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Barre tijden
Het is niet teveel gezegd, dat
Barre Tijden. We dachten
bijna allemaal dat we het
leven helemaal voor elkaar
hadden, maar lot, de natuur
besliste anders en kwam het
Coronavirus onze droom
verstoren. We moesten constateren dat er bijna
geen kruid tegen gewassen was. Leiden was en is
nog behoorlijk in last.
Op de dag dat deze woorden neer schrijven heeft
de regering de maatregelen al eerder had genomen
waren verlengd tot 28 april. Dat is de dag dat deze
Bij de Tijd verschijnt. Wellicht dat die termijn
inmiddels weer verlengd is. Of wellicht
versoepeld. Eén ding is echter zeker. Het zal nog
lange tijd duren voor het leven weer “normaal”
wordt, zoals we het voor de crisis gewend waren.
En we moeten afwachten of het leven weer zo
wordt als we gewend waren. Wat er gebeurd is en
nog aan de gang is, zal van invloed zijn op ons
dagelijks leven. Hoe en wat ligt nog in het
verschiet, maar het leven zal anders zijn als we
dachten dat het zou zijn.

Nummer 148
Ook voor ons ouderen zal dat ingrijpend zijn,
maar we zullen er niet aan kunnen ontkomen. En
met een positieve instelling zal het ons ook lukken
om in die veranderingen mee te gaan. Het is
immers niet de eerste grote verandering die we
meemaken. Na de Tweede Wereldoorlog, de
Watersnood van 1953, Nine-eleven, de MH - 17
ramp is Nederland ook meer of minder veranderd.
En we hebben het allemaal overleefd. Dus ook nu
zal dat moeten gelukken en we zullen daarvoor
kracht putten uit het vele mooi ’s dat in de
voorbije maanden in Nederland is opgebloeid.
Laten we als ouderen helpen dat goede wat er te
zien was in het dagelijkse leven te verankeren.
In deze Bij de Tijd geven we u een overzicht van
wat er in de voorbije weken in de vereniging is
gebeurd. Het is nog heel wat. Maar er wordt ook
vooruit gekeken en we brengen u ook
bemoediging en humor, want ondanks de
veranderingen en aanpassingen die ons
ongetwijfeld te wachten staan, gaar het leven
door. Als redactie hopen we dat we u daarin tot
steun kunnen zijn. Wij wensen u daarom veel
moed, kracht, geloof, liefde en humor en wens u
veel leesgenot.
Johan van Moorten en Guust de Kok
********
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Kort verslag AB-vergadering 2 maart 2020
Er is overleg geweest met de ASG (Algemene
Seniorenvereniging Goes). De geplande voorjaars-reis
van de KBO-PCOB Goes bleek voor hen te kostbaar
te zijn, ook een hele dag vond men te lang. Men wil de
mogelijkheid bekijken om eventueel. Deel te nemen
aan een kortere reis (misschien najaarsreis).
Bezoek Bevrijdingsmuseum op 17 juni 2020: per fiets
of eigen auto.
De ontstane vacatures voor bestuur en de redactie van
Bij de Tijd en de Website zijn besproken. Ze zijn
vermeld in de Bij de Tijd 147 van 3 maart 2020. Op
dit moment is er in het Bondenberaad Groot Goes
(BBGG) een vacature voor de PCOB en een vacature
voor de KBO. Dat is met het oog op de toekomst wel
wat te veel. Nader bezien wordt hoe dit in te vullen.
De voorzitter heeft contact gehad met de heer J. van
den Boom en de heer R. van de Bosch. Zij zijn bereid
om een nieuwe website te ontwikkelen. Een eerste
proeve is al door bestuur ingezien.
Er is onlangs overleg geweest met het ADRZ. Onder
andere zijn aan de orde geweest de toekomstvisie van
het ADRZ en andere zorgverleners in Zeeland, de
oplopende wachtlijsten, het openbaar vervoer naar het
ADRZ en het klantenpanel. Dit laatste is afgeblazen.
Men wil nu een internetpanel opzetten. Het BBGG
wordt hierover nog nader geïnformeerd.
Theo Snel
*******

De Zeeuwse Ombudsman op bezoek
12 februari bezocht de Zeeuwse Ombudsman KBO
Goes. Omdat de ombudsman zelf verhinderd was,
werd hij vervangen door plv. secretaris L.M. Klaasse,
wat niet verhinderde dat we een boeiende uiteenzetting
kregen over het instituut Ombudsman.
In 1982 ging de nationale Ombudsman van start en 19
jaar later kwam er ook een in Zeeland. De naam
ombudsman is alleen voor het werk van deze personen
bestemd, maar wordt te pas en te onpas gebruikt.
Daardoor krijgt de Zeeuwse Ombudsman veel
“vreemde” klachten op zijn bordje geschoven.
Het bestaan van de Zeeuwse
Ombudsman is het gevolg van
een wet, waarin staat dat
iedere overheid een klachtenvoorziening moet hebben. Hier kan men niet alleen
terecht met klachten over de bejegeningen van een
persoon, maar ook met een klacht over het niet tijdig
beantwoorden van een brief door de overheid.
De klacht wordt pas behandeld als die eerst bij

betreffende overheid is behandeld. De Zeeuwse
Ombudsman is geen juridisch adviesbureau en gaat
niet over beleid van de overheid, maar wel over de
uitvoering van dat beleid en de klachtindiener moet er
wel zelf belang bij hebben. Bij de Zeeuwse
Ombudsman kun je alleen terecht met klachten over
gemeentelijke aangelegenheden. Voor klachten over
de landelijke of provinciale overheid moet je bij de
Nationale Ombudsman zijn.
Een klacht kan op diverse manieren worden ingediend.
A. Telefonisch, B. Schriftelijk of C. Via het
klachtenformulier op de website van de Zeeuwse
Ombudsman. Daarop staat ook in welke zaken de
ombudsman bevoegd is te handelen. Eerst wordt
geprobeerd te bemiddelen tussen de klager en de
instantie waarover wordt geklaagd en dat is in heel
veel gevallen succesvol. Daarmee wordt voorkomen
dat de twee partijen recht tegenover elkaar komen te
staan en een redelijke schikking (bijna) onmogelijk is.
De laatste jaren is er een duidelijke stijging te zien in
het aantal gevallen dat een burger niet zomaar pikt wat
de Overheid doet. In 2018 werden in totaal 203
klachten bij de Zeeuwse Ombudsman ingediend en in
2019 al 258 klachten.
Het is te veel hier een uitgebreide uiteenzetting te
geven over wat de Zeeuwse Ombudsman doet en hoe
dat gaat. Daarom staat de complete presentatie op onze
website www.kbogoes.nl bij de rubriek Voorlichting.
Het is een heldere uiteenzetting zonder moeilijke
woorden.
********

De stamppotten smaakten weer goed
Op donderdag 12 maart was het weer tijd voor ons
traditionele stamppotbuffet.
Door het coronavirus hadden
we enkele afmeldingen, maar
uiteindelijk hadden we 42
deelnemers.
Erna had zoals gewoonlijk weer een aantal
voortreffelijke stamppotten samengesteld. De
stamppot met zuurkool; boerenkool; hete bliksem;
uien en peestamp alsmede de andijviestamppot gingen
erin als koek. Met de rookworst, speklappen;
stoofvlees en de traditionele gehaktbal was het geheel
compleet. En met een drankje was het helemaal
compleet. Hierna was er nog een heerlijk toetje. Als
afsluiting kregen we nog een kopje koffie met een
bonbon.
De avond werd opgeluisterd door Fred Bradvogel op
zijn keyboard. Hij zorgde voor passende muziek op de
achtergrond. Het was weer een gezellige avond in het
Heer Hendrikhuis te ’s Heer Hendrikskinderen. Alle
lof voor Erna en haar ouders die deze avond
voortreffelijk hebben verzorgd. We kunnen weer
terugzien op een gezellige KBO-PCOB-avond.
********
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BONDENBERAAD

‘GROOT GOES’
Gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes
ASG - FNV Senioren Midden Zeeland - KBO - PCOB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beleids-/activiteitenplan 2020.
1. Samenstelling Bondenberaad Groot Goes (BBGG).
De samenstelling van en de samenwerking in het Bondenberaad Groot Goes aanpassen aan:
a) De gewijzigde omstandigheden binnen de aangesloten organisaties (fusie KBO-PCOB,
terugtreden NBP, toetreding nieuwe organisaties?))
b) De mogelijkheid voor ad-hoc deelname van experts i.v.m. onderhanden dossiers in het kader
van de collectieve belangenbehartiging.
2
Seniorenraad Goes.
Bevorderen oprichting van een Seniorenraad in de gemeente Goes. Zo dit niet haalbaar blijkt zou het
bestuur van het BBGG mede als zodanig kunnen functioneren.
3
Het kritisch volgen en initiëren van:
a. Allerlei voorzieningen t.b.v. ouderen die getroffen worden of eventueel worden afgeschaft
i.v.m. bezuinigingen en wijzigingen in het sociale domein;
b. Ontwikkelingen in het wonen, zoals het scheppen van voldoende voor ouderen geschikte
woningen, de sanering van de wijken Goes West en Oost en de ontwikkelingen in andere
wijken;
c. Ontwikkelingen in het kader van de mobiliteit, waaronder de ontwikkeling van de
parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen voor zover deze ouderen aangaan. Het (digitaal)
aanvragen en verlenen van parkeervergunningen. De mogelijkheden van het Openbaarvervoer
in al zijn vormen (trein, bus, regiotaxi, buurt-en belbus;
d. De toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en het wegnemen van obstakels;
e. Het aanbrengen van openbare voorzieningen zoals openbare toiletten e.d. ook buiten het
centrum van Goes;
f. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zowel in ziekenhuizen en instellingen als de
thuiszorg;
g. De ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid in woning, buurt en stad;
h. De ontwikkelingen in de digitalisering van de maatschappij;
i. Het blijven pleiten voor een goed toegankelijke (qua redactie van de tekst als wel de
leesbaarheid) informatieverstrekking door instanties. Digitaal maar ook analoog.
4
Daartoe zal regelmatig overleg gevoerd c.q. samengewerkt worden met:
a) (Afvaardiging van) raadsfracties;
b) De gemeente en andere instanties;
c) De cliëntenraad van het ADRZ;
d) De SMWO. Met name het project Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (belastinghulp en andere
ondersteuningsvragen) en andere op ouderen gerichte projecten.
e) Zorgaanbieders (o.a. SVRZ, Ter Weel) alsmede Beveland wonen, in het kader van wonen, zorg
en welzijn;
f) Andere organisaties zoals de Bibliotheken en Stichting Digisteun opdat ouderen digitaal
vaardig worden c. q blijven.
5
Informatieverstrekking naar de leden.
Drie tot viermaal per jaar organiseren van voorlichtingsmiddagen over onderwerpen van algemeen
belang. De onderwerpen worden aangedragen door de leden van het algemeen bestuur, de afdelingen
van de aangesloten organisaties en regionaal of landelijk werkende organisaties. De bijeenkomsten
worden georganiseerd door het dagelijks bestuur.
6
Contactmiddag
Ook in 2020 zal er weer een contactmiddag worden georganiseerd.
7
Bij alle gelegenheden die zich daartoe voordoen zal de aanwezigen nadrukkelijk gewezen worden op
het nut van het lidmaatschap van een ouderenbond.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2020
T.A.B. Snel, secretaris
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Nederland 75 jaar vrij
Niet alleen Engelsen, Canadezen, Schotten, Belgen
en Noren vochten in Zeeland voor onze vrijheid. In
de meidagen van 1940 waren dat vooral Fransen en
Marokkanen. Deze dienden in het toenmalige Franse
leger. Ook onder deze hulptroepen vielen er doden en
gewonden.

organisaties. Aan een nieuw Museum over deze strijd
wordt momenteel hard gewerkt.
We vieren nu dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd van
de overheersing door de Nazi’ s. Zeeland heeft in die
strijd een belangrijke rol gespeeld met de strijd van
de Fransen in 1940 en de Slag om de Westerschelde
in 1944. Daarom is het zo belangrijk dat zij die voor
onze vrijheid vochten en sneuvelden hun laatste
rustplaats te midden van ons hebben gevonden en dat
we hen blijven gedenken.
Guust de Kok
********

Trap er niet in

Franse begraafplaats Kapelle
Zij kregen op de begraafplaats van Kapelle een eigen
ereveld waar ze nog ieder jaar worden herdacht in het
bijzijn van Franse en Marokkaanse autoriteiten.
Doordat vooral de erevelden van de Engels sprekende
landen in het nieuws komen, wordt dit Franse ereveld
niet genoemd. Daarom hieronder meer bijzonderheden over deze begraafplaats.

De Franse begraafplaats in Kapelle
Niet alleen Britten en Canadezen vochten tijdens de
2e Wereldoorlog voor onze vrijheid. Na de
Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940 probeerden
Franse militairen de Duitse opmars in Zeeland tegen
te gaan. Vooral in en rond Kapelle vonden felle
gevechten plaats tussen de oprukkende Duitsers en
Franse militairen, die hardnekkig tegenstand boden.
Veel Fransen moesten de strijd met de dood bekopen.
Een aantal van deze militairen en tientallen van hun
landgenoten die gedurende de Tweede Wereldoorlog
elders in Nederland sneuvelden, vonden hun laatste
rustplaats op deze begraafplaats. Hier liggen 217
Franse militairen, 20 Marokkaanse en Algerijnse
militairen die sneuvelden in Franse dienst en één
Belgische militair. Ook bevinden zich hier twee
monumenten: een namenwand met zuil en mozaïek
en een zuil, bekroond met de Gallische haan. Sinds
1950 is er een herdenking. De herdenking wordt
georganiseerd door de gemeente Kapelle in overleg
met de Franse ambassade in Nederland en het Comité
du Souvenir Français. Bij de ceremonie zijn de
ambassadeurs of consuls van Frankrijk en Marokko
aanwezig, vertegenwoordigers van de Nederlandse
Strijdkrachten, militaire attachés van diverse landen,
veteranenorganisaties en Franse en Marokkaanse

Soms lijkt dat bij ouderen tegen
dovemans oren gezegd, want
herhaaldelijk lees je dat een
oudere persoon weer eens in de
babbeltruc of een andere nepperij
getrapt.
Eén van de nieuwste vormen is
dat (ongure) lieden u op straat
aanschieten met de smoes dat ze
geen klein geld hebben om te
kunnen parkeren. Of u hen dat kunt lenen en zij zullen
u volgens de QR-code op uw bankrekening
terugbetalen.
TRAP DAAR NIET IN ……… Tegenwoordig kun
je vaak met je mobiel betalen. Verzin een smoes als:
ik heb geen klein geld, ga een eindje wandelen, val
me niet lastig… enz., enz. Deze neppers zijn alleen
uit op de gegevens van uw bankrekening en daar dan
misbruik van te maken en uw bankrekening leeg te
plunderen. En omdat u vrijwillig hebt meegewerkt
wordt de schade niet vergoed door de bank.
Een andere financiële beroving is het zenden van een
e-mail waarin geld gevraagd wordt voor een goed
doel in Afrika, Azië of Zuid Amerika.
En dichter bij huis voor de bestrijding van het
Coronavirus. Allemaal bedotterij en diefstal. Trap er
dus niet !
Een veel gebruikte vorm van oplichten en bestelen
van ouderen is de babbeltruc. Een bekend
verschijnsel waarover al vele malen is geschreven.
(Zie ook www.kbogoes.nl
bij de rubriek
Veiligheidstips). Vaak krijg je allerlei zielige
verhalen te horen of broek plassen door kinderen, niet
goed worden van ouderen, portemonnee gestolen en
wat er nog verder is te verzinnen. In het KBO –
PCOB-magazine van maart 2020 is er op pagina 3
uitvoerig aandacht aan besteed. Er is zelfs een
speciale sticker bijgevoegd.

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee !
********
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Boekhandel

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

Hoortoestellen
Gehoorbescherming
Ringleidingen
Infrarood

Tel.
- 256300
01130113
- 256300

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

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

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

Natuursteen GOES
4

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

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

staat garant
voor professioneel
schilder-en onderhoudswerk

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

Van der Spiegelstraat 60 4461 PK Goes
Tel. 0113 - 215729
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Lentekriebels

Hoe komt u “de opsluiting door” ?
In deze barre tijden waarin we zoveel mogelijk thuis
moeten blijven kan het een probleem zijn hoe we de
tijd binnenshuis doorbrengen. Hieronder een aantal
tips. Ze zijn gebaseerd op een meerpersoons
huishouden, maar kunnen met wat aanpassing voor
alleenstaanden nuttig zijn.
*Hou een vast dagritme aan. Sta op dezelfde tijd op,
doe de werkzaamheden die u altijd doet en ga op
dezelfde tijd slapen;
* Hou een dagboek bij. Het kan leuk zijn om een
dagboek bij te houden, zodat u na de crisis bijv.
(klein)kinderen en anderen kunt tonen hoe u de dagen
hebt doorgebracht. Maar u mag ook een mooi gedicht
of verhaal voor Bij de Tijd schrijven;
* Pak hamer en kwast. Misschien hebt u het huis altijd
al willen opknappen. Nu is het er de tijd voor, maar
matig uw werklust, want files voor de bouwmarkt
kunnen ongezond zijn;
* Doe het geleidelijk aan, maar u kunt het huis eens
een extra schoonmaakbeurt geven. En als dat nodig is
kunt de gordijnen wassen. En misschien was u al lang
van plan om de kosten eens of uw bureau op te
ruimen. U hebt er nu de tijd voor;

De lentekriebels komen
Iedereen voelt het
Ze worden vrolijk
En beleefder
De bloemen bloeien
En de zon geeft meer warmte
De vogeltjes fluiten
En de konijnen rennen over het gras
Iedereen ziet dat het lente is
En toch mis ik iets
Iemand die er nooit zal zijn
Als de lente begint
Iemand die het niet meer kan mee maken
Die mij niet ziet als ik lach of huil
Maar elke keer als de lente begint
En ik de kriebels krijg
Voelt het alsof hij bij me is
En nooit meer weg zal gaan
Mijn lentekriebels hebben een betekenis
Die niet iedereen zal begrijpen
Het is weer lente

(Onbekend)

Vrede
* Doe gezelschapsspelletjes als Mens erger je niet,
risk, monopoly, sjoelen, e.d.;
* Bent u met meer personen in huis? Kook samen
eens extra lekker;
* Lees de boeken die u altijd al wilde lezen. U houdt
van puzzelen, leg- of andere puzzels? U hebt er nu de
tijd voor;
* Hou uw conditie op orde. Doe eenvoudige rek- en
strekoefeningen om u soepel en fit te houden. Maak
een korte wandeling of fietstocht bij goed weer;
* Haal films in de videotheek en speel ze af;
* Volg het nieuws op tv, radio en in de krant.
* Bel regelmatig met kinderen, kleinkinderen, broers,
zussen, goede vrienden en kennissen en vertel elkaar
uw belevenissen;
Ongetwijfeld kunt u zelf nog veel meer bezigheden
bedenken hoe u de dag kunt doorkomen en u kunt
voorkomen dat u onnodig gaat piekeren. Dat kan
altijd nog.
Augustinus

Er bestaan geen grenzen
voor mensen, die wensen
dat vrede blijvend bestaat.
Vrede moet kunnen bloeien en groeien,
het vuur moet voortdurend gloeien,
zodat er één laaiend vreugdevuur ontstaat.
Blijvend werken aan vrede is een zaak van nu en het
heden voor iedereen, die onvrede haat.
Vrede is geen loos en leeg gebaar,
Vrede is: er te zijn voor elkaar
als het om echte, eerlijke liefde gaat.
Uit: Het leven beleven van Rinus Hendriks

********

Psssst…. het is al bijna juni
maar dat blijft even
tussen mei en juli hé
7
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Donkersteeg
Orthopedische
Schoentechniek
Piet Heinstraat 2A
4461 GL GOES
Tel. 0113-251720

Donkersteeg
Mode- &
Comfortschoenen

Openingstijden:
maandag t/m donderdag
09.00-12.00 u /13.00-17.30
u
Vrijdag
09.00-12.00 u /13.00-16.00
u
Zaterdag
09.00-13.00 u
• Op maat gemaakte
steunzolen
• Aanpassingen aan
confectieschoenen (OVAC)
• (Semi-) orthopedische
schoenen
• Modieuze schoenen met
uitstekende pasvorm
• Geschikt voor steunzolen
• Schoenen met stretch
• Diverse wijdtematen
(E-G-H-K-M)
Spreekuur:
Dreesstraat 2, Vlissingen
en
ziekenhuis
Zierikzee.
------------------------Voor telefonische afspraak
0113-251720
www.donkersteegschoentechniek.nl

Even lachen
Een slimme Vlaming
Een Parijzenaar, een New Yorker en een West-Vlaming komen een geest tegen. De geest zegt: "ik kan je
een eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven bezorgen, maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen:
elk van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook gooien, maar als ik het
terugvind, dan sterf je". Zo gezegd, zo gedaan.
De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan. De geest zoekt en zoekt, en vindt heel snel de
tandenstoker die de Amerikaan erin gooide terug. De Amerikaan sterft!
Vervolgens gooit de Parijzenaar zijn voorwerp in de Middellandse Zee. De geest zoekt en zoekt en zoekt,
en vindt uiteindelijk de speldenknop terug. Ook de Fransman moet sterven.
Daarna is het de beurt aan de West-Vlaming. Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de Schelde, en gaat rustig
naar huis. De geest zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar kan maar niet terugvinden wat de
WestVlaming in de Schelde heeft gegooid. Ten einde raad gaat hij naar hem toe, en zegt: “Ik kan niet anders dan
jou het eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven geven. Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je
vragen wat het juist is wat je er hebt ingegooid?
"De West-Vlaming zwijgt even, glimlacht en zegt dan:" e bruustablette ! "

8

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

UIT DE LEDENKRING
Met eerbied gedenken wij:







Wij gedenken dhr. H. Hoekstra die op 8 febr.2020 overleed. Wij wensen de familie Hoekstra heel veel
sterkte, liefde en Gods zegen bij dit afscheid van hun geliefde.
Wij gedenken ook mw. M.C. Woltjer - de Laar die op 14 februari overleed. Wij wensen haar echtgenoot en
overige familie heel veel liefde, troost en moed om dit afscheid een plaats in hun leven te geven.
Wij gedenken eveneens oud KBO - lid dhr. G. Hagenaar, die in zijn actieve periode bergen werk voor KBO
Goes heeft verzet. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en sterkte om dit afscheid van
hun (groot)vader een plaats in hun leven te geven.
In het bijzonder zullen we ons herinneren de heer D. Korsuize. Hij overleed op 26 febr. 2020. De stille
kracht achter het vele werk dat zijn vrouw Riet voor KBO Goes heeft gedaan. We wensen haar en haar gezin
heel veel liefde en sterkte om dit afscheid van Dig een plaats in hun leven te geven.
In Kapelle overleed op 2 maart 2020 dhr. C.A. Götte, Wij wensen zijn nabestaanden heel veel kracht en
sterkte om het afscheid van vader en opa een plaats in hun leven te geven.
Op 17 maart 2020 overleed mw. C. Krekelberg-Remijn. Wij wensen haar kinderen en (achter)kleinkinderen
eveneens veel geloof en kracht dit afscheid van hun moeder een plaats in hun leven te geven.

*****************************************************************************************
Wij feliciteren: dhr. en mevr. Van Goethem - Arends met hun 60-jarig huwelijk op 26 februari jl.
Wij wensen hen nog veel mooie jaren toe samen met hun overige gezinsleden.
*****************************************************************************************
☺ Wij schreven in als nieuwe leden: mw. J. Wondergem, dhr. en mw. de Lange - Groen,
dhr. G.J. v.d. Klooster, dhr. en mw. Baarends - van Rutten.
Van harte welkom en we hopen u op onze bijeenkomsten te ontmoeten.
******************************************************************************************

ZORGELIJKHEDEN 14
1. Denkt u niet dat u na opname in een verpleeghuis daar onbezorgd kunt verblijven. Neen, er
bestaat een rare regel dat u daar per jaar maar een xxxx…aantal dagen mag verzuimen. U denkt
toch niet dat u uw demente ouder(s) ongestraft gezelligheid mag bieden door ze vaak bij u thuis
te logeren te vragen? Dat mag een bepaald aantal dagen, want als het er meer zijn vervalt de
vergoeding van ‘Vadertje Staat’ voor het onderdak. Alleen bleek dat niemand er eigenlijk nog
wijs uit kan. Onbezorgd ouder worden? Daar hebben we in NL wel regels voor!
2. En als u ook denkt dat u zomaar iedere behandeling voor een kwaal door de verzekering betaald wordt dan
komt u weer van een koude kermis thuis. Er zijn verzekeraars die beter weten wat goed voor u is dan de artsen aan
wier zorgen u dan bent overgeleverd. Als de verzekeraar vindt dat een therapie niet wetenschappelijk genoeg is
onderbouwd dan kunt u naar uw centen fluiten. Misschien dat een speciale brief van de artsen over dat speciale
geval de verzekeraars nog kun vermurwen.
3. Er gaat veel geld naar de zorg en vooral naar de praktische zorg. En daardoor te weinig naar het
wetenschappelijk onderzoek met het voornoemde tot gevolg. Misschien minder overbodige regels en meer muntjes
naar de wetenschap?
******************************************************************************************

KBO-PCOB heeft een speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei
vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn
van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat
ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
9
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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
: Vacant
Contact PCOB
: P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915.
Bedanken voor het lidmaatschap, kan alleen schriftelijk vóór 1 dec. 2020 bij Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen.
===============================================================================
Verjaardagkalender
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017.
Distributie
: Mevr. G. Naezer, Prinsenhof 19, tel. 06-33916273 en
KBO-PCOB Magazine
Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604

Ziekenbezoek.
Coördinatie

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

Leden

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

Activiteitencommissie:
Voorzitter
Leden

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

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