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

Kinderpostzegels en in de H. Maria Parochie Walcheren. Ook is ze
vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen en was ze jarenlang
mantelzorger. Mevrouw Vrancken is lid van KBO Middelburg-Veere.
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Op het moment dat u deze Bij de Tijd ontvangt is ons
jubileumfeest achter de rug. We zullen er in het volgende
nummer van Bij de Tijd uitgebreid op terugkijken. Onze
fietstocht op 8 september was een succes. Mede dankzij het
mooie september weer. Ook de inloopmiddag op 16
september was gezellig. Van beide activiteiten vindt u een
kort verslag in deze Bij de Tijd. De najaarsledenvergadering, zie uitnodiging verderop in dit blad, en
de kerstviering zijn al volop in voorbereiding.
Zo ziet u, we zijn weer volop aan de gang. Ook KBOPCOB heeft op 18 november 2021 nog een “inspiratiedag” voor u in petto. In Heinkenszand. De uitnodiging komt nog, maar hierbij alvast de tip om de dag in uw
agenda te noteren.

niet alleen de rijksoverheid, maar ook de gemeentelijke
overheid laat van zich horen. In Goes en Noord-Beveland
zijn de WMO-regels aangescherpt, zoals dat heet.
Reimerswaal heeft er nog wat scherpe kantjes af kunnen
halen. De meerderheid van de raad in Goes en NoordBeveland heeft blind getekend bij het kruisje. Nu begrijp
ik best dat de kosten van de WMO ernstig oplopen en dat
we daar wat aan moeten doen. Maar om dat nu helemaal
op de burger af te wentelen is toch wel een beetje
makkelijk.
Er komen gemeentelijke verkiezingen aan, dus we kunnen
weer wat invloed uitoefenen? Ook landelijk is niet uit te
sluiten dat we vervroegd naar de stembus moeten. Het
vertrouwen in de overheid is ernstig gedaald blijkt uit
opiniepeilingen. Dat is niet verbazingwekkend. En via
verkiezingen laten we onze (protest)stem ook wel horen,
alleen leidt dit tot de opkomst van nog meer partijen en
zeker niet tot een neergang bij de grootste partij. Dus of we
er echt iets mee opschieten, die (mogelijke) verkiezingen,
ik betwijfel het.

In Bij de Tijd 155 schreef Guust de Kok in zijn kolom
Hersenspinsels: “we zijn het zat, poepzat, om steeds maar
digitaal buitenspel te worden gezet”. Een terecht pleidooi.
Ook bij het coronatoegangsbewijs bleek weer eens dat de
overheid, om op zich begrijpelijke redenen, maatregelen
afkondigt, maar deze alleen nog maar weet in te richten via
voor sommigen van ons onbegrijpelijke digitale wegen.
Ook dit leidt tot tweedeling in de maatschappij. Wij
bepleiten dan ook steeds het tweesporenbeleid voor
communicatie, digitaal én ana-loog (via papier, telefoon of
gesprek).

En ondertussen gaat het jaar 2021 naar zijn laatste
maanden. Hopelijk een keer zonder felle Zwarte Piet
discussies en met de focus op de oplossingen van de (grote)
problemen die er zijn. En met meer hoop op een
coronabestendige maatschappij die bestuurd wordt door
een krachtige, liefst wat visionaire, regering.

Zo zijn er meerdere zaken waar de overheid de senioren
niet lijkt te zien staan. Het onderwerp wonen is daar zo’n
voorbeeld van. De seniorenorganisaties hebben een
manifest hierover geschreven. Zie verderop in dit blad. En

De redactie

Uit het bestuur
Op 13 september 2021 is het Algemeen bestuur KBO-PCOB afd. Goes weer bij elkaar geweest. Een kort verslag.
Jubileum
Uitgebreid is van gedachten gewisseld over de jubileumdag op 13 oktober. M.n. de hantering van de coronatoegangspas. Deze is verplicht voor de horeca in de
Goederenloods en de Buffer. Niet voor de trein. Hier zijn
ook geen mondkapjes verplicht.
Er komt een extra mededeling via e-mail en bij het
magazine van 28 september. Besloten is om geen apart
feestboekje uit te brengen. Er komt een uitgebreid verslag
in Bij de Tijd 158.

De kerstviering zal definitief op 16 december 2021 worden
gehouden in het Heer Hendrikhuis. De uitnodiging komt in
Bij de Tijd 158
Op 10 januari 2022 zal in de Magdalenazaal de nieuwjaarsbijeenkomst zijn. Hiervoor zal eveneens in Bij de Tijd 158
de uitnodiging komen.
In oktober is weer de RABO ClubSupport. De penningmeester zal de leden met e-mail hierover berichten.
PCOB
KBO-PCOB-Goes heeft voor het eerst deelgenomen aan
het provinciaal overleg PCOB bonden. Ook op provinciaal
KBO-PCOB-niveau is overleg geweest. Hier ging het met
name over de toekomstige wijze van samenwerken.

Activiteiten
Op 25 november 2021 is de ledenvergadering in het Heer
Hendrikhuis. De uitnodiging komt in Bij de Tijd 157.
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Een aantal leden van KBO-PCOB-Goes heeft deelgenomen aan een reisje van PCOB-Kapelle.

De Unie KBO is ook bezig met een nieuwe website. De
oude site vervalt in november 2021.
Vertegenwoordigers van KBO-PCOB trekken het land in.
De planning is een inspiratie dag te houden op 18
november 2021 in Heinkenszand. De afdelingen en leden
krijgen hier nog bericht over. Op 28 september is er een
online evenement, waaraan alle leden kunnen deelnemen.

Regionale en landelijke ontwikkelingen
De KBO-PCOB ontwikkelt op dit moment een aantal
activiteiten. Allereerst een marketingplan dat moet gaan
helpen bij de ledenwerving. Goes heeft zich aangemeld om
hier als pilot te fungeren.

Bron: Theo Snel

Op 27 september 2021 organiseerde PCOB-regio coördinator Krijnie Hoek een ledenmiddag voor PCOB-bestuursleden. Theo Snel en Wim Copper waren daar als voorzitter en penningmeester van KBO-PCOB-Goes ook voor uitgenodigd.
Na de lunch vertelde Willem Nuis, landelijk voorzitter van
PCOB, over het verloop van het proces om tot een federatie
Unie KBO en PCOB te komen. Hij had ook een minder
leuke mededeling: de interim-directeur Marcel Sturkenboom heeft wegens persoonlijke omstandigheden zijn
functie moeten neerleggen. Men is naarstig op zoek naar
een opvolger.
Op donderdag 16 september hebben een kleine 30 leden
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kopje
koffie of thee te komen drinken in de Magdalenazaal.
Deze inloopmiddag was georganiseerd als start van een
nieuwe periode waarin we hopelijk elkaar weer meer
zullen zien. Immers de coronamaatregelen zijn afgezwakt
en dus zijn er weer meer activiteiten mogelijk.
Het was een gezellige middag. Er werd veel bijgepraat,
immers zo’n 1 ½ jaar waren er geen bijeenkomsten. Eén
onderwerp werd door iedereen besproken: de coronapas.
En dan met name de vraag of we voor onze nieuwe
activiteiten de coronapas zullen moeten laten zien. Het
bleek voor een aantal nog een moeilijk punt. Niet dat ze
niet ingeënt zijn, maar hoe ze aan de QR-code konden
komen. Op de telefoon of op papier. Als bestuur zullen
we hier nog extra aandacht aan geven en zo nodig hulp bij
gaan bieden.

Edward Niessen (landelijk PCOB-consulent) nam daarna
het stokje over en probeerde een discussie op gang te
krijgen over hoe we als afdelingen vitaal de toekomst in
kunnen. Dit kwam helaas niet helemaal uit de verf omdat
er afdelingen waren die zijn presentatie te abstract en te
moeilijk verwoord vonden. Jammer, want hij had toch wel
een aantal suggesties waar we best wat mee kunnen.
Gusta Willems, hoofd Communicatie en Marketing ging
daarna in op het marketingplan wat wordt opgezet. Dit gaat
de basis vormen voor de ledenwerving die opgezet gaat
worden. Afdeling Goes heeft zich opgegeven voor dit project om als pilot te dienen. We zijn zeer benieuwd wat de
handvatten zijn die ons worden geboden. Naar verwachting zal de pilot in oktober/november plaats vinden.
Tot slot ging Krijnie Hoek in op de samenwerking tussen
KBO en PCOB in Zeeland. We proberen dit vorm te geven
door de PCOB Zeeland als vijfde kring in het algemeen
bestuur op te nemen van KBO Zeeland. De gesprekken
daarover lopen. De PCOB in Zeeland is overigens (al enige
tijd) bezig om ondersteuning te vinden voor Krijnie bij
haar taak als regiocoördinator.
Al met al een leerzame middag, zeker om bekend te raken
met de andere PCOB-afdelingen in Zeeland en hun
gedachten over de toekomst van hun afdelingen en de
samenwerking met de KBO.

Bron: Theo Snel. Foto: Wim Copper.
Saar en Moos wandelen door een weiland.
Plotseling valt Saar in een sloot. Help, help
roept Saar.
Zegt Moos: :”We hadden toch afgesproken: we
halen geen oude koeien uit de sloot”
Max Tailleur

Bron: Theo Snel
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voor de Algemene Ledenvergadering van KBO-PCOB Goes op 25 November 2021
om 14.00 uur in het Heer Hendrikhuis te ’s Heer-Hendrikskinderen
Belangrijk:
I.v.m. de corona maatregelen zijn we voor de Algemene ledenvergadering uitgeweken naar het Hendrikhuis. De
geldende coronamaatregelen vereisen dat u alleen toegang heeft tot de vergadering als u een schriftelijk dan wel
digitaal toegangsbewijs kunt laten zien. Dat houdt in: een bewijs van volledige vaccinatie (QR-code) een
negatieve test (niet ouder dan 24 uur) of een herstelbewijs van corona.
In ons jubileumjaar zal het tweede deel van deze bijeenkomst een feestelijke Bingo zijn!!

Agenda
1. 14.00 uur Opening
2. Vaststelling agenda
3. Terugkoppeling schriftelijke afdoening
verslaglegging 2020, bestuursverkiezing en
begroting 2021
4.

Correspondentielijst/mededelingen

5. Jaarrekeningen 2020 vaststellen
a. KBO
b. PCOB

15.15 uur Feestelijke Bingo
16.30 uur Verwachte sluiting

6. Begroting 2022
a. PCOB 2022
b. KBO 2022

Namens het bestuur:
T.A.B.Snel, voorzitter.
E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl, tel. 06-21226494
M.M.J.Hopmans, secretaris.
E-mail: rhopmans@zeelandnet.nl, tel. 0113-2110117

7. Herverkiezing bestuursleden
a. Dhr. W. Copper, penningmeester
b. Mw. R. Hopmans, secretaresse
Beide stellen zich herkiesbaar
8. Inzet vrijwilligers (afscheid/vacatures)

In Bij de Tijd 158 willen we extra aandacht
geven aan ons Jubileumfeest op 13 oktober
a.s. Wellicht heeft u mooie foto’s genomen
en mogen wij deze gebruiken om op te
nemen in Bij de Tijd.
Foto’s sturen naar kbopcobgoes@gmail.com

9. Activiteiten en andere vermeldingswaardigheden
10. Rondvraag
11. Sluiting
Punt 3: De ALV van 25 november 2020 is schriftelijk
afgehandeld. De verslagen over 2020 zijn gepubliceerd in
Bij de Tijd 154.
Punt 5 en 6: stukken zijn in te zien bij de penningmeester
Punt 7: Kandidaten voor het bestuur kunnen tot vóór aanvang van de vergadering door ten minste 10 stem-gerechtigde leden schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter.
14.45 uur Pauze, drankje
15.00 uur Toos Verdegem verzorgt korte inleiding
over Gambia Dimbaaya, het goede doel van dit jaar.
4

BIJ DE TIJD

Op woensdagmiddag 8 september
2021 was het zover. De eerste activiteit van KBO-PCOB Goes is een feit.
33 fietsers hebben zich om 13.30h
gemeld bij het Sportpunt Zeeland. Het
weer was werkelijk fantastisch.
En de organisatie (Gerda Naezer, Nico en Ria van Buuren) had een leuke
route uitgezet. Vanuit Goes ging het
langs het kanaal naar het Goese Sas.
Buitendijks naar Kattendijke.

Op de parkeerplaats, die normaal bezet wordt door Belgische duikers,
werd even een pauze ingelast om vanwege de warmte wat water te drinken.
Vervolgens via Wemeldinge en langs
Kapelle terug naar Kattendijke. Daar
is de theetuin “Bamboemonnik”. Hier
werd op ons gerekend voor het drinken van een kopje thee/koffie met een
versgebakken plakje cake. Heerlijk,
aan te bevelen als u eens die route
rijdt.

Nadat iedereen om 16.00h weer op de
fiets heeft plaats genomen gaan we
terug naar Goes. Een geslaagde
middag, lekker ontspannen jezelf inspannen en tegelijkertijd genieten van
een mooi stukje Zeeland. Met dank
aan de organisatoren.

In eerdere Bij de Tijd uitgaven hebben
wij een artikeltje geschreven met de
titel “Spoorloos”. In dit artikel
vroegen en vragen wij uw aandacht
voor het doorgeven van mogelijke
mutaties en dan wel op het juiste
adres, zijnde de ledenadministratie.
Hebt u er weleens over nagedacht hoe
dit “privé” bij u geregeld is. Hebt u
voor uzelf een juiste adressenlijst
voorhanden. Meestal is dit de lijst
waarop de adressen staan voor verjaardagen en adressen voor het versturen van wensen voor de feestdagen
e.d.
Regelmatig komt het voor dat bij
calamiteiten het heel moeilijk is om
de juiste adressen te vinden.
Lidmaatschappen en abonnementen
staan ook niet vermeld. Een goede
zaak eens het één en ander na te kijken
en mogelijk aan te vullen.
Als u handig bent met bijvoorbeeld
het programma Excel dan is het eenvoudig om een adressenlijst te maken.
Mutaties kunnen dan ook eenvoudig
worden aangebracht.
Een adressenlijst zoals het “vroeger”
vermeld stond in het telefoonboek is
het uitgangspunt. Ook een briefje
waarop staat wie er bij calamiteiten
(contactpersoon) gewaarschuwd moet
worden is uitermate handig om dat
voorhanden te hebben. Leg het briefje
bij de telefoon zodat dit gemakkelijk
te vinden is. In nood is er meestal bar
weinig tijd om te zoeken. Wie is de
huisarts, welke medicijnen (uitdraai
Apotheek) worden er gebruikt?
Allemaal zaken die genoteerd kunnen
worden om zodoende snelle hulp te
kunnen bieden.
Denkt u er maar eens over na en komt
u er niet uit en hebt u hulp nodig, trek
aan de bel.
Bron: Wim Copper.

Bron en foto’s: Theo Snel.
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De gemeente Goes neemt maatregelen om op de Wmo te bezuinigen. Inwoners krijgen geen huishoudelijke hulp meer vergoed als die
korter dan een half jaar nodig is.
Mensen met een jaarinkomen van
minstens anderhalf keer de bijstandsnorm krijgen geen vergoeding. Dat
geldt ook voor inwoners die het
afgelopen anderhalf jaar een particuliere hulp hadden. Als uit onderzoek
van de gemeente blijkt dat mensen
met een Wmo-aanvraag ook een beroep kunnen doen op ondersteuning
vanuit de Wlz of de Zvw, dan moeten
ze eerst daar aankloppen. Pas met een
afwijzing kent Goes een Wmo toe.
Dat blijkt uit de nieuwe verordening
maatschappelijke ondersteuning van
de gemeente Goes, waar website
Binnenlands Bestuur over schrijft.
Inwoners moeten zoveel mogelijk zelf
regelen of gebruik maken van algemene voorzieningen. Pas als maatwerk nodig is, verstrekt de gemeente
‘de goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening’. Met het uitkleden van de Wmo hoopt de gemeente te voorkomen dat het tekort op het
sociaal domein oploopt tot de drie
miljoen euro. De gemeenteraad heeft
hiermee ingestemd.
Goes is niet de enige gemeente die
worstelt met oplopende kosten. Veel
gemeenten zien een forse stijging in
gebruik van huishoudelijke hulp sinds
de invoering van het Wmo-abonnementstarief, ook door welgestelde
burgers. De kosten daarvoor bedragen
19 euro per maand. De rijksoverheid
zegt de aanzuigende werking niet te
willen compenseren, en vraagt de
gemeenten ‘de grenzen van de wet op
te zoeken’. Een inkomenstoets zou
daarbij horen. De gemeenten Krimpen
aan den IJssel en Leusden zijn Goes al
voorgegaan in de versobering van de
Wmo.

BIJ DE TIJD

Inmiddels is gebleken dat de Gemeente Goes onrechtmatig deze regeling toepast of toegepast heeft. Volgens
het Ministerie (Minister de Jonge) zijn de gemeenten die
deze regeling toepassen hiertoe niet gerechtigd. Inkomenspolitiek wordt door de regering vastgesteld en mag
niet door een gemeente op eigen houtje (GR De Bevelanden) worden uitgevoerd. De desbetreffende gemeenten zijn hierover op de hoogte gesteld. Wordt vervolgd!
Bron: Leendert Douma
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Mijn boekenkasten staan vol met literaire romans,
levensbeschouwelijke studies, boeken over mijn roots,
woordenboeken. Latente betekenisdragers met eenzelfde
verlangen: wie geeft mij hernieuwde betekenis?

nieuw’ en in ‘Leven van wat komt’. Hij heeft het in die
studies o.a. over de contemplatieve verbondenheid in de
samenleving in zorg, politiek en onderwijs. Het is aan ons
mee te bewegen en veranderingen daadwerkelijk te lezen.

Aan mij als lezer de uitdaging aan te gaan in mijn
zoektocht naar zingeving. Op mij wacht Erik Borgman,
‘Waar blijft de kerk, gedachten over opbouw in tijden van
afbraak’. Een publicatie met zorg voor mij uitgekozen
door een dierbare vriend.

Kunnen wij betekenisdragers zichtbaar maken, voor ons
eigen welzijn en dat van die ander? Zijn wij in staat te
ontdekken wat God ons hier en nu geeft en wat Hij van ons
vraagt?
De ontkerkelijking schrijdt voort, steeds meer
kerkgebouwen krijgen een andere bestemming of worden
gesloopt. Dé Kerk als zodanig daarentegen zal altijd
blijven bestaan, telkens in een andere gedaante, daar zijn
veel mensen van overtuigd. De opdracht kerk te zijn, wordt
alsmaar ingewikkelder, dat wel. Veel mensen binnen en
buiten het KBO-PCOB wijden zich in hun zoektocht naar
zingeving aan kerk of maatschappij, aan de medemens,
puttend uit hun oorspronkelijkheid. Betekenis zoeken(d) in
verbondenheid met anderen die op hun manier voor
dezelfde vragen staan, hetzelfde willen en er ook
daadwerkelijk werk van proberen te maken. Is dat
misschien hedendaags kerk-zijn? De kerk is in transitie,
zoals ze door de geschiedenis heen altijd is geweest.

Afbraak?
Net als u betreur ik het dat inmiddels meer dan de helft van
de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder zich
niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke
groepering rekent. En ook aan onze generaties is de ontkerkelijking niet voorbijgegaan. Borgman stelt ons voor de
vraag of wij ontkerkelijking moeten zien als afbraak, óf,
als ‘een list van de heilige Geest’, een kans tot
vernieuwing?
Deze katholieke theoloog bevestigt mij dat wij door het
afnemend kerkbezoek en de ontkerkelijking ook onze
gebaren en rituelen – betekenisdragers bij uitstek- aan het
verliezen zijn. Godsdienstfilosoof Romano Guardini duidt
de traditie: knielen, buigen, een kruis maken, een kaars
aansteken, wijwater sprenkelen, zich met as tekenen,
zegenen en zegen ontvangen. Tegelijkertijd wordt uit
protestantse hoek gepleit voor meer structuur in het
praktische geloofsleven; door dagelijks gebed, meedoen
aan de Christusfeesten, een (jaarlijkse) retraite of je wijden
aan kerk of maatschappij.

‘Opbouwen in tijden van afbraak’. Niet (laten) vernielen,
maar (doen) vernieuwen. Dat doe je door je te laten raken
en (on)bewust ook die ander te raken. Bijvoorbeeld,
ogenschijnlijk heel klein, in die lach naar of in dat gesprek
met die zieke buurtgenoot of ‘vergeten’ bekende.
Zij zijn evenzeer op zoek naar zingeving; ook zij willen
gezien worden én van betekenis zijn.

Meebewegen met veranderingen
Hoe ontstaat betekenis in mijn bestaan? Laten wij ons nog
zegenen? En zo ja, hoe? Aan wie geven wij die zegeningen
door? Het is in elke tijd weer een uitdaging mee te bewegen
met de veranderingen in de cultuur, zonder je daaraan over
te leveren. Precies waar Borgman op doelt in ‘Alle dingen

Wat mij wederom brengt bij de betekenisdragers die er
daadwerkelijk toe doen: U, ik, Die Ander; OMG.
Betekenisdragers vernieuwen de traditie!
Bron: Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie
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De woningmarkt zit op slot. Door een gigantisch tekort aan woonruimte exploderen de huizenprijzen en lopen
wachttijden voor huurhuizen almaar verder op. Terwijl beleggers binnenlopen, blijven potentiële kopers en huurders
op straat staan. Of ze zitten vast in hun eigen woning.
Dat geldt voor starters maar ook voor veel ouderen. Als de
kinderen eenmaal het huis uit zijn, zouden ze wel naar een
kleinere (of gelijkvloerse) woning willen verhuizen. Maar
ook door het langer thuis blijven wonen, je komt tenslotte
niet meer zomaar een verpleegtehuis in, blijven ouderen
aan hun huis gebonden, hoe moeilijk dat soms ook is.
Passende huisvesting is dringend gewenst. Maar: die is er
niet. En dus blijven ze. En komen heel veel woningen die
bij uitstek geschikt zouden zijn voor bijvoorbeeld jonge
gezinnen met kinderen niet vrij. Gezinnen die op hun beurt
weer een woning voor starters zouden kunnen achterlaten.

En zorg dat er meer mogelijkheden komen ‘tussen thuis en
verpleeghuis’. Het bejaardenhuis van vroeger zou, wat
gemoderniseerd, zeker een plaats kunnen hebben.

Omdat senioren echter niet weg kunnen, stokt de doorstroming op de hele woningmarkt. De afgelopen jaren zijn
in verband hiermee tal van werkgroepen, commissies en
‘taskforces’ opgetuigd, die evenveel rapporten en nog veel
meer aanbevelingen hebben opgeleverd. Maar daar is
nauwelijks iets mee gedaan. Het kabinet heeft op geen
enkele manier doorgepakt en werk gemaakt van al die
aanbevelingen. Het probleem is zelfs nu onderwerp van
demonstraties, van jong én oud. Kern daarvan: hou op met
praten en ga wat dóen! Erken dat sprake is van een urgent
probleem, pak de regie en maak concrete afspraken. Over
‘aantallen en jaartallen’. Bouw meer. Bouw sneller. Bouw
passend. Versoepel de regels. Zodat bijvoorbeeld meer
‘Knarrenhofjes’ (www.knarrenhof.nl) kunnen ontstaan en
daardoor ouderen en hun mantelzorgers onder één dak
kunnen wonen.

2.Investeer fors in preventie en welzijn. Voorkomen is
beter (en goedkoper) dan genezen.

De seniorenorganisaties hebben daarom een manifest
opgesteld met 5 actiepunten, welke in het regeerakkoord
zouden moeten worden meegenomen:
1.Maak na alle plannen en studies nu harde afspraken over
woningen voor senioren. Met ‘aantallen en jaartallen’.
Goed ouder worden begint immers bij prettig wonen in een
fijne wijk.

3.Maak een eind aan het steeds onderaan de
koopkrachtlijstjes bungelen van senioren. Plannen voor
fiscalisering van de AOW of hogere eigen bijdragen in de
zorg horen dan ook niet in het regeerakkoord, maar in de
prullenbak.
4.Kom in plaats daarvan de met het pensioenakkoord
gedane belofte van een koopkrachtig pensioen na door nu
(en niet pas over een paar jaar) perspectief op pensioen te
bieden.
5.Pak de kansen en uitdagingen van een samenleving
waarin het aantal senioren toeneemt integraal aan. Maak
een eind aan de situatie dat verantwoordelijkheden her en
der zijn belegd, waardoor feitelijk niemand verantwoordelijk is of zich verantwoordelijk voelt.
Onze samenleving is nog onvoldoende ingericht op goed
ouder worden, terwijl de groep senioren straks een kwart
van onze bevolking uitmaakt. Politici op landelijk,
regionaal en landelijk niveau realiseren zich niet goed
genoeg dat daarvoor nu actie nodig is. Met het manifest
doen seniorenorganisaties een oproep die actie handen en
voeten te geven.
Bron: ASG nieuwsbrief (bewerkt)

16-12-2021 Kerstviering in Het Heer Hendrikhuis
(programma volgt)
10-01-2022 Nieuwjaarsreceptie in de Magdalenazaal
Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda, wij
rekenen op U

Wij hebben voor U op de rol gezet:
25-11-2021 Algemene Jaarvergadering met aansluitend
Bingo (zie uitnodiging op pagina 4)
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Maar met het voorgaande is het prikverhaal nog lang niet
af. Want we kregen de vraag wie er als allereersten
moesten worden ingespoten?
De prikkers (m/v), het personeel van de diverse gezondheidsinstituten, de ouderen, de kwetsbare patiënten
in de leeftijdsgroepen van de zestigplussers. Of misschien die van de zestigminners of de taxichauffeurs,
brandweerlieden of welke zichzelf belangrijk vindende
beroepsgroep dan ook. Kostbare tijd ging er verloren aan
oeverloos geneuzel in ‘s lands vergaderzaal, ook wel de
Tweede Kamer genoemd. HONDERD EN VIJFTIG
MAN- en VROUW-SCHAP-PEN, die dachten dat zij
daar verstand van hadden en dus de wil van het volk
vertegenwoordigden. Maar wat het ‘VOLK’ ervan vond
drong niet door in de Binnenhofse praatzaal. Het VOLK?
Dat wilde dat er minder geneuzeld en ‘geprietpraat’ werd
en het eindelijk de bescherming kreeg, die het wil(de)
hebben. Of niet wil(de) hebben, omdat ze vonden dat
corona een fantasie was van lieden die het mensdom tot
slavernij wilden brengen en onderdrukken. Hoe ze tot
dergelijke fantasterijen kwamen? Door ‘eigenwijzigheid’ of het ‘beterwetensyndroom’, maar ook door de al
eerdergenoemde oeverloze discussies in studio’s,
papieren en digitale dag- week- en maandbladen, waarbij
het ‘journalistieke’ deel van de praatgroepen vaak een
behoorlijk dosis ondeskundigheid niet ontzegd kon en
nog kan worden.

.

Prikken … hoe vaak is mij en u de vraag gesteld; ‘Ben
jij al geprikt?’ Dat was talloze keren als ik zonder mijn
mondkapje ergens binnenliep. Vergeten op te zetten,
vergeten uit mijn zak te halen, ik had mijn handen vol.
Talloos waren de ‘smoezen’ om het verzuim te
verklaren. Meestal was de eerste bewering het geval.
‘Even gauw iets halen uit brievenbus of berging, even
snel naar de bakker om de broodvoorraad op peil te
houden’.
Prikken. Het woord is veel gebruikt in de (vaak) oeverloze discussies over inenten of vaccineren tegen corona.
Vanaf het begin was vaccineren het veel gebruikte
woord in radio- en tv-uitzendingen en artikelen in dagen weekbladen. Eerst de roep om snel een vaccin. Dan
het volgen van de ontwikkeling van vaccins door diverse
fabrikanten. Na de vondst van de gewenste
‘gifmengsels’ om corona te bestrijden, de vraag wie ze
het eerst in productie heeft, zodat er snel begonnen kan
worden met inenten ofwel prikken ofwel vaccineren.
Effekes een tussendoortje! ‘Gifmengsels’ vraagt u zich
af? Ja zeker, want bij verkeerd gebruik kan een ‘geneesmiddel’ ernstige gevolgen hebben. Of waarom denkt u
dat bij ieder middel een ellenlange bijsluiter wordt
gevoegd met allerlei tips over wanneer wel en niet
hoetaart
toe is
te de
dienen,
wat
te doen
verkeerd
Ookgebruiken,
een lekkere
moeite
waard
om bij
‘soldaat’
te
gebruik, wat voor stoffen zijn er gebruikt en wanneer
maken.
vooral niet nemen? De bijsluiters zijn vaak extra large
in kleine lettertjes om u bij te brengen wat u allemaal moet
weten voordat u het middel gebruikt. Om aan het eind
Doen hoor, we horen en zien het graag van U !!!!!!!!!!!!!!
van het verhaal te moeten concluderen dat u het middel
Wij zijn ook aan het kijken of het mogelijk is, dat u uw
eigenlijk beter niet kunt gebruiken, maar het toch maar
zelfgebakken taart o.i.d. mee kan nemen naar een door ons
te doen, omdat u anders nooit van uw kwaal afkomt of
georganiseerde koffiemorgen. Laat ons weten of u daaraan
er altijd de nare gevolgen van blijft voelen.
mee wilt werken. Wij kunnen dit niet alleen uitwerken.

Telefooncontact(en)
Maar nu zijn we schijnbaar zo ver. Het overgrote deel
van de bewoners van de Lage Landen aan de Zee schijnt
nu ingeënt te zijn. Einde discussie dus! Of misschien
toch niet, want……was corona maar eenmalig of moeten
we nu ieder jaar naast de griepprik nu ook een coronaprik
krijgen of een gecombineerde prik en wie moet daarbij
dan voorrang krijgen? Nog genoeg voer voor een
doorgaande oeverloze en langdurige discussie.
Tekst: Augustinus. Beeld: Johannes.
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Iedereen heeft vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te komen in onder meer de
horeca (behalve buiten op het terras), de bioscoop, het theater of muziekcentrum. Zo'n bewijs is niet nodig in
het openbaar vervoer en overheidsinstellingen; daar blijft een mondkapje verplicht.

Coronatoegangsbewijs, coronapas, vaccinatiebewijs:
wat betekent dat allemaal?
Deze termen worden door elkaar gebruikt, maar in alle
gevallen bedoelt men hetzelfde. Het bewijs geeft aan dat
iemand aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
-hij/zij is 14 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd;
-heeft een negatieve PCR-test of antigeentest die niet ouder
is dan 24 uur. Voorlopig zijn de tests gratis;
-heeft een herstelbewijs (na doormaken van een besmetting
met Covid-19) dat niet ouder is dan zes maanden.

Soms kan men u aan de telefoon niet verder helpen omdat
uw gegevens niet bij de RIVM bekend zijn.
Dat kan verschillende oorzaken hebben:
-U bent gevaccineerd of positief getest via de GGD maar
hebt geen toestemming verleend uw gegevens door te
sturen. Bel de GGD voor een papieren coronabewijs. Het
telefoonnummer is: 0800-5090.
-U bent gevaccineerd door of via de eigen huisarts. Bel de
huisarts en vraag of deze de vaccinatiegegevens door wil
sturen naar het RIVM. Vraag drie dagen later de coronapas
aan via telefoonnummer 0800-1351.

Het vaccinatiebewijs op papier is een jaar geldig; daarna
moet het opnieuw aangevraagd worden.
Het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app heeft geen
einddatum.

Papieren coronabewijs zelf printen
U kunt het papieren bewijs ook zelf afdrukken. Op de
website van Seniorweb kunt u lezen hoe dat kan.

De coronapas en privacy
De persoon die de coronapas scant, ziet alleen of u toegang
krijgt en dus niet of u bent gevaccineerd of een test hebt
gedaan. Daarmee is uw privacy beschermd. Wel moet u
ook een geldig identiteitsbewijs laten zien. Alleen het
papieren bewijs of de CoronaCheck-app is onvoldoende.

Coronabewijs in de app CoronaCheck
Wie een smartphone heeft kan met de app CoronaCheck
snel een coronabewijs ophalen. Hoe dat in zijn werk gaat
vertelt het artikel 'App CoronaCheck gebruiken'
Bron: Seniorweb
Sam en Saar lopen door de Kalverstraat.
Saar blijft stilstaan bij een chique boetiek waar
een mooie jurk in de etalage staat.
‘Vind je ‘m mooi?’ vraagt Sam.
‘Ja, heel mooi,’ zegt Saar.
‘Vind je ‘m echt heel erg mooi?’, vraagt Sam.
‘Ja, werkelijk prachtig,’ zegt Saar.
‘Nou, weet je wat?’ zegt Sam, ‘dan gaan we
morgen weer kijken.’

Coronabewijs op papier aanvragen
Wie geen smartphone heeft kan een papieren
toegangsbewijs aanvragen of printen.
Dit kan via telefoonnummer 0800-1351. Houd uw
burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer
staat in het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs.
Daarna ontvangt u binnen vijf werkdagen het coronabewijs
per post. Maak een kopie van het bewijs en houd het
origineel thuis.

Max Tailleur
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Doorverwijzing polikliniek Oogheelkunde
Op de polikliniek Oogheelkunde worden de laatste tijd een
grote hoeveelheid telefoontjes van patiënten ontvangen die
aangeven dat zij doorverwezen zijn door de huisarts en een
afspraak willen maken. Echter de oogheelkunde polikliniek heeft op dit moment helaas te maken met lange
wachttijden. Vanuit de polikliniek zelf wordt daarom contact opgenomen met de patiënten. Zij ontvangen een
oproep voor de oogarts. U hoeft dus niet zelf te bellen!!
De polikliniek zal u daarvoor dankbaar zijn.
Bron: Polikliniek Oogheelkunde

Wemeldinge,
welk bedrijf wij uPieterse
van harte aanbevelen.
Nieuwe
Adverteerder:
Wonen Uit

ervaringen is ondervonden er heel goed en prettig
geholpen te worden en daardoor kunnen wij u met een
Het zal onze trouwe lezers van Bij de Tijd wellicht opgegerust hart attenderen op deze nieuwe adverteerder.
vallen zijn dat we een nieuwe adverteerder hebben mogen
Met dank aan Pieterse Wonen voor hun bereidheid tot
begroeten. Het betreft Pieterse Wonen in Wemeldinge,
adverteren in ons blad Bij de Tijd. Pieterse wonen heeft
welk bedrijf wij u van harte aanbevelen. Uit ervaringen is
ondervonden er heel goed en prettig geholpen te worden

en daardoor kunnen wij u met een gerust hart
attenderen op deze nieuwe adverteerder, zie pag. 13.
Met dank aan Pieterse Wonen voor hun bereidheid tot
adverteren in ons blad Bij de Tijd. Pieterse wonen
heeft een mooie website www.pieterse-wonen.nl
.

Nieuwe Adverteerder Pieters Wonen
Het zal onze trouwe lezers van Bij de Tijd wellicht
opgevallen zijn dat we een nieuwe adverteerder hebben
mogen begroeten. Het betreft Pieterse Wonen in
Wemeldinge, welk bedrijf wij u van harte aanbevelen. Uit
ervaringen is ondervonden er heel goed en prettig
geholpen te worden en daardoor kunnen wij u met een
gerust hart attenderen op deze nieuwe adverteerder.
Met dank aan Pieterse Wonen voor hun bereidheid tot
adverteren in ons blad Bij de Tijd. Pieterse wonen heeft
een mooie website www.pieterse-wonen.nl
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Wij herdenken…
Dhr. W.P.M. (Willy) Kips, oud-bestuurslid binnen de
KBO in Zeeland, overleden 14-08-2021 te Apeldoorn.
Dhr. C.A. Hoek overleden op 12-09-2021
Mw. v.d. Vijver, echtgenote van C.J. (Cees) v.d. Vijver,
overleden op 19-09-2021
Mw. A.C. Foudraine-Vreeke, echtgenote van J. (Jan )
Foudraine, overleden op 20-09-2021
Mw. F. (Francine) Govers-Nagelkerke, overleden op
2-10-2021.
Mw. C.M. (Tineke) Smolders-Niesyto overleden op
26-09-2021.
Tineke bracht de Bij de Tijd bij onze adverteerders en
was lid van de bezoekgroep.
Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte
toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare.

VERSCHIJNING:
BIJ DE TIJD verschijnt 6x per jaar als bijlage bij
het magazine van KBO-PCOB en is exclusief voor
leden van KBO-PCOB-Goes.
Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 158 vóór
9 november 2021.
VRAGEN:
Voor vragen over het lidmaatschap van
KBO-PCOB-Goes, de bezorging of wijzigingen kunt
u bellen naar 0113 21 10 17.
U kunt ook mailen naar
kbopcobgoes@gmail.com.

Nieuwe Leden…

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

Mw. C. Nagelkerke-Driedijk i.p.v. Dhr. J.G. Nagelkerke
overgeschreven per 01-09-2021
Van harte welkom en we hopen u gauw op onze
bijeenkomsten te mogen begroeten.

REDACTIE:
Jan van den Boom, Wim Copper,
Riet Hopmans en Theo Snel.
EINDREDACTIE:
Jan van den Boom.
COLUMNISTEN:
Guust de Kok en Rob Rijkschroeff.
ART DIRECTION & OPMAAK:
Jan van den Boom
PRODUKTIE:
BIJ DE TIJD wordt geproduceerd door de
Kopieerwinkel.
ADVERTEERDERS:
Wim Copper, tel. 0113- 21 59 15.
E-mail wiljaco@hetnet.nl
DIGITAAL OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Kijk op www.kbo-pcob-goes.nl
FOTO’S:
Shutterstock, tenzij anders vermeld.
Omslagfoto: Gemeente Goes.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend
worden.
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Adverteerders

Installatie en overzetservice
3 jaar garantie op Apple iPad & Mac
Gratis training
Inruil service
Eigen reparatiedienst

Lo
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:
Activiteitencommissie:

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

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

Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55,
4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589.
Activiteitencommissie:
Leden: Mevr. V.E.M. Burgs – Aertssen; L.V. de Kok;
Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
Voorzitter:
Rombaut,
v. Buuren.
Beierenstraat 55,
Mevr. G.M.J.H.
Naezer
en N. J.
van
4472
BB
‘s
-Heer
Hendrikskinderen,
tel. 227589.
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547
Rekeningnr.
Rabobank:
NL70RABO.0113451547
Leden:
Mevr.
V.E.M.
Burgs
–
Aertssen;
L.V. de e.d.:
Kok;
Hulp bij bediening van computer, tablet,
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.
Mevr.
G.M.
Naezer
en
N.
van
Buuren.
Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218,
E-mail waadrianow@zeelandnet.nl
Bestuur:
Bestuur:
Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.:
Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes,
Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes, tel. 223039
Dhr.
W.A. Adrianow,
Hallsteinhof
6, Goes,
tel. 212218,
Vraagbaak
Ouderen
voor Ouderen
(SMWO):
tel. 06-212 264 94, E-mail tabsnel@zeelandnet.nl
E-mail tabsnel@zeelandnet.nl
E-mail
waadrianow@zeelandnet.nl
’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes.
Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18,
Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18, Goes,
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-435 064 48,
Goes, tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl
Vraagbaak
Ouderen voor Ouderen (SMWO):
tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl
E-mail g.vanderlinde@smwo.nl
Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes
’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes.
Penningmeester
W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes
tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl
Mevr.
G. van de
Linde, tel.
06-43506448,
tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl
Wmo-loket
gemeente
Goes:
tel. 0113 – 239100
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends,
E-mail
g.vanderlinde@smwo.nl
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends,
Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025,
Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025,
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea
E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl
Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100
E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl
Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBOZeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669.
Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut,
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea
Activiteiten/ledenwerving:
J.H. Rombaut,
Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer
Hendrikskinderen
Met
collectiviteitsnummer
207000837. Leden
KBOJacoba
van Beierenstraat
55, ’s-Heer Hendrikskinderen
Rijbewijskeuringen
: Rijbewijskeuring
Zeeland
tel. 227589,
E-mail jorietrombaut@outlook.com
Zeeland
bij
CZ:
met
collectiviteitsnummer
3337669.
tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com
(Dr. Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOBLedenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen, leden krijgen € 5,- korting op vertoon van ledenpas.
Rijbewijskeuringen
: Rijbewijskeuring
Nassaulaan 19, 4461 ST
Goes,
tel. 216154,
Eerst de gezondheidsverklaring
aanvragenZeeland
bij het CBR
Ledenadministratie:
Mevr.
T.C.M.
Does -Verdurmen,
(Dr.
Marlisa).
Telefoon
0118-724999.
KBO-PCOB-leden
E-mail
does0203@zeelandnet.nl
en
na
ontvangst
invullen.
Deze
inzenden
naar
CBR en
Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
krijgen
€
5,korting
op
vertoon
van
ledenpas.
dan overige papieren invullen.
E-mail does0203@zeelandnet.nl
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
Eerst
de gezondheidsverklaring
aanvragen
bij het CBR
Arts bellen
voor afspraak ruim voor
het verlopen
van en
schriftelijk
vóór
1
december
van
het
lopend
jaar
bij
na
ontvangst
invullen.
Deze
inzenden
naar
CBR
en
dan
het rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
Mevr.
T.C.M.
Does
-Verdurmen.
overige
papieren
invullen.
verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst,
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
Arts
voor afspraak
voor het
verlopen
van het
potjebellen
ochtendurine.
Meer ruim
informatie:
kijk
op
Mevr.
T.C.M.
Does
-Verdurmen.
Contact PCOB:
rijbewijs
en
keuring.
Meebrengen:
ingevulde
Eigen
rijbewijskeuringzeeland.nl, E-mail keuring@marlisa.nl
Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 06-212 264 94
verklaring
(bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst,
Public
Relations: Vacant. W.J. (Wim) Copper,
Penningmeester/Secretaris:
potje
ochtendurine.
Vragen voor meer
informatie:
Leeskring
De Boekenwurm:
Mevr.
S.J. de Kok,
tel.: 0113-215915
keuringen.marlisa@gmail.com.
tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.
Contact
PCOB:
Lief en Leed:
Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse,
P.tel.:
Clarisse
tel.811
214390
06-452
96 en W. Copper, tel. 215915.
Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok,
‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685,
tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.
E-mail jurram@zeelandnet.nl
Verjaardagkalender:
Verjaardagkalender:
Mevr.
M.M.J.
Hopmans,
211017.
Mevr.
M.M.J.
Hopmans,
tel.tel.
211017.
‘Wat
een kunst’:
Dhr. L.V. deService
Kok, tel.
612685,en
Ledenservice
KBO-PCOB:
– juristen
E-mail
jurram@zeelandnet.nl
Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het
DistributieKBO-PCOB
KBO-PCOB-Magazine:
Distributie
Magazine:
Mevr.
Naezer,
Horst
136,
Goes,
06-339 162 73 gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en
Mevr.
G.G.
Naezer,
DeDe
Horst
136,
Goes,
tel.tel.
06-33916273
Ledenservice
KBO-PCOB: Service – juristen en
juridische zaken.
Mevr.
van
Wijnen
- van
Vooren,
228604.
EnEn
Mevr.
S.S.
van
Wijnen
- van
Vooren,
tel.tel.
228604.
Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het
gebied
van in
wonen,
zorg, welzijn, gezondheid en
Een fout
het infoblad?
Ziekenbezoek:
Ziekenbezoek:
juridische
zaken.
Wanneer
in
voorgaande
gegevens in het blad ‘Bij de
Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes,
Coördinatie:
Mevr.
S.J.
de
Kok,
Troelstralaan
74,
Goes,
Tijd’ een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te
tel. 215708, E-mail aug.kok@planet.nl
Een
fout
het infoblad?
tel.Leden:
215708,
E-mail
aug.kok@planet.nl
geven
aanin
Mevr.
M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017,
Mevr.
M. van
Buuren, Mevr. A. Huige; Mevr.
Leden:
Mevr.
M.
van
Buuren;
Mevr.
A.
Huige;
Mevr.
Wanneer
in
voorgaande
gegevens in het blad ‘Bij de Tijd’
E-mail kbopcobgoes@gmail.com
C. van Lagen, Mevr. M. Lots, Mevr. A. Notebomer,
C.Mevr.
van Lagen;
Mevr.
M.
Lots;
Mevr.
A.
Notebomer;
een
fout
staat,
dan
wordt
u verzocht dit door te geven aan
M. Rombaut.
Mevr. M. Rombaut; Mevr. T. Smolders.
Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017,
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