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Op zoek
Wie is naar wie op zoek? zult u
zich afvragen. Het bestuur zoekt
Vrijwilligers en dan vooral voor
de redactie van Bij de Tijd en
www.kbogoes.nl en de activiteitencommissie.
Op pagina 9 vindt u een uitgebreide vraag voor
redactieleden. Warm aanbevolen en als redactie
willen we graag nader toelichting geven. De reden?
Wij zijn niet meer de allerjongsten en dus is
verjonging nodig en dat kan ook weer voor frisse en
nieuwe ideeën zorgen.
Bij de Tijd en de Website zijn twee heel belangrijke
communicatiemiddelen in het reilen en zeilen van
KBO en PCOB in Goes. Daarom is het belangrijk dat
we hiervoor nieuwe en jongere medewerkers vinden.
Ze hoeven echt niet alles alleen te doen. We streven
naar een meer-hoofdige redactie die de taken
verdeelt. En als u op het gebied van teksten niet zo
vaardig bent dan wellicht wel op het gebied van
opmaak en druktechniek, enz.. Denkt u daarbij niet:
dat is niets voor mij, maar steek uw licht op bij de
redactie. We kunnen u verzekeren dat het ondanks
het vele werk ook heel mooie, creatieve en
interessante ontspanning is. Ook in deze editie
hebben we weer een gevarieerd aanbod aan lectuur
en we wensen u daarbij veel leesplezier.
Johan van Moorten en Guust de Kok

Nummer 147

Nieuw op www.kbogoes.nl
Op de website www.kbogoes.nl is een nieuwe rubriek
opgenomen die inspeelt op het
onderwerp
Eenzaamheid. Voor de bezoekgroep is het niet
mogelijk om ieder alleenstaand of eenzaam lid
meerdere keren per jaar te bezoeken. Wel dat er
nuttige tips om eenzaamheid te bestrijden of te
voorkomen op de website geplaatst kunnen worden.
Maar we willen ook artikelen plaatsen die
verstrooiing bieden, mooie gedichten en leuke
verhalen en moppen. Alleen zijn auteursrechten
daarbij een grote belemmering.
U kunt ons helpen. Komt u ergens een mooi gedicht
tegen, een leuk verhaal, een leuke mop, nuttige tip of
ander artikel dat wellicht geschikt is voor deze
rubriek?
Stuur het door naar het redactieadres:
Troelstralaan 74, 4463 XZ Goes,
tel. 0113-215708 of e-mail: aug.kok@planet.nl
Door deze wijziging is de rubriek Ouderenmishandeling in het hoofdstuk Veiligheid
opgenomen. Onder het menu “Eenzaamheid” zijn al
flink wat artikelen te vinden. Allemaal artikelen die
kunnen helpen eenzaamheid te bestrijden of
(gedeeltelijk) op te lossen.
In 2019 hadden we in totaal 2831 bezoekers op de
website. Iets meer dan in 2018, maar aanzienlijk
meer dan in 2017.
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Concert Don Kosakenchor Russland
Op vrijdag 6 december trad in de Nicolauskerk te
Wolphaartsdijk het Don Kosakenkoor Russland o.l.v.
Marcel Nicolajevich Verhoeff op. Ze werden
muzikaal ondersteund door Het Instrumental Soloists
Ensemble “Philarmonica”o.l.v Valery Elchik. Dit
uitmuntende professionele gezelschap bestaat uit
laureaten die met veel liefde en plezier hun vak
uitoefenen. De akoestiek in de Nicolauskerk is
bijzonder mooi.

Toen zij met hulp van voorbijgangers weer op de weg
stonden en uitstapten zaten zij onder de modder en
reden gedesillusioneerd weer terug naar huis.
Toen ik dit voorval vertelde aan dirigent Marcel
Verhoeff, zei hij spontaan: “Deze mensen krijgen van
mij een gesigneerde CD van het koor.
Een GEWELDIGE GESTE van een aimabel en
charismatisch persoon!
Loek de Kok
********

Kerstmiddag KBO-PCOB
Met 110 deelnemers hebben we 19 december jl. in
het Heer Hendrikhuis het Kerstfeest gevierd. De
middag werd geopend door onze voorzitter Theo
Snel. De kerstoverweging werd uitgesproken door
Rob Rijkschroeff met als thema dromen. Met kerst
mogen we dromen. Dromen van vrede en een nieuw
begin. We mogen geloven dat God een nieuw begin
met ons wil. We mogen dromen dat het anders kan en
erop vertrouwen dat we die droom waar kunnen
maken. Niet met grote woorden maar met kleine
daden. Een lach, een knuffel, een arm om je heen.
Stel je eens voor wat dat betekent!
Het volle geluid van het koor met prachtige
solistische optredens van de diverse stemmen was
een genot om naar te luisteren. Bekende nummers
zoals De Twaalf Rovers en het Lied van de
Wolgasleper, de golven van de Amur en vele andere
liederen werden met groot enthousiasme gezongen
zodat de zaal werd meegesleept werd en ging
meeklappen en zingen. De liederen werden
afgewisseld met een paar prachtige muzikale
intermezzo’s op de balalaika en domra. Tot slot werd
de Russische Romance en het bekende Kalinka
gezongen wat een ware happening werd. Een
waardige afsluiting van een geweldig concert. Het
was voor ons als KBO leden een voorrecht om dit te
mogen meemaken.
➢ KBO-PCOB-leden konden voor € 20,-- het
concert bijwonen i.p.v. € 27,50.
Namens de aktiviteitencommissie,
Jo Rombaut
********

Medemenselijkheid
Het echtpaar Durinck, lid geworden en
kaarten met reductie gekocht voor het
concert van het "Don Kosakenchor
Russland" op 6 december j.l., begaf
zich die avond opgewekt op weg naar
Wolphaartsdijk. Helaas namen zij de verkeerde afslag
en toen zij wilden keren op de weg, raakten zij met
hun auto vast in de berm. Toen getracht werd los te
komen, schoten zij aan de overkant in de sloot.

Bavo koor
De overwegging werd ondersteund met liederen door
het BAVO-koor. Onder leiding van Mariette Evers
werden na de pauze nog diverse liederen gezongen,
waarbij er door de zaal enthousiast werd
meegezongen.
Hierna was er nog een hapje en een drankje. De
traditionele collecte was dit jaar voor “Clara Thuis”.
Die werden bedacht met een opbrengst van
€ 437,45. De middag werd besloten met de
gebruikelijke kerstkoffietafel, die door Erna en haar
keukenbrigade weer voortreffelijk was verzorgd.
Met het uitreiken van een kerstverassing werd de
Kerstmiddag afgesloten. We kunnen weer terugzien
op een geslaagde middag.
Namens de Activiteitencommissie,
Jo Rombaut
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Nieuwjaarsmiddag KBO en PCOB
Het was druk maandag
6 januari met het uitwisselen van goede
wensen voor 2020. Met
eerst een kop koffie of
thee en later een hapje
en een drankje werd het een gezellige middag, met
ook aandacht voor serieuze zaken.
In zijn Nieuwjaarstoespraak liet voorzitter Theo Snel
een aantal belangrijke punten de revue passeren.
Allereerst de politiek met de spanningen in het
Midden-Oosten, de Brexit en de vraag of het in ons
land positief zal blijven gaan. Ook de pensioenen
kwamen aan bod. Volgens de media moeten we blij
zijn dat er niet gekort wordt en de pensioenopbouw
niet al te duur wordt. Dat de gewijzigde belastingtarieven voor menigeen nadelig kan uitwerken wordt,
evenals de al jaren mindere koopkracht van de
ouderen, niet meer genoemd. De voorzitter vroeg
zich ook af of KBO en PCOB in 2020 landelijk nu
eindelijk eens gaan trouwen of dat de verloving toch
nog verbroken wordt. Op landelijk niveau wordt nog
steeds bemiddeld, maar in Goes is de relatie al stevig
en blijven we samen optrekken. (Kunnen we
eigenlijk nog wel zonder elkaar? vraag ik me af).
Deze samenwerking geldt vele terreinen zoals hulp
bij belasting invullen, belangenbehartiging bij
gemeente, zorginstellingen, regiotaxi, activiteiten,
enz.. Daarvoor wordt ook in het Bondenberaad
samengewerkt met de andere ouderenorganisaties in
Goes.
Bij het ledenaantal is er teruggang en groei. De
PCOB verloor 11 leden door opzegging en 5 door
overlijden en verhuisden er 3. Er waren nog 96
PCOB leden. Bij de KBO ging het andersom. Daar
zegden ook 11 leden hun lidmaatschap op en
overleden er 20 en verhuisden er 3. Maar er werden
51 nieuwe leden ingeschreven. Op de vergaderdag
waren er 567 KBO leden en beide bonden samen
tellen er 663. Hij noemde en dankte de vrijwilligers
door wie beide bonden hun activiteiten kunnen
ontplooien. En nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds
welkom, o.a. voor de redactie van Bij de Tijd, onze
website en de activiteitencommissie. Daarna wenste
hij iedereen een heel vitaal en actief 2020 toe. Hij
riep iedereen op het jaar positief tegemoet te treden
onder het motto “de mens lijdt het meest onder het
lijden dat hij/zij vreest”.
Hoogtepunt was ook de overhandiging van de
opbrengst van de inzameling voor Clara Thuis tijdens
de Najaars ALV en de Kerstmiddag. Tijdens die
bijeenkomsten werd er in totaal € 437,45 bijeen
gebracht. Het bestuur verhoogde dit bedrag en zo kon
de voorzitter in totaal € 500,00 overhandigen aan de
vertegenwoordigers van Clara Thuis En die waren
daar heel erg blij mee. Clara Thuis biedt thuishulp

aan patiënten en hun naaste familie in hun laatste
levensfase. Meer hierover kunt u lezen op onze
website www.kbogoes.nl bij de hoofdstukken
‘Eenzaamheid’ en ‘Ziek zijn, beter worden’.
Als dank voor uw gift hebben wij onderstaande
bedankbrief mogen ontvangen.

Geacht bestuur en leden,
Langs deze weg willen wij u van harte bedanken
voor de gift die we mochten ontvangen.
We danken u dat u ClaraThuis heeft gekozen als
bestemming voor de opbrengst van uw jaarlijks
goede doel.
Wie een hand geeft, ontvangt een hand.
Wie haar hart opent, ontvangt liefde.
Wie omziet naar de ander, zal zelf gezien
worden.
Waar mensen zorg hebben om elkaar,
daar wordt de draagbaarheid groter.
Blijven gaan met open ogen,
zien wat niemand anders ziet,
telkens weer elkaar ontmoeten
waardoor wij niet verdwalen in het donker
maar licht zien en mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Ans Leijdens.
Daarna was het tijd voor gezelligheid en een hapje en
drankje en een praatje met elkaar.
Augustinus
********

Adverteren in Bij de Tijd
De uitgifte van Bij de Tijd is
mede mogelijk door de medewerking van de adverteerders.
Zoals u kan constateren zijn
enkele adverteerders afgehaakt.
Dus zijn we op zoek naar
nieuwe adverteerders.
Misschien weet u een mogelijke kandidaat?
Geef het dan door aan W. Copper, gegevens zie
KBO info, en hij trekt er achteraan.
De prijzen voor een advertentie zijn:
1/8 pagina € 35,00, ¼ pagina € 65,00,
½ pagina € 125,00 en 1/1 pagina € 260,00.
Bij de Tijd verschijnt 6 keer per kaar op meer
dan 650 adressen (papier en digitaal).
********
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Belastingaangifte IB 2019
Als u een aantal jaren
een
belastingaangifte
inkomstenbelasting (IB)
hebt ingevuld waarbij de
uitkomst 0,0 was, dan
hebt u kans, dat u een
brief van de Belastingdienst ontvangt (digitaal?) waarin wordt medegedeeld, dat gezien uw aangiften in het verleden u
geen aangifte 2019 hoeft in te vullen.
De Belastingdienst gaat echter uit van de feiten zoals
deze bij de dienst bekend zijn. Wijzigingen in uw
omstandigheden in de loop van 2019 kan de
Belastingdienst uiteraard niet weten. Door het NIET
invullen van een aangifte zou u teruggaaf mis kunnen
lopen. Het advies is om altijd een HUBA uw aangifte
“proef” te laten invullen en daarna beslissen of u
daadwerkelijk geen aangifte 2019 gaat invullen.
Een belangrijke wijziging is ingegaan voor het
aanvragen van Huurtoeslag 2019. Wellicht dat u,
door de toen geldende inkomensgrens, niet in
aanmerking kwam voor Huurtoeslag. Met de nieuwe
berekenmethode (inkomenstoets/ verzamelinkomen)
komt u nu wellicht wel in aanmerking voor o.a.
Huurtoeslag.
Ook is het zeer zinvol om te kijken, ondanks dat u
geen inkomstenbelasting terugkrijgt wel te kijken of
er recht(en) bestaan op een tegemoetkoming
specifieke zorgkosten. Een HUBA kan dat voor u
berekenen.
KBO-PCOB leden kunnen gratis (onkostenvergoeding) gebruik maken van de dienst van een
HUBA.
Bewaar al uw onkostennota’s etc. etc. zodat een
vlotte invulling mogelijk is.
Onder bepaalde voorwaarden kan een HUBA u
behulpzaam zijn. Een belangrijke voorwaarde is, dat
het een eenvoudige aangifte IB betreft met als
uitgangspunt AOW-uitkering met daarbij hoogstens
een klein pensioentje.
Door de veranderingen in de heffingskortingen
kan u wellicht ook een teruggave ontvangen.
Nogmaals vraag hulp en laat de HUBA voor u
bekijken of u in aanmerking kan komen voor
teruggave IB 2019.
Wim Copper
********

Help Elkaar
Help elkaar is niet zomaar een
loze kreet. Het is serieus bedoeld
en zal menigeen aanspreken.
Regelmatig komen er meldingen
binnen met het verzoek om hulp
met van alles en nog wat. De
ouderenadviseurs gaan hiermee

aan de slag en proberen zelf of anders met
inschakeling van professionele hulp (denk aan
SMWO) wat voor een ander te betekenen. U zult
begrijpen dat heel veel mensen niet gauw om hulp
zullen vragen. Veelal met het idee ik los het zelf wel
op of misschien komt het allemaal wel weer op den
duur goed. Moeilijk voor een ander om dan te weten
dat er toch eigenlijk wel degelijk hulp nodig is. Het is
net bij het willen van een bezoekje van onze actieve
bezoekgroep. Als het niet bekend is dan kan er ook
niet daadwerkelijk hulp en bezoek geregeld worden.
Uiteraard hebt u geheel de “regie” over uw eigen
leven maar soms kan een ander u bijstaan om de
“regie” te blijven behouden. Denkt u er eens over na
voor uzelf en mogelijk ook voor een ander. Het is
tegenwoordig allemaal niet meer zo gemakkelijk om
ergens op af te gaan. De regels van de wet op de
privacy hebben het voor dit niet gemakkelijker
gemaakt. Hierdoor kan je bijna wel stellen dat de
regels de eenzaamheid onder de mensen alleen maar
(heeft) vergroot.

Laat weten waar wij u mee kunnen helpen.
Laat u horen!
********

Hoe word je voor de gek gehouden
Onlangs is voorgevallen dat bij
het aanschaffen van een nieuwe
bril door de verkoopster de koper
behoorlijk voor de gek is
gehouden. Koper komt al jaren bij
dezelfde brillenwinkel en was
weer toe aan een nieuwe bril. Opmeten en daarna een
montuur uitzoeken, de gewoonste zaak van de
wereld. Nu is deze brillenwinkel onderdeel van een
landelijke keten. Deze keten adverteert landelijk en is
dus een grote. De actie van deze keten is drie brillen
voor
1 prijs. Niets aan de hand zou je zeggen.
Koper was daarvan niet helemaal op de hoogte en
vroeg bij het aanschaffen van de nieuwe bril hebben
jullie soms een actie lopen waarvan ik wellicht
gebruik van zou kunnen maken en wat is dan de een
eventuele actie. Ik zou ook graag een zonnebril op
sterkte willen kopen en mogelijk kan dat dan.
Verkoopster ging naar achteren en ging op haar
manier zitten rekenen. Verkoopster kwam terug met
de blijde boodschap nou ik kan u blij maken want u
bent binnenkort jarig en dan krijgt u van ons uw 2e
bril gratis. Is dat niet mooi van ons? U begrijpt
waarschijnlijk al dat koper behoorlijk voor de gek is
gehouden. Verkoopster wist natuurlijk al lang van de
lopende actie en “pikt” nu eigenlijk zelfs de 3e bril
van koper af. Waarom dit verhaal, laat u niet voor de
gek houden, u mag dan wellicht wat op leeftijd zijn,
zo behandeld te worden slaat nergens op.
********
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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

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

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

Natuursteen GOES
4

Breng vrijblijvend een bezoek
aan onze showroom
Zaagmolenstraat 32b, 4461 BL Goes
(aan het molenplein)
Tel. 0113 - 22 79 19
Fax. 0113 - 25 10 75
U bent welkom van maandag
t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
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Franse Totaalonderhoud BV
Voorstad 17-19
4461 KK Goes
Tel. 0113 - 215960

staat garant
voor professioneel
schilder-en onderhoudswerk

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

Van der Spiegelstraat 60 4461 PK Goes
Tel. 0113 - 215729
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Dank u wel
Mevr. Does - Verdurmen heeft
bedankt als lid van de Activiteitencommissie. Dit vanwege het
vele werk aan de post ledenadministratie.
Haar plaats wordt overgenomen
door dhr. N. van Buuren. Aan mevr. Does hartelijk
dank voor haar werk binnen de Activiteitencommissie en dhr. van Buuren wensen we succes bij
zijn werkzaamheden.
********

Dementie
Dit onderwerp is de laatste maanden veel in beeld.
Televisie- en radio besteden er aandacht aan en ook
in de gedrukte media is veel over dit onderwerp te
lezen. Ook onze Zuid Bevelandse schrijver Engel
Reinhoudt deed dat in zijn eigen taal in de PZC. Al
gaat het over jong dementerenden, de teneur geldt
voor alle leeftijden. Met zijn toestemming treft u het
hieronder onverkort aan. We hopen dat iedereen het
kan lezen en als het niet in één keer lukt dan
misschien wel in twee keer of misschien wel na een
derde keer. U moet maar denken: de aanhouder wint.

Openbaar vervoer voor Ouderen
Op 11 december 2019 organiseerde
het Bondenberaad samen met de
Provincie Zeeland, het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio en
SMWO een bijeenkomst over
bovengenoemd onderwerp. Daarin
kwamen de diverse aspecten van het Openbaar
Vervoer voor ouderen aan bod.
Het zou te ver gaan in dit blad een uitgebreid verslag
op te nemen. Daarvoor verwijzen wij u naar onze
website www.kbogoes.nl en het menu Voorlichting.
Daarin is een uitgebreid verslag te lezen van de hand
van Hans de Jonge, voorzitter van het BBGG, en de
presentatie die de provincie verzorgde. Ook de
regiotaxi en het betalen daarin kwam uitvoerig aan
bod. Van harte aanbevolen!
‘Op deze voorlichtingsmiddag heeft een aantal
mensen zich bij Ov-ambassadeur Kees van den Pol
opgegeven voor een Instructiemoment over (het
gebruik van) de Ov-chipkaart. Het lijstje met namen
van de mensen die zich bij Kees opgaven is helaas
kwijtgeraakt. Heel vervelend, maar niet heel erg: we
kunnen dit oplossen. Willen diegenen die zich bij
Kees opgaven dat nu opnieuw doen bij Hans de
Jonge, secretaris van de ASG en voorzitter van het
BBG, op:
E-mailadres hdj@zeelandnet.nl of tel.: 06-46188122.
Wilt u daarbij vermelden waarover u instructie
wenst? Het kan ook zijn dat u een proefreis wilt
maken. Geeft u dat dan ook aan. Dank alvast voor uw
medewerking en excuses voor het ongemak!
Overigens heeft Kees aangegeven dat de instructie
pas in het voorjaar van 2020 kan plaatsvinden
(maart/april)’.

Motto van de maand
Het leven is geen snelweg, maar een landweg,
waar je af en toe even stil moet staan,
om van het uitzicht te genieten.

Vergeetachtigheid
Je kom een bekenden tegen en je
bin z'n naem vergete. Je peinst en
peinst oe a de man ok a wee eêt,
mae je komt 'r nie op. D'r naè
vraege doe je nie, wan dat staè zô
stom. Amper is t'n uut 't zicht
verdwene of het schiet je te
binnen: Bram de Wachter. Ineêns weet je het wee. Ao
je 't noe mae evroge, dan ao de ontmoeting d'r eêl
anders uut'ezieë. Het liekt wè of a bie 't ouwer worren
dat aolsmae meêr voorkomt en de angst om dement te
worren neem bezit van je. Mae dementie is toch glad
aars. Dat begun dikkels mie herhaling van wat a je
eêrder zei. Dat leidt soms toet irritatie bie omstanders
en wor dan ok mie een 'dat 'è je noe a drie keêr ezeid'
af'edae. Daèdeur zwiegt de persoan mae en trok z'n
eigen terug in stilzwiegen om even laeter opnieuw te
zeggen wat at 'n zôeven ok zei. Dementie is een
sluupmoordenaer voe wie at 't eit en voe degene die
at 'r mie saemen leeft. Dat leste wor nog a es vergete.
Oe vadder a de dementie z'n eigen ontwikkelt, oe
zwaerder at het wordt voe de meêst naebieë mensen.
Je bin gebonde toet en met. Gin dag, gin ure ka je ze
mî alleêne laete en bin je mantelzurger eworre tegen
wil en dank. Zonder een moment van rust. En oe
verschrikkelijk is het a je dat overkomt op jonge
leeftied. Voe 't ôôge, lieflijk, ziet het 'r aol nog goed
uut, mae in het oad zit het nie goed. Diengen aolmae
herhale, de weg naèr uus nie mî vrom kunne vinde,
wille koke op vreemde tieden, guus verwarre mie
broers of zusters, man of vrouwe verkeêrd anspreke
en gae zô mae deur. Dat op sommige momenten zelf
beseffe en d'r erg bedroefd en ingekeêrd over worre.
En het gaè van kwaed toet erger.
Spelletje
Gelukkig is het dan ok dat 'r op 't Lewedurp noe
opvang is voe jong dementerenden. Twîmaal in de
weke kunne ze daè naè toe om in groepsverband
op'evange te worren.
Vervolg op pagina 8.
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Ze worre van uus op'ehaele en an 't einde van de
mirreg wee thuus'ebrocht. Ze doe d'r een spelletje,
gae een eindje keure, ete saemen en praote mie
mekaore. Liever zoue ze misschien gewoon thuus
weze, mae ze vinde het toch wè leuk om in een
andere omgeving dat aol mee te maeken. Voe de
omstanders is het een verluchting, een zegen, even op
aesem komme.
Zô bin d'r nog a wat initiatieven om dementerenden
te begeleien in en buten een verpleeg'uus. En dat is
noadig ok, wan eên op de vuuf mensen krieg last van
dementie. Hetzij vroeg of laete, je kriegt 'r mie van
doen. Is 't nie bie j'n eigen, dan wè mie een lid van je
fermielje, een buurman of een buurvrouwe. Lei je
mantel mae greêd.
Engel Reinhoudt
********

De slag om de Schelde
We herdenken dat Nederland 75 jaar geleden werd
bevrijd en de Slag om de Schelde daarin belangrijk
was. Deze zeearm was nodig voor de aanvoer van
goederen voor de geallieerden na de invasie in
Bretagne. De Antwerpse haven was bijna
ongeschonden veroverd maar kon nog niet gebruikt
worden, omdat de Westerschelde nog in Duitse
handen was. De verovering van de zeearm was
belangrijker dan de luchtlanding bij Arnhem, maar
om veldmaarschalk Montgomery zijn zin te geven
werd aan deze operatie voorrang gegeven.
Market Garden liep jammerlijk af en werd toen alles
op de verovering van de Westerschelde gezet. Het
werd een zware strijd voor Canadese, Britse, Poolse,
Noorse, Belgische, Nederlandse en Schotse
militairen.
De
verovering van de
Westerschelde
ging
gepaard met een enorm
verlies aan militairen en
burgers.
Duizenden
mensen kwamen om.
De strijd werd niet alleen in Oost- en West Zeeuws
Vlaanderen en op Walcheren en Zuid Beveland
uitgevochten, maar ook in het westen van Noord
Brabant op de Brabantse Wal. Veel slachtoffers dus,
maar ook plaatsen als Aardenburg, Schoondijke,
Oostburg, Sluis en Breskens in West ZeeuwsVlaanderen hadden nadien de handen vol aan de
wederopbouw, maar ook Westkapelle werd zwaar
getroffen. En we mogen ook de inundatie van
Walcheren niet vergeten door het bombarderen van
de dijken. Ook op Zuid Beveland is stevig gevochten,
vooral om de Sloedam op de Duitsers te veroveren.
Goes bleef daarbij nagenoeg buiten de gevechten.
Met zijn twee ziekenhuizen was het ook een
verbandplaats waar de gewonden voor verzorging
naar toe gebracht konden worden.

De Brabantse wal was belangrijk om vandaar Zuid
Beveland te veroveren en door te stoten naar de
Sloedam tussen Zuid Beveland en Walcheren. Hevig
was ook in Brabant de strijd en Hoogerheide,
Huijbergen, Woensdrecht en Wouw hadden
daaronder zwaar te lijden. Ook hier vielen veel
militaire en burger slachtoffers.
De Poolse gesneuvelden kregen een laatste rustplaats
op de Poolse militaire begraafplaats in Breda. De
Canadese en Britse militairen werden begraven op de
Canadese en Britse militaire erevelden in Bergen op
Zoom. De twee begraafplaatsen liggen naast elkaar
aan de oude rijksweg naar Wouw. Het Canadese
kerkhof herbergt 1116 graven, waarvan 968
Canadezen. De Britse begraafplaats telt 1284 graven
waarvan 1189 geïdentificeerde. Ook hier zijn de
meesten omgekomen bij de strijd om de
Westerschelde.
Guust de Kok
********

Najaarsledenvergadering 21-11-2019
Een drukbezochte vergadering. De KBO leden stelden de
contributie voor 2020 vast op
€ 24,00.
De begroting 2020 werd
goedgekeurd ondanks dat deze
negatief eindigt. Een tekort kan uit de algemene
reserve gedekt worden. Voor de PCOB werden de
balans over 2018 en de begroting voor 2020
goedgekeurd.
Er kan nog geen sprake kan zijn van een fusie tussen
KBO Goes en PCOB Goes, ondanks de innige
samenwerking tussen beide afdelingen. Bij het punt
activiteiten kon het rooster over 2020 nog niet
worden bekend gemaakt. Hij vermeldde wel de
activiteiten van het Bondenberaad Groot Goes op het
gebied van belangenbehartiging, voorlichting,
welzijn en andere onderwerpen. Hij zei dat het thema
Heroprichting Seniorenraad van een enorme
stroperigheid is, maar dat de ouderenbonden daar niet
van af willen wijken. Een 2e openbaar toilet aan de
oostkant van de binnenstad leverde ook discussiestof
op. De collectieve zorgverzekering van KBO –
PCOB leverde ook discussie op. Over de verwarring
rond een extra pakket vindt u hieronder een
mededeling van de voorzitter, Na de rondvraag
lichtte mevrouw Elenbaas het werk van de Stichting
Clara Thuis toe. Daarvoor werd tijdens de
vergadering geld ingezameld evenals op de
Kerstmiddag van 19 december.
********

Mijn religie is vriendelijkheid.
De Dalai Lama
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WIJ
ZOEKEN
JOU !!
Door wie wordt u gezocht ?
Het bestuur van KBO-PCOB afdeling Goes zoekt versterking voor de redactie van
Bij de Tijd en de Website, die de opvolgers willen worden van de twee huidige
vrijwilligers (83 en 82 jaar).
Bent u op zoek naar een creatieve en voldoening gevende vrijetijdsbesteding waarmee u ook andere
mensen een plezier kunt doen? Dan is het lidmaatschap van twee belangrijke communicatiemiddelen
binnen KBO Goes wellicht iets voor u !
Wij zoeken voor Bij de Tijd mensen met een goede beheersing van de Nederlandse taal, een ‘neus’
voor nieuws, die zelf artikelen kunnen schrijven, de aangeleverde artikelen kunnen bewerken en
controleren op spel- en taalfouten, de juiste afbeeldingen erbij zoeken bij de artikelen, een prettig
opmaak kunnen maken, de aangeleverde teksten voor advertenties bewerken, de tekst- en
advertentiepagina’s als pdf-bestand kunnen doorzenden naar de Kopieerwinkel, enz., enz..
Voor de website www.kbogoes.nl zoeken we mensen die de website (die binnenkort geheel vernieuwd
gaat worden) kunnen onderhouden en bedienen met de nieuwste technieken, nieuwe artikelen
verzamelen uit nieuwsbrieven van KBO-PCOB, NVVS, politieke partijen, diverse overheden,
zorgverzekeraars, zorgverleners, belangenbehartigers, dag- en weekbladen, tijdschriften, enz., enz.,
deze artikelen kunnen plaatsen op en verwijderen van de site, uitnodigingen voor activiteiten voor
zowel Bij de Tijd als de Website opmaken, afbeeldingen bij de artikelen zoeken en plaatsen en allerlei
bijkomende werkzaamheden om de website leesbaar te houden.
Deze werkzaamheden vragen tijd, maar zijn leuk om te doen en er is op een creatieve manier een
mooi resultaat mee te behalen. Bij de Tijd en de Website www.kbogoes.nl zijn binnen KBO-PCOB
Goes belangrijke communicatiemiddelen en worden niet alleen binnen de ledenkring maar ook
daarbuiten erg gewaardeerd.
De huidige werkzaamheden worden nu door twee personen gedaan, maar dat is geen ‘wet van Meden
en Perzen’. Een verdeling over drie of vier personen zal de taakverdeling overzichtelijk maken en het
werk minder tijdrovend. Het bestuur (via Theo Snel 0113-223039 of tabsnel@zeelandnet.nl ziet met
belangstelling reacties tegemoet.
Als u interesse hebt en er meer over wilt weten zijn de huidige vrijwilligers graag bereid u nader te
informeren.
Johan van Moorten, tel. 0113 - 213357, e-mail: jvmoorten@zeelandnet.nl
Guust de Kok, tel. 0113 - 215708, e-mail: aug.kok@planet.nl

of
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B O N D E N B E R A A D " GROOT GOES "
Gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes
ASG - KBO - PCOB - FNV Senioren Midden Zeeland
==================================================
VOORLICHTINGSMIDDAG op DINSDAG 24 maart 2020 in DE SPINNE
aan de JOSEPH LUNSLAAN 7 in Goes. Aanvang 14.00 uur
Einde uiterlijk 16.00 uur
Het onderwerp voor deze middag is:

Wat kan ik zelf aan Veiligheid doen?
Tijdens deze bijeenkomst zullen de Politie, Brandweer, SMWO en Digisteun u informeren over wat u
ZELF kunt doen aan uw veiligheid in de openbare ruimte, thuis en op uw computer.
Namens de politie komt de wijkagent Martin Reijntjes, namens de Brandweer Leo de Jonge, namens
SMWO Judith Menheere en namens Digisteun Jacqueline Oude Hesselink.
VEILIGHEID is een onderwerp waarover niet genoeg voorlichting kan worden gegeven. Er wordt
van allerlei over geschreven en gezegd. Met deze bijeenkomst hopen de ouderenbonden in de
gemeente Goes daarover meer duidelijkheid te scheppen.
De gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes,
NBP - PCOB - FNV Senioren M. Zeeland - ASG - KBO
**********************************************************************************

Beste leden,

Activiteitenschema 2020 KBO Goes

Op de ledenvergadering van 21-11-2019 was er
verwarring over het extra pakketje wat bij de
ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis
wordt/werd vergoed (o.a. extra fysio en
rijbewijskeuring).
Ik heb dit nagevraagd bij het kantoor van de
Unie KBO-PCOB. Wat blijkt:
1. Mensen die verzekerd zijn via een zgn. basisplus pakket hebben een brief gehad waarin
gemeld is dat dit extra pakketje vervallen is. Dus
bij een basisplus pakket of alleen een tandartsaanvullend pakket geldt geen vergoeding meer
voor dit extra pakketje.
2. Mensen die echter verzekerd zijn met een
aanvullende verzekering van 1,2,3 of 4 sterren
krijgen dit pakketje nog wel vergoed!
Hopelijk is hiermee de verwarring opgehelderd.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het
graag.

06-01
12-02
12-03
24-03
25-03
07-04
23-04

Theo Snel, voorzitter KBO-PCOB Goes,
E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl tel. 0113-223039

19-05
03-06
17-06
22-09
23-09
07-10
15-10
03-11
26-11
09-12
17-12

Nieuwjaarsreceptie
Wat ter Tafel komt, Zeeuwse Ombudsman.
Stamppottenbuffet in het Heer Hendrikhuis.
BBGG Voorlichtingsmiddag Veiligheid
Algemene Ledenvergadering KBO Goes
Algemene ledenvergadering KBO Zeeland
Voorjaarsreis KBO Goes
‘Een smakelijke tocht met buffetcruise’
Bezoek aan Provinciehuis (per trein)
Voorlichtingsmiddag Bondenberaad
Bezoek aan Bevrijdingsmuseum
Najaarsreis – Musical Anastasia.???
Voorlichtingsmiddag Bondenberaad
Ontspanningsmiddag Bondenberaad
Lezing over Smokkelroutes door W. Staelens
Algemene Ledenvergadering KBO Zeeland
Algemene Ledenvergadering KBO Goes
Voorlichtingsmiddag Bondenberaad
Kerstmiddag KBO Goes
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KBO afd. Goes

UITNODIGING
voor de Algemene Ledenvergadering van KBO Goes op 25 maart 2020
om 14.00 uur in de Magdalenazaal, Singelstraat, Goes
===============================================
A G E N DA
1. Opening;
2. Vaststellen agenda;
3. Verslag van vergadering van 21 november 2019;
4. Correspondentielijst / mededelingen;
5. Vaststellen jaarverslagen:
a. Secretariaat
b. Activiteitencommissie
c. Bezoekgroep
d. PCOB
6. Jaarrekening KBO:
a. Verslag kascommissie
b. Vaststellen jaarrekening
c. Benoeming nieuw lid en reserve lid kascommissie
7. Jaarrekening PCOB:
a. Verslag kascommissie
b. Vaststellen jaarrekening
c.Benoeming nieuw lid en reserve lid kascommissie
8. Herverkiezing bestuursleden:
Dhr. Th. 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.
Dhr. Van Moorten heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur hoopt op een
voordracht vanuit de leden voor een opvolger. Het aandachtsgebied van dhr. Van Moorten is
PR en Communicatie, het functieprofiel is te verkrijgen bij voorzitter of secretaris.
9. Activiteiten en andere vermeldingswaardigheden;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.
De verslagen vermeld onder de punten 3, 5 en 6 kunnen u op verzoek worden toegezonden.
Neemt u daartoe contact op met de voorzitter dhr. 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.
Na afloop van de ledenvergadering worden nog 3 ronden Bingo gespeeld.
De prijs voor 1 kaart van 3 ronden is € 3,00.
Met vriendelijke groet,
T.A.B. Snel, voorzitter. E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl tel. 0113 - 223039
M.M.J. Hopmans, secretaris. E-mail: rhopmans@zeelandnet.nl tel. 0113 - 211017
Bij verhindering hiervan kennisgeven aan de secretaris.

11

BIJ DE TIJD ==========================================================================

Openingstijden:

Donkersteeg
Orthopedische
Schoentechniek
Piet Heinstraat 2A
4461 GL GOES
Tel. 0113-251720

Donkersteeg
Mode- &
Comfortschoenen

Bezoekgroep KBO Goes in 2019

maandag t/m
donderdag
09.00-12.00 u /13.0017.30 u
Vrijdag
09.00-12.00 u /13.0016.00 u
Zaterdag
09.00-13.00 u
• Op maat gemaakte
steunzolen
• Aanpassingen aan
confectieschoenen
(OVAC)
• (Semi-) orthopedische
schoenen
• Modieuze
schoenen
Spreekuur:
met
uitstekende
Dreesstraat
2, Vlissingen
pasvorm
en ziekenhuis Zierikzee.
• Geschikt
voor
Voor telefonische
steunzolen
afspraak
• Schoenen
met stretch
0113-251720
www.donkersteegschoentechniek
• Diverse wijdtematen .nl
(E-G-H-K-M)
--------------

De bezoekgroep deed in 2019 haar werk met plezier. Maar je moet wel weten dat een
lid ziek is, thuis of in het ziekenhuis, een partner of andere dierbare heeft verloren,
zich eenzaam of alleen voelt of bijv. een ….. tig jarige bruiloft te vieren heeft of een
100- of meer jarige leeftijd beleeft. Ook dit jaar moesten vaststellen dat er vanuit de
ledenkring weinig meldingen komen. Jammer, want de KBO is er niet alleen voor de
gezelligheid, maar ook voor medeleven in moeilijke tijden.

Daarom vragen we u weer dergelijke berichten door te geven naar:
mevr. de Kok, tel. 215708 of E-mail: aug.kok@planet.nl en het bezoek wordt geregeld.
In 2019 waren er 70 bezoeken bij 33 leden. Dat waren er 6 minder dan in 2018. Dat is teleurstellend als je
achteraf hoort dat iemand een bezoek vanuit de KBO gemist heeft. Zeker omdat ze dat op prijs stellen.
En indien nodig komen de bezoekende dames graag nog eens terug. Maar we leven ook graag mee bij een
….tig jarige bruiloft, een bijzondere verjaardag of andere feestelijke gebeurtenis in uw omgeving.
In dit verslagjaar maakten de dames R. van Buuren - van Nes; A. Huige - Nagelkerke; S. de Kok - Beulens;
C. van Lagen - Dekker; M. Lots - Rijk; A. Notebomer; M. Rombaut - D’Hert en T. Smolders - Niesyto
deel uit van de bezoekgroep.
Aan hen onze bijzondere dank voor de afgelegde bezoeken en we wensen u voor 2020
succes bij hun mooie werk.
S.J. de Kok - Beulens,
coördinator
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Vacature lid van het bestuur van het
BondenBeraad Groot Goes (BBGG)
Dhr. J Rombaut heeft zich
niet herkiesbaar gesteld
voor de functie van
bestuurslid van het BBGG.
In verband daarmee zoeken
we als KBO een opvolger.
In het bestuur van het BBGG zijn
vertegenwoordigd de seniorenbonden ASG,
KBO, PCOB en FNV-senioren, ieder met twee
bestuursleden. Voorzitter is dhr. Hans de Jonge
(ASG),
secretaris
(ondergetekende)
en
penningmeester Piet Clarisse (PCOB). Als
BBGG maken we ons samen sterk voor de
belangen van senioren, verzorgen we
informatiebijeenkomsten en een jaarlijkse
ontmoetingsmiddag.
Vier maal per jaar is er een bestuursvergadering,
waarin de voorlichtingsbijeenkomsten worden
voorbereid.
Tevens wordt de voortgang op lopende dossiers
en eventueel nieuwe dossiers met diverse
instanties doorgenomen. Als vervolg daarop
nemen bestuursleden in wisselende bezetting
deel aan gesprekken met de gemeente, ADRZ en
andere instanties. Totale tijdsbesteding op jaar
basis 10 tot 12 dagen.
Gaarne komen we in contact met leden die
belangstelling hebben voor het op zich nemen
van deze taak.
Voor informatie kunt u terecht bij: Theo Snel,
06-21226494, tabsnel@zeelandnet.nl
voorzitter KBO afd. Goes, secretaris BBGG.
********

Voltooid leven
In de deze discussie gaat het
meestal om euthanasie. Een
vorm van levensbeëindiging die
aan strenge regels is gebonden
en die door veel terminale
patiënten wordt afgewezen. Is er
dan geen vorm van het
verlichten van lijden zonder dat
er sprake is van actieve levensbeëindiging? Die
is er inderdaad en dat is …

Palliatieve sedatie
Bij deze therapie wordt een terminale patiënt tot
zijn dood in slaap gehouden met medicijnen om
zijn lijden te verlichten. Dit is een normale
medische handeling en beslist geen vorm van
euthanasie. Het is niet de bedoeling dat de
patiënt eerder sterft. Daarom valt dit niet onder
de euthanasiewetgeving. Bij euthanasie dient de
arts dodelijke middelen toe aan de patiënt.
Voorwaarde palliatieve sedatie
Een arts mag palliatieve sedatie toepassen als hij
verwacht dat de patiënt niet langer dan twee
weken te leven heeft en ondraaglijk lijdt aan
symptomen, die niet op andere wijze te
verhelpen zijn.
Verzoek palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie is een medisch besluit. Dit
besluit zal met de patiënt zelf, naaste familie of
vertegenwoordiger
worden
overlegd.
In
de richtlijn
palliatieve
sedatie van
de
artsenorganisatie
KNMG
staat
duidelijk
beschreven wanneer palliatieve sedatie medisch
gezien verantwoord is.
Melden palliatieve sedatie
Een arts hoeft palliatieve sedatie niet te melden
aan de gemeentelijke lijkschouwer of te laten
toetsen door een regionale toetsingscommissie
euthanasie. Het is immers een gewone medische
handeling.

Veelgestelde vragen:
A. Wat is palliatieve sedatie?
B. Wanneer wordt gekozen voor palliatieve
sedatie ?
C. Is palliatieve sedatie niet hetzelfde als
euthanasie?
D. Kan iemand zelf kiezen voor euthanasie of
palliatieve sedatie?
E. Wat maakt het uit als een patiënt al in de
laatste levensfase is?
F. Kan een patiënt kiezen voor palliatieve
sedatie?
G. Het antwoord op deze vragen vindt u op de
website van de NVVE.
Bron: website NVVE
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Trap er niet in!

ClaraThuis
Vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase.
Sterven hoort bij het
leven, net als geboren
worden. Maar wanneer u
zelf of uw dierbare te
horen heeft gekregen dat
het einde nadert, is dat
zwaar. Samen wilt u het
best mogelijke uit die
laatste periode halen.
U staat er niet alleen voor. Onze goed opgeleide
vrijwilligers kunnen u helpen. Wij bieden tijd,
aandacht en ondersteuning bij u thuis. Zowel aan
de cliënt als aan de mantelzorger.
Wij zijn er als het er écht om gaat.
Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg zijn wij er voor u in deze
bijzondere en onzekere periode.
Overdag, ’s avonds, in de weekenden bieden wij
aanvullende zorg. Wij houden de cliënt
gezelschap, helpen bij lichte lichamelijke
verzorging en bieden een luisterend oor.
Wij voeren geen medische of verpleegkundige
handelingen uit. Uw wensen vormen het
uitgangspunt voor onze dienstverlening.
Alle vrijwilligers hebben een intensieve
introductietraining gevolgd en nemen deel aan
cursussen en bijscholingen. Ze worden begeleid
door de coördinator.
Iedereen, dus uzelf of uw naaste, de verpleegkundige of arts kan contact opnemen met
ClaraThuis.
Bel ons voor een afspraak: 06-234 966 84.
Wij bespreken met u en uw familie welke hulp
nodig is en hoe wij hierin kunnen voorzien.
Tijdens de inzet onderhoudt de coördinator
contact met alle betrokken partijen.
Wij zijn actief op Noord- en Zuid-Beveland.
Onze hulp is geheel kosteloos. Een vrijwillige
donatie is welkom, onze gegevens vindt u op de
achterkant van deze folder.
Onze inzet is niet gebonden aan bepaalde
thuiszorgorganisaties, wij zijn geheel onafhankelijk. Er is geen terminaalverklaring nodig.
ClaraThuis is onderdeel van Stichting Het
Clarahofje en lid van VPTZ Nederland.
Voor meer informatie zie: www.clarathuis.nl
********

Een man werd beroofd
van een miljoen euro
omdat hij een sms’je
aanzag voor een berichtje
van zijn eigen bank. Zijn
bankpas zou verlopen
zijn. Via een linkje
kwam hij op een valse
internetpagina, waar hij zijn gegevens invulde.
De buit werd met ‘behulp van’ 136
bankrekeningen in één nacht verschalkt. Het
Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland
tracht het forse kapitaal te achterhalen.
Deze vorm van diefstal staat te boek als
’smishing’. Dit nieuws werd bekend door een
project om zogenoemde ’geldezels’ te
achterhalen en te ontmoedigen. Deze de
geldezels zijn te achterhalen omdat hun
rekeningen misbruikt worden door criminelen.
Geldezel
Het OM is al langer actief om de ’geldezels’ in
deze zaak op te sporen. Het miljoen werd
versnipperd
overgeboekt
naar
136
rekeninghouders. Justitie waarschuwt mensen
om bankrekeningen nooit door derden te laten
gebruiken. Veel jongeren laten zich echter
verleiden, ondanks dat ze te achterhalen zijn,
want de pakkans is 100%.
Mooie praatjes
Ook de banken hameren er bij hun klanten op
nooit in te gaan op zulke e-mails. Men moet er
alert op zijn dat sociale media worden gebruikt
om mensen te verleiden hun bankrekening door
derden te laten gebruiken. Daarom waarschuwen
de banken iedereen: Trap er niet in! De banken
zitten uiteraard niet stil en speuren voortdurend
naar ongebruikelijke transacties. Bovendien
vragen ze nooit per telefoon of e-mail om de
bankgegevens van hun klanten. ”
Ingezonden door Ad Boertjes
********

Wat echt is, kan niet gezien, gehoord, gedacht
of begrepen worden.
Je ziet alleen je eigen ogen
en hoort je eigen oren.
Je reageert op de wereld van je verbeelding.
Byron Katie
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UIT DE LEDENKRING
Met eerbied gedenken wij:


Wij gedenken mw. G. de Bondt (PCOB) die op 26 oktober 2019 overleed. Wij wensen haar klein)kinderen
en vrienden veel sterkte met het overlijden van deze markante vrouw.



Ons medeleven gaat uit naar: dhr. G. Vermont met het overlijden van zijn vrouw Nellie 1 december 2019
Wij wensen hem en zijn (klein)kinderen heel veel sterkte en liefde om dit afscheid van hun dierbare een
plaats in hun leven te geven.



Wij gedenken mw. M.A. Rombaut - van Waterschoot die op 5 februari 2020 overleed. Wij wensen haar
man, (klein)kinderen en overige familieleden eveneens veel sterkte met dit afscheid van hun geliefde.

*****************************************************************************************
☺ Wij schreven in als nieuwe KBO - leden: dhr. A.J.M. Boonman; dhr. C. Otte; mevr. P. Nijsse:
dhr. en mevr. Lindhout - Westhoeve; dhr. en mevr. Sandee - Nijsse; mevr. K.P. Poleij – Markusse;
mevr. J.W. de Waal - Meyers; mevr. A.W.H. Harinck - Goovers; dhr. en mevr. Rijkschroeff - Delsine;
dhr. en mevr. Verdonk - v.d.Visser; dhr. en mevr. Koole - Versluis; mevr. W.A. Huisson - v.d.Vlies;
dhr. en mevr. de Vries - Hoornstra bij de PCOB.
Van harte welkom en we hopen u op onze bijeenkomsten te ontmoeten.
*****************************************************************************************

ZORGELIJKHEDEN 13
1. Fraude in de zorg. Bestaat dat? Nou en of! En niet te weinig. Om zorgverlener te
worden heb je niet veel papieren nodig. Je vult ‘on line’ een vragenlijst in en het
is snel geregeld. Een betonvlechter is dan ineens een wijkverpleger of
steunkousenaan- en uittrekker. En of je dat werkelijk doet en hoeveel keer wel of
niet, wordt nauwelijks gecontroleerd. Of je een verband aan kunt leggen ook niet.
Laat staan dat je iemand ook medische verzorging kunt geven. En dan hebben we
her niet over een paar miljoen euro’s schade, maar over honderden miljoenen
Pietermannen. Tel uit je bezuiniging.
2. Medicijngebrek. Het is niet te filmen, maar in ons welvarende land zijn steeds vaker bepaalde medicijnen
niet te leveren. De apotheker kan ze bestellen zoveel hij wil, maar: sorry mijnheer. We hebben ze niet.
Dus een alternatief zoeken en hopelijk vinden. Desnoods een buitenlands merk van dezelfde fabrikant. En
de patiënt moet dan wel even geduld hebben, want het ‘wondermiddel’ moet uit het buitenland komen en
dat gaat niet zo vlug, want eerst moet er een hele papierwinkel worden ingevuld. Op uw gezondheid! O
ja, dat vergat ik ook bij 1 de fraude te vragen. Welk parlementslid laat dit tot ‘op de bodem’ uitzoeken
zodat ‘de onderste steen’ boven komt en ‘barbertje zal hangen’?
*****************************************************************************************

”Ouderen en sport”
Er zijn veel ouderen die aan sport doen en dat in heel veel variaties. Een
gezonde zaak, maar………het blijft oppassen. Bij een sporter ligt het
lichamelijke hoogtepunt tussen 28 en 32 jaar. Daarna gaan de krachten
afnemen en moet er meer moeite gedaan worden om op hetzelfde niveau te
blijven. Dat kan enkele jaren lukken, maar dan slaat ‘de ouderdom’ toch toe.
Je moet dan je trainings- en wedstrijdschema aanpassen tot je eigen
mogelijkheden. Dat is geen schande of onkunde, maar de wet van de natuur.
Er zijn ook mensen die in hun werkzame leden nooit aan sport hebben gedaan en bij het bereiken van hun
pensioen aan sport willen gaan doen. Dat is ook prima, maar begin niet lukraak met bijv. dagelijks een rondje
hardlopen of indooroefeningen, want u weet niet of het lichaam dat aan kan. Raadpleeg uw huisarts of ga naar
een sportfysiotherapeut. Zij kunnen advies geven over hoe je dat opbouwt en wat het lichaam aan kan. En begin
ook niet zomaar op allerlei toestellen of matten met sporten. Uw lichaam zal dan ongetwijfeld gaan protesteren.
Merkt u dat dergelijke trainingen niet zo soepel verlopen? Raadpleeg weer uw arts of fysiotherapeut, maar blijf
niet door sukkelen. SPORTEN op latere leeftijd? Prima……. !, maar doe het verstandig.
Een tip die altijd kan: maak iedere dag een stevige wandeling van een half uur. Dat baat meer dan een paar keer
in de week een paar kilometer hardlopen.
Augustinus
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KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een
ouderenbond

55+ ?
voor € 24,00 per jaar bent
u al lid
Info: www.kbogoes.nl
Tel: 0113-216154
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Informatie over KBO Goes
Postadres
Rekeningnr. Rabo bank

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

Bestuur:
Voorzitter
: T.A.B. Snel, Claushof 17, tel. 223039, tabsnel@zeelandnet.nl
Secretaris
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017, rhopmans@zeelandnet.nl
Penningmeester
: W.J. Copper, Mozartlaan 6, tel. 215915, wiljaco@hetnet.nl
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends, Cort v.d. Lindenstraat 9, tel. 222025, m.baarends2@kpnplanet.nl
Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-H.H.kinderen, tel. 227589,
jorietrombaut@outlook.com
Ledenadministratie
: Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen, Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
does0203@zeelandnet.nl
PR en activiteiten
: J.P. van Moorten, De Horst 107, tel. 213357, jvmoorten@zeelandnet.nl
Contact PCOB
: P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915.
Bedanken voor het lidmaatschap, kan alleen schriftelijk vóór 1 dec. 2020 bij Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen.
===============================================================================
Verjaardagkalender
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017.
Distributie
: Mevr. G. Naezer, Prinsenhof 19, tel. 06-33916273 en
KBO-PCOB Magazine
Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604

Ziekenbezoek.
Coördinatie

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

Leden

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

Activiteitencommissie:
Voorzitter
Leden

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

Hulp bij bediening van
Computer. Tablet, e.d.
: Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, tel. 212218, waadrianow@zeelandnet.nl
Vraagbaak Ouderen voor : ’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes,
Ouderen (SMWO)
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448, E-mail: g.vanderlinde@smwo.nl
Wmo-loket gemeente Goes : Tel. 0113 - 239100
===============================================================================
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB: Achmea met collectiviteitsnummer 207000837.
Leden KBO-Zeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669.
===============================================================================
Rijbewijskeuringen
: Dokter P. Ingelse, Laustraat 1A,’s-Heerenhoek, tel.0113 - 351280,
Kosten € 35,00.
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.
Contante betaling. Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje
ochtendurine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam, tel. 010-2722763 of Regelzorg tel. 088-2323300
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leeskring De Boekenwurm : Mevr. S.J. de Kok, tel. 215708; Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.
‘Wat een kunst’
: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685, jurram@zeelandnet.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenservice KBO-PCOB : Service - Juristen en Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het
gebied wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken.
===============================================================================
Een fout in de info? Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven
aan A.J. de Kok , tel. 215708 of J.P. van Moorten, tel. 213357.
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