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Op 3 augustus en 7 september heeft het Algemeen Bestuur
vergaderd. De belangrijkste punten betreffen:
- Wat kunnen we onze leden bieden in deze corona-tijd?
Besloten is om de algemene ledenvergadering op 25
november door te laten gaan. Daarna zal er geen bingo
zijn, maar een lezing door Wilfried Staelens over
smokkelroutes in Zeeland.
- Er wordt hard gewerkt om toch een kerstviering
mogelijk te maken. Er wordt gekeken of we twee dagen
kunnen reserveren omdat we mogelijk anders te veel
mensen teleur moeten stellen.
- Voor 2021 gaan we een activiteitenplanning opstellen.
Er is overleg met o.a. AMZ om te zien wat er mogelijk is.
- Ontwikkelingen KBO-PCOB op landelijk niveau,
vergaderingen van KBO Zeeland.
- De nieuwe website die live is gebracht en de opzet van
Bij de Tijd vanaf nummer 151 (oktober 2020).
- Er is voor de redactie van Bij de Tijd en de website een
nieuwe e-mail adres aangemaakt:
kbopcobgoes@gmail.com
- Zaken waarover het BBGG (de gezamenlijke ouderenbonden Goes) met de gemeente in gesprek is. Met name
wordt aandacht gevraagd voor de problemen in de
toewijzing van de huishoudelijke hulp via de WMO.

Voor u ligt de nieuwe ‘Bij de Tijd’. Nieuw omdat het alweer
nummer 151 is. Maar ook nieuw qua vormgeving. Nadat we
eerst de website vernieuwd hebben (u heeft er toch al eens
op gekeken?), is er nu de vernieuwde ‘Bij de Tijd. Het
uiterlijk is vernieuwd, maar we hopen u nog steeds goede
informatie, leuke weetjes en interessante artikelen aan te
kunnen bieden. Zeker in deze Corona tijd is ons blad een
verbindende factor voor onze leden.

U vindt in dit nummer o.a. een uitnodiging voor de
algemene ledenvergadering. Om de 1½ meter afstand te
kunnen hanteren zijn we uitgeweken naar het Heer
Hendrikhuis. Ook ontbreekt de gebruikelijke bingo. In
plaats daarvan zal de heer Wilfried Staelens ons smaakvol
vertellen over de smokkelaars die in de vorige eeuw in het
Zeeuwse opereerden. Van harte aanbevolen!

Het BBGG (BondenBeraad Groot Goes), met vertegenwoordigers vanuit FNV-senioren, ASG, KBO en PCOB,
heeft helaas al haar activiteiten voor de senioren in Goes
moeten afgelasten. De voorlichtingsmiddagen van juni,
september en ook december gaan niet door. Ook de
gezellige middag van 7 oktober 2020 hebben we moeten
annuleren. De coronaregels bieden ons niet de ruimte om
deze activiteiten verantwoord te organiseren. We hopen in
2021 dit wel weer op te pakken.
Daarnaast heeft het BBGG diverse dossiers lopend in het
kader van belangenbehartiging. Deze dossiers zijn
besproken in de septembervergadering van het bestuur van
het BBGG. De meest actuele daarvan is het wel of niet
oprichten van een seniorenraad. De wijze waarop de
Gemeente Goes de participatie wil vormgeven, namelijk via
(digitale) burgerpanels, is ons een doorn in het oog. Andere
dossiers betreffen de woningmarkt, eenzaamheid, vergunningen parkeren, ADRZ en de NS (wachtruimten perron).

Ook zijn we aan het bekijken of we toch een kerstviering
kunnen organiseren. In de volgende ‘Bij de Tijd’ hopen we
u daar voor uit te kunnen nodigen.
Een vaste plaats hebben we vanaf nu ingeruimd voor de
hersenspinsels van Augustinus. Alsmede ook voor de
rubrieken Lief en Leed en Zorgelijkheden.
Daarnaast is er in deze aflevering aandacht voor nieuwe
wetgeving op het gebied van Doneren van organen en Zorg
en Dwang.
U ziet het, er is weer voldoende te lezen. Mocht u zelf in de
pen willen klimmen, aarzel niet en stuur uw inbreng aan
onze redactie: kbopcobgoes@gmail.com.
Veel leesplezier.
De redactie

Bron: Theo Snel

2

BIJ DE TIJD

van KBO-PCOB Goes op 25 november 2020 om 14.00 uur in het Heer Hendrikhuis te
’s-Heer Hendrikskinderen. Inloop vanaf 13.30 uur. Ontvangst met koffie/thee.
Belangrijk
I.v.m. de corona maatregelen zijn we voor de Algemene Ledenvergadering uitgeweken naar het Heer Hendrikhuis!!
Tevens is de deelname aan de ledenvergadering beperkt tot 30 personen. Op deze manier kunnen we de 1,50 meter
afstand realiseren. U dient zich van tevoren op te geven bij de voorzitter van de activiteitencommissie, Dhr. Jo Rombaut,
tel: 0113-227589, e-mail jorietrombaut@outlook.com of de secretaris van het bestuur (Mw. Riet Hopmans, tel. 0113
211017, e-mail rhopmans@zeelandnet.nl. De lijst van aanmeldingen (Naam, telefoon en evt. e-mail) dienen we 2 weken
te bewaren zodat in geval van besmettingen contactonderzoek door de GGD kan plaats vinden. Daarna wordt deze
vernietigd. Indien u ziekteverschijnselen heeft wordt u verzocht niet te komen, maar dat ook te melden bij voorgenoemde
personen. Leden die niet zijn aangemeld kunnen we helaas niet toelaten op de vergadering.

1. Opening
3. Verslag van vergadering van 21 november 2019

9. Begroting 2021
a. Begroting KBO 2021
b. Begroting PCOB 2021

4. Correspondentielijst/mededelingen

10. Activiteiten en andere vermeldingswaardigheden

5. Vaststellen jaarverslagen
a. Secretariaat
b. Activiteitencommissie
c. Bezoekgroep
d. PCOB

11. Rondvraag

2. Vaststelling agenda

12. Sluiting
De verslagen vermeld onder de punten 3, 5, 6 en 7 kunnen
u op verzoek worden toegezonden. Neemt u daartoe contact
op met de voorzitter de heer T.A.B. Snel.
Kandidaten voor het bestuur (punt 8) kunnen tot vóór
aanvang van de vergadering door tenminste 10 stemgerechtigde leden schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

6. Jaarrekening 2019 KBO
a. Verslag kascommissie
b. Vaststellen jaarrekening
c. Benoeming lid en reserve lid kascommissie

14.45 uur Pauze met drankje

7. Jaarrekening 2019 PCOB
a. Verslag kascommissie
b. Vaststellen jaarrekening
c. Benoeming lid en reserve lid kascommissie

15.00 uur Lezing van de heer Wilfried Staelens over de
Smokkelroutes in Zeeuws-Vlaanderen.
Wil je nog eens herbeleven aan de hand van bewegende
beelden hoe het smokkelen er vroeger aan toe ging? Wat
waren de fijne kneepjes van de smokkelaars. Hoe werd een
smokkeltocht georganiseerd en wat kwam daar allemaal bij
kijken. Deden ze het om het avontuur of het geld?
En hoe reageerde de douane hierop?
In een luchtige presentatie met de nodige kwinkslagen kunt
u dat allemaal nog eens herbeleven.

8. Herverkiezing bestuursleden
De heer T.H. Snel (voorzitter) is aftredend, maar stelt
zich voor een nieuwe termijn verkiesbaar. Het bestuur
draagt hem dan ook voor herverkiezing voor.
Vanuit het Algemeen Bestuur zijn de heren J. Rombaut
(commissie activiteiten) en J. van Moorten (PR en
Communicatie) aftredend. De heer Rombaut stelt zich
herkiesbaar en wordt door de activiteitencommissie
voorgedragen voor herverkiezing.
De heer van Moorten heeft aangegeven zich niet
herkiesbaar te stellen. Het bestuur hoopt op een
voordracht vanuit de leden voor een opvolger.
Het aandachtsgebied van de heer van Moorten is PR en
Communicatie, het functieprofiel is te verkrijgen bij de
voorzitter of secretaris.

16.30 uur verwachte sluiting
Namens het bestuur:
De heer T.A.B. Snel, voorzitter.
E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl, tel. 0113-223039
Mevrouw M.M.J. Hopmans, secretaris.
E-mail: rhopmans@zeelandnet.nl, tel. 0113-211017
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Boekhandel

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

Hoortoestellen
Gehoorbescherming
Ringleidingen
Infrarood

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

Tel. 0113 - 256300

VAN DALEN

Natuursteen GOES

Al 75 jaar steengoed in
grafmonumenten
•
•

Breng vrijblijvend een bezoek
aan onze showroom

Aanrechtbladen
Vensterbanken

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

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

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
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Het stond voor enkele maanden groot in de krant tussen al
het coronanieuws. Vlaamse juffen en meesters geven les aan
Nederlandse scholen. Ik denk dat dit helemaal geen gek idee
is, want uiteindelijk horen onze Vlaamse broeders en zusters
tot het Nederlandse taalgebied, hebben we voor een groot
deel een gezamenlijke geschiedenis, waarin we ook nog
tegen elkaar geknokt hebben, waarbij het vooral de Franse
Belgen waren die ons hun uit hun dreven verdreven,
waardoor de Hollandse Belgen een jarenlang knechting
ondergingen in het uitoefenen van hun rechten op gelijke
behandeling.

Wie er allemaal aan tafel zullen zitten? De Vlamingen zijn
gastvrije mensen en die ‘Jan en alleman’ aan tafel noden.
Dat kunnen coöperanten van het restaurant zijn, maar ook
de financierders, flankspelers (vleugelspelers), floristen
(bloemenhandelaren), kassiersters, klaroeners (hoornblazers) of kinderinfectiologen zijn. Hoewel, ook leraars,
speurders en voyeuristen (gluurders) kunnen aanschuiven.
En zij mogen ook van zuiderse afkomst zijn en niet alleen
uit het pajottenland.

Dat kreeg zijn hoogtepunt in de taalstrijd in de vorige eeuw
met als gegeven dat de Koninklijke familie (nog steeds)
beter de Franse taal beheerst dan de Nederlandse. Net of ze
een hete aardappel in de mond hebben. Maar die
Koninklijken zijn daarin niet de enigen. Veel van hun
Franstalige onderdanen, met vaak een Nederlands klinkende
naam, hebben zo’n zelfde gekookte aardappel in hun mond
als ze het woord voeren.

Het is niet te hopen dat de deelnemers aan deze dis een
broeihaard van ambetante (brutale) lieden zullen vormen die
gaan revolteren tegen de heersende legislatuur (het wettig
gezag). Dan zal moeten worden herbekeken of er een gevaar
van heropflakkering bestaat van de revolte. Dat alles zal de
reddeloosheid van het land en zijn inwoners zeker vergroten
omdat er dan veel jobs verloren kunnen gaan. De
bedrijfsleiding zal dus diplomatisch moeten optreden,
favoritisme achterwege moeten laten en een grote
vooruitziendheid moeten tonen om de boel weer te kunnen
heropstarten.
Dat vraagt natuurlijk een stevig onderkomen zonder
betondegradatie en waterinspijpeling en met een makkelijke
toegang van rolwagens en een groot glijvermogen voor de
schuiven, waarin het bestek en de tellooren is opgeslagen.
Bovenal zal het capteren van een radio- of TV-signaal niet
bemoeilijkt mogen worden.
Als dat allemaal gebeurd is zullen de deelnemers
gesensibiliseerd (bewust gemaakt) moeten worden van het
feit dat ze op dieje manier de cijfers van gewest kunnen
oplijsten en de welvaartsenveloppe* kan worden verbeterd.
Wat dat laatste betekent zullen wij onder dit geschrijfsel aan
u uitleggen.

Die Vlaamse onderwijskrachten zullen onze Nederlands
zeker en vast opsieren. Denk u eens in hoe ze de dagelijkse
kost verzorgen: “Voor de dagelijkse kost gaan ze niet naar
de friturist. Ze hebben meestal meer goesting in gewone
gekookte aardappelen met groente en andere benodigdheden. Ze schillen en garen de patatjes zelf.

Daarom beste lezeressen en lezers uit ‘Olland’, verwelkom
de Vlaamse juffen en meesters met een warme embras en
vermeerder zo de kennis van uw moerstaal, zoals die in het
Vlaamse land wordt gesproken.

De Groentjes worden goed gewassen en op de eigenste
wijze klaargemaakt. Desnoods gebruiken ze een slazwierder om dit toebehoren droog te krijgen. En om die groene
vitamientjes op smaak te krijgen, nemen ze verse kruiden en
marcereren deze tot een welsmakende kruidenolie”.
Als dat alles in kruiken en kannen is zal Jeroen Meeus
zeggen: “Voila, laat het u smaken. Tot morgen”.

Bron: Augustinus
* Welvaartsenveloppe: een enveloppe voor de welvaarts-aanpassing van
uitkeringen van de sociale zekerheid van de zelfstandigen en werknemers
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Langzamerhand beseffen we wat er gebeurd is op die weg.
Waar we vandaan kwamen, waar we staan en waar we naar
toe gaan. Zittend in de berm terugkijken en vooruitkijken.
Die gesprekken vinden nu plaats. Als geestelijke
verzorging zijn we onder meer betrokken geweest bij de
begeleiding van een terugkombijeenkomst voor Corona
patiënten die op de IC hadden gelegen.
Zo ook die rol bij een samenkomst van alle ICverpleegkundigen om samen te delen wat die periode ieder
gedaan heeft. Heftige, indrukwekkende verhalen, delen van
angst en hoop, van eenzaamheid en verbondenheid. Voor
iedereen. Vooral de verbroedering en verzustering was
indrukwekkend!
De berm
Plek om soms te vertoeven. Gewild of ongewild. Plek ook
om afstand te nemen en de weg alleen of samen te
beschouwen.
Ik moet denken aan mijn moeder. Als we gingen wandelen
zei ze steevast: “neem wel een zakdoekje mee. ”Ja, als je in
de berm zit om een appel te eten of een banaan of om te
staren naar de horizon, ga dan op een zakdoekje zitten, dan
wordt tenminste je broek niet vuil. Dat zakdoekje vergeet
ik meestal. Maar dat de berm een goeie en soms nodige
plek is om te vertoeven, dat ja, die wijsheid heb ik van
mijn moeder.

Graag geef ik wat impressies van mijn afgelopen weg
als geestelijk verzorger in het ADRZ. Begonnen op 1
april, toen het Coronavirus hevig onze weg bepaalde,
kijk ik terug op die weg. Op de ervaringen met patiënten, hun verhalen. Maar ook wat het mij deed en doet.
Ik heb contact met een man, 50 jaar, die op de IC ligt,
besmet met het Coronavirus. Voor de besmetting liep hij
nog een halve marathon, nu nog geen 20 meter. Aantal
weken in coma op de IC. Toen hij ‘wakker’ werd kreeg ik
op zijn verzoek contact. Heb met hem verschillende
gesprekken gehad. Hij besefte goed dat hij een weg te gaan
had om lichamelijk te revalideren, maar ook dat het hem
geestelijk veel had gedaan. Ook daar wilde hij bij stil staan.
Hij vertelde veel en ik luisterde. Na een paar gesprekken
zei hij: ”ik begrijp het niet, wat is er toch met mij
gebeurd…?” En hij staarde voor zich uit. Aarzelend zei ik:
“u voelt zich zitten op een bankje in de berm van de weg,
maar vraagt zich af hoe u daar in Godsnaam terecht
gekomen bent…”. Hij keek me aan en zei: “ja…dat is het.”
En hij staarde weer voor zich uit.

Bron: Nieuwsbrief Maria parochie Walcheren/
Rens Stobbelaar pastoraal werker ADRZ.

U zult het mogelijk al gelezen hebben in
het magazine. Per 30 september is Manon
Vanderkaa vertrokken. Zeven jaar heeft zij
deze functie vervult. Zij was het boegbeeld
van KBO, en later KBO-PCOB en heeft in
menige discussie onze belangen prima
behartigd. Ook haar column in het
magazine was zeer lezenswaardig. En de
laatste jaren waren/zijn nogal roerige tijden. De
samenwerking KBO-PCOB en de discussie rond de Unie
KBO vergde ongetwijfeld ook van haar veel inzet.
Waardering dat zij zich steeds zo heeft ingezet. We wensen
haar in haar nieuwe job veel succes toe.
Inmiddels is besloten om een tijdelijke vervanger voor haar
aan te trekken. Marcel Sturkenboom is zijn naam. Een
definitieve vervang(st)er zal worden aangesteld zo gauw,
mede in het licht van de nieuwe federatie KBO-PCOB, het
takenpakket en profiel is vastgesteld.

Ergens heb ik het gevoel dat we misschien allemaal even in
die berm terecht gekomen zijn. Of we wilden of niet. Die
ziek werden, maar ook die moest stoppen met van alles en
nog wat. Op de weg van het leven kwamen we in de berm
terecht. Contacten met familie en vrienden, ze waren er
veel minder. Werk en bedrijf, zou dat nog wel goed
komen? Het leven werd op de kop gezet. Zitten in de berm
van het leven. Waar komen we vandaan en waar gaan we
naartoe…?
Een intense tijd was het in ADRZ. Voor opgenomen
patiënten wel of niet besmet. En dan ook nog geen bezoek
mogen krijgen. Voor al die naasten die moesten
beeldbellen of mailen. Voor al die medewerkers die echt
veel hebben gegeven. En dat werkt allemaal na.

Bron: Bestuur KBO-PCOB Goes
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Prik tegen pneumokokken vanaf najaar 2020
In het najaar krijgen ouderen cliënten een brief van de
huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen
worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen
pneumokokken. KBO-PCOB is daar blij mee.
Al lang zet zij zich in voor het beschermen van ouderen
tegen ziekten. Daarom is het goed dat dit
vaccinatieprogramma van start gaat, omdat besmetting door
pneumokokken tot vervelende ziektes leidt. Deze betere
bescherming, is een positieve ontwikkeling.

De Gezondheidsraad adviseerde eerder om mensen op 60,
65, 70 en 75 -jarige leeftijd uit te nodigen voor een pneumokokkenprik. De prik werkt 5 jaar.
Na het uitbreken van het coronavirus schreef de raad dat
mensen van 70 jaar en ouder vlugger last hebben van
pneumokokkeninfecties en COVID-19. Tegen COVID-19
is er nog geen vaccin. Met een pneumokokkenprik wordt
deze kwetsbare groep minder ziek door pneumokokken. Op
die manier kan wellicht ook de druk op de zorg verminderd
worden. Daarom ontvangt iedereen geboren tussen 1941 en
1947 in dit najaar een uitnodiging voor de
pneumokokkenprik.

Meer informatie
Bovenstaande informatie komt van het RIVM. Voor meer
informatie kijkt u op de site van het RIVM, maar u kunt
natuurlijk ook bij uw huisarts terecht.
Bron: Nieuwbrief KBO-PCOB Nu

Op 1 juli ging de nieuwe donorwet in. Iedere meerderjarige
ingezetene die niet in het Donorregister geregistreerd staat,
krijgt een oproep om zijn/haar keuze bekend te maken. Wie
dat na herhaald aanschrijven niet doet, krijgt bericht dat
hij/zij met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister komt. Deze
registratie kan altijd gewijzigd worden. Door het
coronavirus is de aanschrijftermijn verplaatst naar
september. Daardoor verschijnt vanaf december de eerste
‘geen bezwaar’ registratie in het Donorregister.
Prik is de beste bescherming
Pneumokok is de naam van een bacterie. Iedereen kan die
bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en
hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die
kleine druppeltjes inademen, anderen zoenen of iemand
aanraken kunnen ze besmet geraken. Vooral jonge kinderen
en ouderen met minder weerstand worden ziek. De
pneumokokkenprik is de beste bescherming tegen het
krijgen van een pneumokokkenziekte. De meest
voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een
longontsteking. Andere voorkomende ziektes zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.

Veranderingen per 1 juli 2020
1. Informatieplicht artsen. De registratie in het Donorregister moet met de naasten besproken worden.
2. Nieuwe categorie: de ‘een bezwaar’ registratie.
3. De rol van de naasten en nabestaanden in het gesprek
over donatie is vastgesteld in de Kwaliteitsstandaard
Donatie.
4 Nabestaanden mogen bij een ‘ja‘ of ‘geen bezwaar’
registratie aannemelijk maken dat dit niet overeenkomt
met de wens van de patiënt.
5. Ook wils- onbekwamen mogen doneren.
Kwaliteitsstandaard Donatie
Deze geeft per uitkomst van het Donorregister uniforme
stappen weer ter ondersteuning van de arts voor het
donatiegesprek met de nabestaanden. Het gaat om de zorg
aan de naasten en wat hun rol is t.a.v. de registratie van hun
dierbare in het Donorregister.

Veilig vaccin
Het pneumokokkenvaccin is er al vanaf 1983. Ook in het
buitenland is er al veel ervaring met de prik. Het
pneumokokkenvaccin is internationaal uitgebreid getest op
veiligheid en veilig bevonden. In Nederland kan een vaccin
kan pas geregistreerd en gebruikt worden na uitgebreid
onderzoek.

Bron: Nieuwsbrief ADRZ
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Franse Totaalonderhoud BV
staat garant

Voorstad 17-19

voor professioneel

4461 KK Goes

schilder-en onderhoudswerk

Tel. 0113 - 215960

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

Van der Spiegelstraat 60 4461 PK Goes
Tel. 0113 - 215729
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Op oudere leeftijd onthoud je niet altijd wat er in een
gesprek wordt gezegd. Dat geldt zeker ook voor een gesprek
met een arts. Je krijgt dan zoveel te verwerken dat je soms
na afloop de draad kwijt bent over wat er besproken is.
Zorgverzekeraar CZ heeft voor een dergelijk gesprek een
“spiekbriefje” laten ontwikkelen, zodat de arts goed kan
inspelen op de gedachten, angsten, wensen en verwachting
van een patiënt. En de patiënt achteraf nog weet wat er
besproken is.

dat u na afloop van het doktersbezoek een ontevreden
gevoel aan het gesprek overhoudt.
Een dergelijk spiekbriefje is niet alleen voor de patiënt maar
ook voor de arts belangrijk. Die kan dan gerichte vragen
stellen en onderzoek plegen en daarna een goede diagnose
stellen.
Op de website www.cz.nl/voorbereidopgesprek vindt u
uitvoerige informatie in duidelijke bewoordingen over dit
spiekbriefje. Hebt u zelf geen internetaansluiting? Vraag het
dan aan uw kinderen, buren, mantelzorger(s) of bestuur van
de ouderenbond of ze u helpen. Het lijkt me sterk dat ze dit
niet willen doen, want een “een naaste buur is beter dan een
verre vriend”.

Vaak bereiden patiënten zich niet of nauwelijks voor op een
bezoek aan de dokter. Anderen noteren zoveel dat ze bij het
gesprek de draad kwijtraken. U kunt daarom het beste alleen
steekwoorden noteren en aan de hand daarvan het gesprek
met de arts voeren. U hebt dan een houvast en het voorkomt

Bron: Guust de Kok

De Gemeente Goes staat graag met z’n neus vooraan en wil
in allerlei opzichten graag “Haantje de voorste zijn”.
Ze wil dan ook graag een super groene gemeente zijn. In
dit streven is nu een plan ontstaan om de daken van de
bushokjes te gaan beplanten met een stevige vetplant
luisterend naar de naam Sedum. Als proef heeft men zeven
Abri’s in de buurt van het NS-station met deze vettige plant
versierd, want de omgeving daar is nogal stenig.

Sinds 1-1-2020 is de wet Zorg en Dwang in werking
getreden.
Een aantal mensen heeft zorg nodig. Die kan verleend
worden in een instelling, maar kan ook thuis. Denk aan
mensen met dementie. De zorgontvanger kan mogelijk min
of meer in een afhankelijke positie met de zorgverlener
komen. Daarbij kan een dwangsituatie ontstaan. Bv. “je
moet nu …eten, douchen”, enz. De zorgontvanger kan vaak
niet beoordelen of dit al of niet terecht is. In zo’n situatie
kan een onafhankelijke bemiddelaar van belang zijn.
De wet heeft daartoe een Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP)
gecreëerd. Dat kan bv. een Vrijwillige Ouderen Adviseur
(VOA) zijn. Een CVP kan bij een meningsverschil over de
zorg bemiddelen tussen de zorgaanbieder en zorgontvanger.
De wet wil dat er met het toepassen van onvrijwillige zorg
zorgvuldiger gehandeld wordt.

Sedum op dak.
De zorgontvanger durft vaak in een negatief ervaren
dwangsituatie de zorgverlener daarop niet aan te spreken.
Daarom is een neutrale cliëntondersteuner vaak een
geschikte bemiddelaar. Elke zorginstelling heeft een
onafhankelijke cliëntondersteuner.

Dat vraagt om onderhoud en ik stel dan ook voor om dat
samen te doen met het wilde groen in heel wat straten,
stegen en pleinen dat in het plaveisel groeit. Dat groen wat
in het Zeeuws ook wel ‘vuulte’ wordt genoemd tiert vooral
buiten het centrum. Dat houdt dan wel in dat het o.a. voor
ouderen oppassen wordt om op de been te blijven en niet
over de ‘vuulte’ te ‘strukelen’.

Bron: KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ.

Bron: Augustinus

9

BIJ DE TIJD

KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een ouderenbond

55+ ?
voor € 24,00 per jaar bent u al lid
Info: www.kbo-pcob-goes.nl
Tel: 0113-216154
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In de series “Thuis op Zuid” van Hugo Borst en Adelheid
Roose en “Anita wordt opgenomen” met Anita Witzier
worden we geconfronteerd met de enorme bureaucratie in de
zorg.
Een voorbeeld: Wanneer een casemanager van een cliënt
heeft vastgesteld dat deze een bepaalde voorziening nodig
heeft, komt er toch eerst weer een “mannetje” van de
gemeente kijken of dat wel waar is. Terwijl dat “mannetje”
daar meestal geen verstand van heeft.
Een ander voorbeeld: Een goede vriend diende bij de Wmoafdeling van zijn gemeente een aanvraag voor een rolstoel
in. “Voorwaarde” was o.a. dat de rolstoel in de auto moest
passen en daar ook makkelijk in te laden was. De benodigde
metingen werden gedaan, de nodige papierberg werd
ingevuld en de rolstoel werd afgeleverd. Maar de rolstoel
past niet in de auto en is zo zwaar dat mijn vriend hem niet
in de auto kan tillen. Er werd contact opgenomen met de
gemeentelijke Wmo en hij krijgt bericht dat ze verder niets
kunnen doen. Hij moet er nu zelf achteraan om de juiste
passende rolstoel te krijgen die hij kan tillen en in zijn auto
past. Het is wat gechargeerd, maar het is wel de bittere
waarheid.
Misschien in het volgende kabinet een “Minister voor
ontbureaucratiserende zaken” benoemen? Heibel in het
kabinet is dan zeker gegarandeerd en de media hebben weer
een onderwerp om daarover tot in het oneindige te
palaveren.

Keukentafelgesprek: een raar woord maar is zo langzamerhand een begrip aan het worden.
Wat is een keukentafelgesprek? Als er hulp in de
huishouding of wat dan ook aangevraagd gaat worden bij het
Zorgloket (WMO) van de gemeente dan wordt er door de
gemeente een afspraak gemaakt om te kijken welke hulp en
voor hoeveel uren hulp nodig is.
Dit gesprek vindt in het algemeen bij de aanvrager thuis
plaats (Keukentafel-gesprek). Door de coronacrisis zal dit
niet altijd lukken en zal het gesprek bij uitzondering
telefonisch plaatsvinden. Na dit gesprek kan er gekozen
worden welke zorgverlener de voorkeur heeft. De
zorgverlener zal eveneens op bezoek komen om te
bespreken hoeveel uren etc. nodig zijn om zodoende de
juiste hulp aan te kunnen bieden.
Aan de hand van de zogeheten zelfredzaamheidlijst wordt
gekeken welke werkzaamheden o.i.d. er door de aanvrager
zelf of door de directe omgeving verricht kunnen
worden. Bij beide gesprekken kan de hulp ingeroepen
worden van onze vrijwillig ouderen adviseur (VOA). Hij of
zij staat de hulpvrager terzijde.
Bij een recent prettig gesprek tussen Coördinator Zorg en
Welzijn van de zorgverlener en de hulpvrager kwamen een
aantal spelregels naar voren.
De spelregels zij o.a.:
- De hulp mag niet alleen bij de cliënt in huis zijn.
- De hulp mag niet ongevraagd in laden en kastjes komen.
- Het is raadzaam dat sieraden en geld opgeborgen worden
- Bellen tijdens werktijd is niet toegestaan. Indien er met of
door de Zorgverlener gebeld moet worden, gebeurt dat op
de huistelefoon van de cliënt. De hulp heeft geen
“diensttelefoon”.
- De buitenboel zemen is toegestaan (geen groot
ladderwerk).
- Bij het wijzigen van een werkdag of tijd dient dit door de
cliënt en de hulp aan de leidinggevende van de hulp
doorgegeven te worden.
- Roken is niet toegestaan (rookvrije werkruimte en
omgeving).
- Gezien de werktijd is het verstandig om de laatste 10
minuten te besteden aan koffiedrinken en evalueren van
de werkzaamheden en plannen voor de volgende keer.

Bron: Augustinus.
Dit is even in het kort over de route die gevolgd wordt bij
het aanvragen van enige hulp.
Let wel, iedere Zorgverlener geeft hier zelf vorm aan e.e.a.
in overleg met cliënt.

Piekeren neemt de
zorgen van morgen niet weg,
maar wel de kracht van vandaag.

Bron: Wim Copper.
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Je kunt het waarschijnlijk niet meer aanhoren, dat
kinderlijke advies dat je je handen moet wassen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Toch willen
we nog eens benadrukken hoe belangrijk het is. Een druppel
gewone zeep verdund in water is namelijk voldoende om
veel soorten ziekteverwekkers te doden, waaronder het
nieuwe coronavirus.

Van kou word je niet verkouden. Het zijn virussen en
bacteriën die je ziek kunnen maken. Allebei vervelend,
maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee?
Zo wordt u ziek van een bacterie
Een bacterie is een eencellig micro-organisme. Bacteriën
kunnen zich razendsnel verspreiden omdat de cel zichzelf
kan delen. Zo springen ze ook makkelijk over van mens op
mens. Ieder mens draagt miljoenen bacteriën mee. Het is ook
niet zo dat alle bacteriën slecht zijn. In onze darmen zorgen
zij er bijvoorbeeld voor dat ons voedsel goed wordt verteerd
en de bacteriën op onze huid bieden bescherming en zorgen
dat de huid in goede conditie blijft.
U wordt ziek wanneer een bacterie gaat zitten op een plek
waar zij niet thuishoort en daar vervolgens infecties veroorzaakt. Dat kan in een wond of in de bloedbaan, maar ook
daarbuiten. Als u ziek blijft, kunt u langs de huisarts gaan
voor een antibioticakuur.
Zo wordt u ziek van een virus
Een virus is GEEN organisme en heeft geen eigen cellen.
Het komt uw lichaam binnen via lichaamssappen zoals
speeksel, bloed of urine, en nestelt zich vervolgens in een
bestaande lichaamscel. Wanneer dat is gebeurd, heeft het
virus de volledige controle over die cel en kan het virus zich
vermenigvuldigen.
Virussen maken gebruik van de stofwisseling van het
lichaam. Het is heel moeilijk dit soort ziektes te genezen,
maar er bestaan wel middelen die de uitbreiding van de
ziekte kunnen tegengaan. Bijvoorbeeld de hiv-remmers. Hiv
is een van de bekendste virusziektes.
Andere voorbeelden zijn geelzucht, de ziekte van Pfeiffer,
griep en verkoudheid: met het corona-virus als meest recente
fenomeen.
Voor zowel bacteriën als virussen geldt: hoe sterker uw
weerstand, hoe kleiner de kans dat bacteriën en virussen u
daadwerkelijk ziek kunnen maken!

Structuur van het coronavirus
Op het oppervlak van het coronavirus zitten allemaal stekels,
spike-eiwitten genoemd. Deze geven het virus zijn
familienaam – corona, wat Latijn is voor krans of kroon.
Het coronavirus dringt met het spike-eiwit menselijke cellen
binnen door ermee te binden aan hun receptor – een eiwit dat
zich op het oppervlak bevindt en als poort fungeert. Als dit
gebeurt, versmelt het membraan van het virus met het
menselijke celmembraan, waardoor het virale genetische
materiaal de lichaamscel in kan; hij is geïnfecteerd.
Structuur van zeepmoleculen
Zeepmoleculen bestaan uit een kop en een staart. De kop is
hydrofiel, dat betekent dat die van water houdt en erin
oplost. De staart is ‘watervrezend’ en lost er dus slecht in op.
Het hydrofobe deel van de zeepmolecuul bindt wel goed met
olie en vet.
Zeepmoleculen vernietigen het virus
Wanneer je je handen wast met water en zeep, omring je het
virus op je huid met zeepmoleculen. De hydrofobe staarten
proberen water te ontwijken. Daarbij wurmen ze zich in het
lipidenmembraan van het coronavirus, en wrikken dat uit
elkaar. Gevolg: het virusomhulsel gaat kapot.
Micellen vangen virusdeeltjes
Hiermee is het nog niet afgelopen, want de zeepmoleculen
vangen de virusdeeltjes en vormen kleine vetbubbels,
zogeheten micellen. Deze spoelen weg met het water.

KORTOM:
je handen wassen
met zeep helpt!

Bronnen: New York Times, Göttingen University.

Bron: Plusonline.
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VERSCHIJNING:
BIJ DE TIJD verschijnt 6x per jaar
als bijlage bij het magazine van KBOPCOB en is exclusief voor leden van
KBO-PCOB-Goes. Inlevering kopij voor
BIJ DE TIJD 152 voor 7 november 2020.
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 kbo-pcob-goes@gmail.com.

Misschien heeft u ons zien fietsen door de wijk, misschien heeft u
één van de bewoners gesproken die regelmatig een student over de
vloer heeft. Dat zou zomaar kunnen want in het afgelopen jaar is
Wijkleerbedrijf Goes-Oost gegroeid!
Op het Wijkleerbedrijf komen een aantal studenten van Helpende
Zorg en Welzijn (niveau 2) hun stage lopen. Ze voeren allerlei
activiteiten uit bij bewoners in de wijk: boodschappen halen,
gezellig een bakje thee of koffiedrinken, een rondje wandelen,
samen een taart bakken, spelletje spelen en licht huishoudelijk
werk. Op deze manier leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid
in de wijk en dit zijn prachtige leermomenten!
In de afgelopen periode hebben ook wij natuurlijk te maken gehad
met het corona-virus. Gelukkig hebben we het contact met de
buurtbewoners kunnen onderhouden door regelmatig te bellen en
samen te zoeken naar oplossingen voor (praktische) problemen.
De bewoners werden getrakteerd op een heerlijke lunch of een
stapel pannenkoeken. Inmiddels gaan de studenten weer aan de
slag in de wijk. En, net zoals op school, houden zij zich keurig aan
de maatregelen om besmetting te voorkomen.
Zou u het nou ook leuk lijken om een student van het
Wijkleerbedrijf te ontmoeten? Neem gerust contact met ons op om
te ontdekken of uw hulpvraag aansluit bij de hulp die de studenten
leveren.
Telefoonnummer: 06 282 218 70, bereikbaar op: maandag,
dinsdag en vrijdag.
Hartelijke groet; Janneke de Kok, Miriam Hoogerland, Alien Post,
Annet Cove en Johnny Lukasse
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Ons medeleven gaat uit naar:
-Mw. J. Th. M. Arends-v.d. Ploeg met
het overlijden van haar zoon.
In het coronatijdperk is het moeilijker om gezellig samen
naar een museum te gaan.
Sinds kort zijn er op internet minidocumentaires te zien op
museumtv.nl waar u een virtuele rondleiding en beschrijvingen kunt zien van 539 musea in Nederland.
Zo kunt u ook een aantal musea in Zeeland bezoeken.

-M. J. Boogert-Noordhoek wegens het overlijden van haar
man, (schoon)vader en opa.
-Mw. E Breedveld-Roessen.
-Mw. A.H. Tanis-Houtop (PCOB).

Deze keer nemen wij u mee naar het Fruitteeltmuseum in
Kapelle, zie: https://museumtv.nl/tentoonstelling/decollectie-van-het-fruitteeltmuseum/#

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en moed toe
om dit afscheid te kunnen verwerken.

Bron: MuseumTV.nl

Felicitaties:
Onze gelukwensen gaan naar dhr. en mw. van der WalleCapello voor hun 60-jarig huwelijk op 15 september jl.
Wij wensen hen nog vele mooie jaren samen in geluk en
voorspoed.
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Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,

Activiteitencommissie:

4462 VK Goes, e-mail rhopmans@zeelandnet.nl

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

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.

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

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

Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut,

Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBOZeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669.

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO):
’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes.
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

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

Rijbewijskeuringen: Rijbewijskeuring Zeeland (dr.

Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen,
Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
e-mail does0203@zeelandnet.nl
Bedanken voor het lidmaatschap, kan alleen schriftelijk
vóór 1 dec. 2020 bij Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen.

Public Relations: Vacant

Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOB-leden
krijgen € 5,- korting op vertoon van ledenpas.
Eerst de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR en
na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en dan
overige papieren invullen.
Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van het
rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen
verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje
ochtendurine. Voor meer informatie klik op folder.

Contact PCOB: P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper,
tel. 215915.

Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok,

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

‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685,

Distributie KBO-PCOB Magazine:

Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en

Mevr. G. Naezer, Prinsenhof 19, Goes, tel. 06-33916273
En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604.

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

Ziekenbezoek:

Een fout in het infoblad?

Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes,
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.

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

tel. 215708, dhr. J. Kostermans, tel. 212844.

e-mail jurram@zeelandnet.nl
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