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150 keer Bij de Tijd
Vijf en twintig jaar geleden
meende de kersverse voorzitter
van KBO Goes dat de afdeling
een eigen “clubblad” moest
hebben. Dit ter versteviging van
de band tussen de toen nog geen
300 leden, het vervangen van
allerlei losse uitnodigingen en als ‘naslagwerk’ over
de organisatie van KBO Goes.
Het werd een eenvoudig blad en het eerste exemplaar
kreeg de naam ‘De KBO Gids’. Volgens de jonge
redacteur een naam die niets zei. Het blad moest
uitstralen dat ouderen geen zielige, zeurderige
mensen waren, die alles goed vinden wat de
‘deskundigen’ over en namens hen zeiden en voor
hen beslisten. Zeker niet en hij vindt nog steeds dat
de ouderen prima hun eigen belangen kunnen
behartigen. Dat zij goed weten wat zij willen en wat
hun belangen zijn. Dat zij op al die terreinen heel
goed bij de tijd waren en zo werd ‘Bij de Tijd” al
vanaf de tweede editie de naam van het afdelingsblad
van KBO Goes.
Zeven en vijftig edities zorgde de ‘jonge redacteur’ er
in zijn eentje voor dat de leden elke twee maanden
een leesbaar blad in de bus kregen met verslagen van

Nummer 150
voorbije activiteiten, uitnodigingen voor komende
activiteiten en mededelingen over maatschappelijke
voorzieningen die het leven van de ouderen
aantrekkelijker kunnen maken.
Met de toename van het aantal edities groeide de
inhoud van het blad en werd het een onmisbare
verbindingsschakel in de afdeling. Zo’n blad uitgeven
kost geld en al vrij snel kwamen er advertenties in het
blad.
Zodoende konden de uitgiftekosten deels betaald worden,
want die kunnen niet alleen uit
de contributies worden betaald.
En nog steeds zijn die advertenties een welkome bron
van inkomsten. Daarvoor dank aan alle adverteerders
in de voorbije 25 jaar.
Zevenenvijftig nummers verzorgde de inmiddels in
‘leeftijd gevorderde redacteur’ de inhoud van het blad
tot hij vanaf nummer Achtenvijftig versterking kreeg
van Johan van Moorten. Dat was de editie van
maart/april 2005. Het was een welkome versterking
van de redactie, want hij bracht een brok ervaring
mee als oud-redacteur van het Goese parochieblad
Kontakt. De inhoud van het blad werd nog
gevarieerder, de opmaak verbeterde aanzienlijk en
ging er nog aantrekkelijker uitzien met bijpassende
illustraties.
U hebt het misschien al uitgerekende, maar het
betekent dat nu ook editie drieënnegentig is dat door
zijn hand gaat.
‘Bij de Tijd’ werd een begrip in
ouderenland en daarbuiten. Het
wordt niet alleen onder de leden
verspreid, maar ook onder gemeentelijke en provinciale politici,
zusterorganisaties, zorginstellingen,
overkoepelende organisaties, enz.
Dat allemaal om deze instanties te tonen dat ouderen
nog goed ‘bij de tijd’ zijn. En dat alles verliep in
eendrachtige samenwerking tussen de steeds ouder
wordende redactieleden (83 en 82 jaar).
Vervolg op pag. 2.
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Eigenlijk had dit jubileumnummer het laatste blad
moeten zijn waaraan Johan meewerkte, maar omdat
er nog geen opvolgers voor de huidige redactie zijn
gevonden, gaan ze samen verder. Dat wil zeggen dat
enkele bestuursleden ‘les’ krijgen hoe je zo’n blad
opmaakt en dat er naarstig verder wordt gezocht naar
een of meer redacteuren die de werkzaamheden van
het jongste redactielid kan overnemen. Daarom doen
we ook nu weer een oproep naar geïnteresseerde
leden, die graag ‘stukkies’ schrijven en opmaken om
hun medeleden een lezenswaardig blad voor te
schotelen. De ‘Krasse Knarren’ gaan dus nog even
door, maar ze blijven hopen dat het bij een aantal
leden met schrijftalent het idee ontstaat dat het
redactielidmaatschap van Bij de Tijd een zinvolle en
aantrekkelijke vrijetijdsbesteding is.
In dit nummer is er volop aandacht voor dit jubileum
met allerlei lovende woorden en is de voorpagina
extra fraai ingekleurd. De rest van de inhoud is een
staalkaart van de onderwerpen waaraan al in eerdere
edities aandacht werd besteed en met een nieuwe
artikelenserie over de herkomst van de namen van
plaatsen waar leden van onze afdeling wonen. En we
hopen dat bij een aantal van u het idee zal ontstaan
dat het lidmaatschap van de redactie van Bij de Tijd
een zinvolle en aantrekkelijke
vrijetijdsbesteding is. Wij wensen u
ook nu weer veel leesplezier en
samen met het bestuur zien wij de
reacties van ‘schrijfgrage’ leden
tegemoet. En daar willen graag met
u op proosten.
Johan van Moorten en Guust de Kok.
********

Bij de Tijd, dat zijn we al 25 jaar!
Kunt u het zich voorstellen, geen Bij de Tijd meer bij
KBO-PCOB Goes? Ik niet, en velen met mij, denk ik.
Ook buiten onze eigen Goese kring wordt het blad
met interesse gelezen. Al zo’n 25 jaar komt er
zesmaal per jaar een Bij de Tijd mee met het
Magazine van KBO (en nu KBO-PCOB). En in deze
25 jaar waren daar twee mensen die de spil vormden
om dit blad op te stellen: Guust de Kok en Johan van
Moorten. Dus als we trots zijn op ons blad, dan zijn
we dat ook op de samenstellers. Guust als drijvende
(schrijvende) kracht en Johan als vormgever,
illustrator en “uitgever”. Een prima duo. We zijn hen
dan ook veel dank verschuldigd.
Bij de Tijd is ook in deze digitale
wereld voor KBO-PCOB Goes
nog
steeds
een
onmisbaar
communicatiemiddel.
Immers,
vele van onze leden zijn nog
steeds meer gericht op papier dan
op de computer. Het bestuur, de activiteitencommissie, maar ook SMWO, de Gemeente, ADRZ

en andere organisaties gebruiken dit communicatiemiddel om hun boodschap aan onze leden over te
(laten) brengen. Daarnaast was er altijd wel plaats
voor een artikel over interessante onderwerpen.
Verluchtigd met een plaatje hier en een gedichtje of
gezegde daar.
Een blad waar we dus ook mee door willen de
komende jaren. Normaal gesproken zou je zeggen
tegen de opstellers: ga zo door! Maar ze zijn niet
meer de jongste. Het is op zich al uniek dat twee
tachtigers dit werk nog steeds op zich nemen. Ze
hebben aangekondigd een stapje terug te willen doen.
Helaas, maar ook zeer begrijpelijk. Gelukkig is een
nieuwe redactie zich aan het warm lopen, waarbij zij
voorlopig nog een tijdje worden bijgestaan door de
“oude” redactie.
Deze mijlpaal van 150 nummers Bij de Tijd is dus
een moment om er bij stil te staan, maar vooral om er
mee door te gaan. Want onze leden zien er iedere
keer weer naar uit.
Theo Snel, voorzitter
********

150 keer ‘Bij de Tijd’
‘Bij de Tijd’, het blad voor de
leden van de KBO-afdeling Goes,
heeft de mijlpaal bereikt van de
150ste
editie.
Een
grootse
prestatie! Daarom namens het
bestuur van KBO Zeeland de
welgemeende gelukwensen met
dit memorabele feit. Felicitatie en
waardering voor de redactie, de
heren Guust de Kok en Johan van Moorten.
Felicitatie voor het afdelingsbestuur en niet in de
laatste plaats een hartelijke felicitatie voor alle KBO
leden in de afdeling Goes.
De felicitatie houdt niet alleen verband met het aantal
edities van ‘Bij de Tijd’, hoewel 150 edities het
vermelden meer dan waard is. Het blad is in de loop
van de tijd qua omvang uitgegroeid tot niet minder
dan 18 pagina’s, inclusief een beperkt aantal pagina’s
met advertentieboodschappen. Ook de inhoud van
‘Bij de Tijd’ mag er zijn! Een ledenblad is voor een
vereniging van groot belang. En dat geldt toch
evenzeer voor de vereniging KBO Goes. ‘Bij de Tijd’
voorziet in een behoefte. Laat mij dat eens toelichten.
Het ledenblad is een onmisbaar communicatiemiddel
voor een vereniging met veel leden of waarvan de
leden over een groter gebied verspreid wonen. Er
wordt informatie verstrekt door of namens het
afdelingsbestuur; er wordt voorlichting verstrekt aan
de leden; activiteiten worden
Vervolg op pag. 3.
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aangekondigd; er wordt verslag gedaan van
bijeenkomsten en activiteiten; het blad draagt
hierdoor bij aan onderlinge verbondenheid;
vergaderingen met agenda worden gepubliceerd,
zoals de periodieke Algemene Leden Vergaderingen;
wetenswaardigheden worden vermeld, zoals ook de
namen van overleden leden en de aanmelding van
nieuwe leden. De redactie weet deze informatie vaak
te ondersteunen met een schalkse, soms geestige of
kritische presentatie. Kortom, ‘Bij de Tijd’ mag er
zijn en vervult een zeer nuttige functie binnen de
organisatie van KBO Goes.
Zoals bij veel verenigingen is een relatief klein
gedeelte van het aantal leden actief binnen de club.
Misschien is ook hier de 80 – 20 regel van
toepassing? Het is gebruikelijk dat in de praktijk
slechts weinigen in de gelegenheid of in staat zijn de
vele bijeenkomsten bij te wonen of aan de diverse
activiteiten deel te nemen. Juist voor leden die vaak
verstek (moeten) laten gaan, bijvoorbeeld vanwege
hoge leeftijd, ziekte, gebrek aan vervoer, sociale
verplichtingen, onbereikbaarheid als gevolg van
lange afstanden, drukke werkzaamheden, enz. enz.
fungeert ‘Bij de Tijd’ als een instrument ter
ondersteuning van de onderlinge verbondenheid.
Hierdoor houden leden het gevoel bij de KBO Goes
te horen en wordt de betrokkenheid bij het reilen en
zeilen van de vereniging bevorderd. En doordat
eenieder op de hoogte kan zijn van de acties door het
bestuur in het kader van de belangenbehartiging,
bijvoorbeeld bij de gemeente of het ziekenhuis,
worden de vertegenwoordigers die namens KBO
Goes naar buiten optreden, ook gesteund. Alle leden
kunnen zo een hechte achterban vormen, want jullie
weten waar KBO Goes zich voor inzet. Uit mijn
betoog moge blijken dat het belangrijk is dat ‘Bij de
Tijd’ steeds goed gelezen wordt. Lid zijn van KBO
veronderstelt immers ook actief bezig zijn met het
inhoud geven aan onze missie “omzien naar elkaar”!
Mede gezien het belang van een goed ledenblad wens
ik jullie toe dat binnenkort de redactie kan worden
aangevuld met enkele enthousiaste leden, zodat ‘Bij
de Tijd’ op volle kracht kan opstomen naar de 200ste
editie.
Wim Jansen
Voorzitter KBO Zeeland
********

Bij de Tijd viert de 150ste uitgave…
Proficiat!
Het was me een eer om voor deze feestelijke uitgave
kopij te mogen leveren. Op het moment van schrijven
zitten we –nog- volop in de coronacrisis. Hopelijk
ligt die periode als u dit leest, ruim achter ons.

En, nog belangrijker, zijn we er zonder
kleerscheuren” doorgekomen. Mochten er toch nog
beperkingen
zijn ten aanzien
van onze
bewegingsvrijheid: Bij de Tijd heeft niets te vrezen.
Dan wordt er waarschijnlijk reikhalzend naar
uitgekeken naar dit communicatiemiddel van KBO
Goes als vorm van contact.
Allereerst nogmaals van
harte gefeliciteerd vanwege
het behalen van deze
mijlpaal. 150 klinkt oud,
maar Bij de Tijd maakt een
bijzonder
energieke
en
jeugdige indruk: het lijfblad
van KBO Goes blijkt van
alle markten thuis; staat met
beide
voeten
in
de
actualiteit; heeft oog voor de
omgeving en het belangrijkst: heeft hart voor de
lezers!
Als secretaresse van KBO Schouwen Duiveland
ontvang ik Bij de Tijd via de mail en stuur deze door.
Omgekeerd komt zo onze nieuwsbrief Blik op de
Regio naar Guust de Kok. Zo blijven we op de hoogte
van wat er speelt “aan de overkant”.
Als ik Bij de Tijd binnen krijg sta ik altijd weer
versteld van de omvang van het blad en de variatie
aan artikelen. Natuurlijk vind je in Bij de Tijd, als
“clubblad” van KBO Goes, verslagen van
ondernomen activiteiten of informatie over
activiteiten die op de rol staan. Uiteraard wordt er
aandacht besteed aan jubilea, ledenmutaties of andere
zaken die de leden betreffen, maar daarnaast komen
ook actuele onderwerpen aan bod die belangrijk
(kunnen) zijn voor onze doelgroep: de senioren.
Tenslotte ben ik iedere keer weer verrast door de
(soms waargebeurde) anekdotes of verhalen en
gedichten die het blad opfleuren als kleine
cadeautjes.
Al deze ingrediënten maken Bij de Tijd tot wat het is.
Zoals we allemaal weten blijft vitaliteit enkel
behouden door een goede verzorging en goede
voeding! Goede voeding wordt gevormd door de
kopij: van de voorzitter die u op de hoogte houdt, van
de penningmeester die wat te vragen of melden heeft,
misschien hebt u ook al wel eens wat aangeleverd:
een verslag van een activiteit, of een leuke anekdote,
een mooi verhaal of gedicht… altijd welkom!
Zo blijft Bij de Tijd voor én van KBO Goes. Jullie
chef-koks: Guust de Kok en Johan van Moorten
maken er iedere keer een mooi en smakelijk geheel
van. Een feestje om te consumeren… lezen!
Compliment! Ik kijk alweer uit naar uitgave 151.
U ook?
Alle goeds voor de afdeling: Blijf Bij de Tijd !
Els Steegmans, KBO Schouwen Duiveland
********
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Het Gemeentebestuur feliciteert KBO Goes
Bij deze feliciteer ik KBO Goes met de
150e editie van het blad ‘Bij de Tijd’.
Mij is gevraagd om ter ere van dit
jubileumnummer een bijdrage te
leveren. Uiteraard werk ik daar graag
aan mee. Mijn naam is André van der
Reest. Ik ben wethouder van de
gemeente Goes en heb onder andere Sociaal Domein
in mijn portefeuille.
Als gemeente Goes vinden we het belangrijk dat
iedereen kan meedoen in de samenleving, ongeacht
leeftijd. Dit geldt dus ook voor ouderen. Zorg voor en
participatie van oudere mensen zijn daarom
belangrijke speerpunten in ons collegeprogramma.
Mensen met een hogere leeftijd zijn namelijk vaak
kwetsbaarder. Kijk alleen al naar de huidige periode
waarin het coronavirus aanwezig is. Een zware
periode, omdat velen minder of zelfs geen bezoek
mogen ontvangen. Sommigen zien kinderen,
kleinkinderen en vrienden alleen nog digitaal of
spreken elkaar via de telefoon. Dit alles om deze
kwetsbare groep mensen te beschermen tegen het
virus. Er zijn dan ook ongetwijfeld ouderen die zich
(soms) eenzaam voelen. Door zoveel mogelijk thuis
te blijven en de sociale afstand te bewaren, missen
we de voorheen zo normale contacten. Het praatje op
straat, het kopje koffie in de supermarkt of de
bridgeavond in het buurthuis.
Gelukkig zie je in deze zelfde periode ook mooie
initiatieven ontstaan. De saamhorigheid in de
samenleving is groot. Ook binnen onze gemeente.
Mensen helpen elkaar met boodschappen doen, er
zijn belcirkels opgericht en beeldbellen is
geïntroduceerd. Ook bij verzorgings- en verpleeghuizen krijgen de mensen extra aandacht door
spontane optredens van artiesten. Mooi om te zien
hoe we samen door deze tijd heen komen. Want
samen zijn wij Goes voor elkaar!
Als gemeente zijn we aangesloten bij het landelijke
actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid, wat we
voor Goes hebben vertaald met ‘Samen tegen
Eenzaamheid’. Een initiatief gericht op het tegengaan
van eenzaamheid, ook onder ouderen. We zijn blij
om te zien hoeveel organisaties zich hiervoor
inzetten. KBO Goes is er daar één van. Door
informatie te verstrekken en activiteiten te
organiseren, helpen zij ouderen om mee te (blijven)
doen in de Goese samenleving.
Niet alleen de ouderen die hulp nodig hebben, vinden
we belangrijk. Juist ook de vele mensen die hulp
bieden. Wat te denken van de vele mantelzorgers, die
onze gemeente telt. Een zware taak, waarbij we hen
zo goed mogelijk proberen te helpen. Dit doen we via
Mantelzorgpunt Goes door een luisterend oor te
bieden en verschillende activiteiten te organiseren.

Maar ook de vrijwilligers mogen we niet vergeten.
Via Vrijwilligerspunt Goes bieden we praktische
hulp en ondersteunen we ouderen bij het zelfstandig
wonen. Want dat vinden wij belangrijk. Zonder
deelname van ouderen aan de Goese samenleving is
Goes namelijk niet compleet. Wilt u ook anderen
helpen, of heeft u zelf hulp nodig? Kijk dan op
www.vrijwilligerspuntgoes.nl of bel naar (0113) 277
111. Samen maken wij het mogelijk, samen zijn wij
‘Goes voor elkaar’!
André van der Reest, wethouder
********

In vertrouwen verder
2020 zal de geschiedenis
ingaan als het jaar van de
Corona, een wereldwijd
virus, dat heel ons denken en
doen momenteel bepaalt en
ook van grote invloed zal
kunnen zijn in de toekomst.
Oud en jong, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje,
wereldwijd. Wat heeft het virus niet allemaal
opgeroepen
aan
intens
verdriet,
onmacht,
vereenzaming aan de ene kant, maar ook aan
fantastische deskundige zorg en behandeling van
zieken en hun familie aan de andere kant.
We zien grote solidariteit, betrokkenheid en
creativiteit voor zieken, ouderen en eenzamen. Dat
ontroert en doet goed. We zijn wereldwijd in een
ongekende situatie gekomen, waarvan de gevolgen
ook voor ons mens-zijn in positieve zin heel
ingrijpend kunnen worden.
Ons denken over maakbaarheid, economie, over geld
en macht zou een meer sociale dimensie kunnen
krijgen. Meer aandacht en zorg voor het echte welzijn
en welbevinden van iedere mens, ongeacht ras of
stand, gelovig of niet gelovig, man of vrouw of van
welke identiteit ook. Nu zitten wij ouderen thuis:
nabijheid van kinderen en kleinkinderen zijn
geminimaliseerd. We komen niet of nauwelijks nog
de deur uit. Hoelang gaat dit allemaal nog duren?
Wat betekent dit allemaal voor ons persoonlijk
welbevinden? Misschien moeten we meer zwijgen
dan praten, stil worden om met ons diepste innerlijk
in contact te komen: Wie ben ik eigenlijk zelf? Wie
ben ik voor een ander, de Ander? Laten we, om met
de woorden van Paus Franciscus te spreken, ‘gestalte
geven aan een cultuur van solidariteit en
barmhartigheid’.
”Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de grootste daarvan is de liefde”’
“Laten wij ons denken bepalen door het gelaat van
een ander, zie hem of haar als een godsgeschenk, als
mens naast je” (Levinas, filosoof)
Wim Kalb, geestelijk adviseur KBO-Brabant
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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

Tel. 0113 - 256300

VAN DALEN
Al 75 jaar steengoed in
• Grafmonumenten
• Aanrechtbladen
• Vensterbanken

Alles op maat gemaakt,
1e soort materialen tegen
een redelijke prijs

JACOB VALCKESTRAAT 17 • 4461 KC GOES
TEL. 0113 – 253795
www.hoortoestelhuisjansen.nl

Natuursteen GOES
4

Breng vrijblijvend een bezoek
aan onze showroom
Zaagmolenstraat 32b, 4461 BL Goes
(aan het molenplein)
Tel. 0113 - 22 79 19
Fax. 0113 - 25 10 75
U bent welkom van maandag
t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

5
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Franse Totaalonderhoud BV
Voorstad 17-19
4461 KK Goes
Tel. 0113 - 215960

staat garant
voor professioneel
schilder-en onderhoudswerk

Bezoekadres: Van der Spiegelstraat 60, Goes
Postadres: Zonnebloemstraat 61 , 4461 PK Goes
Tel. 0113 - 215729

Van der Spiegelstraat 60 4461 PK Goes
Tel. 0113 - 215729
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De bezoekgroep zoekt u graag op
Onze afdeling heeft al jaren een
eigen bezoekgroep. De leden
hiervan groep bezoeken graag
leden die graag een bezoekje
willen hebben. Moet u in het
ziekenhuis worden opgenomen,
tijdelijk naar een verpleeghuis of
bent u nog lang op thuiszorg aangewezen na een
ziekenhuis- opname? Hebt u een partner, kind of
kleinkind verloren of een ander dierbaar iemand en u
wilt daar met iemand over praten? De leden van de
bezoekgroep komen graag naar u toe. Neem daarvoor
contact op met de coördinator, mevrouw S. de Kok Beulens, tel. 0113-215708, e-mail aug.kok@planet.nl
en zij regelt een bezoek voor u. Degene die u zal
bezoeken neemt eerst contact met u op voor het
maken van een afspraak.
LET OP: De bezoeken kunnen alleen plaatsvinden
met inachtneming van de geldende Coronaregels.
De veiligheid van de bezoeksters staat daarbij
voorop!
********

Voltooid leven
Een onderwerp aan de behandeling waarvan nooit een einde
zal komen. Want wanneer is
een leven voltooid en heeft
iemand het recht om een einde
aan zijn of haar leven te (laten) maken? Ook al ben je
er in principe tegenstander van dan is het nog
mogelijk dat je begrip hebt voor iemand die van
mening is dat het leven voor haar of hem geen zin
meer heeft en het daarom wil beëindigen. Geen zin
meer heeft in het leven vanwege voortdurende ziekte,
door wat jou vroeger is aangedaan door mensen waar
je op vertrouwde. Geen vertrouwen meer in de
mensen die je nu willen helpen of al de gebeden die
je hebt gedaan en waarvan je vindt dat ze niets
hebben geholpen. Het is niet aan ons om daar een
mening over te hebben en deze mensen te
veroordelen. Het zal ons sieren om voor de
worsteling van deze mensen respect op te brengen en
hen de rust te gunnen waar ze naar verlangen. Ook al
ben je tegen.
********

Racisme: dat kan niet!
Maanden geleden werd in Minneapolis (US) George
Floyd door een politieagent gedood. De zoveelste
zwarte burger die door een blanke agent werd
gedood. De afkeurende reacties, maar er was ook
(bedekte) bijval, van o.a. president Trump. Die
pookte het vuur daarmee nog verder op.

Racisme hoort niet in onze wereld. Ieder mens is
gelijk ongeacht kleur, religie, geslacht of andere
hoedanigheid ook. Het heerst in de hele wereld en
lijkt onuitroeibaar. En het is niet zo dat het alleen bij
blanke mensen voorkomt. Nee, dat is onjuist. Ook bij
anders gekleurde volkeren of mensen met een andere
religie dan het christendom komt het voor. Ondanks
alle pogingen dit verschijnsel uit te bannen, lukt het
niet. Want het zit diep in de geest van veel
aardbewoners verankerd.
Ook in Nederland kennen we racisme. Niemand is
daarin ‘smetvrij’. Het is er in allerlei vormen en soms
ontzettend zo stuitend. In de bestrijding van racisme
moeten ook de ouderen hun aandeel leveren. Laten
we doen onder het motto: ‘Verbeter de wereld, begin
bij je zelf’”, het allereerste motto van de Bond
Zonder Naam. De tekst van het lied “Zwart - Wit”
van Frank Boeijen kan daarbij een goed hulpmiddel
zijn.

Zwart - Wit
Hij liep daar in de stad
's Avonds laat
Plotseling aan de overkant
Zag hij ze staan
Iemand riep „je hoort niet bij ons“
Mes, steek, pijn
Denk goed na aan welke kant je staat
Denk niet wit (2x), denk niet zwart (2x)
Denk niet zwart-wit
Denk niet wit 2x), denk niet zwart (2x)
Denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart
Donker was de straat
Op weg naar het plein
Een taxi, het is te laat
Het is voorbij
Wie wil er bloed op de achterbank
Van de werkelijkheid
Denk goed na aan welke kant je staat
Denk niet wit (2x), denk niet zwart (2x)
Denk niet zwart-wit
Denk niet wit (2x), denk niet zwart (2x)
Denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart
Denk niet wit (2x), denk niet zwart (2x)
Denk niet zwart-wit
Denk niet wit (2x), denk niet zwart (2x)
Denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart
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Internationale dag
tegen ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling komt overal voor. Op 15 juni
werd wereldwijd de internationale dag tegen
ouderenmishandeling gehouden en
aandacht
gevraagd voor geweld tegen ouderen. Want pas als
mensen weten dat het bestaat, kan het gestopt
worden.
In Nederland houdt Veilig Thuis zich daarmee bezig
en wie ouderenmishandeling constateert kan hen dan
bellen voor een advies of melding. Maar hoe werkt
Veilig Thuis eigenlijk? De 26 Veilig Thuisorganisaties hebben allemaal hetzelfde handelingsprotocol en hebben specialisten in dienst op het
gebied van ouderenmishandeling. Hitske Jaspers van
Veilig Thuis Gelderland Zuid legt het uit. Ze is
medewerker frontoffice en voorzitter van het
Landelijk
Platform
Bestrijding
Ouderenmishandeling (LPBO).
Het handelingsprotocol en de werkwijze zijn bij elke
Veilig Thuis- organisatie hetzelfde, maar de invulling
is soms net iets anders. Hiske geeft advies aan
burgers en beroeps. Ze neemt meldingen aan en
beoordeelt wat Veilig Thuis daarmee moet doen. Die
adviezen en meldingen gaan over iedereen van 0 tot
100, maar haar specialisme is ouderen.
Zelfbeschikking
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor
ouderenmishandeling. Het onderwerp is toch een
beetje een ondergeschoven kindje. Er is terecht veel
aandacht voor kindermishandeling, maar ouderen zijn
net zo afhankelijk als kinderen. Ze hebben minder
middelen om in te grijpen want iemand van 65 of
ouder heeft zelfbeschikking. Doch de aanpak van
ouderen mishandeling os even urgent. Ouderenmishandeling kan door die zelfbeschikking van ouderen
heel ingewikkeld zijn. Vaak weten ouderen dat, maar
accepteren ze het omdat er anders ‘niemand meer
langskomt’. In zo’n geval probeert men daarover in
gesprek te gaan.
Kwetsbare ouderen
Hitske vindt het zorgwekkend dat het in deze
coronatijd in de media vooral gaat over kwetsbare
kinderen en nauwelijks over ouderenmishandeling.
Dat kwetsbare ouderen minder of geen thuiszorg
krijgen of niet naar de dagbesteding kunnen. Of thuis
zitten met een overbelaste mantelzorger. Of iemand
in huis hebben met een psychiatrische aandoening,
die nu minder behandelt en begeleid wordt. En door
corona loopt men met een boog om ouderen heen en
merkt vrijwel niemand die problemen. Dat is te zien
in het aantal meldingen, dat neemt af, maar het aantal
adviesvragen daarentegen neemt toe. Wat bijna nooit
eerder is voorgekomen: er wordt er nu ook door
ouderen (de slachtoffers) zelf gebeld voor advies.
Sommige ouderen kunnen echt geen kant meer op.”

Blijven signaleren
Blijven signaleren is dus belangrijk.
Juist nu de coronamaatregelen
versoepeld worden. Je moet weten
hoe het met de ouderen gaat. Dus
vraag de oudere zelf eens hoe het
gaat. Niet aan een derde en laat die
ook niet antwoorden. Kijk of iemand angstig is,
blauwe plekken heeft of weinig reageert. Kijk of de
koelkast gevuld is.” Preventief is er veel winst te
behalen. Vraag aan uw ouders of mede ouderen of ze
hun financiën geregeld hebben voor als ze het straks
misschien zelf niet meer kunnen. Zorg dat er later
geen gedoe over ontstaat. Ook in Zeeland is er een
kantoor van Veilig Thuis. Dit zijn de gegevens:
Veilig Thuis, Westwal 37, 4461 CM Goes,
Telefoon 0800– 2000
E-mail: info@veiligthuiszeeland.nl
Bron: Nieuwsbrief Veilig Ouder worden.
********

Vrijwilligers
Het werk in onze afdeling wordt door vrijwilligers
gedaan. Zonder hen kan de afdeling niet
functioneren.

Ook bij Bij de Tijd is het dus ‘Liefdewerk oud
papier’. Als redactie verzamelen halen we de inhoud
uit allerlei hoeken en gaten en bewerken tot een
leesbare inhoud met interessante artikelen die voor
ouderen van belang kunnen zijn,
Wanneer alle letters en cijfers op de juiste plaats
staan, gaat het geheel naar de Kopieerwinkel waar
men staat te popelen om de inhoud op papier te
vermenigvuldigen. Een heel werk, want het zijn het
mensen met een beperking. Daarna zorgen ze er voor
dat de pagina’s netjes verzameld en geniet worden tot
een handzaam en lezenswaardig geschrift.
Nat deze werkzaamheden worden de boekjes
afgeleverd bij Gerda, die samen met Sonja zorgt dat
het Magazine en Bij de Tijd bij de vrijwillige
bezorg(st)ers worden afgeleverd, zodat ze die bij de
leden in de bus kunnen stoppen. Diezelfde
bezorg(st)ers signaleren vaak ook dat leden verhuisd
zijn of overleden en geven dit door aan de
ledenadministratie. Zodoende worden mogelijke
storingen in de administratie direct opgelost. Daarom
namens de redactie BEDANKT voor deze
medewerking.
Johan van Moorten en Guust de Kok.
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Hebt u recht op huurtoeslag?
De regels om in aanmerking te
komen voor huurtoeslag zijn in
2020 veranderd. Er is geen
‘harde’ inkomensgrens meer.
Vroeger verloor u in één klap
uw huurtoeslag als uw inkomen
ook maar 1 euro boven deze
grens uitkwam. Nu is dat niet meer zo. Hoe dit zit,
leggen wij u graag uit.
Het belangrijkste om te weten is dat u zelf in actie
moet komen. U moet dus zelf uw toeslag aanvragen.
Wat u aan huurtoeslag kunt krijgen hangt af van uw
inkomen en uw huurprijs; maar ook uw leeftijd en de
samenstelling van uw huishouden tellen mee. Deze
factoren bepalen tot welk inkomen u huurtoeslag
ontvangt. Er is feitelijk dus nog wel sprake van een
grens, maar de ‘nieuwe’ huurtoeslag heeft als
voordeel dat u bij een beetje meer inkomen niet direct
het recht op huurtoeslag verliest; dit wordt alleen
geleidelijk minder. Als u toch te veel ontvangt, moet
u het verschil wel terugbetalen, maar niet meer de
volledige toeslag.
Grens voor huur en vermogen
Voor uw vermogen geldt nog wel een harde grens. U
mag maximaal een bedrag van 30.846 euro aan
vermogen hebben, samen met uw toeslagpartner is dit
61.692 euro. Dus als u meer geld op de bank heeft
staan, krijgt u geen huurtoeslag. Uw maandhuur mag
ook niet hoger zijn dan 737,14 euro. Dit geldt voor
huurders vanaf 23 jaar. Voor huurders tussen de 18
en 23 jaar is dit bedrag 432,51 euro. Let op, als
iemand in het laatste geval al een kind heeft dat bij
hem of haar woont, dan mag de huur ook 737,14 euro
zijn.
U moet verder een zelfstandige woning huren, met
een eigen voordeur die zowel van binnen als van
buiten op slot kan en een eigen woon(slaap)kamer,
keuken en toilet. Ook moet u ingeschreven staan op
dit adres.
Komt u in aanmerking?
De verruiming van de regels betekent dat meer
mensen recht hebben op huurtoeslag. Bekijk goed
waarop u recht heeft. Wellicht komt u dit jaar wel in
aanmerking voor de huurtoeslag, terwijl dat in 2019
nog niet het geval was. U kunt gebruikmaken van de
proef-berekening op de website van de
Belastingdienst. Dan weet u precies waar u aan toe
bent. Ook staan hier alle uitzonderingen en overige
regels vermeld.
Vraag desnoods hulp
Voor het invullen van een aanvraag kunt u wellicht
terecht bij de bibliotheek, bij vrienden, kennissen of
familie, maar ook bij uw eigen KBO-afdeling, die
hier hulp bij kan bieden.
Benodigd voor de aanvragen is een DigiD of een
aangevraagde machtigingscode specifiek voor
‘Toeslagen’.

Mocht u in 2019 al huurtoeslag ontvangen, dan
ontvangt u vanzelf toeslag en hoeft u niets te doen.
Uiteraard moet u wijzigingen, bijvoorbeeld als u bent
gaan samenwonen, wel altijd doorgeven.
Toeslagen voor 2019 kunnen worden ingediend tot
1 september 2020.
Bron: NOS, KBO-Zld NieuwsFlitz

********

Ook roze ouderen horen bij KBO-PCOB
Medeburgers die anders geaard zijn
dan de meeste mensen staan zwaar
onder druk. Zij worden als groep
vaak aangeduid als LHBTérs.
Daaronder worden o.a. verstaan
mensen die zich aangetrokken
voelen tot mensen van hetzelfde geslacht.
Gelukkig wordt deze groep door steeds meer mensen
geaccepteerd, maar aarzelen velen nog ervoor uit te
komen dat ze anders geaard zijn. Bang als ze zijn
voor de vaak hatelijke en discriminerende reacties
door sommige delen van de samenleving, waaronder
leeftijdgenoten. Bang om te worden geschopt,
uitgescholden, geslagen, gepest.
De Unie KBO heeft ooit gezegd zich in te zullen
inspannen voor een volledige acceptatie van de
ouderen die ‘anders geaard’ zijn. In Bij de Tijd is
daaraan aandacht aan besteed, waarbij we opmerkten
dat er landelijk weinig of geen activiteiten op dit
gebied zijn ontwikkeld. Gelden er in Nieuwegein nu
andere prioriteiten? KBO Goes is daarvoor als
afdeling te klein en weet niet of ze leden heeft die tot
deze groep behoren. En het ontbreekt aan
deskundigheid op dit gebied. Dan moet je kunnen
rekenen op je landelijke of regionale organisatie.
Helaas is dit (nog steeds) niet het geval. In
Nieuwegein kunnen ze het weten, want Bij de Tijd
belandt ook op hun burelen, maar bereikt het niet de
“top” van de organisatie. ‘Hoop doet echter leven” en
komen ze nog eens onder de juiste ogen terecht. En
misschien dat vanuit de Zeeuwse organisatie het
Nieuwegeinse smaldeel nog eens op dit onderwerp
geattendeerd kan worden.
Guust de Kok
********

One Liners
Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook het spoor dat je achter laat.
Uit recent onderzoek is gebleken:
treinen rijden niet op tijd, maar op de rails.
Luidsprekers versterken de stem,
niet de argumenten.
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Waar komen de Zeeuwse plaatsnamen
vandaan? (2)
In de vorige editie besteedden we aandacht aan de
plaatsen Sint Maartensdijk en Yerseke. In deze 150ste
jubileumeditie is Goes als plaats van vestiging van de
afdeling aan de beurt en Kamperland op Noord
Beveland.

Na de herbedijking werd het nieuwe ambacht
(= polder) Campensnieuwland gevormd. Het huidige
Kamperland ligt echter niet in deze polder, maar in
de heer Janzpolder, waarvan de bedijking in 1699
gereed kwam. Sinds 1658 bestond er ook al een
Kamperlandpolder.
Dat het nieuwe dorp niet Campen ging heten, maar
Kamperland is waarschijnlijk het gevolg van een
spraakverwarring: het dorp kreeg gaandeweg de
naam van de naburige polder.
De oorspronkelijke naam Campen werd overigens
afgeleid van het middennederlandse ‘camp’
waarschijnlijk een door monniken in zwang gekomen
woord (Latijns: Campus), dat staat voor hoge vlakte,
veld of afgeperkt stuk.
Augustinus
Bron: Boekje: Herkomst van de
Bevelandse plaatsnamen

In onze informatiebron lezen we over het ontstaan
van de naam van Goes het volgende: Over het
werkelijke ontstaan van de naam Goes is enige strijd
tussen historici en letterkundigen. Het oude woord
‘goes’ is de Vlaamse vorm van ‘gans’ volgens de
letterkundigen. In vroegmiddeleeuwse stukken (een
oorkonde van 16 augustus 776) is al sprake van een
water Gusaha in Zeeland. De uitgang –aha betekent
in het Oudsaksisch ‘water’. Men kan slechts gissen
dat Gusaha ‘ganzenwater’ betekent. De waternaam –
aha kan later toonloos zijn geworden. Er is echter
geen enkel bewijs voor.
Een volgende vermelding waarvan de naam Goes
afgeleid zou kunnen zijn. Deze komt voor in een
oorkonde van 18 januari 976 (van keizer Otto II) aan
de Sint Baafsabdij te Gent, waarin melding wordt
gemaakt van Curtagosum. Dat is Latijns voor Korte
Gos, vermoedelijk een kreek. De naam Goes is
hiervan af te leiden. In diverse oorkonden, o.m. van
het bisdom Utrecht komt de naam van de huidige stad
pas later in herkenbare vorm voor als plaatsnaam
Goes (1216) en Gos (1224). In 1267 voor het eerst als
Goes.

Het ontstaan van de naam van Kamperland is niet
direct te danken aan water, maar heeft er wel grote
invloed op gehad. De plaats dankt zijn naam aan een
kleine nederzetting met de naam Campen (Campan),
die in het uiterste westen van Noord-Beveland lag.
Het werd al genoemd in 976. Het was al vrij vroeg
een zelfstandige parochie. De nederzetting verdween
bij de vloeden van 1530 en 1532.

********

Een gezond jubileumdrankje
Hét drankje dat perfect past bij een gezonde leefstijl
is de smoothie. Makkelijk te maken, heerlijk fris van
smaak en bovendien boordevol groenten en fruit. Dat
past heel goed in je dagelijks eetpatroon. Maar niet
alle smoothies zijn even gezond. Vooral smoothies
die we in de winkel kopen bevatten vaak meer suiker
dan goed voor ons is. Een verse en gezonde smoothie
maak je bij voorkeur zelf met groenten en fruit die jij
lekker vindt. Probeer onderstaand recept eens uit.
Doe alle ingrediënten in een blender en mix het tot
een heerlijke smoothie.

Smoothie avocado en spinazie
Ingrediënten
• 1 avocado, geschild en pit verwijderd
• 1 grote handvol spinazie (gewassen)
• 1 limoen, uitgeperst/uitgeknepen
• 1 handje verse peterselie
• 1 kopje kokoswater

Bron: website Fitz Me
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TRAP ER NIET IN !

VERA LYNN
We’ll meet again
1917 - 2020
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
in 1939 werd Vera Lynn beroemd als zangeres
die de Britten een hart onder de riem stak en
zong voor de militairen die naar oorlogsgebieden werden uitgezonden.
Ze verwierf ermee de bijnaam:
"Forces' Sweetheart" (lieveling van de troepen)
De nummers, We'll Meet Again, en haar The
White Cliffs of Dover behoren tot de
beroemdste liederen uit die jaren.

Ouderen niets meer waard
Hoezo ouderen niets meer waard?
We zijn een fortuin waard.
We hebben zilver in onze haren,
Goud in onze tanden,
Gas in onze darmen,
Stenen in onze nieren,
Lood in onze schoenen,
Kalk aan onze nagels,
Staal in onze heupen,
Plastic in onze knieën.
Vol met dure
medicijnen,
Lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen.
Daarom ga ik fier door het leven,
Neem kritiek op als een spons, want door al die
rijkdom, drijft de economie nog steeds op ons !!!

Regelmatig waarschuwen u voor
e-mails waarin naargegevens van
uw bankrekening wordt geïnformeerd met de vraag deze via een
speciale link door te geven. Of
voor telefoontjes waarin een
bank
naar
uw
gegevens
informeert, dit zogenaamd ter controle of ze nog
kloppen. Of voor een aanmaning van de
Belastingdienst dat u nog een verkeersboete of iets
dergelijks moet betalen. TRAP ER NIET IN !. Het is
allemaal NEP. Geen enkele bank vraagt u via de email of telefoon om uw bankgegevens. Noch ter
controle, noch om ze zogenaamd beter te beveiligen.
Wat de remedie is? Bij dergelijke mails de genoemde
bak verwittigen via Valse email of hen te bellen. Bij
een telefoontje kunt u vragen op welk nummer de
beller of belster te bereiken is en dat u zult terug
bellen. En om naar het adres van hun dichtstbijzijnde
vestiging te vragen. En nog beter: Zeg dat u geen
telefonische informatie geeft en het gesprek
beëindigt. En als u iemand krom Nederlands hoort
praten of de e-mail is in krom Nederlands
geschreven, dan helemaal niet reageren en de e-mail
verwijderen. Een

“Gewaarschuwd mens telt voor twee!”
********

Even lachen
In de kroeg
In een klein kroegje zit een
zakkenroller. Hij haalt een
modeblad tevoorschijn en bekijkt de foto's
aandachtig. 'Wat krijgen we nou?" vraagt een
collega-zakkenroller. 'Volg jij de mode?" 'Ja," zegt de
zakkenroller, "ik moet toch weten waar volgend
seizoen de zakken zitten!"
-------Oren
Er moeten 3 soldaten naar de generaal,
vraagt de generaal aan de eerste:
"zie je iets aan mij"?
Zegt de eerste soldaat: "je hebt geen
oren", waarop de generaal kwaad zegt:
"naar buiten en 3 dagen bak".
Komt de tweede binnen en de generaal
vraagt hetzelfde. Zegt de tweede ook:
"je hebt geen oren" waarop de generaal kwaad zegt:
"naar buiten en ook 3 dagen bak".
Komt de derde binnen de generaal vraagt opnieuw:"
zie je iets aan mij".
Zegt de derde soldaat: "je draagt contactlenzen".
Zegt de generaal: " hoe weet je dat"?
Antwoord de derde soldaat: "als je oren had dan
droeg je een bril".
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Eenzaamheid
Eenzaamheid komt steeds meer voor in de huidige maatschappij. Kinderen, familieleden, vrienden, buren en
noemt u verder maar op hebben het zo druk (denken ze vaak) dat er geen tijd meer is om hun (groot)ouders,
broers, zussen of wie dan ook op te zoeken. Daardoor komen veel ouderen, en zeker die op hogere leeftijd, steeds
meer alleen te staan en steeds minder buiten. Niet eens even een boodschapje (kunnen) doen, een wandelingetje
(kunnen) maken, een terrasje (kunnen) pikken, de ‘kroeg’(kunnen) bezoeken, een vriend of vriendin (kunnen)
opzoeken. Mensen zoals u en ik die al in vele maanden geen stap buiten de deur hebben gezet of hebben kunnen
zetten door coronaperikelen. U kent ze vast wel. Denkt u wel eens aan hen en zoekt u ze wel eens op om een
praatje te maken? Laat het niet alleen aan anderen over, maar ‘steek ook zelf de handen uit de mouwen’. Ze
zullen u ontzettend dankbaar zijn.
Augustinus

Advertenties
We hebben een nieuwe adverteerder. De Tandprothetische praktijk van L. Jobse neemt de plaats in van ‘De
Gouden Korenaar’. Hebt u problemen met gebitsprotheses of moet u er een of meerdere aanschaffen? Dan is deze
gebitspraktijk het aangewezen adres. Bakkerij De Gouden Korenaar kon geen opvolger vinden om dit jaren oude
bedrijf voort te zetten. Uit onze jeugdjaren herinner ik me nog bakkerij Felius. Aan de familie van Dommelen
onze hartelijke dank voor de jarenlange steun en we wensen u veel genoegen in uw pensioentijd.
Advertenties in Bij de Tijd zijn nodig om de drukkosten daarvan te drukken. Zonder adverteerders geen Bij de
Tijd. Daarvoor zijn we hen heel dankbaar. Daarom ook de oproep om aan hen te denken als u iets gaat kopen, op
reis gaat of laat opknappen.
De prijzen voor een advertentie zijn: 1/8 pagina € 35,00, ¼ pagina € 65,00, ½ pagina € 125,00 en 1/1 pagina
€ 260,00. Bij de Tijd verschijnt 6 keer per jaar op meer dan 650 adressen (papier en digitaal). Misschien weet u
een mogelijke kandidaat? Geef het dan door aan W. Copper, gegevens zie KBO info, en hij trekt er achteraan.
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UIT DE LEDENKRING
Met eerbied gedenken wij:


Ons medeleven gaat uit naar: mevr. Happel - Govaert met het overlijden van haar man, dhr. F.C. Happel op
11 april j.l. Wij wensen haar en dierbaren heel veel sterkte om dit afscheid een plaats in hun leven te geven.



Wij gedenken met eerbied de heer J. Dijkema die op 16 juni overleed. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen de kracht toe dit verlies een plaats in hun leven te geven.

 Wij herdenken ook de heer J.C.L. Aertssen die op 19 juni is overleden. Wij wensen zijn vrouw, (schoon- en
klein-)kinderen heel veel liefde, sterkte en moed dit afscheid te kunnen verwerken.
***************************************************************************************
Wij feliciteren: dhr. en mevr. de Vries - Hoornstra (PCOB) met hun 50 jarig huwelijk op 17 april j.l. Door de
corona-crisis konden ze daar niet uitgebreid aandacht aan besteden, maar we hopen dat zij dat op een later
tijdstip met hun (klein)kinderen alsnog kunnen inhalen.
Wij feliciteren dhr. en mevr. Foudraine met hun 65 jarig huwelijk op 30 juni j.l. Wij hopen dat ze deze dag nog
kunnen “navieren”met hun kinderen en kleinkinderen en andere familieleden.
****************************************************************************************
Wij schreven in als nieuwe leden: mevr. J. Wondergem; dhr. en mevr. de Lange – Groen en
mevr. M.J. Kole. Van harte welkom en we hopen u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
*****************************************************************************************

Zorgelijkheden 15
1. Het personeel in de verpleeghuizen en ambulante zorg kwam er slecht af in de coronatijd. Er was
voor hen niet voldoende beschermingsmateriaal als mondkapjes, jassen, handschoenen, e.d. vergeten
in alle drukte en niet alleen het materiaal. Ook de patiënten en verzorg(st)ers waren vergeten. Getest
werd er ook niet, zodat degenen die aan het virus overleden niet bij het totale aantal sterfgevallen is
geteld. Wanneer gaan de ouderen wel meetellen?
2. Nu de coronacrisis is teruggedrongen komen de lage salarissen van het verzorgend personeel weer ter sprake.
Vergeleken met andere beroepssectoren is die behoorlijk laag terwijl de verantwoordelijkheid toch groot is en de
werkdruk, zowel lichamelijk als mentaal, zeer groot en emotioneel is. Het is onvoorstelbaar dat de regeringscoalitie
nog steeds niet voor een structurele loonsverhoging stemt.
3. Een grote hindernis in het werk voor de verzorgende sector was de enorme bureaucratie die er steeds weer
opnieuw gepleegd moet worden om allerlei instanties van de (schijnbaar) nodige informatie te voorzien. Daardoor
kan een praatje er in een zieken- of verzorgingshuis met een patiënt vaak niet af. Welke minister of parlementariër
heeft de euvele moed o te zeggen: “En nu is het gedonder klaar!”
Augustinus
*****************************************************************************************

Humor
Gelukt?
De zoon van een voetbaltrainer komt thuis van school met zijn eindrapport. "Is het gelukt?" vraagt zijn vader
belangstellend.
"Ja hoor," zegt zijn zoon, "mijn contract voor groep vijf is met een jaar verlengd!"
--------Drie muizen…
Er zitten drie muizen aan de bar van een café die lekker aan het opscheppen zijn.
De eerste muis zegt ik durf kaas uit de koelkast te jatten!!!
De tweede zegt ik durf kaas uit een valletje te jatten!!!
En de derde muis zegt ja sorry jongens ik moet echt nu weg ik moet de kat nog te eten geven!!!
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BIJ DE TIJD ===============================================================================

KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een
ouderenbond

55+ ?
voor € 24,00 per jaar bent
u al lid
Info: www.kbogoes.nl
Tel: 0113-216154
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Past die pet u ook ?
Dat vragen we omdat de politie
steeds verder onder vuur komt
te liggen als ze weer eens
allerlei opstandige, baldadige of
misdadige
figuren
hebben
bestreden. Dankzij de moderne media worden hun
acties opgenomen, verknipt en verknutseld en als
waarheid op allerlei media geplaatst. En dan lijkt het
of de politie er dan in het wilde weg op los slaat
zonder aanzien des persoons. Wat geen waar is, want
voordat ze het ‘slagveld’ op worden gestuurd, zijn ze
grondig opgeleid om allerlei onrust, kwaadwilligheid
en misdadigheid te bestrijden en de rust te doen
weerkeren.
Laten we vooral niet denken dat de politie ‘maar wat
raakt slaat’, maar juist weloverwogen optreedt om
ons onze veiligheid te garanderen. Wij vragen u niet
om de boven aangehaalde pet letterlijk op te zetten,
zeer zeker niet, maar wel om begrip voor hun
optreden te tonen.

Augustinus
********

kostendelersnorm houdt in dat per volwassene in het
huishouden een kortingspercentage wordt toegepast
op de (bijstands)uitkering. Ongeacht of deze medebewoners inkomsten hebben. Hierdoor kunnen zij een
groot deel van hun aanvulling kwijtraken. Dit kan
oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.
Terwijl zij ook zónder de korting al niet rond kunnen
komen.
Veel van deze huishoudens hebben een migratieachtergrond. Maar ook van origine Nederlandse
AOW-gerechtigden met een minimuminkomen en
een jongere partner zonder of met een (te) laag
inkomen hebben met de kostendelersnorm te maken.
Door het wegvallen van de (jongere) partnertoeslag
op de AOW is hun inkomen onder het
bijstandsniveau. Dat betekent dat een 67-jarige
AOW’er met een vijf jaar jongere partner ruim vier
jaar inkomen te kort komt. Onder de kostendelers zijn
ook vijftigplussers met minder kansen op de
arbeidsmarkt. Ook in goede tijden is het voor hen al
vaak lastig om nieuw werk te vinden.
********

Ledenvoordeel zorgverzekering ook in 2021

Misverstand

Collectiviteitskorting blijft gehandhaafd
Het leek onzeker maar met een effectieve lobby heeft
onder andere KBO-PCOB de collectiviteitskorting in
2021 weten te behouden voor senioren. Als u gebruik
maakt van onze collectieve zorgverzekering behoudt
u dus ook in 2021 3% premievoordeel naast alle
andere extra voordelen. Senioren hebben te maken
met stijgende zorgkosten. Daarom hebben wij altijd
geprobeerd de korting op de basispremie van onze
collectieve zorgverzekering te behouden. De politiek
leek daar anders over te denken. KBO-PCOB heeft
met succes duidelijk kunnen maken wat het belang is
van een collectieve zorgverzekering voor onze leden.

Het klopt niet dat de meeste
kosten tussen samenwonende
volwassenen gedeeld kunnen
worden. Dit geldt wel voor de
huur of hypotheek, maar niet
voor
voeding,
persoonlijke
verzorging en
benodigdheden, zorgverzekeringen en zorg-kosten.
Eerste Kamerleden wezen hier ook op.
De
coronacrisis treft mensen met de laagste inkomens
vaker en harder. Dit zijn precies degenen die ook
door de kosten-delersnorm worden geraakt.
De financiële voordelen voor de overheid van de
kostendelersnorm wegen niet op tegen de nadelen
ervan voor het welzijn van mensen, de woningnood
en de tekorten in de zorg. Het vast blijven houden aan
de kostendelersnorm laat bovendien waarden als
zorgzaamheid en solidariteit en de baten van samenwonen buiten beeld.
Het afschaffen van de kostendelersnorm, ook wel
mantelzorgboete genoemd, zal een positief effect
hebben op gevoelens van stress en eenzaamheid, op
het beroep op de professionele zorg en leiden tot
meer vrijkomende woningen. Onze oproep is dan
ook heel eenvoudig: schrap de kostendelersnorm en
leg ook geen korting op aan samenwonende
AOW’ers met een minimuminkomen. Veel zorgzame
Nederlandse families zullen er dankbaar voor zijn.
Dit opiniestuk is op 24 juni 2020 in het Nederlands
Dagblad gepubliceerd.

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB NU
********

Opinie: ‘Schaf de mantelzorgboete af’
De Eerste Kamer heeft haar tanden laten zien.
Grootouders, kleinkinderen, broers en zussen die
voor elkaar zorgen, worden niet gekort op hun
bijstandsuitkering. Een goede stap – nu is het hoog
tijd dat de kostendelersnorm helemaal van tafel gaat.
Dit vinden Manon Vanderkaa, directeur van
seniorenorganisatie KBO-PCOB en Lucía Lameiro
García, coördinator van het Netwerk van
Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).
Tienduizenden Nederlanders hebben te maken met de
kostendelersnorm.
Dat
betekent
dat
een
bijstandsuitkering verlaagd wordt als er meerdere
volwassenen op één adres wonen. Toepassing van de

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB Nu
********
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Prikposten Trombosedienst Zeeland
Het bloedprikken hiervoor wordt niet meer ADRZ gedaan, maar door Diagnovum.
U kunt op www.diagnovum.nl Als u onder het kopje 'locaties prikposten' uw postcode invoert, alle
prikposten in de buurt vinden. Zo hebt u altijd de actuele informatie bij de hand.
Indien u laat prikken voor de trombosedienst en dezelfde dag een uitslag wilt ontvangen, verzoeken wij u
de poli bloedafname tussen 9.00 en 12.00 te bezoeken.
Adrz Goes, ‘s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 17.00 uur
Adrz Vlissingen, Koudekerkseweg 88,4382 EE Vlissingen, Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 17.00 uur
Adrz Zierikzee, Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee,
Maandag, woensdag en donderdag: 8.00 - 16.30 uur; dinsdag en vrijdag 8.00 - 12.00 uur
Allevo Goes, Hollandiaplein 1, 4461 GT Goes; Maandag: 8.30 - 8.45 uur
Ruimte 0.11 en 0.13 voorbij de receptie links in de gang
Kloetinge, Geerteshuis, Jachthuisstraat 13, 4481 AK Kloetinge, Maandag /donderdag: 8.15 - 9.15 uur.
Kamperland, Dorpshuis Kamperland, Alexiaplein 3, 4493 EZ Kamperland, Dinsdag: 9.30 - 9.45
Kapelle Wijkgebouw Allevo, Stationssingel 2, 4421 BG Kapelle, Dinsdag: 10.00 - 10.15 uur en Vrijdag:
8.15 - 8.30 uur
Kortgene, Huisartsenpraktijk de Meulder, Stadspolderlaan 3, 4484 DG Kortgene, Dinsd. 8.30 - 8.45 u.
Krabbendijke, Wijkgebouw Allevo, Dorpsstraat 93, 4413 CD Krabbendijke,Woensdag: 8.00 - 8.15 uur
Kruiningen, Berghoekstraat 3, 4416 BJ Kruiningen, Woensdag 8.15 - 8.30 uur en vrijdag: 8.15 - 9.00 uur
Middelburg, Medisch Centrum, Kalverstr.2, 4331 LZ Middelburg, Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 16.00 u.
Nieuwland, Dorpshuis, Veerstraat 2, 4339 AK Nieuw- en Sint Joosland, Dond.8.15 - 8.30 u u
Wemeldinge, Dorpshuis De Wemel, Dorpsplein 1, 4424 CA Wemeldinge, Vrijdag: 9.00 - 9.15 uur
Wissenkerke, Dorpshuis ( Onder de Toren), Voorstr.20, 4491 EW Wissenkerke, Vrijdag: 10.00 - 10.15 u.

Bloedprikken door star-shl : www.star-shl.nl Druk dan op : afspraak maken en handel volgens de
aanwijzingen.

Voor de Gemeente Tholen gelden de volgende locaties:
Rode Kruis-gebouw, Karmel 225, 4613 BS Bergen op Zoom
Openingstijden : Maandag, woensdag en donderdag: 11.30 - 12.00 uur
Let op! Deze prikpost is alléén voor patiënten met verkoudheidsklachten!
Medisch Centrum De Grebbe, Diepenbrocklaan 28, 4614 BM Bergen op Zoom.
Openingstijden : Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
Polikliniek Bloedafname Bravis Zkh Bergen op Zoom Route 15. Boerhaaveplein 1, 4624 VT
Bergen op Zoom. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.00 uur.
Vanaf 11 juni 2020 kunt u alleen nog op afspraak bloed laten prikken. U kunt een afspraak maken via
Bravis zelf op het telefoonnummer 088-7067082. Wilt u liever zonder afspraak prikken? Kies dan een
Andere dichtstbijzijnde priklocatie uit deze lijst.
Polikliniek Bloedafname Bravis Zkh Steenbergen, De Wei 26, 4651 EZ Steenbergen. Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.30 uur.
Polikliniek Bloedafname Bravis Zkh Roosendaal Route 69. Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal.
Openingstijden : Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur.
Vanaf 11 juni 2020 kunt u alleen nog op afspraak bloed laten prikken. U kunt een afspraak maken via Bravis
zelf op het telefoonnummer 088-7067082.Wilt u liever zonder afspraak prikken? Kies dan een andere
dichtstbijzijnde priklocatie uit deze lijst.
Fysio Westrand, St. Lucasplein 2B, 4703 HZ Roosendaal.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 9.00 uur.
Bron: Website Diagnovum.nl
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Informatie over KBO Goes
Postadres
Rekeningnr. Rabo bank

: Weidezicht 18, 4462 VK Goes, rhopmans@zeelandnet.nl
: NL70 RABO 0113.4515.47 t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.

Bestuur:
Voorzitter
: T.A.B. Snel, Claushof 17, tel. 223039, tabsnel@zeelandnet.nl
Secretaris
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017, rhopmans@zeelandnet.nl
Penningmeester
: W.J. Copper, Mozartlaan 6, tel. 215915, wiljaco@hetnet.nl
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends, Cort v.d. Lindenstraat 9, tel. 222025, m.baarends2@kpnplanet.nl
Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-H.H.kinderen, tel. 227589,
jorietrombaut@outlook.com
Ledenadministratie
: Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen, Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
does0203@zeelandnet.nl
PR
: Vacant
Contact PCOB
: P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915.
Bedanken voor het lidmaatschap, kan alleen schriftelijk vóór 1 dec. 2020 bij Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen.
===============================================================================
Verjaardagkalender
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017.
Distributie
: Mevr. G. Naezer, Prinsenhof 19, tel. 06-33916273 en
KBO-PCOB Magazine
Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604

Ziekenbezoek.
Coördinatie

: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, tel. 215708, E-mail: aug.kok@planet.nl

Leden

: Mevr. M. van Buuren; Mevr. A. Huige; Mevr. C. van Lagen;
Mevr. M. Lots; Mevr. A. Notebomer; Mevr. M. Rombaut;
Mevr. T. Smolders.

Activiteitencommissie:
Voorzitter
Leden

: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55, 4472 BB, ’s-H.H.kinderen, tel. 227589.
: Mevr. V.E.M. Burgs - Aertssen; L.V. de Kok; Mevr. G.M. Naezer en
N. van Buuren.

Hulp bij bediening van
Computer. Tablet, e.d.
: Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, tel. 212218, waadrianow@zeelandnet.nl
Vraagbaak Ouderen voor : ’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes,
Ouderen (SMWO)
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448, E-mail: g.vanderlinde@smwo.nl
Wmo-loket gemeente Goes : Tel. 0113 - 239100
===============================================================================
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB: Achmea met collectiviteitsnummer 207000837.
Leden KBO-Zeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669.
===============================================================================
Rijbewijskeuringen
: Dokter P. Ingelse, Laustraat 1A,’s-Heerenhoek, tel.0113 - 351280.
In verband met de Coronacrisis is dokter Ingelse voorlopig gestopt met rijbewijskeuringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Andere keuringsadressen: Rijbewijskeuring Zeeland, tel. 0118-724999 en Regelzorg tel. 088-2323300
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leeskring De Boekenwurm : Mevr. S.J. de Kok, tel. 215708; Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.
‘Wat een kunst’
: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685, jurram@zeelandnet.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenservice KBO-PCOB : Service - Juristen en Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het
gebied wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken.
===============================================================================
Een fout in de info? Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven aan
A.J. de Kok, tel. 215708 of J.P. van Moorten, tel. 213357.
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