Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes
De Unie KBO en de landelijke PCOB zijn gefuseerd en werken nu onder de naam KBO-PCOB.
Dit is nu de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene
vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben op provinciaal of lokaal gebied, raadplege men
de sites van KBO Zeeland of KBO Goes of neemt men telefonisch contact.
KBO Zeeland is de bond waarvan in principe alle leden van de plaatselijke afdelingen lid zijn. KBO
Zeeland is juridisch erkend en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De afdelingen
hebben voor sommige zaken toestemming nodig van KBO Zeeland.
KBO Goes valt juridisch onder KBO Zeeland, maar bezit een zeer grote mate van zelfstandigheid. Zij
behartigt zelf de belangen van de leden op lokaal terrein op alle gebieden, die voor ouderen van
belang zijn.

Hoe behartigt de KBO de belangen van de leden ?
KBO-PCOB Magazine
Redactiedres: Europalaan 40, 3526 KS Utrecht. Tel. 030 - 3400600 of E-mail: magazine@kbo-pcob.nl
KBO-PCOB Magazine biedt een keur aan artikelen. Niet alleen ontspannende artikelen, maar er wordt ook
volop aan voorlichting gedaan over alle onderwerpen die voor de leden van belang zijn. Het blad bevat
algemene informatie over voorzieningen en wetten op gebied van wonen, zorg, welzijn, sociale zaken, die qua
uitwerking per gemeente anders kan zijn. De leden ontvangen dit blad 10x per jaar gratis. Niet leden kunnen
zich abonneren voor € 37,50 per jaar.

BIJ DE TIJD
Redactieadres: Troelstralaan 74, 4463 XZ Goes, tel. 0113-215708, E-mail: aug.kok@planet.nl
Dit is een uitgave van KBO Goes. Hierin wordt aandacht besteed aan de belangen van de ouderen op
lokaal gebied. In dit blad worden ook de activiteiten aangekondigd, treft men korte verslagen aan
van gehouden activiteiten en er wordt aandacht besteed aan de lokale regelingen en voorzieningen
op het gebied van wonen, werken, zorg en welzijn, sociale zaken, enz. Het blad verschijnt 6x per jaar
en ontvangt men gratis als men lid is van KBO Goes.

Websites, adressen en telefoonnummers
Landelijke orgaan KBO - PCOB
Website : www.kbo-pcob.nl E-mail : info@kbo-pcob.nl
Telefoon : 030 - 3400600
Bezoekadres : Europalaan 40, 3526 KS Utrecht.

KBO Zeeland
KBO Zeeland is de bond waarvan in principe alle leden van de plaatselijke afdelingen lid zijn.KBO
Zeeland is juridisch erkend en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deafdelingen
hebben voor sommige zaken toestemming nodig van KBO Zeeland.
Website : www.kbozeeland.nl E-mail: info@kbozeeland.nl
Secretaris : R.E.M.Nuytinck, Veerweg 34A, 4471 NC Wolphaartsdijk,
tel. 06-27451254, E-mail r.nuytinck@planet.nl

KBO Goes
KBO-Goes valt juridisch onder KBO Zeeland, maar bezit een zeer grote mate van zelfstandigheid. Zij
behartigt zelf de belangen van de leden op lokaal terrein op alle gebieden, die voor ouderen van
belang zijn.
Website : www.kbogoes.nl E-mail: rhopmans@zeelandnet.nl
Postadres : Weidezicht 18, 4462 VK Goes. Telefoon : 0113 - 211017

Telefoonservice
KBO Servicelijn: voor vragen over wonen, zorg en welzijn.
Alleen voor KBO-leden. Maandag t/m donderdag van 10.00 - 13.00 uur via tel. 0900 - 82121 83
KBO Juristentelefoon: voor juridische en financiële zaken. Alleen voor KBO-leden.
Alleen op donderdagen van 13.00 - 15.00 uur via tel. 0900 - 821 21 83
KBO Belastingservice : Alleen op Donderdagen van 10.00 13.00 op tel. 0900 - 0401437
KBO Pensioentelefoon : Alleen op woensdagen van 13.30 - 15.00 uur op tel. 0900 - 8212183

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen: Een project op initiatief van de ouderenbonden in Goes. De
coördinatie gebeurt door Stichting Maatschappelijke Werk Oosterschelderegio. Hier kan men terecht
met vragen om informatie, adviseren en helpen bij het invullen van formulieren en bezwaarschriften
voor gemeentelijke regelingen, toeslagen e.d. en hulp bij het invullen van belastingformulieren.
Te bereiken onder tel. 0113 - 277179, E-mail: ouderenwerk@smwo.nl en Website: www.smwo.nl

Stichting Maatschappelijke Werk Oosterschelderegio.
Maatschappelijk werk is een belangrijk instituut voor ouderen om te kunnen functioneren in de
maatschappij. De Stichting Maatschappelijke Werk Oosterschelderegio is een brede welzijnsinstelling, die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk en welzijn in de gemeenten
Goes, Borsele, Kapelle, Noord Beveland, Reimerswaal, Schouwen Duiveland en Tholen. Het
werkgebied voor Welzijn is de gemeente Goes.
De visie van SMWO is professioneel werken aan Maatschappelijk Welzijn met en voor inwoners van
de Oosterschelderegio in dialoog met individuele cliënten en groepen in de samenleving zoeken naar
en werken aan het beste antwoord op de vraag , in samenwerking bouwen aan een samenleving
waarin mensen tot hun recht komen.
Contactgegevens:
Bezoekadres: ’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, tel. 0113 - 277111, maandag tot en met vrijdag
van 8.30-17.00 uur. Postadres: Postbus 310, 4460 AS Goes.
E-mail: info@smwo.nl, Website: www.smwo.nl .

Zorg en Welzijn’ en ‘Werk en Inkomen’
De gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal hebben op het gebied van
zorg en welzijn en werk en inkomen hun krachten gebundeld in GR de Bevelanden
De afdeling WIZ staat voor Werk, Inkomen en Zorg. De afdeling WIZ werkt voor deze gemeenten. De
afdeling is gevestigd in het Stadskantoor in Goes.
Zij houdt zich bezig met zaken rondom werk, inkomen en zorg. U kunt bij hen bijvoorbeeld terecht
voor het aanvragen van een bijstandsuitkering, tegemoetkomingen voor mensen met een laag
inkomen en maatwerkvoorzieningen WMO.

Contact en openingstijden
Zo kunt u contact met hen opnemen:
Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17:00 en op vrijdag van 08.30-12.30 uur
op telefoon 0113 – 239100 of via E-mail info@grdebevelanden.nl
Het Postadres is : GR de Bevelanden,
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 2144
4460 MC Goes
Bezoekadres : GR de Bevelanden, afdeling WIZ, M.A. De Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes.
Let op: alleen op afspraak, neem vooraf contact op.

Zorgverzekeringen
Zilveren Kruis Achmea
De landelijke organisatie KBO-PCOB biedt haar leden in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea
een zeer complete en voordelige collectieve zorgverzekering aan. Deze is specifiek afgestemd op
senioren en exclusief voor KBO - leden. Collectief verzekeren betekent: samen korting bedingen voor
goede zorg. Verder is uw zorgverzekering een persoonlijke zaak. Met de aanvullende pakketten kunt
u uw polis zelf op maat maken.
Nadere informatie over de collectieve Zilveren Kruis Achmea - verzekering kunt u vinden op de
Website: www.kbozeeland.nl. Klik daar op ‘Ledenservice’ en daarna op ‘Zorgverzekeringen’.

CZ - verzekeringen
KBO Zeeland heeft voor haar leden gekozen voor een collectieve verzekering van CZ. De leden
profiteren daardoor van een gunstige premie en veel extra’s. Door goede afspraken die KBO Zeeland
heeft gemaakt, biedt CZ u:
• 5% korting op de hoofdverzekering.
• Second opinion van een internationale topspecialist.
• Speciale aanvullende verzekering voor 50 – plussers.
• Hulp bij klachten over zorgverlener.
Nadere informatie over de collectieve CZ - verzekering kunt u vinden op:de
Website: www.kbozeeland.nl Klik op ‘Ledenservice’ en daarna op ‘Zorgverzekeringen’.

KBO 15 Plus
De oudere consument wil serieus genomen worden en dat is wat men met 15 - PLUS wil bereiken.
De KBO - PCOB zet zich in voor behoud van de koopkracht van senioren.
Met 15 - PLUS , hèt voordeelconcept van de Unie KBO, krijgen alle KBO - leden flinke kortingen op
diverse producten en diensten.
Met 15 - PLUS wil men echter nog meer : centraal staat dat men de oudere consument zeer serieus
neemt, want dat gebeurt nog te weinig door het bedrijfsleven. Daarom zorgt 15 - PLUS voor
besparingen, maar helpt men ook kiezen en kopen. Men selecteert ook goede producten voor de
15 - PLUS huisselectie en voert men aantrekkelijke tijdelijke acties.
Wat heeft 15 - PLUS u te bieden?
• Een eigen loterij met aantrekkelijke prijzen, waarmee het werk van de KBO wordt
ondersteund.
• Voordelige aanbiedingen voor reizen naar de mooiste bestemmingen en ook weer exclusief
voor KBO - Leden.

Voordelig telefoneren. Zowel mobiel als met uw vaste telefoon. U bespaart gegarandeerd tot
€ 60,00 per jaar en u houdt uw bestaande telefoonnummer. Uw KPN - abonnement wordt
vervangen door het collectieve abonnement van 15 - PLUS.
• Profiteer van de fikse kortingen bij FBTO op Woonverzekeringen, Rechtsbijstandverzekering,
Autoverzekering, Caravanverzekering, Uitvaartverzekering en Reisverzekering.
• Slimme producten voor KBO - Leden geselecteerd door 15 - Plus en te vinden op de 15 - Plus
pagina’s in de KBO-PCOB Magazine en hun website en tegen aantrekkelijke prijzen. Een
complete informatie over 15 - PLUS is te vinden op de Website: www.kbozeeland.nl
Wanneer u met de rechter muisknop op “15 Plus” klikt en daarna op “koppeling openen” krijgt u een
complete informatie over deze service van de KBO aan haar leden. Wij wijzen u erop dat u, om
gebruik te kunnen maken van de voordelen van 15 - PLUS dienst u lid te zijn van KBO Goes.
•

Bondenberaad Groot Goes
Het Bondenberaad Groot Goes is een samenwerkingsvereniging Van KBO, ASG, PCOB, NBP en FNV
Senioren Midden Zeeland. Het Bondenberaad legt zich vooral toe op voorlichting over algemene
onderwerpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën, enz. Indien nodig voorziet zij de
Adviesraad van de gemeente Goes van onderwerpen om aan te kaarten bij het college van B & W, of
de gemeenteraad van Goes. Zo nodig wendt het Bondenberaad zich direct tot grote instanties als NS,
de Provincie of andere overheidsinstanties om de belangen van de ouderen in de gemeente te
behartigen.
Secretariaat: T.A.B. Snel, ,Claushof 17, 4461 SL Goes, tel. 0113 – 223039,
E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl
Het postadres is ;A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113 - 215708,
E-mail: aug.kok@planet.nl

KBO Goes
KBO-Goes valt juridisch onder KBO Zeeland, maar bezit een zeer grote mate vanzelfstandigheid. Zij
behartigt zelf de belangen van de leden op lokaal terrein op alle gebieden, die voor ouderen van
belang zijn.KBO Goes is actief in de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord Beveland en
Tholen.
Website : www.kbogoes.nl E-mail: rhopmans@zeelandnet.nl
Postadres : Weidezicht 18, 4462 VK Goes. Telefoon : 0113-211017

