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Storm op komst
Storm op komst zei
minister de Jager bij de
presentatie van de miljoenennota in september. Het
wordt economisch bar en
boos. Geen opwekkende
mededeling en mijns inziens erg zwaar aangezet. U
zult mij niet horen zeggen dat er geen moeilijke
tijden zullen aanbreken, maar om het nu al zo
zwaar aan te zetten lijkt mij wel wat erg
overdreven.
Het is goed dat de minister ons waarschuwt, maar
kan het misschien op een wat mildere toon? Hoe
zwaar en stormachtig het wordt ligt ook aan hem,
het kabinet en het parlement. Als u regelmatig op
internet surft of de kranten leest, kunt u weten wat
er ons mogelijk te wachten staat. Alleen….er is
veel nog niet bekend. Er worden wel allerlei
maatregelen aangekondigd en enorme bedragen
genoemd, maar het is nog steeds onzekerheid troef.
En vaak moeten al aangekondigde maatregelen
worden versoepeld.. Die maatregelen treffen niet
alleen de minima, maar ook de groepen daarboven.
Niemand wordt gespaard.
Iedereen weet dat we allemaal ons steentje moeten
bijdragen om de staatsboedel weer op orde te
krijgen en dat willen we best, maar de

manier waarop nu allerlei zaken worden gezegd,
vind ik onbehoorlijk. Zeg pas iets als je wat
concreet te melden hebt. Dat geldt niet alleen voor
de regeringspartijen of de gedoogpartij, maar ook
voor de oppositie. Eerst denken en dan pass doen.
Dit alles bewijst dat een sterke KBO heel hard
nodig is. Na de laatste pagina-advertentie treft u
weer de actie “leden werven leden”aan. Wij vragen
u minstens één nieuw lid aan te brengen. Het mag
ook uw eigen man of vrouw, broer, zus, oudere
(schoon)dochter of (schoon)zoon zijn, een goede
buur of vriend(in). De deur van de KBO staat voor
iedereen open. Daarom aan u allen de oproep:
‘Geen woorden, maar daden’ en win minstens één
nieuw lid voor de KBO!
Guust de Kok, voorzitter

-------Herfstspreuk
Houden de bomen hun bladeren lang,
weest voor een strenge winter bang.
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Bestuursvergadering 8 augustus 2011

Hartelijk dank

A. Het ontwerp van een brief
om leden die bedanken voor
het lidmaatschap te behouden,
werd goedgekeurd.
B. De aangepaste versie van de
ledenwerfbrief werd goedgekeurd.
C. De brief met het verzoek aan de postleden om
een extra bijdrage in de portokosten was akkoord.
D. Er wordt doorgegaan met het oprichten van een
leesgroep. Belangstellenden daarvoor worden
benaderd.
E. De verjaardagskaarten voor 2012 zijn afgeleverd
F. Het verslag van de activiteitencommissie van
22-08-2011 leverde geen problemen op.
G. Het ontwerp globaal Jaarplan 2012 werd
goedgekeurd.
H. De ontwerpbegroting 2012 werd vastgesteld.
I. Besloten werd de leden op de ledenvergadering
van 13 oktober voor te stellen de contributie m.i.v.
01-01-2012 met maximaal € 3,00 te verhogen.
J. De opbrengst van de financiële actie is
€ 1382,50.
K. Op 27 oktober wordt door 3 of 4 bestuursleden
deelgenomen aan de workshops Ledenwerving en
Sociale Media.

Mevr. J. v.d. Walle - van Garsel is
verhuisd. Als gevolg daarvan stopt
zij m.i.v. heden met de bezorging van
Nestor in de binnenstad. Deze taak
wordt overgenomen door de heer P. Pieters.
Per 1 januari a.s. doet mevr. v.d. Walle de
bezorging van de verjaardagkaarten over aan mevr.
S.J. de Kok. Voor haar jarenlange belangeloze
medewerking willen wij mevr. v.d. Walle van harte
bedanken. Aan de heer Pieters en mevr. de Kok
hartelijk dank dat zij de werkzaamheden van mevr.
v.d. Walle willen overnemen.

********

Contributieverhoging niet te vermijden
Op de najaarsvergadering van 13 oktober
is de contributie per 01-01-2012
vastgesteld op € 22,00 p.p. per jaar.
De voornaamste redenen daarvoor zijn:
A. De afsplitsing van KBO Noord Brabant met
ruim 130.000 leden. Dat betekent een aderlating
van rond € 830.000,--. B. Het vervallen van de
subsidie van het Rijk aan de Unie KBO van ruim €
1.000.000,--. Dit geldt ook voor de andere
ouderenbonden. De afdracht aan de Unie KBO is
minder hoog dan vooraf verwacht en ze neemt ook
zelf maatregelen om de kosten terug te dringen. Zo
worden er 13 personeelsleden ontslagen en wordt
het takenpakket aangepast.
Door de inbreng van o.a. KBO Zeeland valt de
contributieverhoging minder drastisch uit dan eerst
verwacht. We rekenen er dan ook op dat u ons ook
in 2012 trouw blijft.

********
Nog meer giften
De actie om extra geld voor de
kas te krijgen druppelde nog na.
Momenteel is de totale stand
€ 1382,50. Een bemoedigende
nasleep en daarvoor ook aan de
nakomende schenkers onze hartelijke dank.
********

********

Leesgroep
Het bestuur heeft besloten een
boekenleesgroep in te stellen. Er zijn al
4 definitieve aanmeldingen. Er zal bij
minimaal 6 of 7 deelnemers worden
gestart. In het najaar 2009 hebben een aantal leden
bij de enquête aangegeven belangstelling te hebben
voor deze activiteit. Zij ontvangen een brief met de
vraag of die belangstelling nog steeds bestaat.
Een boekenleesgroep behandelt een boek naar
inhoud en stijl en bespreekt die in de groep. De
bedoeling is dat één van de deelneemster de
organisatie op zich neemt en dat de leden om de
beurt bij één van hen thuis bijeenkomt. De
Openbare Bibliotheek in Goes is bereid de gegadigden tijdens een bijeenkomst nadere tips te geven.
Er wordt ook nagedacht over het instellen van een
groep kunst en cultuur en ook daarvoor zal op
dezelfde manier worden gewerkt als bij de
leesgroep.
********

Op de fiets naar de Wijnmakerij
Maandag 29 augustus zijn we met een groepje
KBO leden naar wijnmakerij Boonman in
Nieuwdorp geweest. De fietsers trotseerden de
stevige westenwind en reden via een toeristische
route naar Nieuwdorp. Voor de fietsers zonder
ondersteuning was dit een hele klus. De anderen
gingen per auto. We werden ontvangen door mevr.
Boonman met koffie met een bessenvlaaitje.
Tijdens de koffie werd een en ander verteld over
het ontstaan van de bessenteelt. Ook werd er een
videopresentatie gegeven over bessenteelt en
wijnmakerij. Wijn en bessensap werden ook
geproefd. Na een bezoek aan de wijnmakerij
werden in de winkel nog diverse aankopen
gedaan. Op de terugtocht hadden de fietsers
gelukkig mee wind. Al met al een gezellige en
interessante middag.
Namens de activiteitencommissie,
Jo Rombaut.
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Diamantstad Antwerpen

Succesvolle Muzikale middag

Donderdag 15 september trok een
groep reislustige leden richting
Antwerpen voor een bezoek aan
het Diamantmuseum. Chauffeur
Leo gaf ook onderweg de nodige
tekst en uitleg totdat het
gezelschap
veilig
bij
het
Antwerpse station arriveerde. Na
de koffie met heerlijk gebak was er nog even tijd
om het station van binnen te bezichtigen. Dat was
zeker de moeite waard. Daarna toonde het
Diamantmuseum de bezoekers alle facetten van de
diamantwereld, d.w.z. van winning, bewerking,
(tussen)handel en het dragen. En natuurlijk viel er
ook van de nodige pronkstukken te genieten. Er
stond voor de terugreis een toeristische route
gepland, maar op voorstel van de chauffeur
doorkruisten we oude en nieuwe havengebied van
Antwerpen met zijn honderden opslagloodsen.
Deze toer eindigde in Familyland in Hoogerheide,
waar in een sfeervolle omgeving van een heerlijk
viergangendiner werd genoten. De terugreis bracht
ook nog het nodige vertier mee. Adrie Oosterling
vergastte ons op een conference over ome Ko en
ieder kon zijn zangtalenten kwijt in een variatie op
het schone lied “aan het strand stil en verlaten”,
maar dan met de teksten van allerlei andere
vaderlandse meezingers. De inzameling t.b.v.
Huize Den Berg leverde € 47,00 op.
Een prachtige reis en een uitgebreid verslag treft u
aan op www.kbogoes.nl/activiteiten.

De muzikale middag
op 7 september georganiseerd door het
Bondenberaad is een daverend succes geworden.
Liefst 191 betalende bezoekers passeerden de
kassa. Het programma dat werd geboden door het
Seniorenorkest Zeeland en het koor van
klederdrachtgroep Mooi Zeeland viel erg in de
smaak.
Er
waren
wat
organisatorische
onvolkomenheden, maar die zullen bij een
volgende optreden zijn weggewerkt. Dit volgende
optreden is waarschijnlijk op 12 september 2012,
maar de definitieve afspraak moet nog worden
gemaakt.

De Sinjoor
********
Gemeente Goes op bezoek bij ouderenbonden
Maandag 5 september j.l. hield het Bondenberaad
een bijeenkomst voor alle ouderen van Goes met
vertegenwoordigers van de gemeente. Meer dan
100 belangstellenden hadden de weg naar het
jeugdcircus gevonden. Aanwezig waren leden van
6 raadsfracties, de SP schitterde door afwezigheid
zonder kennisgeving, de wethouder voor WMO
plus een ambtelijk medewerker, de voorzitter van
de Seniorenraad en de burgemeester. Het betoog
van de wethouder was het belangrijkst en daaruit
kwam vooral naar voren dat er vanaf 2013
verwacht wordt dat de burger zelf ook de handen
uit de mouwen steekt. Wanneer eind volgend jaar
alle maatregelen en de gevolgen daarvan bekend
zijn, zal het Bondenberaad ongetwijfeld weer een
voorlichtingsbijeenkomst organiseren.
Burgemeester Verhulst vertelde e.e.a. over zijn
eerste indrukken van gemeente en beantwoordde
ook al wat vragen die zijn takenpakket raakten of
nam de gegevens op om het verder op het
stadskantoor uit te zoeken.

********

********

Wijzigingen bij Oogartsen ADRZ
Volgens een bericht in de PZC van 20-09-2011
gaan de oogartsen van Zorgsaam en ADRZ één
maatschap vormen met 7 oogartsen. Twee artsen
uit Goes stoppen met werken en 3 gaan naar
Dirksland. De oogpolies in Goes, Zierikzee,
Middelburg en Vlissingen blijven bestaan.
In Goes komt volgens hetzelfde bericht een nieuwe
polikliniek oogheelkunde. De maatschap bekijkt
ook of er voor patiënten uit Schouwen-Duiveland
vervoer te regelen is.
********

De oorlog in stukken
Tentoonstelling over de
Tweede Wereldoorlog op de
Bevelanden 1940 - 1945, te
zien t/m 30 november 2011
in de hal van het stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2.
In de tentoonstelling staan
fragmenten centraal van dagboeken geschreven
door personen die de Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt.
Eind oktober/begin november 2009 was het 65 jaar
geleden dat Zuid- en Noord-Beveland werden
bevrijd van de Duitse overheersing. De
gemeentearchieven van Goes, Kapelle en NoordBeveland
wilden
in
samenwerking
met
Bevrijdingsmuseum Zeeland uit Nieuwdorp
aandacht besteden aan het verloop van de Tweede
Wereldoorlog op de Bevelanden.
Dat resulteerde in een grootschalig project - met
een gelijknamige tentoonstelling, lesbrief en boek dat bijzonder succesvol was. Vele Bevelandse
basisscholen hebben gebruik gemaakt van de
lesbrief en bezochten de tentoonstelling. De lesbrief
is voor scholen nog beperkt verkrijgbaar, het boek
is uitverkocht. De tentoonstelling is nu dus
opnieuw te zien.

********
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UIT DE LEDENKRING
 Met eerbied gedenken wij mevr. M. Uitterhoeve - Everaard en mevr. C. Willemse - Hendriks, wij wensen
hun (klein) kinderen Gods hulp toe om dit verlies een plaats in hun leven te geven.
Wij herdenken ook mevr. F. Troost - van Loenhout en mevr. C. Koopman - Beeke, wij wensen hun familie
eveneens Gods nabijheid om dit afscheid te verwerken.
 Wij feliciteren dhr. en mevr. Jansen - Maalman met hun 60-jarig huwelijk op 8 september j.l. Wij hopen dat
ze nog lange tijd samen van het leven mogen genieten.
☺ Wij schreven als nieuw lid in mevr. W.H. Anthonise - Vollert; mevr. A.J. Harinck – Pompernolle en
mevr. P. de Pundert. Hartelijk welkom en wij hopen dat u zich snel opgenomen zult voelen bij KBO Goes
en op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

**********************************************************************************

BONDENBERAAD "GROOT GOES"
Gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes
ANBO - KBO - PCOB - NBP - ABVA / KABO
====================================================

UITNODIGING voor een VOORLICHTINGSMIDDAG
op Maandag 21 november 2011 in de zaal van Jeugdcircus Hogerop
aan de Bergweg 41 in Goes. Aanvang 14.00 uur - Einde rond 16.00 uur
Deze middag staat geheel in het teken van het verkeer. Dat wordt steeds sneller,
drukker en gevaarlijker. Ook hier slaat de tijd toe. Heel veel verkeersdeelnemers
hebben haast, moeten snel ergens zijn en bedienen zich tijdens het deelnemen
aan het verkeer van moderne middelen als mobiele telefoon, iPad en iPod,
Twitter en wat we nog meer kunnen verzinnen.
Tijd dus om de laatste bijeenkomst van 2011 aan het verkeer te wijden. We vonden de Vereniging
Veilig Verkeer Nederland bereid om deze voorlichtingsbijeenkomst te verzorgen. En één van hun
vrijwilligers, Cees van der Wielen, zal dat aan de hand van een presentatie doen. Hij zal het hebben
over auto’s, scootmobielen, fietsers, voetgangers en nog andere mogelijke verkeersdeelnemers. En
waar u zelf op moet letten als u aan het verkeer deelneemt. Vaak denken we als ouderen dat de
verkeersregels voor anderen zijn gemaakt en niet voor ons en lopen of fietsen we net zo makkelijk
door rood licht of steken we tien meter naast het zebrapad de weg over. Maar als de jeugd dat doet,
hebben we wel commentaar in de trant van ‘die jeugd van tegenwoordig’. Tijd dus om onze
verkeerskennis bij te spijkeren en we verwachten u dan ook nu weer in grote getale in de zaal van het
Jeugdcircus Hogerop.

Tot ziens op Maandag 21 november 2011 om 14.00 uur
in de zaal van Jeugdcircus Hogerop, Bergweg 41 in Goes.

De Goese ouderenbonden
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“Uitnodiging Sinterklaasmiddag”

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Sinterklaasmiddag op
donderdag 24 november om 14.00 uur in de oefenruimte van Jeugdcircus Hogerop,
Bergweg 41 (naast de Bisschop Ernstschool) te Goes.
(De zaal is open om 13.30 uur)
We beginnen deze Sinterklaasmiddag met koffie / thee en heerlijke banketstaaf,
Daarna treedt voor ons op de heer Frans van der Heyde (verhalenverteller) uit Zoutelande.
In de " Zeeuwse Taele " vertelt hij zijn verhalen. Hij brengt voor elk wat wils en hoopt ons aangenaam
te vermaken.
Frans van der Heyde is lid van “De Vertelkring Midden-Zeeland” een groepje dat zich bezig houdt
met schrijven en vertellen van verhalen in dialect. Zij doen dit o.a. in ’t Kerkje van Ellesdiek.
Ook zullen er deze middag een paar rondjes ‘Bingo’ worden gespeeld.
Natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje.
Kosten: € 3,00 voor deze middag inclusief de koffie. Bij het binnenkomen van de zaal ontvangt u de
“Bingokaart” met gelijktijdige betaling.
Deze middag sluiten we af om c.a. 16.30 uur.
Wij wensen u alvast een leuke en gezellige middag toe.
Het bestuur.

Tot ziens op 24 november a.s. bij Jeugdcircus Hogerop!!

______________________________________________________________________
Kerstmiddag 12 december 2011
U kunt nu al reserveren
De jaarlijkse Kerstmiddag wordt gehouden op maandag 12 december 2011. Na het succes
van vorig jaar, wordt ook dit jaar de Kerstmiddag gehouden in het dorpshuis “Heer
Hendrikhuis” te 's-Heer Hendrikskinderen.
De uitnodiging met alle bijzonderheden wordt u samen met de Nestor van december
toegezonden. Omdat sommigen onder u de uitnodiging te laat krijgen, kunt u zich nu al
opgeven voor deze middag.
Opgave bij de heer J. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB ’s Heer
Hendrikskinderen, telefoon 227589 of per e-mail jorombaut@zeelandnet.nl
_________________________________________________________________________________________
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Informatie over KBO Goes
: Weidezicht 18, 4462 VK Goes, rhopmans@zeelandnet.nl
: 11.34.51.547 t.n.v. KBO afd. Goes, Vivaldipad 14, 4462 JA Goes

Postadres
Rekeningnr. Rabobank

Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten/ledenwerving
Ledenadministratie,
2e Penningmeester,
werving en activiteiten
Belangenbehartiging

: A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel. 215708, aug.kok@planet.nl
: Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017, rhopmans@zeelandnet.nl
: P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, tel. 212104, zunderenpj@zeelandnet.nl
: J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-H.H.kinderen, tel.227589,
jorombaut@zeelandnet.nl
: A.N.M. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge, tel. 221848,
ahuige@zeelandnet.nl

: J.P. de Jonge, Reigerstraat 11, 4461 RG Goes, tel. 222705,
jaapenagnes@hotmail.com
Geestelijk Adviseur
: D. Kempers, Anna Paulownaplein 36, tel. 251642
===============================================================================
Distributie Nestor
: Mevr. M. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel. 228587 i.s.m.
A. van Zunderen, van Goghstraat 127

Ziekenbezoek
Coördinatie

: Mevr. S.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel. 215708
Mevr. E.H.C.van Duiven - van Bemmel, tel. 214069
Mevr. T.A. Kreeft – van Seijst, tel. 221484
Mevr. M. Rentmeester - Beulens, tel. 403708
Mevr. M. Rombaut - D’Hert, tel. 227589

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
Computerhulp
: R. Klaaijsen, tel. 06-33142683
===============================================================================
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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KBO Zeeland

Leden werven leden !!!
Aan de leden van KBO Goes.
KBO Goes en Zeeland zoeken nieuwe leden……Zoekt u mee?
Voor de ouderen in Goes is een sterke KBO nodig!
Wat maakt een KBO sterk? …………… Veel leden natuurlijk!
Vandaar dat wij elk KBO-lid uitdagen een nieuw lid te werven.
Kijk rond in uw omgeving, breng een nieuw lid aan en ontvang een leuke attentie van ons.
En KBO Zeeland daagt u uit mee te dingen naar drie prachtige prijzen voor de drie leden welke de
meeste leden aanmelden!
Hoe werft u een nieuw lid?
U kent vast wel een vijftigplusser in uw omgeving die nog geen KBO-lid is.
Laat hem of haar eens kennis maken met Nestor, de folder “Daarom KBO” en eventueel de folder
zorgverzekering CZ.
Vertel over uw eigen ervaringen met de KBO en som de voordelen van het lidmaatschap op.
U zult zien als u de eerste stap zet, volgt de rest vanzelf.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
De besturen van KBO Goes en Zeeland
Deze actie loopt van 1 november 2011 t/m 31 maart 2012
Werf een nieuw lid, vul deze bon in en geef hem af aan het bestuur.

KBO-lid:
Dhr/Mevr………………………………………………….Lidmaatschapnummer……………..
Adres………………………………………Postcode en Woonplaats………..…………………
Gegevens aangeworven nieuw lid:
Dhr/Mevr……………………………………………………...
Adres…………………………………………………………..
Postcode……………………………………………………….
Woonplaats……………………………………………………
Tel. ….……………………

e-mail…..…………………….

Geboortedatum………………………………………………..

7

