloten om toch data voor een aantal activiteiten dit
najaar voorlopig vast te stellen:
-Algemene ledenvergadering najaar: 25 november 2021
in Heer Hendrikhuis;
-Jubileumviering: week 41, nader te bezien waar;
-Kerstviering op 16 dec. 2021 (reservedata: 14 dec. of 15
dec.), Heer-Hendrikhuis;
-Een najaarsreis zal er waarschijnlijk niet inzitten, wel
wordt nog gekeken naar een fietstocht (eind aug./sept.) en
een inloopochtend met koffie/thee.

Gemeentelijke aandachtspunten (BBGG)
Op 13 april 2021 was er digitaal overleg met de SMWO
over “Een tegen eenzaamheid”.
Hierop komt in het najaar nog een vervolg.
Ontwikkelingen KBO-Zeeland/landelijke
ontwikkelingen
KBO-Zeeland: Er zijn provinciaal weinig
ontwikkelingen. Op landelijk niveau wordt nog steeds
gewerkt aan de federatie met PCOB en een betere
samenwerking tussen provinciale KBO(-PCOB)afdelingen en de Unie. Inmiddels is men ook op Unie
niveau in overleg met de provinciale bonden gestart met
vernieuwing van de website.

Bij de Tijd/ Website
De heer Copper heeft, via email, enkele bedrijven
benaderd om te adverteren in Bij de Tijd. De voorzitter en
de heer Copper zullen op 11 mei 2021 digitaal een cursus

In deel 2 in Bij de Tijd 154 constateerde ik dat de KBO in
Goes goed georganiseerd met zo’n 300 leden en een
duidelijke “K” de 21e eeuw inging.
Maar de nieuwe eeuw vereiste ook nieuwe impulsen. De
toenmalige voorzitter Guust de Kok gaf op meerdere
fronten een “boost” aan de KBO. Samen met Francien
Govers (vicevoorzitter), Riet Korsuize (secretaris) en Piet
van Zunderen (penningmeester) vormt hij het dagelijks
bestuur van KBO Goes. Het eerste decennium van de 21e
eeuw staat in het teken van structureel organiseren van de
KBO om het groeiend aantal leden leuke en informatieve
activiteiten aan te bieden, gepaste aandacht voor het
welzijn van de leden te geven en hun belangen collectief
en individueel te behartigen.
In 2001 wordt het 40-jarig jubileum niet gevierd. Aan het
45-jarig jubileum is vermoedelijk ook geen extra aandacht
gegeven. Hierover zijn geen gegevens gevonden. De K is

nog wel degelijk aanwezig. In november 2008 wordt
bijvoorbeeld nog besloten dat bij overlijden van een
bestuurs- of commissielid, KBO-Goes een misintentie zal
betalen.
Met het groeiend aantal leden (van ongeveer 300 in 2000
(400 grens werd in 2004 bereikt) tot zo’n 450 ultimo 2010)
wordt de ledenadministratie steeds belangrijker.
Al in 1996 was er een begin gemaakt met een geautomatiseerde ledenadministratie. Piet van Zunderen optimaliseerde deze administratie, waardoor KBO-Goes de eerste
Zeeuwse afdeling werd met een computerledenadministratie. In 2004 neemt Albert Huige zitting in het
bestuur, met als verantwoordelijkheid de ledenadministratie. Hij zorgde ervoor dat de ledenadministratie up-todate bleef en dat nieuwe leden deugdelijke informatie
kregen.
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Tot 1998 organiseerde het bestuur de activiteiten. Om het
bestuur te ontlasten werd zoals al eerder vermeld in 1999
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Tot 1998 organiseerde het bestuur de activiteiten. Om het
bestuur te ontlasten werd, zoals al eerder werd vermeld, de
activiteitencommissie opgericht. Cees Mol was daarvan de
eerste voorzitter. In 2004 wordt Cees Mol opgevolgd door
Rinus de Koster. Rinus moet helaas wegens zijn
gezondheid het stokje in 2009 overgeven aan Jo Rombaut.
Vlak daarna overlijdt Rinus. Deze commissie van 6-7
leden zorgt ervoor dat er ieder jaar een gevarieerd aanbod
van activiteiten wordt georganiseerd. Natuurlijk de twee
jaarlijkse reisjes, een voorjaars- en een najaarsreis. Deze
waren altijd goed bezet.

Guust de Kok is ook één van de stuwende krachten bij de
formele oprichting van het Bondenberaad Groot Goes
(BBGG) in 2001. Dit BBGG was een voortzetting van de
informele samenwerking van de ouderenbonden op het
gebied van collectieve belangenbehartiging in de gemeente
Goes. Mede op aandrang van het BBGG wordt in 2004 de
seniorenraad Goes opgericht. Hierdoor krijgen de senioren
een nog duidelijker stem richting gemeente.

Tenminste eenmaal per maand was er een lezing of een
ledenvergadering, waarbij de Bingo wordt gespeeld. Vaste
plaats van bijeenkomen was de Magdalenazaal. Maar voor
de ledenvergadering en de kerstviering werd uitgeweken
naar een andere zaal, dit vanwege de opkomst (tot wel 100
leden). Eerst in Motel Goes. Maar na een zeperd aldaar (de
lift was kapot, waarna de moeilijk ter been zijnde leden op
hun gat de trap af moesten), kwam men in de Spinne
terecht. Dit was niet zo sfeervol en al snel werd in het
Gasthuis een goed onderkomen gevonden. De Gasthuis
koks zorgden voor prima eten en vrijwilligers zorgden dat
de ruimte sfeervol ingericht werd voor de viering. De
kerstviering werd nog altijd voorafgegaan door een, door
Pastoor Kempers verzorgde, mis. Helaas zegde het
Gasthuis de samenwerking in 2008 op.

Hulp bij de administratie en invullen van belastingformulieren is soms onontbeerlijk.
Maar ook de individuele belangenbehartiging is een
speerpunt. In die tijd met name voor het invullen van
(belasting)formulieren. Samen met de SMWO is er daarom
in 2008 “Vraagbaak voor ouderen” opgericht. De SMWO
coördineert de inzet van de ouderen- en belastingadviseurs
en de opleiding van deze adviseurs. De KBO-Goes leverde
altijd een aantal kundige adviseurs en speelt evenzo een
belangrijke rol (ook in Zeeland) bij het up to date houden
van de kennis van die adviseurs. Vele leden maken graag
gebruik van de services van de adviseurs.

Vanaf 2009 vond de kerstviering plaats in het Heer
Hendrikhuis. De ledenvergaderingen, in 2008 werd
besloten om twee ledenvergaderingen te houden, werden
in Circus Hogerop aan de Bergweg gehouden.
In 2006 start men met de vrijwilligersmiddag. Dit als dank
voor hun onvermoeide inzet bij de diverse activiteiten.
Naast activiteiten voor de leden heeft de KBO ook altijd
veel aandacht besteed aan de individuele leden, zeker aan
hun lief en vooral leed. De bezoekersgroep, in 1999 gestart
als een wat los-vaste groep dames, werd onder de
coördinatie van eerst Mw. Trudy Arts en vanaf 2009 Mw.
Suzanne de Kok een vaste groep, die namens de KBO actede-préséance geeft bij blijde en treurige gebeurtenissen bij
leden. Een kaart, een bloemetje en/of een bezoekje wordt
over het algemeen zeer op prijs gesteld.

Naast voorzitter is Guust de Kok ook redacteur van het
lijfblad van de afdeling Goes: Bij de Tijd. Dit blad wordt,
samen met Johan van Moorten, steeds verder uitgebouwd
tot huismagazine van de KBO-Goes. In dit decennium is er
ook de opkomst van ICT. Het WEB komt op, we komen in
de informatiemaatschappij. En in 2007 geeft Guust, samen
met Johan van Moorten, ook de aanzet tot de website van
KBO-afdeling Goes. De kleinzoon van Johan van Moorten
zorgde voor de technische opzet en Guust en Johan
verzorgden de inhoud en opmaak.
Vanaf 2008 was er een www.KBOGoes.nl actief.
Wederom was KBO-Goes een voorloper. Toen KBOZeeland in 2009 ook een website startte, samen met de
Unie KBO, is KBO-Goes hier niet bij aangehaakt, maar
heeft haar eigen site behouden. In 2010 gaan we op naar
het 50-jarig bestaan in 2011!

Zo was er in de jaren voor 2000 ook de gewoonte om leden
bij hun kroonjaar een bloemetje of presentje te geven. Dit
gaf vaak wat gedonder: mijn bloemetje is minder mooi dan
dat van jou, ik ben overgeslagen, het presentje was niet
passend etc. etc. Omdat dit vaak in het bestuur ter sprake
kwam, is beginjaren 2000 besloten om ieder lid met
zijn/haar verjaardag een felicitatiekaartje te sturen. De
secretaris werd de coördinator en een groepje leden zorgt
voor de bezorging.

Theo Snel
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Op de rol
Zo langzamerhand gaat de wereld weer enigszins open. De
meeste leden zijn inmiddels gevaccineerd en kunnen
hopelijk zich weer wat vrijer bewegen. Ook KBO-PCOB
afd. Goes staat de springen om weer eens wat te kunnen
organiseren. Er staan nog verschillende geplande
activiteiten op de rol. Nieuwe ideeën zijn er wel maar de
vraag is of dit allemaal haalbaar is. Allereerst mogen er nog
maar een beperkt aantal mensen bij elkaar komen en dan
nog is het de vraag of iedereen daar wel zin in heeft. De
angst om besmet te raken is nog steeds aanwezig. Een
busreisje o.i.d. is ook nog niet mogelijk. Er kan nog geen
koffie/gebak, lunch of diner binnen genuttigd worden en
bezoek aan een binnen activiteit is ook nog niet mogelijk.
Kortom nog even afwachten dan maar.
Op de rol staan nog steeds diverse activiteiten gepland.
Globaal ziet de planning er nog als volgt uit: o.a.
gezamenlijk het 60-jarig jubileumfeest KBO-Goes en het
40-jarig jubileumfeest PCOB-Goes, een aantal lezingen,
Bingo, najaarsreis en fietstocht.
Dit alles, als het allemaal weer mag.

Doen hoor, we horen en zien het graag van U !!!!!!!!!!!!!!
Wij zijn ook aan het kijken of het mogelijk is, dat u uw
zelfgebakken taart o.i.d. mee kan nemen naar een door ons
georganiseerde koffiemorgen. Laat ons weten of u daaraan
mee wilt werken. Wij kunnen dit niet alleen uitwerken.

Koffie met gebak

Telefooncontact(en)
Onderstaande oproep aan u plaatsen wij bij deze
nogmaals

Ook al een lekkere taart gebakken? Laat ons mee proeven.
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 ????????????

Inmiddels hebben een paar leden zich aangemeld. De
eerste gesprekken zijn geweest en afspraken voor de
volgende gesprekken zijn gemaakt. Hartstikke goed dat op
deze wijze de leden elkaar steunen en vinden.
Nog even aan u uitleggen: 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 “alarm-telefooncirkel” 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.

Website
De vernieuwde website www.kbo-pcob-goes.nl is weer
voorzien van alle mogelijke wetenswaardigheden waar u
uw voordeel mee kan doen. Laat ons weten wat u ervan
vindt en wat eraan verbeterd kan worden. De website is
volop in ontwikkeling en dus zijn uw opmerkingen ed. van
harte welkom. De ontvangen opmerkingen van u zijn
inmiddels verwerkt en zodoende heeft onze website weer
een verdere meerwaarde ondergaan.

Ook een lekkere taart is de moeite waard om ‘soldaat’ te
maken.
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Hoe vaak moet er gewaarschuwd worden?
(Herhaalde waarschuwing!!)
Ondanks alle waarschuwingen in de media, Magazine
KBO-PCOB, 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 allerlei mogelijke vreemde
praktijken. Ook wij hebben signalen aan u doorgegeven.

Peter de Laat nieuwe voorzitter Unie KBO
De Ledenraad Unie KBO heeft Peter de Laat benoemd tot
nieuwe voorzitter van de Unie KBO. De Unie KBO
bestaat uit 11 zelfstandig provinciale KBO-bonden.
Peter de Laat heeft een lange staat van dienst als
bestuurder bij diverse zorg- en welzijnsorganisaties en bij
de gemeentelijke overheid.
De Laat: “Ik kijk uit naar een verdere succesvolle
samenwerking tussen de provinciale KBO-bonden én
Unie KBO en PCOB om zo de stem van onze huidige en
toekomstige leden te laten horen.”
Denk goed na of er iets vreemds met of bij u gebeurt. Trek
aan de bel als u het niet vertrouwd. 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.

Ledenadministratie KBO en PCOB
Op de pagina “Informatie over KBO-PCOB Goes” staan
alle gegevens van onze organisatie. Het komt echter
regelmatig voor dat wijzigingen o.a. wijzigen van een
adres e.d. niet worden gemeld bij onze ledenadministratie
maar bij anderen. Dit kan vertragend werken. Wij proberen
zo nauwkeurig mogelijk uw gegevens bij te houden in onze
ledenadministratie maar dan moeten wijzigingen ed. wel
op het juiste adres gemeld worden. Graag uw aandacht
hiervoor, alvast bedankt.

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 bank-medewerkers. 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.

Seniorweb
Het is niet direct de bedoeling dat wij u attenderen op een
website maar de website van Seniorweb willen wij toch
even onder uw aandacht brengen.
U kunt lid worden van Seniorweb waardoor u, als gebruiker van de computer, belangrijke tips ontvangt maar ook
heel belangrijke waarschuwingen.
In deze tijd waar alle mogelijke “lekken” ontstaan in
databestanden is het goed dat ervoor gewaarschuwd wordt
en dat een “helpdesk” daadwerkelijk kan helpen.
Nogmaals uiteraard aan u de vrije keus maar toch deze
verwijzing. Bezoek de site www.seniorweb.nl en oordeel
zelf.

Neem de waarschuwingen serieus en voorkom voor uzelf
een hoop ellende!
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vinden elkaar wel aardig en worden ook verliefd op elkaar.
Deze liefde bezegelen ze door met elkaar te trouwen.
Samen krijgen ze twee kinderen.
In de Verenigde Staten werd Albert geïntegreerd in de
medische industrie. Hij vorderde erg snel en sloot zich aan
bij een farmaceutisch bedrijf waar hij ‘Hoofdmanager’
werd. Kleine Abraham (Albert) klom op in de rangen van
het bedrijf en werd in 2019 tot CEO van dit bedrijf
benoemd.

Het
Pfizer
vaccin

Albert besluit het hele jaar alle inspanningen van het
bedrijf te richten op het vinden van een vaccin tegen een
nieuw virus dat zojuist de wereld heeft getroffen. Hij levert
grote financiële en technologische inspanningen om zijn
doel te bereiken.
Een jaar later slaagt hij erin bij de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor zijn bedrijf toelating te
verkrijgen om het langverwachte vaccin te produceren. Dit
vaccin zal worden verspreid in verschillende landen zoals
Duitsland, Nederland en Italië. Dat laatste land telt
duizenden doden als gevolg van de pandemie.

Een stukje geschiedenis!
Meer dan 80 jaar geleden leefden in Griekenland
zestigduizend joden vreedzaam in Thessaloniki. Het was
een gewaardeerde en levendige gemeenschap. De meeste
van deze joden werkten in de haven. Zo veel zelfs dat de
haven van Thessaloniki op zaterdag, de Sabbat, gesloten
was. Beroemde emeritus rabbijnen woonden en studeerden
er. Iedereen hing daar rond en kon het goed met elkaar
vinden.

Ironisch genoeg wordt het bedrijf dat dit vaccin, dat de
levens van miljoenen mensen over de hele wereld zal
redden, geleid en gestimuleerd door een kleine Jood uit
Thessaloniki. De zoon van een overlevende van de Holocaust, waarin de meeste van zijn mensen door Nazi
Duitsland werden uitgeroeid.

Op 2 september 1939 echter, na het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, nam in deze glorieuze gemeenschap het gevaar van de nazi- terreur toe.
Op 6 april 1941 vielen de troepen van Hitler Griekenland
binnen om het zuidelijk front te beveiligen, voordat de
beroemde Operatie Barbarossa en het grote offensief tegen
Rusland werden gelanceerd.
Van de 60.000 Joden in Thessaloniki werden er in een
trieste recordtijd ongeveer 50.000 in het beruchte
concentratiekamp Birkenau uitgeroeid! Het bloedbad
onder de joden in Griekenland was kort maar intens.
Slechts weinigen kregen de kans om het einde van de
oorlog levend te halen.
Onder de overlevenden was een familie die bekend stond
als Bourla. Na de oorlog, werd in 1961 in deze wonderbaarlijke familie een zoon geboren. Zijn ouders noemden
hem Israël - Abraham.
Hij groeide op en studeerde diergeneeskunde in Griekenland. Abraham is een briljante student en promoveert in
reproductieve biotechnologie aan de veterinaire school van
de Aristoteles Universiteit in Saloniki.

Om die reden werd Israël het eerste land dat het vaccin
ontving en aan zijn bevolking toediende. Dit ter
nagedachtenis aan zijn grootouders en zijn ouders die het
leven hebben geschonken aan Israël - Abraham Bourla,
tegenwoordig bekend als Albert Bourla, CEO van Pfizer!

Op 34-jarige leeftijd besloot hij naar de Verenigde Staten
te verhuizen. Hij verandert zijn voornaam Abraham in
Albert en ontmoet een joodse vrouw genaamd Miriam. Ze

Ingezonden door L.V. de Kok

9

BIJ DE TIJD

Onze eigenste KBO-PCOB organisatie heeft het zelf via
een onderzoek onder ons ‘ouden van dagen’ vastgesteld:
Ongeveer 91% van de internetbezitloze leeftijdgenoten en
46% van de wel internet hebbende groepsgenoten zijn
het beu en zat. Wat of ze zat of beu zijn?
Wel dat ze steeds meer gedwongen worden om van alles
en nog wat via internet te doen. En wat is van alles en nog
wat? Nou bijvoorbeeld het bij de gemeente Goes effe
ophalen van kaarten om de auto’s van uw bezoekers te
kunnen laten parkeren.
Vroeger stapte of fietste je daarvoor even naar het
stadskantoor en je kon ze tegen contante betaling zo
meenemen. Dat is verleden tijd. Vanwege een betere
‘dienstverlening’ moet je eerst doorbellen of mailen
hoeveel parkeerkaarten je wilt hebben en een afspraak
maken wanneer je ze wilt ophalen of worden toegezonden.
En dan is dit nog maar een eenvoudig voorbeeld. Ik heb
eens over het wereldwijde web van de gemeente Goes
gezworven en gekeken wat de mogelijkheden zijn om iets
te melden. Bijvoorbeeld over vervuild of stinkend water.
Dan kun je op de site de betreffende rubriek opzoeken en
een karrevracht aan vragen beantwoorden. Bijv. over welk
soort water je iets wilt melden en wat er mis mee is.
Wanneer je niet echt internetbedreven bent, is de kans
groot dat het water je boven de lippen stijgt. En als je
helemaal geen internet hebt? Dan komt er uiteindelijk een
mededeling dat je als je ‘hoge nood’ hebt na de werkuren
het calamiteitennummer kunt bellen en tijdens de
arbeidsuren een ander nummer. Dat is dan extra gemak
voor de internetloze mens. Wil je overdag een melding
doen over bijvoorbeeld de openbare ruimte? Dan wordt je
in een razend snel tempo verwezen naar een bepaalde
website.
En dat zijn we dus zat! En wel met de gedachte : dat de
overheid er voor IEDERE burger(es) is en niet alleen voor
de (matige) internetbekwamen. De overheid is er ook voor
de doven en slechtzienden en niet alleen voor hen met een
heldere blik en een moordend bewegingstempo.
Dus valt er in het bovengenoemde KBO-PCOB rapport het
volgende te lezen: Bijna alle senioren vinden daarom ook
(98% offline senior, 94% online senior) dat bedrijven en
overheden altijd een alternatief moeten bieden voor
mensen zonder internet.

En deze coronatijd wordt door heel wat instanties
aangegrepen om alle zaken alleen nog via internet af te
wikkelen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBOPCOB, zegt het in het rapport als volgt: ‘Digitalisering is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat
mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt
internet gebruiken. Daar moeten overheden en bedrijven
rekening mee houden.’
Heel wat van onze leeftijders geven aan dat ze het gebruik
van internet te moeilijk en erg ingewikkeld vinden voor
hun leeftijd. Weer een andere veel genoemde reden is dat
de veiligheid van internet nu niet bepaald ‘om naar huis te
schrijven is’. En zo zijn veel valide redenen om de
overheid en bedrijven op de vingers te tikken door erop te
wijzen dat niet iedereen een ‘snelle internetjongen’ is.
Gevolg is dat er mensen in problemen komen omdat ze
internet te moeilijk vinden. En de grootste ergernis is dat
deze instanties dit vaak niet eens begrijpen of willen
begrijpen. Daarom wordt het de allerhoogste tijd dat onze
volksvertegenwoordigers in alle geledingen in de organen
waarin zij zitting hebben, luidkeels aangeven dat de
overheden nu eens eindelijk doen wat het volk wil: er voor
HEN zijn.
En dat de vakorganisaties voor de bedrijven en de
bedrijven zelf constant bestookt worden met argumenten
om voor iedere cliënt of toekomstige cliënt ‘snapbare’
mogelijkheden te introduceren.
Want echt: wij senioren zijn het zat, poepzat! om steeds
maar buitenspel te staan.
Tekst: Augustinus. Beeld: Johannes.
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Ledenwerving
KBO-PCOB-Goes is met zijn ruim 600 leden nog steeds
de tweede in grootte van de Zeeuwse KBO en PCOB
bonden. Alhoewel aantallen niet alles zeggen, is het toch
wel van belang dat je als bond een grote omvang hebt.
Allereerst heb je meer financiële armslag om dingen te
organiseren, meer kans dat er voldoende vrijwilligers zijn,
maar ook heb je als groep meer recht van spreken in
discussies met de Gemeente en andere instellingen.
Nu zijn de ledenaantallen van de KBO tot vorig jaar
redelijk op peil gebleven. Helaas is dat voor de PCOB niet
zo, daar zijn we in de laatste vier jaar van zo’n 120 naar 80
leden gegaan. Op dit moment zien we echter dat ook de
ledenaantallen van de KBO in Goes teruglopen. Daarnaast
veroudert ons leden bestand.

voor het lidmaatschap van KBO-PCOB. Wat de voordelen
zijn leest u hieronder.
We hopen op uw steun bij de ledenwerving. Informatiemateriaal wordt graag verstrekt door onze ledenadministratrice Mw. T.C.M. Does-Verdurmen, Nassaulaan 19,
Goes tel 0113-216154, e-mail does0203@zeelandnet.nl.
Als u lid bent van de KBO-PCOB, bent u lid van de
grootste seniorenorganisatie van Nederland en van uw
lokale KBO-PCOB afdeling. De KBO-PCOB laat uw stem
horen op alle niveaus: lokaal, regionaal en landelijk.
We behartigen uw belangen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen, inkomen en koopkracht.

Wist u dat ruim 70 leden 90 jaar of ouder zijn! Twee leden
zijn de mijlpaal van 100 al gepasseerd. Nu wensen we ieder
een lang leven maar we hebben nu eenmaal niet het
eeuwige leven.
Dus als er geen aanvulling uit de categorie 50 tot 70-jarigen
komt neemt het aantal leden nog sneller af.
Nu staan we als Goes daar, helaas, niet alleen in. In
Zeeland, maar ook landelijk en bij alle ouderenbonden,
lopen de aantallen leden terug. KBO-Zeeland had het
voornemen om samen met de Hogeschool Zeeland een
wervingsactie op te zetten.
Deze actie is echter afgeblazen door de Hogeschool omdat
het bij nader inzien toch niet paste in hun programma.
Alvorens zelf als KBO-Zeeland een nieuwe ledenwerfactie
te starten sluiten we ons aan bij de landelijk gestarte
ledenwerfactie. Daartoe heeft de Unie KBO een onderzoek
gestart.
Om inzicht te krijgen waarom leden voor het (actieve)
lidmaatschap kiezen is het noodzakelijk dat we meer
kennis krijgen over de motivatie van de leden. Ook willen
we meer inzicht krijgen in wat redenen zijn voor
toekomstige leden om lid te worden en/of actief te worden
op lokaal, provinciaal of landelijk niveau. Nog voor de
zomer hopen we daar de resultaten van te ontvangen, zodat
er verdere acties kunnen worden geformuleerd. U heeft
kunnen meedoen aan dit onderzoek als u gehoor heeft
gegeven aan de mail daarover.
Maar nu is het wel zo dat wervingsacties op deze schaal
nodig zijn. De beste ledenwerving is echter nog steeds de
persoonlijke benadering. Dus maak in u omgeving reclame

Deelname aan allerlei activiteiten.
U profiteert daarnaast ook van de VELE
VOORDELEN, waaronder:
10 keer per jaar het gratis magazine van KBO-PCOB
22 x de Zeeuwse NieuwsFlitZ
Gratis (juridisch)advies
Gebruik maken van ouderenadviseurs
Hulp bij uw belastingaangifte
Mooie aanbiedingen via KBO-PCOB-voordeel
De KBO collectieve zorgverzekering van Zilveren
Kruis Achmea
Deelnemen aan activiteiten bij uw KBO-PCOBafdeling
Belangenbehartiging op landelijk niveau
Korting op uw rijbewijskeuring
Deelname aan het KBO-panel
Deelname aan de loterij
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Installatie en overzetservice
3 jaar garantie op Apple iPad & Mac
Gratis training
Inruil service
Eigen reparatiedienst

Loesje
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Goes is een ‘zuunige’ gemeente. Het geld wordt niet ‘over
de balk gegooid’ en met ‘zuinigheid bouwen we huizen als
kastelen’. We kregen bij het station een gloednieuwe
onderdoorgang, zodat we veilig in Goes Zuid kunnen
komen. Die had 35 miljoen mogen kosten, maar het werd
31,4 miljoen. Ik heb ze niet altijd in de kontzak. Denk
echter niet dat er wat ‘voor ons afvalt’.
Nee, het gaat in de spaarpot voor toekomstige grote
projecten. Dit met de gedachte: ‘Wie spaart heeft wat’.
Maar of het krasse deel van de ‘ingezetenen’ er nog wat
aan zal hebben? Ik waag het eraan te twijfelen, want
ambtelijke molens draaien niet zo vlug.
Augustinus

Een heel belangrijk bericht voor met name onze
PCOB-leden die geen machtiging voor automatische
incasso contributie hebben afgegeven.
Nederlanders maken steeds minder geld over per acceptgiro. In 2020 verwerkte Currence, het bedrijf dat ook
achter betaalmethode iDeal zit, nog maar 6,4 miljoen
papieren acceptgiro’s. Dat is ruim een kwart minder dan
een jaar eerder. Het definitieve einde van de papieren
acceptgiro komt daardoor mogelijk sneller dan aanvankelijk gedacht, schrijft Currence in zijn jaarverslag.
Het aantal organisaties dat vorig jaar nog acceptgiro’s
verstuurde, daalde nog harder. Dat halveerde bijna, tot
9.000 bedrijven en instellingen, tegenover 16.000 een jaar
eerder. Volgens Currence zijn de alternatieven goedkoper
en gebruiksvriendelijker.
“Oké. Hmmm... dus..."
''Maar u moet zich zo snel mogelijk laten testen en tot aan
de uitslag thuisblijven. Gelukkig hebben we sinds kort ook
de mogelijkheid om u een zelftest te laten doen. Mag ik uw
exacte postadres en geboortedatum zodat we u een
zelftestkit kunnen toesturen?"
''Ok (ik geef adres) ''
''Bedankt - en ik moet een creditkaartnummer hebben zodat
we dit kunnen afronden en u de kit kunnen sturen."
''Sorry - een creditkaart? Ik dacht dat dit allemaal gratis
was?"
''Nee - ik ben bang van niet. Er zijn administratieve kosten
van € 50 euro voor de kit en de laboratorium testresultaten.
Kunt u mij het kaartnummer, de vervaldatum en de
veiligheidscode voorlezen aub... het is heel belangrijk en er
zijn boetes voor niet-naleving."

Kreeg zojuist een 'grappig' telefoontje, moeten ze net bij
mij zijn!
“Goedenavond meneer … Volgens onze data bent u waarschijnlijk in de buurt geweest van iemand die positief
getest is op COVID-19. Dit betekent dat u nu thuis moet
blijven en zich moet laten testen”.
“Kun je mij vertellen wie die persoon was?"
''Nee, sorry dat mag ik u niet vertellen. Dat is vertrouwelijke informatie."

Zo werken de oplichters. En kwetsbare mensen zullen erin
trappen!
Laat je niet foppen, maak een kopie en zoveel mogelijk
delen.
Als het iemand helpt om niet opgelicht te worden, is het de
moeite waard om het te delen.
Bron: Augustinus
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Kijk op Drank is onze nieuwe adverteerder. Kijk op Drank
is een topslijter en is gevestigd aan de J.A. van der Goeskade
in Goes. Een prachtige winkel met deskundige eigenaren.
Een hele mooie webshop waarop steeds wisselende
aanbiedingen staan. Ook voor cadeauverpakkingen zijn zij
ruim voorzien en kan men uitstekend terecht.
We zijn blij dat Kijk op Drank ons steunt door het plaatsen
van een advertentie in Bij de Tijd.
Kortom zeker een aanrader voor de echte kwaliteit zoeker.

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.

Melieste Glas, dé glasspecialist van Zeeland en WestBrabant is ook één van onze nieuwe adverteerders.
Bij Melieste Glas kunt u rekenen op goede service in
combinatie met een eerlijke prijs. Melieste Glas is een
vertrouwd gezicht in Goes e.o. en wij zijn blij met hun
advertentie in ons tijdschrift Bij de Tijd.

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.

Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 156 vóór
3 augustus 2021.

REDACTIEADRES:
Weidezicht 18, 4462 VK Goes.
Telefoon 0113-211017
E-mail kbopcobgoes@gmail.com.

Wij herdenken …
Mw. M.S. Brugge-van den Berg overleden op 27-04-2021
Dhr. Th. Leloux overleden op 27-04-2021
Mw. C. Vlot-van Gent overleden op 29-04-2021
Mw. A.C. de Haas-Crom overleden op 19-05-2021
Dhr. F.G. van Esseveld overleden op 20-05-2021
Dhr. F.J. Meijaard overleden op 05-6-2021
Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte met het
verlies van hun dierbare en veel kracht om dit overlijden
een plaats in hun leven te geven.

Wij feliciteren …

REDACTIE:
Jan van den Boom, Wim Copper,
Riet Hopmans en Theo Snel.
EINDREDACTIE:
Jan van den Boom.
COLUMNIST:
Guust de Kok.
ART DIRECTION & OPMAAK:
Jan van den Boom
PRODUKTIE:
BIJ DE TIJD wordt geproduceerd door de
Kopieerwinkel.

Mw. A de Winter–Vermue met haar 100ste verjaardag op
5 april jl. Wij wensen haar nog mooie jaren toe in goede
gezondheid. Zij is al meer dan 30 jaar lid van KBO-Goes.

ADVERTEERDERS:
Wim Copper, tel. 0113- 21 59 15.
E-mail wiljaco@hetnet.nl

Nieuwe leden …

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

Dhr. M. Goedegebure lid PCOB per 01-04-2021
Mw. B. Kakes-Breda lid PCOB per 01-04-2021
Mw. N. Vermin-Ettinger lid KBO per 01-04-2021
Dhr. J.A.N. Aertssen lid KBO per 06-04-2021
Dhr. M.D. Knuit lid KBO per 01-05-2021
Mw. E.M. van Westen-Brakman lid PCOB per 01-06-2021
Mw. P.M.J. van Esseveld lid KBO per 01-06-2021

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

Van harte welkom en we hopen u op onze bijeenkomsten
te mogen ontmoeten.
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Activiteitencommissie:
Activiteitencommissie:
Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55,

Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,
Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,

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:G.M.
Mevr.
V.E.M.
Aertssen; L.V. de Kok;
Mevr.
Naezer
en Burgs
N. van–Buuren.
Mevr. G.M. Naezer en N. van Buuren.

4462 VK Goes, E-Mail kbopcobgoes@gmail.com
4462 VK Goes, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl

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

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547 Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.:
Rekeningnr.
Rabobank:
NL70RABO.0113451547
Hulp
bij bediening
van computer,
tablet,
e.d.:
t.n.v. KBO afd.
Goes, Mozartlaan
6, 4462 JS Goes.
Dhr.
W.A.
Adrianow, Hallsteinhof
6, Goes,
tel. 212218,
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
M.M.J.
Hopmans,
Weidezicht 18, Goes,
Goes, tel.Mevr.
211017,
E-mail
rhopmans@zeelandnet.nl
tel.Penningmeester
211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl
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:
Baarends,
Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, M.C.
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
Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen,
Nassaulaan 19, 4461 ST
Goes,
tel. 216154,
Ledenadministratie:
Mevr.
T.C.M.
Does -Verdurmen,
E-mail does0203@zeelandnet.nl
Nassaulaan
19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
E-mail does0203@zeelandnet.nl
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen.
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
Mevr.
T.C.M.
Does -Verdurmen.
Contact
PCOB:

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
voorWK
Ouderen
’s-Heer
Elsdorpweg
12, 4461
Goes. (SMWO):
’s-Heer
12,tel.
4461
WK Goes.
Mevr.
G.Elsdorpweg
van de Linde,
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-leden

Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 0113-223039

(Dr. Marlisa).
Telefoon
0118-724999.
KBO-PCOBkrijgen
€ 5,- korting
op vertoon
van ledenpas.
ledende
krijgen
€ 5,- korting op vertoon
van bij
ledenpas.
Eerst
gezondheidsverklaring
aanvragen
het CBR en
Eerst
de
gezondheidsverklaring
aanvragen
bij hetenCBR
na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR
dan
en na ontvangst
overige
papieren invullen.
invullen. Deze inzenden naar CBR en
dan overige
papieren
invullen.
Arts
bellen voor
afspraak
ruim voor het verlopen van het
Arts
bellen
voor
afspraak
ruim voor
het verlopen
rijbewijs en keuring. Meebrengen:
ingevulde
Eigenvan
het
rijbewijs
en
keuring.
Meebrengen:
ingevulde
Eigen
verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst,
verklaring
(bij gemeente
te voor
verkrijgen),
medicijnlijst,
potje
ochtendurine.
Vragen
meer informatie:
potje
ochtendurine.
Meer
informatie:
kijk
op
keuringen.marlisa@gmail.com.
rijbewijskeuringzeeland.nl, E-mail keuring@marlisa.nl

tel.: 0113-215915

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

Public
Relations: Vacant. W.J. (Wim) Copper,
Penningmeester/Secretaris:
Contact
PCOB:
Lief en Leed:
Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse,

tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.

P.tel.:
Clarisse
tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915.
06-45281196

‘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

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

DistributieKBO-PCOB
KBO-PCOBMagazine:
Magazine:
Distributie

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.

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

E-mail jurram@zeelandnet.nl

Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en
Ledenservice KBO-PCOB:
Service
– juristen
Pensioentelefoon:
030-3400655 voor
vragen
op heten
Pensioentelefoon:
vragen op
gebied
van wonen, 030-3400655
zorg, welzijn,voor
gezondheid
en het
gebied vanzaken.
wonen, zorg, welzijn, gezondheid en
juridische
juridische zaken.

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