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Storm op komst
Deze woorden van minister
de Jager gebruikte ik in Bij
de Tijd 97 naar aanleiding
van de slechte vooruitzichten op economisch en financieel gebied. Deze woorden
komen nu uit, want in het
Lente-akkoord zijn de aangekondigde maatregelen bar en boos. Van lente is
weinig te merken, het lijkt meer op winter. De staat,
wij dus, komt geld tekort en moet daarom
bezuinigen. Daar zijn heel wat mogelijkheden voor,
bijvoorbeeld van alles een kilo minder kopen ofwel
bezuinigen. Er wordt wel wat bezuinigd, maar dat is
een kleinigheid vergeleken met de lastenverzwaringen. De BTW gaat omhoog, er komen extra
heffingen op bepaalde soorten energie, de accijns op
rookwaren en alcohol gaan ook weer naar boven, de
eigen bijdrage in de zorg schiet naar boven en we
moeten ook nog ‘liggeld’ gaan betalen in het
ziekenhuis. En ja, we gaan verder met het uitkleden
van de landsverdediging, een flink aantal sociale
voorzieningen worden minder toegankelijk, de
salarissen van grote groepen overheidsdienaren
worden bevroren, mensen kunnen makkelijker
ontslagen worden, enz.. Maar een heleboel aangekondigde bezuinigingen worden teruggedraaid,
zoals de btw. op theatervoorstellingen, het rugzakje
in het onderwijs, bepaalde voorzieningen op sociaal

gebied worden gehandhaafd of er wordt minder op
bezuinigd. Hoe we dat weer gaan betalen wordt er
niet bij gezegd.
Na de vakantie krijgen we verkiezingskoorts.
Politieke partijen gaan zeggen dat we toch vooral op
hen moeten stemmen, omdat zij weten wat goed voor
ons is. Het is dat de goudprijs zo hoog is, anders
zouden we de gouden bergen al zien blinken.
Sommige partijen vinden dat we nog meer
‘marktwerking’ nodig hebben. Weer andere partijen
willen niet te veel veranderen en alles maar zo’n
beetje bij het oude houden en voor Sinterklaas blijven
spelen. Dan zijn er nog die meer vergroening willen,
wat de kosten ook weer opdrijft. En er zijn partijen
die verwachten dat wij, de burger, zelf de handen
meer uit de mouwen steken en dat het besef van
waarden en normen weer aangewakkerd moet
worden.
Laten we eerlijk zijn, we kunnen best meer zelf doen.
We zijn zo gewend dat alles via een regeling voor
ons betaald wordt terwijl we dat, uitzonderingen
daargelaten, zelf kunnen. Waarom betalen we de
elektrische fiets zelf, maar moet de rollator vergoed
worden? En moeten we voor ieder uitstapje steeds de
taxi voor laten komen?
Vervolg op blz. 2.
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Sommige maatregelen dreigen dan weer naar de
andere kant door te slaan. Neem de eigen bijdrage in
de zorg, liggeld in een ziekenhuis, minder vergoeding
voor fysiotherapie, hogere btw, enz. Dat zijn zaken
die de portemonnee van heel veel ouderen echt raken.
De Unie KBO heeft daarover een manifest
geschreven. Het staat in zijn geheel te lezen op onze
website www.kbogoes.nl onder het menu
‘belangenbehartiging’ met de titel “Manifest Unie
KBO 2e Kamerverkiezing”. Lees het aandachtig door
en kom tot de conclusie dat de KBO er is voor
IEDERE oudere. Werf daarom nieuwe leden, zodat
het GRIJZE FRONT steeds sterker wordt.
Wij wensen u veel leesplezier.
Guust de Kok, voorzitter

Wat doet de ‘Vraagbaak”? Een ouderenadviseur
informeert u op het gebied van zorg, welzijn, wonen,
vervoer en financiën. U krijgt advies hoe een bepaald
probleem aan te pakken en van welke regelingen en
voorzieningen u gebruikt kunt maken. Hij of zij kan u
ook helpen bij het invullen van aanvraagformulieren
en het opstellen van brieven of bezwaarschriften. De
ouderenadviseur helpt u wel, maar u blijft wel ZELF
verantwoordelijk voor de aanvraag of invulling. De
service is gratis. Voor kwesties op het gebied van de
eigen woning, aandelen of erfenissen is de
‘Vraagbaak’ niet ingericht. Daarvoor moet u bij een
beroepsinstantie terecht. Het telefoonnummer van de
‘Vraagbaak Ouderen voor Ouderen” is 0113 277 111
of ouderenwerk@smwo.nl
********

********

De honderdste Bij de Tijd
Bestuursvergadering 7 mei 2012
A. De reis voor 10 mei was al
volgeboekt voordat deze
uitvoerig aan de leden kon
worden meegedeeld.
B. Voor wat grotere bijeenkomsten is de zaalhuur van de
Oosterkerk nogal prijzig. Voor de bijeenkomst van
16 januari a.s. wordt elders nadere informatie
gevraagd.
C. Leeskring De Boekenwurm loopt goed. De cursus
‘Wat een Kunst’ start in mei en heeft voldoende
deelname.
D. Vanwege de afwezigheid van dhr. Baarends wordt
de organisatie van de boekenmarkt op 8 september
aangehouden.
E. Voor het jubileumfeest zijn de voorgestelde
begroting en programma akkoord.
F. Voor hulp bij het invullen van belastingformulieren dient te worden verwezen naar de
‘Vraagbaak Ouderen voor Ouderen’. Hierbij zijn ook
KBO leden betrokken.
********

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen
Vaak krijgen we de vraag naar
hulp, bij het invullen van
belastingformulieren, aanvragen
voor kwijtschelding van de
gemeentelijke belastingen, uitkeringen, aanvragen van pensioenen, enz.. Als afdeling
kunnen we dat niet allemaal zelf behappen. Daarom
is 10 jaar geleden op initiatief van de gezamenlijke
ouderenbonden de ‘Vraagbaak Ouderen voor
ouderen’ in het leven geroepen. Vanaf het begin werd
de administratieve ondersteuning verleend door
SMWO Ouderenzorg.

De vorige editie was de honderdste.
Het was een fraaie en we hebben er
ook instemmende reacties op
gekregen. Menig loftrompet schalde
ons tegemoet. Hartelijk dank voor al
die lovende woorden.
De versiering kostte extra geld en dus ziet u weer de
vertrouwde zwart witte opmaak. Niet dat we zwartwit denken, maar we zetten wel de tering naar de
nering.
En u? Gaat u met ons mee? Helpt u ons door
artikelen toe te zenden, een leuke illustratie
misschien of een andere bijdrage. U bent van harte
welkom. Hoe meer zielen des temeer vreugd en het
vergroot ook de veelzijdigheid van ons blad. Laat het
ook van u zijn en niet alleen van het bestuur of de
redactie.
En wilt u zelf iets schrijven? Ook prima, desnoods
schaven we het in overleg met u wat bij, maar liever
niet. We wachten vol spanning op uw bijdrage.
********

Budgetbeheer
Door het Bondenberaad Groot
Goes werd hierover een bijeenkomst georganiseerd. Helaas
was de belangstelling niet erg
groot. Dhr. Jan Hornman van de
gemeente Goes gaf aan de hand van een schermpresentatie een overzicht van de mogelijkheden die
de gemeente biedt om tot een verantwoord beheer
van het huishoudbudget te komen. Ook gaf hij tips
om bijv. bij het afsluiten van verzekeringen en het
doen van boodschappen, enz. geld te besparen en hoe
men orde op zaken kan stellen in de eigen
administratie. Een overzicht van deze presentatie
zullen we proberen te plaatsen op onze website
www.kbogoes.nl onder het menu Sociale Zaken.
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Een bezoekje is altijd welkom
Veel mensen, die alleen zijn
of langdurig ziek, vinden het
prettig om eens bezoek te
ontvangen. KBO Goes heeft
een bezoekgroep, maar we
kunnen niet zeggen dat de vraag naar of tips voor een
bezoekje de leden van deze groep om de oren
vliegen. Hebt u behoefte aan een praatje of bezoek of
weet u iemand die dat best wel op prijs stelt? Geef
het dan door aan mevrouw S.J. de Kok, tel. 215708,
aug.kok@planet.nl en zij zorgt ervoor dat er bezoek
geregeld wordt.
********

Moet u lang wachten?
Hebt u een kwaal waarvoor u
naar een specialist moet en u
moet dan lang wachten, bijv.
omdat het secretariaat van de
betreffende afdeling weigert op
korte termijn met u een afspraak
te regelen? De oplossing is doodeenvoudig. Bel uw
huisarts, die u meestal heeft gezegd dat u naar die
specialist moet, en vraag of die op korte termijn een
afspraak wil regelen. Meestal is het dan zo gepiept.
Het is maar een tip en successen in het verleden zijn
geen garantie voor de toekomst.

voegen. De rest van de club was daar terecht
gekomen via een rit over de snelweg en door de
villarijke omgeving van Brasschaet.
Na een prima diner gingen we uit volle borst zingend
huiswaarts, waardoor we op tijd in een hevige
regenbui konden uitstappen. Het was het natte einde
van een mooie dag in Hasselt. De inzameling t.b.v.
Huize Den Berg bracht een bedrag op van € 67,00.
********

KBO-Goes ontdekt de Sequoiahof
Donderdag 14 juni zijn we
met een aantal leden op
bezoek geweest bij de
Sequioahof te Vlake. Na
enkele teleurstellingen waren de weergoden ons deze
keer welgezind. Het weer werkte mee en dus kon er
gefietst worden. Albert zorgde voor een leuke route
naar Vlake. Jo reed met enkele niet fietsers achteraan.
Bij aankomst was er voor koffie met een appelflap
gezorgd. De heer de Koeyer hield een leuk inleidend
praatje over het ontstaan van de Sequoiahof en de
manier waarop hij de diverse attributen letterlijk bij
elkaar heeft gescharreld. Hierna kon iedereen aan de
hand van de uitgedeelde beschrijvingen de hof
bekijken. De prachtige bomen, struiken en
bouwwerken zijn werkelijk indrukwekkend en zeker
aanbevelenswaardig. Ook de terugtocht verliep
zonder mankementen, zodat we kunnen terugzien op
een geslaagde middag.

********

Namens de activiteitencommissie,
Jo Rombaut

Een dagje Hasselt
Het was 10 mei vroeg uit de veren voor een bezoek
aan de hoofdstad van Belgisch Limburg. Na een
rustige rit stond in Woensdrecht de koffie en het
gebak al op ons te wachten en dat wou er best wel in.
Na een rit door het drukke verkeer rond Antwerpen
arriveerden we op tijd in Hasselt, waar we meteen in
het treintje konden stappen dat ons door de
binnenstad voerde om ons de bezienswaardigheden
van de stad te tonen. Dank zij de gids werden we
goed geïnformeerd over de stad en zijn inwoners.
Na de Vlaamse koffietafel
bezochten we het nationale
jenevermuseum van België,
waar we alles te weten kwamen over de geschiedenis
van de klare in België en we ook nog een neutje of
een sapje kregen. Als afsluiting van ons bezoek
bezochten we nog de Japanse tuin. Een mooi park,
maar door het koude weer stonden er nog weinig
bomen en struiken in bloei.
Tijdens dit bezoek bleek dat één van de deelnemers
gezondheidsproblemen kreeg en doktershulp nodig
had. In het ziekenhuis van Hasselt kon hij gelukkig
snel worden geholpen, waardoor hij en zijn vrouw
zich in Familyland weer bij ons gezelschap kon

********

Boekenmarkt
Deze
wordt
gehouden
tijdens de Open Monumentendag op 8 september a.s.
op het pleintje van het
Historisch Museum De
Bevelanden en restaurant De
Stadsschuur. Wanneer u nog in goede staat zijnde
boeken, video’s of cd’s hebt kunt u dit doorgeven aan
de heer M.C. Baarends, tel. 222025 of
m.baarends2@kpnplanet.nl
en hij maakt met u een afspraak om ze op te halen.
Op de dag zelf kunnen we ook nog hulp gebruiken bij
het aanvoeren en uitstallen van de boeken en de
verkoop ervan. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij
de heer Baarends.
********

Zomerspreuk
Zingt de Leeuwerik hoog in de lucht,
heerlijk weer voorspelt zijn vlucht.
3
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Premie voor Huize Den Berg

Ledenvergadering KBO Zeeland

In het voorbije seizoen hebben we weer geld
ingezameld voor een goed doel in onze eigen
omgeving. Dat was Huize Den Berg, een instituut
wat bij Goes hoort en waar altijd wel extra wensen
zijn om het leven van de bewoners te veraangenamen. In totaal werd er een bedrag van € 482,50
ingezameld. Een mooi bedrag en daarvoor dank aan
alle gulle gevers.

Deze was op 17 april en werd bezocht door 3
bestuursleden en mevr. C. de Jonge - Remijn, als
prijswinnares in de actie “Leden werven leden”.
Dhr. G. Janssen uit Hulst werd gekozen als
voorzitter als opvolger van dhr. P. Hamelinck. Dhr.
W. Vinke uit Ovezande werd als bestuurslid
herkozen en nieuw gekozen werd dhr. W. Jansen
uit Middelburg. Bij de actie “Leden werven leden”
eindigde KBO Terhole op de eerste plaats. De
overige winnaars waren o.a. Schouwen-Duiveland
en Kwadendamme. Individueel werd mevr. v.d.
Ploeg uit Axel 1e, dhr. F. Inghels uit Sluiskil 2e en
was de 3e plaats voor mevr. W. Wauters-Lauret en
mevr. Catrien de Jonge-Remijn van onze eigen
Goese KBO. Zij kon de prijs zelf in ontvangst
nemen. Er werden ook een aantal KBO spelden
uitgereikt. De Gouden speld was voor de
aftredende voorzitter Piet Hamelinck. Een Zilveren
speld was er voor mevr. W. Jongman, ex pastoraal
adviseur J. Aarts en mevr. E. Lansu.
Alle ‘geridderden’ onze hartelijke gelukwensen. Na
het vergaderdeel volgde nog een uiteenzetting over
de wijzigingen binnen de Unie KBO na het
uittreden van Brabant. Daarbij bleek dat er
gesprekken gaande zijn tussen de Unie KBO en
KBO Brabant over een terugkeer van de laatste
naar de Unie.

********

Wat een kunst
De eerste serie van vier bijeenkomsten is achter de rug. Tijdens
de bijeenkomsten leerden de
deelnemers hoe zij naar kunst
kunnen kijken, naar muziek en
gedichten kunnen luisteren en
werd hen gevraagd wat zij in
een bepaald gedicht of bepaalde muziek hoorden,
wat zij in een kunstwerk zagen.
De deelnemers volgden enthousiast de ‘lessen’ en
gingen daar helemaal in op. Er werd onder leiding
van de beide docenten druk gedebatteerd over wat
ze te zien en te horen kregen. En daaruit bleek dat
het naar meer smaakte.
Het zit er dik in dat deze groep verder wil met een
volgende serie van vier bijeenkomsten. En voor een
‘startercursus’ hebben we al een aantal gegadigden
op staan. We denken deze in september of oktober
te kunnen opstarten. Hebt u interesse voor een
vervolg- of beginnerscursus? Geeft dat dan door
naar de coördinator L. de Kok, tel. 612685 of email: jurram@zeelandnet.nl en uw naam wordt
genoteerd. En juist als u niet zo goed thuis bent in
de ‘kunstwereld’ zijn deze bijeenkomsten extra
interessant en leerzaam.

Nieuwe medewerkster
Voor de bezorging van Bij de Tijd
onder de adverteerders hebben we
mevr. T. Smolders bereid gevonden
deze taak op zich te nemen. Haar
verspreidingsgebied zit in de hele kern Goes.
Dank aan mevr. Smolders dat zij deze taak op zich
heeft genomen.
********

Bijdrage Rabobank
Dank zij een mailing van de gemeente Reimerswaal
konden we een donatie aanvragen bij Rabobank
Oosterschelde. We dienden 2 aanvragen in voor 2
verschillende projecten. Dit werd door de bank
beloond met een donatie van € 100,00. Daarvoor
onze hartelijke dank.
********

********

Overzicht KBO Zeeland per 31-12-2011
KBO Zeeland telde per deze datum 6871 leden.
De grootste afdeling was Hulst met 846 leden.
Goes was tweede met 412 leden.
Zie verder onderstaand overzicht:
1. Hulst 846,
9. Axel 235,
2. Goes 412,
10. Terneuzen 231,
3. Clinge 389,
11. Schouwen-D. 221,
4. Koewacht 379,
12. Vlissingen 220,
5. Kloosterzande 375,
15. Ovezande 186,
6. ’s Heerenhoek 344,
17. Heinkenszand 171,
7. St. Jansteen 297,
21. Kwadendamme 129,
8. M’burg-Veere 267,
25. Lewedorp 105.
Qua kringen bleek, dat we boven de Westerschelde
de grootste kring hebben: Kring Noord en Midden
Zeeland 2055 leden, Kring Hulst 1933, Kring
Terneuzen 1513, Kring Hontenisse 879 en Kring
West Zeeuws Vlaanderen 462 en Nestorleden 29.
Totaal Zeeland 6871.
Inmiddels heeft de speciale actie 425 nieuwe leden
opgeleverd, zodat KBO Zeeland weer meer dan
7000 leden heeft. Het kan echter nog beter. Help
mee en werf leden aan. Voor ieder nieuw
aangeworven lid ontvangt u een presentje.
Er is dus heel wat werk te verzetten om onze
2e plaats vast te houden.
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UIT DE LEDENKRING
 Met eerbied gedenken wij dhr. A.C. Harlaar; dhr. P.M. Kenter; dhr. W. de Jonge; dhr. A.J. Balm en
mevr. A. de Roodt - Korsten. Wij wensen hun resp. echtgenotes, (klein)kinderen en overige familieleden
Gods hulp toe om dit afscheid van hun dierbare een plaats in hun leven te geven.
 Wij feliciteren dhr. en mevr. de Bakker - de Clippelaar, die op 28 april 50 jaar getrouwd waren. Wij
wensen hen nog heel veel mooie jaren toe samen met de kinderen.
Wij feliciteren eveneens dhr. A. van Tilburg met zijn Lidmaatschap van Oranje Nassau, die hij ontving
voor zijn werk t.b.v. de parochie, het katholiek onderwijs, werk bij de erediensten in het ziekenhuis en de
biljartcompetitie. Een terechte beloning voor een veelzijdig man.
☺ Wij schreven als nieuw lid in dhr. en mevr. Boumans - Jacobs en mevr. M.P. Balkenende.
Hartelijk welkom en wij hopen dat u zich snel opgenomen zult voelen bij KBO Goes en op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.
*****************************************************************************************

Ouderenzorg in de toekomst
Op 24 september 2012 organiseert
het Bondenberaad Groot Goes een
voorlichtingsmiddag over ‘De
toekomst van de ouderenzorg”. De
lezing wordt gehouden door de heer M. Heijboer,
directeur van de stichting Rust- en verpleeghuizen
Zeeland. De bijeenkomst is in circus Hogerop en
begint om 14.00 uur.

mensen met een functiebeperking of de Culturele
raad. In het grijze verleden, in de jaren zeventig van
de vorige eeuw, is ook al een dergelijke poging
gewaagd, maar die werd snel weer afgeblazen. De
verschillen in de belangen waren te groot om die
onder één noemer te brengen. Het zit er dik in dat
dit nu ook het geval zal zijn en daarom kunnen de
pogingen beter nu worden gestaakt voordat al het
gepraat en geschrijf daarover nog meer geld gaat
kosten.

********

********

Unie KBO en KBO Brabant

Vakantie

Op 6 juni was er een overleg tussen de twee
organisaties. Het bestuur van KBO Brabant staat
welwillend tegenover samenwerking met de Unie
KBO. De Beoogd voorzitter gaf aan dat hij zal
proberen om Brabant weer in de Unie te laten
terugkeren. Dat proces zal wel enige tijd vergen. Er
zal daarvoor een intentieverklaring worden
opgesteld en getekend. Dat zou na de Algemene
Ledenvergadering van Brabant na 28 juni gebeuren.

Over enkele dagen begint de grote
uittocht weer. De vakantie komt er
aan. Jong en oud, groot en klein,
zoeken de koffers weer op om van
alles mee te nemen. Ik zou haast zeggen ‘bijna
allemaal’, want er zijn er toch altijd nog heel wat
die om een of andere reden geen vakantie hebben.
De zieken, bejaarden die vaak slecht ter been zijn,
gehandicapten, om er zo maar eens enkele te
noemen. Laten wij, die wel gaan eens extra aan hen
denken. Stuur eens een kaart, laat eens iets van u
horen. Laat vooral tijdens de vakantie merken dat
zij er ook nog bijhoren. Prettige vakantie voor u
allen, ook voor hen die thuisblijven.

********

Eén Goese adviesraad?
In het programma van het huidige
college van B & W staat het
voornemen om de bestaande
adviesraden als Seniorenraad,
Raad
voor
Maatschappelijke
ordening, Jongerenraad, enz. onder te brengen in
één nieuwe adviesraad. Doel is om de kosten voor
al die raden terug te dringen en een bundeling van
krachten, omdat veel van die raden dezelfde doelen
nastreven.
De praktijk is echter weerbarstiger dan de theorie,
want het proces duurt nu al twee jaar en er zit geen
schot in. De belangen van de diverse raden lopen te
veel uiteen om tot een sterke raad te komen, want
wat heeft de Jongerenraad nu op met de Raad voor

Voor de komende maanden
wensen wij u mooi weer,
een prettige vakantie elders of thuis
en bij minder voorspoed: heel veel sterkte en
Gods hulp.
5
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ICE CODE in uw mobiele telefoon

Nederlands leren moeilijk?

De
medewerkers
van
diverse
hulpdiensten maken steeds vaker mee
dat een patiënt of slachtoffer wel een
mobieltje bij zich heeft, maar dat het
hele adresboek moet worden doorgespit
om het telefoonnummer van een naaste
te vinden. Om te voorkomen dat er
kostbare tijd verloren gaat doen de
hulpverleners een oproep aan iedereen
om gebruik te maken van een ICE code.

Nederlands is moeilijk te leren, maar
weten we ook waarom? Na het lezen
van onderstaand gedicht is het jullie
vast duidelijk.
Men spreekt van één lot en
verschillende loten,
maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog.
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen?

ICE (In Case of Emergency) is een internationaal
bekende afkorting. Door onder deze naam in het
adresboek het telefoonnummer op te slaan van
degene die gecontacteerd moet worden in geval van
nood, weten hulpverleners zoals ambulancepersoneel, politie, artsen en andere hulpdiensten
altijd wie ze moeten bellen.
Om er voor te zorgen dat de hulpverleners snel en
gemakkelijk familieleden of belangrijk contactpersonen kunnen bereiken, volgen hierbij drie
praktische tips;
* Als iemand wil dat er meerdere personen
gecontacteerd worden, kunnen zij meerdere ICEnummers in hun toestel zetten. Daarvoor kunnen
codes als ICE 1, ICE 2, ICE 3 gebruikt worden
* Zet bij het invoeren van het ICE-contact een
spatie vóór ICE. Op die manier komen de ICEnummers bij de meeste toestellen boven in de
contactenlijst te staan. Dit voorkomt dat men eerst
naar de "i" moet scrollen.
* Zorg, voordat u op reis of vakantie gaat, dat het
ICE-nummer (of meerdere) in de mobiele telefoon
hebt gezet. Vergeet dan vooral niet om het
internationale telefoonnummer er in te zetten, dus
met de landcode van Nederland:

Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht,
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van
vlechten.
En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van hechten.
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'.
Want sliep moet u weten, dat komt weer van
slapen.
Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het rapen.
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u 't weet
en dat u die kronkels beslist niet vergeet.
Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'.
Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'?
Alweer mis, m'n beste. Maar u weet beslist,
dat ried komt van raden, ik denk dat u 't wist.
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt
bood.
En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'.
'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven.
Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort bij weven.
********

Toets '0031' of '+31', gevolgd door het netnummer
zonder het cijfer '0' en vervolgens het
abonneenummer.
********
Even lachen
Jantje is op school.
De meester : "Wie zichzelf dom
vindt, gaat staan.”
Iedereen blijft zitten.
Opeens gaat Jantje staan.
De meester : "Dus Jantje, je vindt
jezelf dom."
Jantje: "Nee, meester ik vind
mezelf niet dom, maar ik vind het
wel zielig, dat u de enige bent die
staat."

Zonnebloemleed
Een zonnebloem in een klein prieel
Stond rillend in de regen,
En dacht bezorgd: 'Mijn stuifmeel
Kan er helemaal niet tegen.
Ach, achter de wolken zou ik stralen
In mijn gele japon.
Want achter de wolken schijnt de zon'
Karel Scholten
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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, jurram@zeelandnet.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

