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En dit is HONDERD
Oktober 1995. Ik was nog niet
zo lang voorzitter, in maart in
dat jaar werd ik gekozen. Er was
heel wat werk aan de winkel,
want ik kwam uit de sport en
daar had ik geleerd om een club
goed te organiseren. En dat
moest bij de KBO ook zo zijn en dus ging ik aan het
werk. Er was veel te doen. Het eerste wat er kwam
was een overzichtelijke ledenlijst met alle leden op
alfabetische volorde, adresgegevens en geboortedata
en telefoonnummers. En het werd meteen een
computerlijst dankzij de medewerking van Ine
Derksen, de dochter van de toenmalige penningmeester Piet van Otterdijk. KBO Goes was dus de
eerste afdeling met een ledenlijst uit de computer.
Ik had bij de sportvereniging Robur jarenlang een
clubblad verzorgd als informatiemiddel voor de
leden. Dat moest bij de KBO ook zo zijn en ook
omdat ik stukkies schrijven toen al leuk vond. Dus
verscheen al snel het eerste nummer van DE KBO GIDS. We schreven oktober 1995. Het blad was
getypt en de kop was met wrijfletters gemaakt. De
illustraties tekende ik of ik plakte een plaatje van
bijvoorbeeld een boeket bloemen er in. Na twee
nummers kwam de huidige naam BIJ DE TIJD in de
kop, het type- en plakwerk bleef totdat ook op mijn
bureau de moderne tijd intrad en ik verder ging op de

computer. Het nummer van juli / augustus 1999 was
het eerste nummer wat via dit medium was gemaakt.
Het knip- en plakwerk bleef nog even totdat ik ook te
weten kwam hoe ik plaatjes via de computer kon
inbrengen.
En toen in maart/april 2005 Johan van Moorten de
redactie kwam versterken was het plaatje compleet
en werd BIJ DE TIJD tot wat het nu is en we durven
te zeggen het is niet meer weg te denken is uit ons
verenigingsleven.
BIJ DE TIJD is opgezet als informatieblad voor de
leden. Opgezet als belangenbehartiger, voor- lichter,
informant, samenbinder, kortom als de NESTOR van
KBO Goes. En samen met de in december 2007 van
start gegane website www.kbogoes.nl is het een
belangrijke informatiebron voor de leden geworden.
De uitgifte van BIJ DE TIJD kost geld en een deel
daarvan wordt uit de kas betaald. Gelukkig hadden
we ook al snel bedrijven die in ons blad wilden
adverteren en van de huidige adverteerders zijn er
nog een aantal die al vanaf het derde nummer met
advertenties meedoen. Dank zij de steun van die
adverteerders kunnen we de drukkosten beheersbaar
houden en daarom aan hen onze speciale dank. En
eerlijk gezegd hopen we nog lang van uw
medewerking gebruik te kunnen maken. We kunnen
niet zonder uw steun.

BIJ DE TIJD ==================================================================
De artikelen in BIJ DE TIJD lijken vaak van één
man te komen, maar dat is niet het geval. De beide
redactieleden leveren tekst aan en ook vanuit de
activiteitencommissie krijgen we de nodige vulling.
Soms ook nog vanuit de leden. Verder halen we vaak
bijdragen uit De Wegwijzer van de Unie KBO en
andere nieuwsbladen en tijdschriften. We proberen
ook de vrolijke noot niet te vergeten met de rubriek
‘Even lachen’, proberen aan de sociale binding tussen
de leden te werken, u op de hoogte te houden van de
activiteiten die worden georganiseerd en daarvan ook
verslag te doen. Ik mag dus zeggen dat we onze naam
eer aan doen en bij de tijd blijven.
Ook in deze honderdste editie brengen we weer de
nodige leesstof. En we nemen ons voor om, zolang
we gezond blijven en goed bij de pinken ervoor
zullen zorgen dat BIJ DE TIJD echt bij de tijd blijft.
We hopen echter ook dat we vanuit de ledenkring
ook de nodige voeding krijgen, zodat het
voortbestaan van ons en uw lijfblad gewaarborgd
blijft. Wij wensen u veel leesplezier.
Johan van Moorten en Guust de Kok.
********

Bestuursvergadering 12 maart 2012
1. Besloten werd de subsidieaanvraag voor een middag voor
alleenstaanden stop te zetten.
2. De “Dag van de Oudere” op
18 oktober vervalt. De kosten
daarvan komen t.l.v. van de jubileumviering.
3. De Sintmiddag van 29 november wordt voorafgegaan door de Najaarsledenvergadering.
5. Voor de organisatie van activiteiten met grotere
aantallen deelnemers wordt omgekeken naar een
andere accommodatie dan “Circus Hogerop”. Bij
enkele lokaliteiten wordt prijs opgevraagd.
6. De huurprijs van de Magdalenazaal is nu bekend.
We zullen daar kleinere bijeenkomsten houden en
zelf voor de consumpties zorgen. Dat scheelt
aanzienlijk in de kosten.
7. De deelnamekosten aan “Wat een Kunst” worden
bepaald op € 20,00 p.p. Er zijn al 17 aanmeldingen.
8. Voor de jubileumviering op 1 november is een
ontwerpagenda gemaakt. Receptie met opening door
de voorzitter, 1e optreden Engel Reijnhoudt, pauze, 2e
optreden Engel Reijnhoudt, sluiting. Gedacht wordt
aan koffie/thee en 2 consumptiebonnen per bezoeker.
Er volgt nader overleg met exploitant van De Spinne
over het verloop en aankleding van de zaal.
Genodigden van buiten KBO Goes wordt beperkt tot
2 personen per vereniging of- instantie. Opgave
vooraf. Financiering uit besparing op andere
activiteiten, giften en deel van financiële actie in
2011.
9. In het bestuur houden de zittende bestuursleden
hun huidige taak. De heer M.C. Baarends krijgt de
post vice voorzitter, begeleiding vrijwilligers en

bege-leiding grote acties. Er wordt nog gezocht naar
een persoon, die de belangenbehartiging op zich
neemt.
10. Besloten wordt een bijeenkomst te houden in het
kader van “Vragen rond het levenseinde” een project
van KBO en PCOB.
********

Ledenvergadering 15 maart 2012
A. In zijn openingswoord legde
de voorzitter uit waarom er geen
viering aan de vergadering
vooraf-ging. Hij herdacht de
overleden
leden
en
de
slachtoffers van de busramp in Zwitserland. Daarna
ging hij kort in op de vele wijzigingen in allerlei
voorzieningen en de daarmee stijgende kosten en riep
de aanwezigen op om actief leden te werven om de
KBO sterker te maken.
B. Het verslag van de vergadering van 14 oktober
2011 werd goedgekeurd.
C. De jaarverslagen 2011van het bestuur, activiteiten
en bezoekgroep werden goedgekeurd.
D. Na enkele vragen werd het financieel overzicht
2011 goedgekeurd.
E. De kascontrolecommissie deelde mee dat de
boeken keurig waren bijgehouden, met lof voor dhr.
van Zunderen.
F. Als opvolger van dhr. Pieters werd dhr. A. Vermin
in de kascontrolecommissie gekozen. De voorzitter
dankte dhr. Pieters voor zijn werk in de voorbije 3
jaar. De heer J. van Eijkeren werd herkozen.
G. Mevr. M. Hopmans en dhr. P. v. Zunderen werden
herkozen in het bestuur. De voorzitter dankte hen
voor het werk in de voorbije 3 jaar. Dhr. M.C.
Baarends werd gekozen in de nog openstaande
vacature. In de vacature J. de Jonge was nog geen
kandidaat gevonden.
H. De rondvraag leverde geen spectaculaire vragen
op.
I. In zijn slotwoord dankte de voorzitter de
aanwezige leden en sloot de redelijk goed bezochte
vergadering.
********

Scootmobielcursus in Goes
Voorkom ongevallen en neem deel aan
de cursus Scootmobiel rijden. Deze
cursus helpt gebruikers van een
scootmobiel/elektrische rolstoel om
veilig aan het verkeer deel te nemen.
Verkeersregels worden opgefrist en allerlei
praktische situaties worden getraind. De eerste
bijeenkomst vindt plaats in zorgcentrum Randhof op
woensdag 16 mei om 14.00 uur. De andere data zijn
23 en 30 mei. Het cursusgeld bedraagt € 10 voor drie
lessen.
Inlichtingen en aanmelding: SMWO tel. 277111
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Bezoekgroep
Kent u een lid dat in het ziekenhuis
moet worden opgenomen of langdurig
thuis of elders ziek is?
Geef het door aan mevr. S. de Kok, tel. 215708 en
het betreffende lid krijgt bezoek.
- Als nieuw lid is tot de bezoekgroep toegetreden
de heer D. Kempers. Langs deze weg onze dank
voor zijn medewerking.

dat jongens en meisjes in één tehuis verblijven. Al
met al een interessante lezing en dankzij een snelle
inzameling gingen de presentatoren ook nog eens
met € 130,00 naar huis. Goed besteed geld. Wilt u
ook wat storten.
Hun bankrekeningnummer is 1117.99.112 t.n.v.
Stichting Netherlands Sri Lanka te Goes.
Namens de stichting dank aan de gulle gevers.
Guust de Kok
********

Uit ‘de oude doos’

Reis door Indonesië

Het verslag met uitleg over de feestvergadering in
1966 heeft een heel leuke reactie opgeroepen. De
heer Bookelaar reageerde o.a. op zijn tante Cato en
had ook nog andere zaken over het verleden van
Goes. Wellicht dat we daar in één van de volgende
nummers op terug kunnen komen.

Donderdag 29 maart gingen
ongeveer 20 leden aan de
hand van de heer Flikweert
mee op Veteranenreis door
Indonesië.
De heer Flikweert heeft zijn
dienstplicht vervuld in, wat toen nog “NederlandsIndië” heette. Hij is met een Veteranenreis mee
terug geweest en heeft daar o.a. diverse
begraafplaatsen van gesneuvelde militairen en in de
oorlog omgekomen Nederlanders bezocht.
Van deze reis is door hem een dia-verslag gemaakt.
Aan de hand van de vertoonde dia’s met de
geluidsband kregen wij een indruk van de
schoonheid van de “Gordel van Smaragd”. Ook
waren er beelden van de diverse begraafplaatsen.
We kregen zo een indruk van een stukje
vaderlandse geschiedenis.
Al met al een interessante middag. Jammer van de
lage opkomst.

********

Boekenmarkt
Deze wordt zoals bekend gehouden
op zaterdag 8 september op het
pleintje van het Museum.
We krijgen ook een vermelding in het
programma van Open Monumentendag. We hebben
al heel wat boeken mogen ophalen, maar we
kunnen er nog meer gebruiken. Hebt u nog in
goede staat zijnde boeken. Neem dan contact op
met dhr. M. Baarends, tel. 222025 voor het maken
van een afspraak wanneer hij de boeken kan komen
afhalen. Wilt u ze a.u.b. in stevige dozen
verpakken? Alvast bedankt voor de medewerking.

Namens de activiteitencommissie,
Jo Rombaut

Stichting Netherlands Sri Lanka

Voorjaarsreis naar Hasselt op 10 mei 2012

De stichting steunt
na de
tsunami
van
2004
twee
kindertehuizen. Op 22 februari
vertelden enkele bestuursleden
e.e.a. over deze stichting.
Wegens een technisch probleem
gaf dokter Keizer alvast t uitleg over het project en
wat de stichting ondersteunt. De nodige informatie
hierover is te vinden op:

Op de eerder geplaatste aankondigingen is
zodanig gereageerd dat de bus al vol zit.
Het is alleen nog mogelijk om U op te geven
voor de reservelijst.
Als er plaatsen vrij komen krijgt U een bericht
en kan er alsnog betaald worden.

www.stichtingnetherlandssrilanka.nl.
U kunt ook een folder aanvragen bij de secretaris,
tel. 232280. Nadat het probleem was opgelost
werden de dia’s vertoond over Sri Lanka, de
stichting en de bouw van het kindertehuis. Het was
heel interessant om deze beelden te zien en ook hoe
goed het geld besteed wordt. Zo betalen de
bestuursleden de inspectiereizen uit eigen zak. Er
blijft dus geen geld aan de spreekwoordelijke
strijkstok hangen. Merkwaardig is het dat er in Sri
Lanka een wet geldt, die het verbiedt,

De kosten voor deze reis zijn:
voor leden € 65,-- en voor niet leden € 70,-Diegenen die zich hebben aangemeld
gelieven de kosten te storten op
rek. 11.34.51.547 t.n.v. KBO - afd. Goes.
Namens de activiteitencommissie,
Jo Rombaut.
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Vragen rond het levenseinde

Afnemend gehoor

De vraag ‘wel of geen euthanasie’ als je denkt dat je
leven voltooid is, woedt weer volop. Er zijn voor- en
tegenstanders met voor beide legitieme argumenten.
Veel mensen worstelen met deze vraag en daarom
hebben KBO en PCOB daarvoor een project in het
leven geroepen om de leden voor te lichten over alle
aspecten die met deze materie te maken hebben.
Op 23 februari hield de PCOB een dergelijke
bijeenkomst voor haar leden en nodigde daarbij ook
onze leden uit. Helaas waren er slechts 5 KBO-ers,
want het werd een heel interessante middag. Eerst
waren er inleidingen door een geestelijk verzorger en
een arts als voorbereiding op een discussie in groepen
na de pauze over dit onderwerp. Daaruit kwamen
diverse meningen naar voren over wat ‘leven’ en
‘voltooid leven’ voor iemand betekent of je de dood
eventueel dichterbij mag halen en of het geloof
daarbij een rol speelt. Het leverde een boeiende
discussie op met heel veel gezichtspunten. Zoveel
zelfs dat er aan het eind van de middag geen
eensluidende
conclusie te trekken viel. Een
vruchtbare middag, die ook binnen KBO Goes zal
worden georganiseerd op 16 januari 2013.

De voorlichtingsmiddag van het
Bondenberaad over dit onderwerp
werd redelijk goed bezocht. We
zagen ook weer heel wat leden van de KBO. Maar
liefst 3 medewerkers van de NVVS legden allerlei
zaken rondom het afnemende gehoor uit en werden
daarbij ondersteund door een 4e medewerker. Al met
al weer een geslaagde middag.

Basisvergoeding hoortoestellen
Bij aanschaf van een hoortoestel krijgt u een
vergoeding uit de basisverzekering. Voor 2012 geldt
de volgende vergoeding (excl. de oorstukjes).
Eerste aanschaf hoortoestel: Maximaal € 509,50.
Vervanging toestel jonger dan 6 jaar: Max. € 509,50.
Idem hoortoestel van 6 à 7 jaar: Max. € 600,50.
Idem hoortoestel ouder dan 7 jaar: Max. € 691,00.
Aanschaf brilmontuur t.b.v. toestel € 66,00.
Het verschil tussen deze basisvergoeding en de
aankoopsom moet u zelf betalen. Als u een
aanvullende verzekering hebt hebt u eventueel recht
op een aanvullende vergoeding of een bijdrage van
het UWV of de Wmo.

Guust de Kok
********

********

De Boekenwurm is op weg

Ouderen niets meer waard

Op 6 maart verzamelden zich 8 KBOlezeressen voor de start van Leeskring
De Boekenwurm. Een nieuwe
activiteit binnen onze afdeling. Het
eerste boek dat werd besproken was: ‘Het zwijgen
van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer.
Onder leiding van mevr. Timmerman gaf iedere
deelneemster haar indrukken weer van het boek en
wat ze ervan vond. Tijdens deze bijeenkomst werd
ook het boek voor de volgende bijeenkomst uitgereikt. Bovendien werden er nieuwe boeken voor
de ronden daarna uitgezocht en afgesproken waar de
volgende bijeenkomst zal worden gehouden.
Natuurlijk hopen we dat de kring zal worden
uitgebreid, maar eerst zal deze zich nog wat meer
moeten inbedden binnen onze activiteiten. Ook de
organisatie zal dan moeten worden aangepast. Na de
zomervakantie kan er dan wellicht met een tweede
groep worden gestart.

Na de ledenvergadering vergastte dhr. Kempers
ons op het volgende gedicht:

********

Lentespreuk
De zwaluwen vliegen hoog,
de zwaluwen vliegen laag
wat het weer zal worden
is voor iedereen de vraag!

Hoezo ouderen niets meer waard?
We zijn een fortuin waard.
We hebben zilver in onze haren,
Goud in onze tanden,
Gas in onze darmen,
Stenen in onze nieren,
Lood in onze
schoenen,
Kalk aan onze nagels,
Staal in onze heupen,
Plastic in onze knieën.
Vol met dure medicijnen,
Lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen.
Daarom ga ik fier door het leven,
Neem kritiek op als een spons, want door al die
rijkdom,
Drijft de economie nog steeds op ons !!!
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UIT DE LEDENKRING
 Met eerbied gedenken wij dhr. L. Goense. Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte om dit
verlies een plaats te geven in hun leven te geven. Ook gedenken we dhr. L. Vanhommerig. Ook zijn
(klein)kinderen wensen we alle sterkte met dit verlies.
 We gedenken ook dhr. P. Breedveld, die op 1 april overleed. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie heel
veel kracht toe om dit verlies te dragen.
☺ Wij schreven als nieuw lid in mevr. P.C. Bevelander; mevr. M. Weststrate; mevr. E.A.M. Rooijackers en
dhr. en mevr. Götte - van de Graaf. Hartelijk welkom en wij hopen dat u zich snel opgenomen zult voelen
bij KBO Goes en op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

**********************************************************************************
In Herinnering

Herhaalde oproep ! ! ! ! !

Op 1 april overleed dhr. P. Breedveld.
Hij was bestuurslid van 1991 tot en
met 1997 en heeft in deze jaren veel
voor onze afdeling gedaan.
Hij deed zijn werk altijd met een positieve inzet en
grote toewijding. Na zijn actieve bestuurstijd is hij
onze afdeling trouw gebleven en bleef hij
werkzaam binnen onze kerkgemeenschap als
koorzanger.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods
nabijheid om dit afscheid na 63 jaar van haar
dierbare man een plaats in haar leven te geven.
Piet bedankt voor je werk voor de KBO en Rust in
vrede.

Regelmatig doen we een
oproep aan de leden met email om hun e-mailadres aan
ons door te geven. Via deze
snelle weg willen wij in de
toekomst onze leden sneller informatie verstrekken
die voor hen van belang kan zijn. We moeten dan
wel een flink aantal e-mailadressen hebben. Helaas
kregen we slechts enkele reacties.
Daarom nogmaals het verzoek uw e-mailadres aan
de voorzitter (aug.kok@planet.nl) door te geven.
Indien u dit reeds hebt gedaan of uw adres al uit
andere hoofde bij hem bekend is, dan hoeft u dit
natuurlijk niet meer te doen.

Groet, Guust
********

’t Gilde de Bevelanden
Zoekt stadsgidsen
- Vindt u Goes ook zo’n mooi stadje?
- En laat u anderen graag meegenieten?
- Heeft u kennis over de geschiedenis van de stad en
de omliggende gemeenten
(dorpen, natuurgebieden enz.)?
- Kunt u omgaan met het spreken voor groepen
(eventueel in een vreemde taal) en zoekt u een
goede invulling van uw vrije tijd ?
Dan bent u van harte welkom om de groep
stadsgidsen te versterken.
Bijscholing van uw kennis wordt via ’t Gilde de
Bevelanden verzorgd.
Alle stadswandelingen worden vooraf vastgelegd,
zodat ook uw vrije tijd gewaarborgd blijft.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht op
onze website www.gildedebevelanden.nl.
of telefoon 06-139 46 339.

********

Adreswijzigingen doorgeven ! ! !
Elke keer weer worden we geconfronteerd met adreswijzigingen, die
niet naar de KBO zijn doorgegeven.
U zult zeker prijs stellen op een
regelmatige ontvangst van de Nestor,
Bij de Tijd, en alle andere mededelingen van de
afdeling. Dat kan alleen als we over het juiste adres
beschikken.
Dankzij de oplettendheid van onze medewerk(st)ers
slagen we er steeds weer in om alles op het juiste
adres te bezorgen, maar het is soms wel moeilijk.
Degenen die wel een wijziging instuurde onze
hartelijke dank.
********

Wijze spreuken:

Slechts weinigen denken,
maar toch houdt iedereen er meningen op
na.
Haast je als je tijd hebt,
dan heb je tijd als je haast hebt.
********
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Managers
Wij kregen onlangs per
e-mail de nieuwsbrief van
een Zeeuwse hulporganisatie voor mensen met een
beperking toegezonden.
Voor het archief van de organisatie waarvoor deze
bedoeld is, drukte ik de brief af en lees ook de
inhoud. In de brief werd de nieuwe samenstelling van
de organisatie weergegeven.
Deze ploeg bestaat uit één directeur / bestuurder, één
regiomanager Walcheren, één regiomanager Oosterschelde en één regiomanager Zeeuws Vlaanderen.
Bovendien was er ook nog een manager Innovatie en
Projecten benoemd. Daarnaast zijn er nog allerlei
mensen in dienst voor het ontwikkelen van beleid,
het verrichten van het ‘veldwerk’ en het voeren van
de administratie.
Gezien de aard van dit artikel doet de naam van de
instelling er niet toe. Het gaat hier om de
samenstelling van de bestuurdersploeg voor een vrij
kleine organisatie en waarbij we ons afvragen of daar
nu echt vijf stafleden nodig zijn met het daarbij
horende salaris. Voeg daarbij dan nog de
huisvestingskosten van vier kantoren, reiskosten van
de medewerkers en de organisatiekosten. Dan mogen
we aannemen dat hiermee een fiks bedrag van
ettelijke miljoenen euro’s is gemoeid.
Natuurlijk is er leiding nodig om de medewerkers aan
te sturen, maar zijn daarvoor echt vijf managers
nodig? Er wordt al zo geklaagd dat er in de zorg
zoveel managers en tussenpersonen rondlopen. Hebt
u tijdens het vele wachten in een willekeurig
ziekenhuis goed rondgekeken? Viel het u dan ook op
dat er zo ontzettend veel mensen met een papier of
dossier van het ene naar het andere vertrek lopen en
weer terug? En hebt u zich dan ook wel eens
afgevraagd of dat het allemaal niet wat anders kan,
een beetje efficiënter! Als je dat gewriemel eens
enkele uren aankijkt dan wordt je het op den duur
draaierig voor je ogen van al dat heen en weer
gesjouw.
Er wordt geklaagd dat de zorg zo duur is en dat dit
steeds erger wordt. En dan komt daar de vergrijzing
als één van de boosdoeners naar voren. Maar is dat
wel zo? Is het niet meer het vele personeel dat er
rondloopt en waarvan we ons afvragen wat hun
functie en hun nut is? Is het niet meer het eigen
eilandje afbakenen en houden wat je hebt, zodat je
aan het werk kunt blijven.
En denkt u nu niet dat dit alleen in de zorg zo is. Bij
heel veel overheids- en hulpverleningsinstanties
wordt er op deze manier gewerkt. Beetje veel werk
voor de chef - sorry manager? Dan maar een assistent
manager erbij, die de grote manager helpt en die ook
nog wat werk van anderen krijgt toegeschoven om de
benoeming te rechtvaardigen.

En dan hebben we het nog niet over de
beleidsmedewerkers en het secretarieel en ander
ondersteunend personeel. We gunnen iedereen een
goed boterham, maar mag het allemaal een onsje
minder?
En nu we in een financieel moeilijke tijd leven wordt
bij veel instanties het apparaat afgeslankt, zoals het
ontslaan van personeel zo mooi verbloemd wordt
genoemd. Er moet personeel uit, maar of dat ook
werkelijk in grote getale zal plaatsvinden? Daar
hebben we hevige twijfels over, want afslanken kost
ook geld aan WW-uitkeringen, wachtgeld, gouden
handdrukken, tegemoetkoming in het pensioen en
nog meer van dergelijke regelingen. De apparaten
zullen wel wat afslanken door natuurlijk verloop en
het feit dat mensen ander werk vinden. Die plaatsen
worden dan niet meteen opgevuld. Totdat een
manager tot de ontdekking komt dat er in zijn of haar
afdeling toch wel een mannetje of vrouwtje moet
bijkomen. En dan zijn er niet zo heel veel Raden van
bestuur - vroeger gewoon directie genoemd - die
sterke knieën hebben of hun poot stijf houden. En dus
komt er weer een mannetje of vrouwtje bij en begint
de olievlek zich weer uit te breiden.
Managers? Mag het alstublieft een pond minder?
Guust de Kok
********
Even lachen
In de kroeg
In een klein kroegje zit een
zakkenroller. Hij haalt een
modeblad tevoorschijn en bekijkt
de foto's aandachtig. 'Wat krijgen
we nou?" vraagt een collega-zakkenroller. 'Volg jij
de mode?" 'Ja," zegt de zakkenroller, "ik moet toch
weten waar volgend seizoen de zakken zitten!"
-------Oren
Er moeten 3 soldaten naar de generaal,
vraagt de generaal aan de eerste:
"zie je iets aan mij"?
Zegt de eerste soldaat: "je hebt geen
oren", waarop de generaal kwaad zegt:
"naar buiten en 3 dagen bak".
Komt de tweede binnen en de generaal
vraagt hetzelfde. Zegt de tweede ook:
"je hebt geen oren" waarop de generaal kwaad zegt:
"naar buiten en ook 3 dagen bak".
Komt de derde binnen de generaal vraagt opnieuw:"
zie je iets aan mij".
Zegt de derde soldaat: "je draagt contactlenzen".
Zegt de generaal: " hoe weet je dat"?
Antwoord de derde soldaat: "als je oren had dan
droeg je een bril".
********
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========================================================================== BIJ DE TIJD

Informatie over KBO Goes
Postadres
Rekeningnr. Rabobank

: Weidezicht 18, 4462 VK Goes, rhopmans@zeelandnet.nl
: 11.34.51.547 t.n.v. KBO afd. Goes, Vivaldipad 14, 4462 JA Goes

Bestuur:
Voorzitter
: A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel. 215708, aug.kok@planet.nl
Secretaris
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017, rhopmans@zeelandnet.nl
Penningmeester
: P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, tel. 212104, zunderenpj@zeelandnet.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,
jorombaut@zeelandnet.nl
Ledenadministratie,
: A.N.M. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge, tel. 221848,
2e Penningmeester,
ahuige@zeelandnet.nl
werving en activiteiten
Belangenbehartiging
: Vacature
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 15 december 2012 bij dhr A. Huige. (Zie boven).
===============================================================================
Verjaardagkalender
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017.
Distributie Nestor
: Mevr. M. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel. 228587 i.s.m.
A. van Zunderen, van Goghstraat 127

Ziekenbezoek
Coördinatie
Leden

: Mevr. S.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel. 215708
Mevr. E.H.C.van Duiven, tel. 214069; Mevr. T.A. Kreeft, tel. 221484;
Mevr. M. Rentmeester, tel. 403708; Mevr. M. Rombaut, tel. 227589;
Dhr. D. Kempers, tel. 251642.

Activiteitencommissie:
Voorzitter
: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55, 4472 BB, ’s-H.H.kinderen, tel. 227589.
Leden
: Mevr. V.E.M. Burgs - Aertssen; A.N.M. Huige; J.P. van Moorten.
Vraagbaak Ouderen voor
Ouderen
: ’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, tel. 277179
Wmo-loket gemeente Goes : Tel. 249750 of 249751
===============================================================================
Rijbewijskeuringen
: Dokter H. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-Heerenhoek, tel. 0113-354216
Alleen voor KBO-leden. Kosten € 25,00.
Bellen voor afspraak iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur ruim voor het verlopen van het rijbewijs en keuring.
Contante betaling. Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje
ochtendurine + uw KBO-ledenpas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam, tel. 010-2722763
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leeskring De Boekenwurm : Mevr. S.J. de |Kok, tel. 215708; Mevr. T.D. de Kok, tel. 227818;
Mevr. C. Timmerman, tel. 216371.
‘Wat een kunst’
: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenservice Unie KBO
: iedere werkdag van 9.30-12.30 uur tel. 0900 8212183 (10ct. per minuut)
voor info en advies over zorg, welzijn, gezondheid en wonen.
Juristentelefoon

: donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur, tel. 0900 8212183 (10 ct. per minuut)

voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied.
===============================================================================
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.

