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-Nassau voor o.a. haar 

vrijwilligerswerk in de 

Werenfriduskerk in 

Westervoort, het comité 

Kinderpostzegels en in de H. Maria Parochie Walcheren. Ook is ze 

vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen en was ze jarenlang 

mantelzorger. Mevrouw Vrancken is lid van KBO Middelburg-Veere. 

   

In NieuwsFlitZ 125 deed de redactie de suggestie om een belcirkel te starten.  

Bij de KBO-afdeling Schouwen-Duiveland hebben ze dat op een andere manier geregeld. 

 
In eerste instantie opperde een van de bestuursleden om alleen-staande, wat oudere leden een kaartje te 

sturen nu een groot deel van hun sociale contacten weggevallen was. Maar dan komt de vraag: wie stuur je 

dan een kaartje? Omdat er ook al een vraag was vanuit een maaltijd-groep of het bestuur eventueel nog 

mensen wist die hieraan deel zouden willen nemen, ontstond het idee dat het misschien persoonlijker zou 

zijn de mensen te gaan bellen. 

 
Door de ledenadministratie is de ledenlijst nagekeken en o.a. gekeken naar de leeftijd en of iemand alleen 

was. Tenslotte bleef er een lijst van zo’n 80 leden over. Deze telefoonnum-mers zijn verdeeld onder de 

bestuursleden zodat er gestructu-reerd gebeld kon gaan worden. Ieder zou dus ongeveer 14 leden bellen. 

 
Voor het bellen was er een vragenlijst opgesteld met daarop o.a. de volgende punten: “Hoe gaat het met u? 

Kunt u zich nog  

redden? Hebt u voldoende 

contacten en hulp? Zo niet: is deze nodig? Lukt het met koken en/of het boodschappen doen?” Ook werd de 

luisterlijn in het gesprek vernoemd. 

 

 
 

Met de meeste mensen van de telefoonlijst is contact geweest en de telefoontjes werden erg goed ontvangen. 

Over het algemeen bleken de leden zich gelukkig goed te kunnen redden. En werden de boodschappen 

gedaan door de kinderen of kennissen. Sommigen lieten de boodschappen thuisbezorgen.  

 

Hieronder enkele reacties: 

 

“We worden veel gebeld en face-timen met de kinderen.” 

”Ik mag niet klagen en heb hulp van dochters en fijne mensen in de buurt. Ik ben zelfs gaan skypen en dat 

maakt het gemis van kinderen/kleinkinderen goed, al neemt het niet alles weg” 

“Ik kan het samen met mijn partner (die 95% is hersteld)  
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Alweer de laatste Bij de Tijd en magazine KBO-PCOB van 

2021. U ontvangt deze op 30 november, dus nog redelijk 

vroeg voor de kerst.  

Toch is dit het kerstnummer. U ziet het in diverse uitingen 

in Bij de Tijd. Maar het is ook een feestnummer. Immers 

we kijken met veel plezier terug op de viering van onze 

jubilea: KBO 60 jaar en PCOB 40 jaar. U vindt in dit 

nummer een uitgebreid verslag daarvan. 

 

Maar traditioneel als we zijn, willen we toch ook nog even 

terugkijken op het jaar 2021. Het heeft weliswaar nog een 

maand te gaan, maar er is al veel gebeurd. Het was het 

tweede coronajaar.  

Zeker het eerste half jaar werd gedomineerd door de 

beperkingen van de coronapandemie. We konden daardoor 

niets organiseren. Pas in september zijn we weer met 

activiteiten gestart. Gelukkig konden we weer.  

Maar … na een coronatoegangsbewijs (de QR-code) zijn 

we nu in november toch weer aan het mondkapje en 

moeten we weer de 1,5 meter in acht nemen. 

 

Er waren ook verkiezingen. Gevolg, 20 partijen in de 

kamer, een heleboel kwesties. Rond Rutte (zijn geheugen, 

hij had een seniorenmomentje), Omtzigt (“functie elders” 

is inmiddels een gevleugeld begrip), Kaag (documentaire, 

de dans op tafel en draai met de CU), Segers (doet hij het 

nou wel of niet met Rutte en Kaag?), een linkse vrijpartij  

 

 

 
 

 
 

(of is het toch een one night stand?) en recentelijk Hoekstra 

(wat is het toch een lekker (belasting) klimaat op de 

Maagdeneilanden!). En ondanks alles moet dat Rutte IV 

opleveren. Maar ja, wat is het alternatief?  

 

Ook in de wereld is het er niet beter op geworden sinds 

Trump weg is. Afghanistan is gevallen voor de Taliban, 

Hongkong is nu echt Chinees, Taiwan vreest ervoor, 

Bolsonaro helpt Brazilië naar de Filistijnen, Poetin 

verstevigt zijn macht, evenals zijn Chinese collega Xi 

Jinping, Noord-Korea blijft kernwapens maken, evenals 

Iran. En dan is ook Mutti Merkel weg. Tevens zorgt de 

milieucrisis ervoor dat we waarschijnlijk geen 

elfstedentocht meer krijgen. Maar als je terugkijkt dan zie 

je dat je bijna elk jaar wel zo’n negatief verhaal kunt 

houden. Wat dat betreft verandert er weinig. 

 

Dus, en dat roepen ook veel therapeuten, moeten we meer 

positief denken. Dan worden we vanzelf gelukkiger. Het 

glas moet half vol blijven. Wij zullen er als KBO-PCOB 

alles aan doen om u het positieve gevoel te geven. Dat 

zagen we bij onze jubileumviering.  

En dat gaan we ook weer zien in het nieuwe jaar 2022.  

Wij wensen u prettige feestdagen en alle goeds in het 

nieuwe jaar.  

 

De redactie 

 

 

 
Voor vele mensen tijd van vrede en lichten, 

versierde bomen en blije gezichten. 
Voor anderen tijd voor pijn en spijt 
van winterkou en eenzaamheid. 

 
De kerstbomen groen, de kleur van hoop 

een zalige Kerst is niet te koop. 
Laat er ook voor ieder van ons groot en klein, 
een momentje voor bezinning zijn. 

 
En dan zijn er ook nog wensen voor het 

nieuwe jaar. 

Alle goeds, maar laat ons er vooral ZIJN 
voor elkaar. 
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Op maandag 1 november 2021 is het algemeen bestuur 

bijeen geweest.  

We hebben allereerst de jubileum dag geëvalueerd. 

Constatering is dat het een succesvolle dag is geworden. 

Van een aantal leden hebben we na afloop bedankjes 

mogen ontvangen. Een paar punten konden beter, een 

lering voor andere bijeenkomsten. 

 

De ledenvergadering is voorbereid en de begrotingen 2022 

die daarin worden besproken is goedgekeurd. De voor-

bereiding van de Bingo is in volle gang. 

Het programma 2022 is in concept vastgesteld. Wat al te 

melden is zal op de website worden gezet en in de 

ledenvergadering worden toegelicht. 

 

Het kerstnummer van Bij de Tijd, inclusief de kerstwens 

besproken, alsmede de ontwerpen voor de verjaardags-

kaarten, wenskaarten voor vrijwilligers en de attentie na de 

kerstviering. Met spanning wordt nog gewacht op de 

opbrengst uit de RABO-clubactie. 

Op 18 november 2021 wordt door de landelijke KBO-

PCOB een inspiratietoer georganiseerd in Heinkenszand. 

In de NieuwsFlitZ en aan leden met een e-mailadres zal dit 

nog extra onder de aandacht gebracht worden. 

 

Ons ledenbestand loopt wat terug. Geconstateerd wordt dat 

er per 1 januari ook al een paar opzeggingen binnen zijn 

van mensen die naar het verpleeghuis zijn gegaan, verder 

zijn er de nodige overlijdens. Gelukkig is er ook nog enige 

nieuwe aanwas.  

 

Woensdag 3 november hebben de voorzitter en penning-

meester overleg met een medewerker van de landelijke 

werkgroep ledenwerving die een marketingplan aan het 

opstellen is.  

 

Met de hoop dat de nieuwe coronamaatregelen niet te veel 

roet in ons KBO-PCOB-eten gaan strooien sloten we de 

laatste Algemeen Bestuursvergadering van 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            KBO-PCOB-Goes 
   wenst u fijne Kerstdagen  
        en een gelukkig  
        en gezond 2022 
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Door het meedoen aan de Rabo-ClubSupport Actie hebben 

wij van de Rabobank Oosterschelde een cheque ter waarde 

van maar liefst € 376,89 (2020 = € 427.89) mogen 

ontvangen. De cheque is aan ons (KBO-Goes en PCOB-

Goes) uitgereikt in het kader van de Rabo-ClubSupport 

Actie 2021 Tijdens deze actie heeft u uw stem uitgebracht 

op KBO-Goes en PCOB-Goes.  

 

Fantastisch resultaat waarvoor wij u heel hartelijk bedan-

ken. Uiteraard ook dank aan de Rabobank Oosterschelde 

voor het mogen meedoen aan de Rabo-ClubSupport Actie 

2021. Allemaal bedankt!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Dankzij een bijdrage uit de Projectenpot PCOB hebben de 

leden van de PCOB-afd. Goes gezamenlijk met de leden 

van KBO-Afd. Goes deel kunnen nemen aan het 

jubileumfeest 40 jaar PCOB afd. Goes en 60 jaar KBO-afd. 

Goes.  

 

Heel wat leden hebben op 13 oktober jl. kunnen genieten 

van deze dag met prachtig weer en een heel gezellig 

samenzijn. Na een lange tijd was dit weer mogelijk.  

Het was heel fijn om een activiteit te kunnen organiseren. 

Met dank aan het hoofdbestuur van de PCOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur van KBO-PCOB afd. Goes nodigt U van harte uit voor onze jaarlijkse Kerstmiddag op                   

donderdag 16 december 2021 om 14.30 uur in het dorpshuis “Heer Hendrikhuis”                                               

Te Werfstraat 18 te ’s Heer Hendrikskinderen. (tel. 0113-230493) De zaal is open om 14.00 uur. 
 

Deze uitnodiging hadden we graag willen plaatsen in Bij de Tijd 158. 

We hadden ons erop verheugd om samen met u de kerstmiddag te beleven.  

Zaal, koor en spreker en niet te vergeten de kerstmaaltijd waren al besteld.  

Corona gooit roet in het “eten”.  

                            We hebben als bestuur een moeilijke beslissing moeten nemen.  
  

De kerstmiddag gaat NIET door. 
De corona maatregelen zijn weer afgekondigd. 

En de vraag is nu hoe gaan wij er mee om? 

Binnen de nu afgekondigde maatregelen zouden  

we zowel de ledenvergadering als de  

kerstbijeenkomst mogen organiseren.  

Immers de 1,5 m regel geldt voorshands niet in gelegenheden waar op het coronatoegangsbewijs 

is gecontroleerd. Anderzijds wordt dringend afgeraden met grotere groepen bij elkaar te komen. 

Ook de Unie KBO-PCOB geeft aan dat je zaken mag blijven organiseren, maar ook zij kiezen voor 

voorzichtigheid. 
 

We moeten ALLE maatregelen nemen om besmetting te voorkomen. Veel van onze leden hebben al 

meer dan 6 maanden geleden hun tweede vaccinatie gehad; zijn op leeftijd en dus meer vatbaar 

om besmet te raken! 
 

Het bestuur heeft dan ook besloten dat ook wij de voorzichtigheid vooropzetten en de algemene 

ledenvergadering en de kerstviering annuleren.  

 

Verder is besloten de nieuwjaarsbijeenkomst (zie de uitnodiging in deze Bij de Tijd) 

VOORLOPIG wel door te laten gaan. 

 

Bestuur KBO-PCOB afd. Goes 
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Via een extra mededeling hebben wij u erop gewezen dat 

bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de 

“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes u in het bezit 

moet zijn van het Corona-toegangsbewijs. Door deze 

extra mededeling hebben wij menig lid kunnen helpen bij 

het aanvragen van het Corona-toegangsbewijs. Bij het 

jubileumfeest was ook iedereen keurig voorzien.  

 

Hartstikke goed van u om tijdig aan de bel te trekken 

zodat wij u hiermee hebben kunnen helpen. Ook in de 

toekomst zal voorlopig de verplichting gelden dat u in bet 

bezit moet zijn van het Corona-toegangsbewijs als u aan 

onze bijeenkomsten wil deelnemen. Mocht u geholpen 

willen worden om het toegangsbewijs aan te vragen, laat 

het ons weten. 

 

Wanneer wordt er aan u een Corona-toegangsbewijs op 

papier of op uw Smartphone verstrekt? 

 

1e  U dient gevaccineerd te zijn. 

Of 

2e  U dient getest te zijn. Uiteraard geen zelftest maar een 

officiële test niet ouder dan 24 uur. 

Of 

3e  U dient een doktersverklaring te hebben dat u genezen 

bent van het Coronavirus. 

 

Al deze mogelijke voorwaarden zijn geregistreerd bij de 

RIVM die het Corona-toegangsbewijs verstrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van KBO-PCOB-Goes op 

Maandag 10 januari 2022 vanaf 14.00 uur in de Magdalenazaal te Goes 

 

We zouden het gezellig vinden als u die middag binnenloopt om de start van het verenigingsjaar 2022 met ons te 

vieren en elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen. 

Rond 14.30 uur zal de voorzitter de opbrengst van de inzameling t.b.v. Gambia Dimbaaya van  

de Algemene Ledenvergadering en de Kerstmiddag aan Toos Verdegem overhandigen. 

Na het heffen van het glas als toast op het nieuwe jaar is er gelegenheid om, onder het verder genot van een drankje 

en hapje, met elkaar samen te zijn. 

 

U bent van harte uitgenodigd voor een fijne start van het Nieuwe Jaar! 

 

Coronatoegangsbewijs verplicht! 
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Adviseurs gezocht! 
 

Wilt u actief blijven in de maatschappij?  
Wilt u uw kennis en ervaring nuttig blijven  

gebruiken? U heeft veel kennis van zaken  
betreffende digitale fotografie, het starten  
van een onderneming, genealogie, taxaties  
of het invullen van de belastingformulieren? 

U kunt antwoorden en hulp geven bij  
de hedendaagse sociale media, fotografie,  

bouwkunde, handwerken, verzamelingen,  
klederdrachten, genealogie, taxaties,  

notariële zaken, archiefonderzoek, klokken,  

metaalbewerking en nog vele andere zaken? 
 

Dan kunt u uw energie kwijt bij  
’t Gilde de Bevelanden! 

 

Bij ’t Gilde gaat het vooral om het gratis overdragen  
van kennis, het geven van informatie en  

advies. Het gaat niet om het  
uitvoeren van karweitjes. 

Voor nadere informatie bel naar 06-14 53 06 01  
of per email adviesaanvragen@gildedebevelanden.nl 

Info www.gildedebevelanden.nl 
 

mailto:adviesaanvragen%40gildedebevelanden.nl?subject=%20&body=%20
http://www.gildedebevelanden.nl/
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Wij hebben voorlopig voor U op de rol gezet: 

 

16-12-2021 Kerstviering in het Heer Hendrikhuis (zie 

uitnodiging)  

 

10-01-2022 Nieuwjaarsreceptie in de Magdalena-zaal, 

Singelstraat (zie uitnodiging) 

 

16-02-2022 Wilfried Staelens over Smokkelrouten in 

Zeeuws-Vlaanderen (uitnodiging volgt) 

 

 

 

09-03-2022 Stamppottenbuffet in het Heer Hendrikhuis 

(uitnodiging volgt) 

 

24-03-2022 Voorjaars alg. ledenvergadering KBO/PCOB 

afd. Goes met Bingo (locatie nog niet bekend) 

 

20-04-2022 Jan en Jopie Minnaard over de bevrijding 

e.e.a. omlijst door een koor (uitnodiging volgt) 

 

Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda, wij rekenen op U! 

 

 

  

 

Wat nu actie, actie, actie? 

Ja wij vragen aan u om in actie te komen. Wat vragen wij 

precies aan u? Wij zijn op zoek naar jonge senioren. Het 

lijkt ons een mooie gelegenheid aan u te vragen om uw 

kinderen of neven en nichten het lidmaatschap KBO-

PCOB eens te bekijken en zo mogelijk dat zij zelf lid 

worden.  

 

KBO-PCOB is er niet alleen voor de ouderen onder ons 

maar ook voor de volgende generatie ouderen (uw 

kinderen, neven en nichten) De slogan is niet  

voor niets “Voor Senioren van Vandaag en Morgen “.  

 

 

 

Wij geven graag een mooie bos bloemen aan u bij het 

aanmelden van uw familielid. Landelijk gaan wij ook in 

actie komen om te bezien of er mogelijk een differentiatie 

in contributie mogelijk is in het vaststellen van een combi-

lidmaatschap. Wij kunnen dit niet zelf beslissen maar gaan 

dit aanhangig maken bij het landelijk bestuur en/of 

ledenraad.  

Voorlopig is het nog niet zover maar laat u zich inmiddels 

niet weerhouden om in actie te komen.  

 

We hopen dat er een grote toeloop komt zodat wij ook ons 

programma aan de “Jonge” senioren kunnen aanbieden. 

 

 

    

    



  

 
8 

BIJ DE TIJD 
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Wat een mooie dag is het geworden. Prachtig 

weer en heel veel blije en vrolijke gezichten.  

We hadden het al gemeld op onze uitnodiging  

dat “we kijken met groot plezier uit naar het 

Jubileumfeest en hopen dat het heel leuk wordt”.  

Om het simpel te zeggen “een dag om op terug te 

kijken”. Nou dat is het zeker geworden.  

 

Iedereen was keurig voorzien van het 

Coronatoegangsbewijs. De controle hierop verliep 

vlekkeloos en omdat iedereen zo keurig op tijd 

aanwezig was smaakte de koffie met gebak 

helemaal prima.  

 

Keurig verzorgd door het personeel van de 

Goederenloods. Dit was de start van de 

feestmiddag/avond want na de koffie ging het in 

optocht naar de Stoomtrein.   

 

 

Alleen toegankelijk voor KBO-PCOB-leden. 

In de rij voor de controle op de QR-code. 

                                                                          
Met bijna 150 man/vrouw in  

de trein naar Hoedekenskerke. 

Onze ‘salonwagens’. 

 
 
                                      Ontvangst met 
koffie/thee en gebak in de Goederenloods. 
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De opstap van perron naar binnen in de trein 

was even heftig, maar met vele helpende 

handen ging het prima.  

De historische Stoomtrein reed door de Zak van 

Zuid-Beveland naar Hoedekenskerke. Hier 

konden in de Buffer de verstrekte consumptie-

bonnen gebruikt worden en tussendoor werden 

er snacks uitgedeeld.  

 

Het was prachtig weer zodat heerlijk buiten op 

het terras gezeten kon worden. Een wandeling 

naar en door het dorp en een kijkje op de dijk 

met uitzicht op de Westerschelde was ook in 

trek.  

 

 

 

  

 
 

 

In Hoedekenskerke naar de Buffer.                           In de Buffer voor een consumptie.  

Het was prima toeven in de zon. 

Een kijkje nemen bij de modelspoorbanen. 

Zowel buiten als binnen in de Buffer werd er zeer geanimeerd gesproken. 
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Aan bijna het eind van de middag was het weer 

even een inspanning om in de trein te komen 

maar ook daar is met behulp met de helpende 

handen het weer prima verlopen. Mooi gezicht 

was het de grote stoet vanaf het perron naar 

de Goederenloods te zien lopen (zie foto).  

 

In de Goederenloods stond er een heerlijk 

buffet op ons te wachten. Het personeel had 

hier ook hun uiterste best gedaan en gezien 

het feit dat er na afloop weinig over was viel 

het één en ander goed in de smaak.  

Het was heerlijk, met de soep vooraf, om zo 

met elkaar weer samen te zijn en zo lekker te 

eten. 

 

     

     

Waterinname in Hoedekenskerke. 

KBO-lid Kees Rentmeester (l.) gaf uitleg in de trein. 

Terug in Goes op weg naar de Goederenloods. 

Een prima buffet stond ons op te wachten. 
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Helaas kwam aan deze bijeenkomst ook weer 

een einde en gezien de vele positieve reacties 

was het een geslaagd feest. Op naar het 

volgende feest was de wens.  

 

Op bijgaande foto’s kunt u zien en nagenieten 

hoe wij deze dag met z’n allen hebben beleefd.  

Personeel Goederenloods, Stoomtrein Goes-

Borsele en De Buffer in Hoedekenskerke 

allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie 

inspanning en service!  Jullie hebben er voor 

ons een geweldig en goed verzorgd feest van 

gemaakt! 

 
 

 
Kortom; het was een feest waarop we lang op kunnen teren! Geweldig. 
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Het is een goede gewoonte dat ik bij het vooruitzicht naar 

een nieuw Spinseljaar de ter kennisnemer of – neemster 

van mijn hersenspinsels van harte alle goede wensen toe-

wens, die ik maar bedenken kan en ook nu doe ik dat weer 

met het allergrootste genoegen. 

 

Ik wens u: Een goed en gezond jaar 2022 met 

heel veel liefde, geluk, wijsheid, kracht, moed 

en vreugde!  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De coronapandemie van de voorbije twee jaar heeft de 

ganse aardbol op z’n kop gezet. Geen enkel stukje van onze 

leefplaneet is daarbij gespaard gebleven. Iedereen en alle-

maal kregen hun deel, de één meer dan de ander. Ik zit 

soms zwaar te peinzen of we nu moeten spreken van een 

nieuw begin van ons leven of is het herstellen, terug naar 

het oude met veel nieuwe zaken? We hadden en hebben 

nog er allemaal mee te maken.  

 
Door de overgang naar het Jaar 2022 is het corona-

verschijnsel niet verdwenen. In tegendeel: het duurt maar 

door en wanneer we ervan af zijn? Joost mag het weten, als 

u begrijpt wat ik bedoel. Waarbij we ons mogen afvragen 

of Joost en alle andere geleerden die ons in de voorgaande 

jaren met hun wijsheden vermaakten, leerden of 

lastigvielen, kiest u zelf maar uit, het inderdaad wel    

weten.  

Het zal nog heel wat werk en inspanning en “klepper - de 

- klep” vragen voordat we kunnen zeggen: Hè, hè dat was 

het! Voordat de mensen die in de gezondheidssector of bij 

de overheid werken en er in het bijzonder mee te maken  

 

hadden, opgelucht adem kunnen halen, de benen strekken, 

tot rust komen en nieuwe energie opdoen?  

Maar dan is het wel nodig dat ze voorlopig “in het niets” 

verdwijnen, zodat ze alle heftigs wat ze beleefden kunnen 

verwerken en een plaats in het gemoed kunnen geven.  

 

Dus moet ons motto in minstens het komende halve jaar 

hetzelfde zijn als van Mijnheer Den Uil in de Fabel-

tjeskrant: “Oogjes dicht en snaveltjes toe”. Zeker op radio 

en tv en in de schrijvende media! Maar waar moeten wij 

dan ons ei kwijt? Wij hebben toch ook ingrijpende dingen 

meegemaakt die diep op ons leven inwerkten? Wij moeten 

ons ei toch ook ergens kwijt kunnen?  

 

U hebt helemaal gelijk, maar laat de voornoemde mensen 

gewoon met rust. Snoer u desnoods zelf de mond door er 

een mondkapje, wat u ongetwijfeld hebt, overheen te doen 

om u zelf het zwijgen op te leggen, de mond te snoeren en 

het spreken te beletten. En als dat toch niet lukt, kunt u 

misschien terecht bij die lieden die in deze periode als de 

beste stuurlui aan de wal hun “eigenwijze” raad aan de 

vaak wanhopige burgers stonden te geven en het dachten 

beter te weten als Mark en Hugo en hun kompanen van 

beider kunnen.  

 

Die laatsten moesten dan toch maar een oplossing zien te 

vinden om de aan hun zorgen toevertrouwde binnen- en 

buutendiekers te vrijwaren van de dit heftige virus of ze te 

helpen de (vaak) nare gevolgen van deze ongekende 

besmetting te boven te komen.  

Voor veel getroffenen was en is het nog steeds een zaak 

van “Luctor et Emergo” (Ik worstel en kom boven). U en 

ik kennen deze mensen misschien niet. Maar ze zijn 

allemaal van den zelfden Nederlandse bloede als wij. Het 

is het leger van de naamlozen die andere naamlozen 

hebben geholpen hun leven verder te leven. Of dat voor 

hen een nieuw begin of een voortzetting van het oude zal 

zijn? Ook hier moet ik zeggen: Joost mag het weten!  

                

 

 

 

 

 

Hopelijk gaat Joost dit het komend jaar wel ontdekken en 

gaan we de toekomst in met nieuwe moed en toch ook 

plezier tegemoet.  

 

Tekst: Augustinus, Illustraties: Johannes 
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‘Wie kan ik wat inschenken?’ De manier waarop ze het 

vroeg, voelde al als een kostbaar cadeau. Ze raakte precies 

de juiste toon op de juiste snaar. De ‘vleesgeworden 

gastvrijheid’, zo heb ik die van authentieke liefde vervulde 

non ooit bestempeld. Het leek of zij geluk vond in haar 

dienstbaar zijn. Goed beschouwd was haar liefde voelbaar 

in elk moment; zoals ze de deur had opengedaan, zoals ze 

de ketel vulde, haar aandacht voor en ín elke handeling. 

Zorgzaamheid, gastvrijheid, dankbaarheid. Dat laatste 

vooral. Ze deed me onbewust denken aan de tantes uit mijn 

jeugd die me verwenden met hun lekkernijen, maar mij in 

hun geven vreemd genoeg het gevoel gaven dat zij degenen 

waren die dankbaar mochten zijn. 

Zo herinner ik me ook David, een tuinman zoals iedere 

tuinman eigenlijk zou moeten zijn. Zijn zorg voor iedere 

bloem en aandacht voor elk (on)kruid in de tuin. Zijn liefde 

voor de natuur en het milieu, zijn oog voor elke bezoeker. 

Juffrouw Hettie, kleuterjuffrouw, uniek in haar soort, met 

haar luisterend oor en vanzelfsprekend aanwezig zijn voor 

al die individuen in de aan haar toevertrouwde groep, jaar 

in jaar uit, iedere dag opnieuw.  

 

Misschien schuilt daarin wel het paradoxale van Kerstmis: 

terwijl je belangeloos en onvoorwaardelijk het mooiste van 

jezelf schenkt, ben jij juist degene die dankbaar mag zijn 

en laat je de ontvanger in verwondering en soms onbedoeld 

in verlegenheid achter.  

 

 
 

Kerstmis, feest van licht, vrede en vreugde. Voor velen van 

ons -jong of oud, gelovig of ongelovig, belijdend of 

‘afvallig’- het mooiste feest van het jaar. Hoe vaak je het 

verhaal ook hoort of leest, telkens weer is daar het 

mysterie; God en mens ineen.  

Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Ter 

wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald 

uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit 

de maagd Maria en is een mens geworden.  

 

Goed beschouwd is Jezus Christus een Geschenk van God 

aan de mensheid. Door dat geschenk heeft God het de 

mensen makkelijker willen maken; in Jezus kunnen wij 

een weerspiegeling van God zien en onvoorwaardelijke 

liefde ontvangen. 

 

 
 

De vraag die voorligt, is: wat doen wij, u en ik, met die aan 

ons geschonken liefde? Hoe geven wij op onze beurt die 

liefde door? Zijn wij in staat tot een daadwerkelijke 

hertaling van dat Bijbelverhaal? 

Eigenlijk zijn u en ik de antwoorden op die vragen al lang 

en breed tegengekomen.  

Bij ogenschijnlijk heel eenvoudige, maar daardoor juist 

zulke bijzondere mensen; David de tuinman, juffrouw 

Hettie of die zorgzame gastvrouw of gastvrije tante. 

Proberen wij niet allemaal in al onze onzekerheid en 

stunteligheid iets van die boodschap na te leven? Die 

Boodschap zoals die ons in andere mensen telkens weer 

wordt voorgeleefd. Door een vader of een moeder, broer of 

zus, zoon of dochter. Door een leraar in de ruimste en 

breedste betekenis die je je maar kunt indenken. Iedere 

leerling, ieder kind heeft iets van die leraar in zich. Dat 

Kerstkind in het bijzonder. 

 

Het geschenk van Kerstmis; het beste en dierbaarste van 

jezelf geven om die ander vreugde te schenken. We zijn 

aanbeland op de zingevingslaag van het soms zo modieuze, 

maar o zo ware: ‘sharing is caring’. 

 

Zalig Kerstmis.  

Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie 
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De dakgoot schoonmaken, de schoorsteen vegen of de tuin 

onderhouden. Klusjesmannen bieden hun diensten weleens 

ongevraagd aan de deur aan. Maar helaas gaat het hier vaak 

om oplichting.  

De 92-jarige Herman Vermaat is onlangs nog slachtoffer 

geworden van een klusbedrijf dat zijn diensten via de deur 

aanbiedt, schrijft Max Meldpunt. Voor 20 euro wil het 

bedrijf de dakgoten van Vermaat schoonmaken. Hij stemt 

er mee in, maar na een half uurtje werk op het dak zijn de 

kosten 2400 euro. Vermaat moet contant afrekenen. Als hij 

dat niet in huis heeft, stelt het bedrijf voor om hem wel 

even naar een pinautomaat te rijden. Vermaat wordt 

opgelicht.  

 

Werkwijze 

Deze 'klusjesmannen' bellen vaak aan bij oudere bewoners 

en zeggen dat er iets aan hun huis mankeert. Dat varieert 

van een losliggende tegel tot een opmerking over de 

dakgoot of lekkage. Als ze eenmaal binnen zijn, wordt de 

lijst met mankementen aan het huis steeds langer en loopt 

de rekening snel op. In sommige gevallen maken ze zelfs 

vermoedelijk met een waterpistool de muur nat en wijzen 

ze de bewoner op deze 'lekkage'. Ook komt het voor dat ze 

met hun klus beginnen en steeds meer slopen. Voor het 

materiaal en gereedschap vragen ze een voorschot dat de 

gedupeerden contant moeten betalen. De klusjesmannen 

gaan er vervolgens met het geld vandoor. 

 

Hoe te herkennen? 

Er zijn een aantal zaken waar je deze mensen aan kunt 

herkennen: 

-Vaak spreken ze geen Nederlands, alleen Engels. 

-Ze melden zich spontaan bij je. 

-De oplichters zeggen dat er sprake is van achterstallig 

onderhoud. Controleer altijd of dat wel echt zo is. En is dat 

nodig, ga dan in zee met een erkend bedrijf om dit op te 

lossen. 

 

-Deze malafide klusjesmannen bellen voornamelijk aan bij 

oudere en/of alleenstaande mensen. Laat ouderen in je 

omgeving daarom weten dat ze goed moeten opletten om 

oplichting te voorkomen. 

 

Wat te doen? 

Simpel: ga nooit in zee met klusjesmannen die hun 

diensten op straat of aan de deur aanbieden. Vertrouw je de 

situatie niet of zie je dergelijke personen in de wijk, neem 

dan altijd contact op met de politie. Laat werkzaamheden, 

als ze al noodzakelijk zijn, uitvoeren door een erkend 

klusjesman, op eigen initatief. 

 

Te laat? 

Ben je al slachtoffer geworden van deze praktijken? Doe 

dan direct aangifte bij de politie. 

 

Bronnen: Opgelicht, Max Meldpunt, ASR 

 

 

Installatie en overzetservice 
 
3 jaar garantie pp[ Apple en iPad 
& Mac 
 
Gratis training 
 
Inruil service 

 
Eigen reparatiedienst 

https://www.maxmeldpunt.nl/oplichting/heftige-confrontatie-nadat-dakklussers-2400-euro-aftroggelen/
https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/ga-niet-in-zee-met-klusjesmannen-die-aan-de-deur-hun-diensten-aanbieden/
https://www.asr.nl/blog/doe-geen-zaken-met-nep-klusjesmannen
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Wij herdenken… 
 

Mw. Francine Govers – Nagelkerk  

27 november 1923 - 2 oktober 2021 

Een markante vrouw is overleden. 

Francine was een zeer actief KBO-lid. 

In 1995 is ze als vicevoorzitter (2e 

voorzitter stond in het verslag) toe-

getreden tot het bestuur. Ze nam actief 

deel aan het besturen van de afdeling 

Goes en als vertegenwoordiger van de afdeling in diverse 

gremia. Zo was ze namens de KBO vanaf 1999 tot 2011 lid 

van het Bondenberaad Groot Goes. Tevens was ze jaren-

lang ook de afgevaardigde namens KBO in het parochie-

bestuur. Op 8 maart 2010 nam ze afscheid als bestuurslid. 

Maar ze bleef tot haar overlijden lid van de KBO. 

Ook in de kerk was ze actief. Dus het was ook niet vreemd 

dat ze tot enkele jaren geleden (ze was toen al dik in de 

negentig) samen met Jo Rombaut de kerstvieringen van de 

KBO voorbereidde.  

We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inzet voor 

de KBO Goes. 

 

Mw. A. van Dam-Streelder overleden op 02-09-2021 

Mw. A. de Winter-Vermue overleden op 10-10-2021 

Mw. M. van de Repe – Janse (PCOB) overleden op 21-10-

2021. 

 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. 

 

Wij feliciteren… 
Dhr. en Mw. van der Velden met hun 60-jarig huwelijk 

op 27-04-2021 (gevierd op 27-10-2021) 
 

Nieuwe Leden… 
01-10-2021 Mw. C. van Katwijk (PCOB) 

15-10-2021 Mw. S Tasmi 

01-11-2021 Mw. G. Quaak – Hopmans  

01-11-2021 Mw. I. v.d. Linde 
 

Van harte welkom en we hopen u gauw op onze 

bijeenkomsten te mogen begroeten. 

      bijeenkomsten te mogen begroeten. 

 

    u gauw op onze bijeenkomsten te mogen begroeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 159 vóór  

12 januari 2022. 
 

VRAGEN: 

Voor vragen over het lidmaatschap van  

KBO-PCOB-Goes, de bezorging of wijzigingen kunt  

u bellen naar 0113 21 10 17.  

U kunt ook mailen naar  

kbopcobgoes@gmail.com. 
 

REDACTIEADRES: 

Weidezicht 18, 4462 VK Goes. 

Telefoon 0113-211017  

E-mail kbopcobgoes@gmail.com. 
 

REDACTIE:  

Jan van den Boom, Wim Copper,  

Riet Hopmans en Theo Snel. 
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Jan van den Boom. 
 

COLUMNISTEN: 

Guust de Kok en Rob Rijkschroeff. 
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Jan van den Boom  
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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: 
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Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend 
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http://www.kbo-pcob-goes.n/
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Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18, 

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

 

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl 
 

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547 
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes. 
 

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 

 

Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut, 

Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer Hendrikskinderen 

tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com 

 

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 december van het lopend jaar bij 

Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen. 

 

Public Relations: Vacant. 
 

Contact PCOB:  

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

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

 

Distributie KBO-PCOB Magazine: 
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273  

En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604. 

 

Ziekenbezoek: 
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. 

 

 

 

 

Activiteitencommissie: 
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. 
 

Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.: 
Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218, 

E-mail waadrianow@zeelandnet.nl 
 

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 

Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBO-

Zeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669. 
 

Rijbewijskeuringen: Rijbewijskeuring Zeeland  

(Dr. 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. Vragen voor meer informatie: 

keuringen.marlisa@gmail.com. 
 

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, 

E-mail jurram@zeelandnet.nl 
 

Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en 

 

 

 
Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18, 

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

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl 
 

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO0113451547 
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes. 
 

Bestuur: 
Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes,  

tel. 06-212 264 94, 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 
 

Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut, 

Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer Hendrikskinderen 

tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com 
 

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 december van het lopend jaar bij Mevr. T.C.M. 

Does -Verdurmen. 
 

Contact PCOB:  
Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 06-212 264 94 

Penningmeester/Secretaris: W.J. (Wim) Copper, 

tel.: 0113-215915 

Lief en Leed: Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse, 

tel.: 06-452 811 96 
 

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

Distributie KBO-PCOB-Magazine: 
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-339 162 73  

en Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604. 
 

Ziekenbezoek: 
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. 

 

Activiteitencommissie: 
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. 
 

Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.: 
Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218, 

E-mail waadrianow@zeelandnet.nl 
 

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO): 

’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes. 

Mevr. G. van de Linde, tel. 06-435 064 48, 

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: Rijbewijskeuring Zeeland  

(Dr. 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. Meer informatie: kijk op 

rijbewijskeuringzeeland.nl, E-mail keuring@marlisa.nl 
 

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, 

E-mail jurram@zeelandnet.nl 
 

Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en 

Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en 

juridische zaken. 
 

 

Een fout in het infoblad? 
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. 0113-211017, 

E-mail kbopcobgoes@gmail.com 
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