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Schrap zetten
Het 2012 is al weer
flink gevorderd. De
feestdagen van 2011
zijn vergeten, we leven
in de tijd van vandaag.
Misschien zijn we al
geconfronteerd met veranderingen in de zorg, de
overheidsdiensten, wonen, welzijn, enz.. Misschien
zijn we geschrokken van de gevolgen of vallen ze
nog mee. Dat zal voor ieder van ons anders zijn.
Laten we eerlijk zijn. We weten dat de bomen niet
tot in de hemel groeien en dat we boven onze stand
leefden. We wilden steeds meer en betere
voorzieningen zonder dat het veel kostte. Dat gaat
lang goed, maar op een zeker ogenblik houdt het
op. De oorzaken liggen niet alleen bij de banken,
het bedrijfsleven, de zorginstellingen, de overheid
of wie dan ook. Ik denk dat we daarin allemaal deel
hadden, vaak zonder dat we het zelf wisten.
En als het mis gaat dan voelen we dat. En dat in de
zin van het spreekwoord “wie zijn gatje heeft
verbrand, moet op de blaren zitten.” Betekent dit
dat alle voorzieningen minder worden en er niets
meer mogelijk is? Nee, dat niet, maar we moeten
weer beseffen dat alleen “de zon voor niets
opgaat”, dat het wat minder wordt en dat we zelf
een groter deel zullen moeten bijdragen en soms
moeten nadenken of een bepaalde wens redelijk is.

Dat wil niet zeggen dat we alles als “zoete koek”
moeten slikken. We mogen en moeten voor onze
rechten blijven opkomen, zodat zorg, wonen,
welzijn en diensten voor iedereen bereikbaar en
betaalbaar blijven. En dat kan als we ons als
ouderen verenigen in een belangenbehartiger en dat
is via een sterke KBO. Probeer mensen, die nog
geen lid zijn van de KBO over te halen lid te
worden. Dan helpt u mee onze belangen goed te
behartigen. En als het toch eens moeilijk wordt, als
we het even niet ‘zien zitten’ denk dan aan de
spreuk waarmee de Zonnebloem ooit is begonnen:
“Hou de zonzij.”
Guust de Kok, voorzitter
********

www.kbogoes.nl
De naam van onze website. Op 3 januari hadden we
op zeker ogenblik 7555 bezoekers. En dat vanaf
december 2007. Een mooi resultaat en
waarschijnlijk zijn het er meer. De provider die dit
bijhoudt heeft in juni 2011 n.l. veranderingen
aangebracht, waardoor de tellingen in het ongerede
zijn geraakt. Onze site wordt ook steeds een
belangrijker communicatiemiddel en dat is ook
belangrijk.
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Boekenmarkt
In de vorige ‘Bij de Tijd’ schreven we:
‘wie geld probeert te krijgen bij
vreemde fondsen zal zelf ook
activiteiten moeten ontwikkelen om
extra geld binnen te krijgen’.
We lanceerden het idee om dit jaar een
boekenmarkt te organiseren.
Deze zal worden gehouden op de Open
Monumentendag van 8 september en wel op het
pleintje van het Museum en restaurant De Stadsschuur. Tijdens deze activiteit willen we naast
boeken ook elpees, cd’s en dvd ’s verkopen. Het
gaat alleen om deze artikelen en niet om vaasjes,
keukenmachines, platenspelers of wat dan ook.
In die vorige ‘Bij de Tijd’ deden we een eerste
oproep om ons te helpen door het schenken van
boeken, elpees, enz. En we hadden succes, want
voor dit blad bij alle leden lag, waren de eerste
aanbiedingen al binnen. We hebben er echter nog
meer nodig en daarom herhalen we de oproep. Als
u zelf nog in goede staat zijnde boeken, elpees,
dvd’s of cd’s wilt opruimen bel dan met dhr. M.C.
Baarends, tel. 222025 om een afspraak te maken
wanneer hij ze bij u kan ophalen. Hoe meer
verschillende titels we op 8 september te koop
kunnen aanbieden, hoe groter de opbrengst.
********

Bestuursvergadering 9 januari 2012
1. Het bestuur geeft voor de
voorjaarsreis de voorkeur aan
een bezoek aan Hasselt (B). Er
zijn daar voldoende bezienswaardigheden voor een mooie
reis. De activiteitencommissie zal later een
definitieve keuze maken.
2. Er is een subsidie aangevraagd bij het Ouderenfonds voor een groot evenement. Het Ouderenfonds
subsidieert dergelijke evenementen niet meer. Er is
nog wel een stichting, die dat eventueel doet, maar
het bedrag zal dan aanzienlijk lager zijn. We
wachten dit even af.
3. Er zal worden uitgekeken naar een andere locatie
om gezellige middagen e.d. te houden. Er zullen
verschillende mogelijkheden worden onderzocht
qua
bereikbaarheid,
parkeermogelijkheden,
zaalhuur en prijs consumpties.
4. Het parochiebestuur zal worden voorgesteld dat
wij een vaste huurprijs betalen voor het gebruik van
de Magdalenazaal en dat we zelf voor koffie/thee
en eventuele andere consumpties zullen zorgen.
5. De voortgang voor het opstarten van een leesgroep en cultuuractiviteiten werd besproken en
goedgekeurd.
6. De boekenmarkt gaat definitief door. (Zie
boven).

7. De agenda voor de ledenvergadering van 15
maart werd vastgesteld. Mw. Hopmans en dhr. van
Zunderen zijn herkiesbaar voor het bestuur. Dhr.
M.C. Baarends zal worden voorgesteld om een
vacature te vervullen. Er blijft nog een vacature
open.
8. Besloten werd op 1 of 8 november het 50-jarig
bestaan alsnog te vieren. Zie elders in dit blad.
********

Bestuursvacature
De heer J. de Jonge heeft per 1 januari j.l. bedankt
als bestuurslid. Door het aanvaarden van een
andere bestuursfunctie en de vele die hij al heeft hij
dit besluit moeten nemen.
Hoewel het jammer is dat hij al na 2 jaar
genoodzaakt is zijn functie neer te leggen,
respecteert het bestuur zijn besluit ten volle. Langs
deze weg willen we hem bedanken voor hetgeen hij
voor KBO Goes heeft gedaan en wensen hem
succes in zijn nieuwe bestuursfunctie.
We hebben al meer dan een jaar nog een vacature.
Deze kunnen we nu opvullen. Op de
ledenvergadering van 15 maart a.s. zal worden
voorgesteld de heer M.C. Baarends in het bestuur te
kiezen. Hij heeft veel ervaring als bestuurder in het
verenigingsleven, maar ook het bedrijfsleven. We
zijn ervan overtuigd dat hij een aanwinst voor het
bestuur zal zijn.
********

Geef uw bankgeheimen NOOIT prijs
E-mail bezitters krijgen regelmatig mails van de grote
banken om bepaalde gegevens
te verstrekken.
TRAP ER NIET IN !!! Deze
e-mails verzonden door criminelen, die proberen u uw bankgegevens te
ontfutselen. De mails lijken verdacht veel op
officiële mails van de bank, vaak wordt ook hun
logo gebruikt. Ze zijn meestal goed te herkennen
aan de fouten in de teksten zoals taal- en
spellingfouten. De reguliere banken vragen nooit
per e-mail uw pincode, wachtwoord of
gebruikersnaam door te geven. Ook niet per
telefoon of brief. Reageer dus nooit op dergelijke
mails en beantwoordt ze ook niet of gooi ze weg. U
kunt ze wel doorsturen naar de betreffende bank.
Klik dan in de balk op doorsturen en type in de
adresbalk het e-mailadres voor valse meldingen van
de bank in. Hierbij de adressen voor valse e-mails:
valse-email@nl.abnamro.com - valse-email@ing.nl
valse-email@rabo.nl - valse-email@sns.nl
Vergeet niet de liggende streepjes ook in uw adresbalk te zetten.
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Sintmiddag 24 november 2011
Een doorslaand succes met als hoogtepunt de verhalen die de Zoutelandse
verteller Frans van der Heijde ons
vertelde. Op een heel humoristische
wijze naam hij ons mee in zijn verhalen, deels op
ware feiten gebaseerd met af en toe een vleugje
verzinsel. Vooral het “anti Sintverhaal” amuseerde
de ruim 60 aanwezigen heel erg. De 2 Bingoronden
vielen ook weer in de smaak en de inzameling voor
Huize Den Berg bracht € 46,25 op. In totaal is er
nu € 126,70 ingezameld. Dank aan de leden van de
activiteitencommissie voor de organisatie.
Guust de Kok
********

oorlogenwaren en dat de zwarte scenario’s over ons
werden uitgestort i.v.m. bezuinigingen, kortingen,
diverse crises en de toenemende vergrijzing.
Ouderen moeten zich daardoor niet van de wijs
laten brengen, want na regen komt immers weer
zonneschijn en wij kunnen het immers ook niet
helpen dat we langer gezond en fit blijven dan
voorheen het geval was. Hij deelde mee dat de
afdeling er vorig jaar 16 leden bijkreeg, maar 43
leden verloor door overlijden, verhuizing, bedanken
wegens ziekte en bezuinigen en andere redenen. Hij
vroeg de aanwezigen medewerking bij het
organiseren van een ledenwerfactie in de komende
maanden. Tenslotte deelde hij mee dat begin
november het 50-jarig bestaan van 2011 zal worden
gevierd plus de uitgifte van het 100ste exemplaar
van ‘Bij de Tijd” en het verschijnen van de 100ste
‘Hersenspinsel’ op de website.

Sfeervolle kerstmiddag 16 december 2011
De Advents- / Kerstviering had als thema:’Een
sterwijst de weg’. In zijn
welkomstwoord zei de voorzitter
dat de KBO in deze tijd van
onzekerheid steun en troost kan
bieden aan de leden die, door alle
onheilstijdingen onzeker en bang
worden. Daarom ook is een sterke KBO nodig. De
gezangen tijdens de viering, o.l.v. pastor Wiel
Hacking, werden verzorgd door Con Amore. Na de
viering was er tijd voor een hapje en een drankje,
die door de 80 aanwezigen werd benut om gezellig
met elkaar over van alles en nog wat te kletsen.
Daarna verzorgde Con Amore een optreden met
zang, een kerstverhaal over de ‘Oude violist’ door
mevr. Boone en een kerstgedicht door mevr. Burgs.
Naast het gebruikelijke repertoire aan kerstliederen,
bracht het koor ook enkele minder bekende liederen
ten gehore. Als slot van deze middag was er een
Kerstmaaltijd. In zijn slotwoord dankte de
voorzitter alle medewerk(st)ers en wenste iedereen
een Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en
alle goeds voor 2012. De inzameling voor extra
voorzieningen voor Huize Den Berg bracht het
fantastische bedrag van € 163,30 op. De totale
stand deze inzameling is nu € 295,50. Alle gevers
hartelijk dank.
Guust de Kok
********

Gezelligheid kent geen tijd 10 januari 2012
Dat konden we zeggen na de Nieuwjaarsbijeenkomst. Rond 50 leden waren aanwezig om
gezellig met elkaar te praten en de sociale
contacten te verstevigen. Dat alles onder het genoot
van koffie, thee en een drankje en hapje. In een
korte toesprak wenste de voorzitter alle aanwezigen
alle goeds voor 2012. Hij memoreerde dat er in
2011 veel natuurrampen, moordaanslagen en

********

2012 – Een jubeljaar……..
We hebben niet zo heel veel archief
uit de beginjaren van de KBO,
maar wel één heel belangrijk
schriftje en wel met de ‘Notulen
v.d. R.K. v. B. afd. Goes’. Zo staat
het letterlijk op het etiket. Het is
geen gewoon schrift, maar een JOURNAAL en
volgens de Dikke van Dale is dat ‘één van de
hoofdboeken van de boekhoudkundige administratie.’ En wat zijn notulen eigenlijk anders dan
een opsomming van gebeurtenissen binnen een
vereniging? Ook dat is volgens diezelfde Dikke van
Dale een journaal.
Nieuwsgierig geworden opende ik het schrift en
waarmee werd de serie verslagen geopend?
Met het ‘Verslag feestvergadering ter gelegenheid
v.h. 5 jarig bestaan v.d. afd. Goes van den R.K.
Bond van Bejaarden in ’t Schuttershof op 25
januari 1966 te 3 uur.’ Een hele verassing, want dat
leerde dat onze afdeling in 1961 is opgericht en dat
we nu 51 jaar oud zijn. Verderop zal het verslag in
zijn geheel te lezen zijn. En we kunnen concluderen
dat we vorig jaar vergeten zijn onze 50ste verjaardag
te vieren. Dat is jammer, maar geen ramp, want dit
jaar hebben we ook nog enkele feestelijke
momenten.
U hebt kunnen zien dat deze uitgave van ‘Bij de
Tijd’ nummer 99 is. Dat betekent dat het volgende
nummer een extra feestelijk nummer zal worden,
want dan verschijnt nummer 100 van dit veel
gelezen en geprezen blad. En we krijgen nog een
honderdling en wel op onze site www.kbogoes.nl
wanneer het 100ste Hersenspinsel ofwel Column te
lezen zal zijn.
Allemaal momenten die gevierd moeten worden.
Hoe we dat gaan doen? Daarover leest u verderop
meer.
********
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‘Wat een kunst’ kan worden gestart. Dat is een
Leden werven leden
serie van 4 dagdelen waarbij uitleg wordt gegeven
Heel erg noodzakelijk. In 2011 verloren we maar
over schilderkunst, muziek en architectuur en dat in
liefst 43 leden door overlijden, ziekte, verhuizing of
alle facetten. Over deze cursus is er donderdag 8
gewoon bedanken. We konden er slechts 16 nieuwe
maart a.s. een speciale voorlichtingsbijeenkomst in
leden bijboeken. Per 31 december 2011 hadden we
de Magdalenazaal, die om 14 uur begint.
421 leden. Gelukkig zijn er in de voorbije weken in
Tijdens deze bijeenkomst werd een inventarisatie
het kader van bovengenoemde actie weer een aantal
gehouden welke onderwerpen de aanwezigen graag
nieuwe leden bijgekomen, zodat we nu op 434
een of meerdere keren behandeld willen zien. Dat
leden staan. Het moeten er echter meer worden en
was een heel scala zoals museumbezoek ( diverse
dus roepen we ALLE leden op om leden te winnen.
soorten musea), lezingen over o.a. architectuur,
Uw eigen man of vrouw misschien?
bezoek aan (licht) klassieke concerten, lezingen
Leden werven leden…
over iconen en het maken daarvan, schilderkunst,
moderne kunst, moderne glaskunst en nog heel veel
Laat het uw KBO – lijfspreuk worden !
andere onderwerpen. Al met al genoeg voor de
********
activiteiten-commissie om daar in de komende
jaren aandacht aan te besteden. De voorzitter
merkte nog op dat een aantal van deze activiteiten
Leeskring ‘De boekenwurm’ opgericht
misschien wel kunnen worden georganiseerd samen
Op 17 januari 2012 is een
met andere afdelingen als Vlissingen, Middelburg
nieuwe activiteit opgestart. Er
en Schouwen en Duiveland.
is een Leeskring opgericht,
waarbij 9 dames om de 5
Cursus ‘Wat een kunst’
weken met elkaar de inhoud
van een tevoren gekozen en
Dit is een cursus van 4 dagdelen van KBO Zeeland.
gelezen boek zullen bespreken. Dit gebeurt bij één
Daarin worden onderwerpen als muziek,
van de deelneemsters thuis.
schilderkunst en architectuur behandeld. In 2011
Zoals u in de kop kunt zien heeft de leeskring ook
hebben enkele leden van KBO Goes in Ovezande
een naam gekregen en wel ‘De boekenwurm’.
een dergelijke cursus gevolgd en zijn daar nog
Er is een coördinatiegroep bestaande uit de dames
steeds
enthousiast
over.
Deze
S. en T. de Kok en C. Timmerman, die de gang van
voorlichtingsbijeenkomst
wordt
gehouden
zaken binnen de groep regelt, waardoor bestuur en
donderdag 8 maart om 14 uur in de
activiteitencommissie ontlast worden.
Magdalenazaal. Iedereen is van harte welkom. Na
Bij de Biblioosterschelde wordt een gezamenlijk
deze datum zal er verder worden gewerkt aan de
abonnement genomen, waardoor men voldoende
daadwerkelijke organisatie van deze cursus binnen
boeken van één titel kan reserveren. Voor het eerste
onze afdeling. Bij KBO Middelburg is inmiddels de
jaar zal dit abonnement uit de kas worden betaald.
4e cursus gestart en in Vlissingen de 2e.
Eventuele andere kosten zullen hoofdelijk worden
Aan de deelname aan deze cursus zijn wel kosten
omgeslagen. In de volgende jaren komt ook het
verbonden. Deze zullen nader worden vastgesteld.
abonnement ten laste van de deelnemers.
Met de oprichting van deze leesgroep wordt gevolg
2012….Jubeljaar voor KBO Goes
gegeven aan wensen uit de enquête die in 2009 is
gehouden.
U hebt het al gelezen. Vorig jaar werden we 50 jaar
en we vergaten het te vieren. Dom, dom, dom..,
********
maar het is nooit te laat en dus doen we het dit jaar.
En we vieren dan ook de 100ste ‘Bij de Tijd’ en
Organisatie van culturele activiteiten
100ste ‘Hersenspinsel’ op de website.
Op 17 januari 2012 is een eerste aanzet gegeven
In de bestuursvergadering van 9 januari is besloten
voor de organisatie van dergelijke activiteiten
het 50-jarig bestaan te vieren op donderdag 1 of 8
binnen KBO Goes. Ongeveer 20 leden, die te
november a.s. Dan worden De Dag van de Oudere
kennen gaven voor deelname aan dergelijke
en het Sintfeest gecombineerd, waardoor de
activiteiten belangstelling te hebben, verzamelden
financiële armslag wat ruimer wordt. Als
zich in de Magdalenazaal.
programma wordt gedacht aan een feestelijke
De voorzitter deelde mee dat deze bijeenkomst
najaars-ALV, een korte receptie en het optreden
tegemoetkomt aan wensen in de enquête die in
van een verteller en een koor en natuurlijk een
2009 is gehouden. Alle gegevens en vragen zijn in
hapje en een drankje. Het staat allemaal nog in de
de voorbije periode verzameld en het resultaat
kinderschoenen, maar we houden u op de hoogte.
daarvan was deze eerste bijeenkomst. Ingewonnen
********
advies heeft opgeleverd dat het beste met een
cursus
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Uit de oude doos
In het artikel 2012 - Een jubeljaar’ beloofden wij dat we het verslag van de feestvergadering
van 25 januari 1966 zouden weergeven. Hieronder volgt het precies zoals het met inkt is geschreven door
de secretaresse.
Verslag feestvergadering ter gelegenheid v.h. 5 Jarig bestaan v.d. afd. Goes van den R.K. Bond van
Bejaarden in ’t Schuttershof op 25 januari 1966 te 3 uur.
In zijn openingswoord wijst de heer Pieters (onze voorzitter) op de groei van het ledental. In die 5 jaar is
dat verdubbeld. Maar er moeten meer leden komen, meer donateurs. Wij komen zo veel te kort. Wij
missen een gebouw voor vergaderingen, voor ontspanning!
De gemeente kan geen subsidie geven, maar geeft als compensatie mede gebruik van de Soos voor alle
bejaarden uit Goes. Maar een eigen lokaliteit zou ideaal zijn!
Daarna sprak onze Geestelijke adviseur: Onze parochie groeit. Er komt veel jong volk, jonge gezinnen,
maar in Goes is een goeie kern, die trouw blijft aan zijn goede gewoonte, het bijwonen der dagelijkse H.
Mis, het Lof, enz. De H. Eucharistieviering van deze middag te 3 uur in onze parochie- kerk, getuigde van
de beleving van een waar roomse leven! Door onze bejaarden. Deze H. Mis werd opgedragen voor de
levende en overleden leden v.d. afdeling.
De gebedsweek voor de eenheid der kerken werd nog eens in herinnering gebracht. Deze is van Engelse
oorsprong en bestaat reeds ruim 20 jaar. In Goes is echter de belangstelling niet groot geweest. Men heeft
geen juiste opvatting v.d. betekenis getuige de nog veel voorkomende gemengde huwelijken, het
verzuimen van de H. Mis op Zondag! In Brabant gaat dat beter! Laten wij de moed niet verliezen!
Dhr. Withagen hoopt op samenwerking van bestuur en leden en richtte gelukwensen tot de feestvierende
leden. We mogen gerust terugzien op de voorbije 5 jaar. ’t Begin was ellendig, maar door samenwerking
zijn we al een stuk vooruit!
De notulen worden goedgekeurd, benevens de Jaarverslagen van Penningm. Er en Secr. Esse. De Jaarlijkse
afrekening sloot met een batig saldo van f 440,00. De bescheiden werden gecontroleerd door Mej.
Bookelaar en dhr. Brandenburg. Met algemene stemmen werden de aftr. Bestuursleden herkozen. Bij de
rondvraag kwam nog ter sprake: Waar gaan we dit jaar naar toe? In april zal daarom nog een bijeenkomst
worden gehouden.
Toen was het tijd voor de koffietafel + half 6. De tafel zag er zeer verzorgd uit, dank zij de bloemetjes van
Mevr. Casteleijn, die wegens uitstedigheid zelf niet mee kon aanzitten. ’t Gebodene was best en
overvloedig. Een woordje van dank voor de goede zorgen aan dhr. en Mevr. Bordui en ook voor dhr. P.
Vermue, die allen nog een fijne appel cadeau deed!
Na afloop werden de invaliden en vèràf wonenden per auto thuis gebracht, want ’t was intussen donker
geworden!
Was getekend G. Pieters De secr. esse L. Boel

Toelichting:
Voorzitter G. Pieters was een vertegenwoordiger van Douwe Egberts. De
secretaresse L. Boel was onderwijzeres aan de r.k. meisjesschool en had als
bijnaam ‘rooie kôôle’. Ook in die jaren was ledenwerving al belangrijk en de
Magdalenazaal was er nog niet. De verweving met de parochie was toen nog
stevig. Wie de geestelijk adviseur was is niet bekend. Dhr. Withagen was een
kringleider van de R.K. Bejaardenbond van het Bisdom Breda. Mej. Bookelaar
was ook onderwijzeres geweest. Omdat ze tijdens het lopen een hupje had, werd ze ook wel ‘Hup
Catootje’ genoemd. Zij was een tante van ons lid J. Bookelaar. Dhr. Brandenburg was de voormalige
uitbater van het Schuttershof. Mevr. Casteleijn was de moeder van onze leden dhr. E. Castelijn en
mw. R. v. Osta - Casteleijn. Dhr. en mevr. Bordui waren Ward en Koos Bordui, later eigenaars van
café Foudraine op de hoek Kreukelmarkt / Singelstraat. Dhr. P. Vermue stond bekend als ‘dikke Pier’
vanwege zijn flinke omvang. Zijn zoon Ko was later een heel trouw lid van de KBO.
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Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis

Even lachen

Een verblijf in het ziekenhuis
is nooit prettig. Maar voor
kwetsbare ouderen is het
vaak
extra
vervelend.
Kwetsbare ouderen lijden
doorgaans aan meerdere
aandoeningen tegelijkertijd en dit maakt hun
situatie binnen het ziekenhuis bijzonder. Hun
specifieke behoeften staan nog vaak te weinig
centraal. Op dit moment bestaat de ziekenhuispopulatie voor bijna 60 procent uit senioren. En dit
aantal zal de komende jaren alleen maar verder
toenemen. De samenwerkende ouderenorganisaties
Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat
zieken huizen meer rekening houden met de
ongemakken en beperkingen van ouderen. Op
donderdag 26 januari werd bij de Unie KBO in Den
Bosch de aftrap gegeven voor het project
‘Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis’. De
samenwerkende organisaties gaan de komende tijd
alle 137 ziekenhuislocaties screenen op seniorvriendelijkheid. Dit gaat uiteindelijk leiden tot een
officieel keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen,
met als uiteindelijke doel de ziekenhuiszorg voor
kwetsbare ouderen te verbeteren. Ziekenhuizen die
zich nu al goed richten op kwetsbare ouderen,
kunnen zich met dit keurmerk onderscheiden.
De ouderenorganisaties staan niet alleen in hun
mening dat de zorg voor kwetsbare ouderen in
ziekenhuizen onvoldoende is. Ook de medisch
specialisten binnen het KNMG geven aan dat
ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de
vergrijzing. Maar liefst 10 tot 15 procent van de
oudere patiënten gaat er in het ziekenhuis op
achteruit in plaats van vooruit, aldus de KNMG in
een rapport van april 2010. Een vast contactpersoon
en aanspreekpunt, de beschikbaarheid van een
geriatrisch team, de mogelijkheid om meerdere
consulten op dezelfde dag te plannen en een
duidelijke bewegwijzering in het ziekenhuis. Het
zijn zaken die voor kwetsbare ouderen van groot
belang zijn en waar op dit moment nog te weinig
oog voor is in ziekenhuizen. In een seniorvriendelijk ziekenhuis wordt rekening gehouden
met de behoeften van kwetsbare ouderen én hun
mantelzorgers. Ouderen zelf worden nadrukkelijk
betrokken bij het project. De samenwerkende organisaties gaan ook zogenaamde seniorscouts
opleiden, die alle ziekenhuizen in Nederland gaan
bezoeken om op een aantal zichtbare punten te
screenen. Het keurmerk wordt ontwikkeld door de
Unie KBO, PCOB, NOOM (Netwerk van
Organisaties van Oudere Migranten), de NVOG
(Nederlandse vereniging Organisaties Gepensioneerden) en onderzoeksbureau MediQuest. De
eerste resultaten worden nog dit najaar verwacht.

Op een morgen doet een pastoor de
deur van zijn kerk open en vindt daar
een dode ezel. Hij weet niet goed wat
doen en belt dan maar de
burgemeester met het verzoek om het dier te laten
weghalen.
“Los uw problemen zelf op,” zegt de burgemeester,
die feitelijk een gloeiende hekel aan de pastoor
heeft.
“Per slot van rekening is het uw taak de
doden te begraven!”
“Daarom bel ik juist op,” zegt de pastoor,
‘volgens het laatste sacrament moet ik
eerst de familie raadplegen!”

(Bron ; persbericht Unie KBO)

U heeft toch ook wel eens
hulp of advies nodig?
Stel; u wilt uw foto’s graag bewerken in een fotobewerkingsprogramma op de computer. U heeft
echter geen idee hoe dit werkt en u kent niemand in
uw directe omgeving die het aan u kan uitleggen.

.

Heeft u dan wel eens gedacht
aan ’t Gilde de Bevelanden?

Want of het nu gaat om digitale fotografie, het starten
van een onderneming, genealogie, taxaties of het
invullen van de belastingformulieren: bij ’t Gilde is
altijd wel iemand die u een aanwijzing, een goed
advies of een handige tip kan geven.

• Second opinion van een internationale
En topspecialist.
die hulp van ‘t Gilde de Bevelanden is
geheel belangeloos en gratis!
• CZ zoekt waar u het snelst geholpen
Antwoorden
en hulp over bijvoorbeeld het opzetten
kunt worden.
van verzekerden
een administratie
een het
nieuwe
zaak, het
Die
welkeof nu
aanvullend
installeren van en het omgaan met computer,
ideaalpakket
hebben mogen dit goedkopere pakket
Internet, radio, TV, DVD, videorecorder, enz.
behouden. Zij hoeven dus niet automatisch te
Ook bij fotografie, bouwkunde, handwerken, verzameworden
overgeschreven naar het uitgebreidere en
lingen, klederdrachten, genealogie, taxaties, notariële
dus
duurdere
aanvullend
50+-pakket.
zaken, schaken,
(ver)halen,
archiefonderzoek, klokOverstappen
gaat heel en
gemakkelijk.
ken, metaalbewerking
nog vele andere zaken kan
’t Gilde
Bevelanden
u helpen.
Met
de de
collectieve
zorgverzekering
van CZ en
KBO
Zeeland
weet
u
zeker
dat
u
goed bentof u
Wilt u meer weten over ’t Gilde de Bevelanden
verzekerd.
Bent
u
al
verzekerd
bij
CZ?
Dan
kunt u tip
heeft advies, een aanwijzing, raad of een handige
op
iederNeem
moment
instromen
deze of
collectieve
nodig?
contact
op met in’t Gilde
kijk dan op
onze website.
zorgverzekering.
Hebt u een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u per 1 januari van het
komende jaar overstappen naar CZ.
Offerte aanvragen
Via www.cz.nl/offerteledencollectief kunt u een
offerte aanvragen. U hebt daarvoor dit

’t Gilde de Bevelanden
Belangeloos advies voor iedereen
Tel. 06-14530601 - E-mail: info@gildedebevelanden.nl
Website: www.gildedebevelanden.nl
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UIT DE LEDENKRING
 Met eerbied gedenken wij dhr. J.H. Boets, mevr. F. Aertssen - van Hecke, mevr. C. van Maldegem - de Beer,
dhr. C.L. Dorst. Wij wensen hun (klein)kinderen veel sterkte om dit verlies een plaats te geven in hun leven.
 Onze deelneming gaat uit naar mevr. W. Jongman - Stols met het overlijden van haar man, oud voorzitter
van KBO ’s Heerenhoek.. Wij wensen haar en haar (klein)kinderen alle sterkte om dit afscheid te verwerken.
Ook leven wij mee met mevr. I. Mekenkamp en dhr. E. Janssens i.v.m. het overlijden van haar moeder resp.
zijn schoonzus. Wij wensen hen evenzeer veel sterkte.
☺ Wij schreven als nieuw lid in dhr. J. van Zunderen; mevr. C.A. de Jonge - Remijn; mevr. D. Slazak;
mevr. M.H. Verstelle - Remijn; mevr. H.S. Kemperman; mevr. J. Traas - Remijn; dhr. M.J. Antonisse;
mevr. M. Dourleyn - Remijn; dhr. en mevr. Gouweleeuw - Snuverink; mevr. T. Koning - Postema;
dhr. W.J. Copper en mevr. W.E.M. den Boer. Hartelijk welkom en wij hopen dat u zich snel opgenomen zult
voelen bij KBO Goes en op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

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

“Reis door Sri Lanka”

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een presentatie door dr. Keizer over Sri Lanka op:
woensdag 22 februari om 14.00 uur in de Magdalenazaal.

Dr. Keizer van de Stichting Netherlands Sri Lanka, vertelt ons o.a. over
het werk van de stichting. Half januari werd door hun een tweede
weeshuis geopend in Sri Lanka. Het weeshuis in Katupota biedt plaats aan
25 kinderen. Veel van hen zijn hun ouders verloren bij de tsunami in
2004. Inmiddels wonen er twintig kinderen. In 2009 opende de stichting
haar eerste weeshuis in Pamunugama. Beide tehuizen worden gerund door
katholieke zusters.
Sri Lanka zoals Ceylon sinds 1971 officieel heet, is een tropisch eiland midden in de Indische Oceaan.
Vroegere zeevaarders en avonturiers noemden Sri Lanka “De parel van het oosten”, en die naam
verdient het nog steeds.
Sri Lanka heet letterlijk vertaald 'prachtig eiland'. Als je rondrijdt over die kleine wegen dwars door de
rijstvelden, langs de palmen, de varens en al die andere tinten groen dan kun je deze naam alleen maar
onderschrijven. Sri Lanka is maar net iets groter dan Nederland maar het herbergt zo'n beetje alles wat
Azië te bieden heeft.
De lezing duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wij wensen u alvast een fijne middag toe.
Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Wilt u alvast noteren:
Donderdag 10 mei a.s. Voorjaarsreis naar Hasselt.
Rondrit met stadstram, bezoek aan Japanse tuin, etc.
Diner in restaurant Familyland te Hoogerheide.
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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
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten/ledenwerving

: 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

Ledenadministratie,
2e Penningmeester,
werving en activiteiten
Belangenbehartiging
: Vacant
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 15 december 2012 bij dhr A. Huige. (Zie boven).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

========================================================================E
en 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 Goes

UITNODIGING
voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van KBO Goes op 15 maart 2012

om 14.30 uur in de Magdalenazaal, Singelstraat, Goes
( Let op ! : gewijzigde tijd en plaats)
Na afloop van de ledenvergadering worden nog 4 ronden Bingo gespeeld en is er een hapje en een
drankje. De prijs voor 1 kaart van 4 ronden is € 4,00. De opbrengst van de Bingo komt ten goede aan
de inzameling voor huize Den Berg.
AGENDA
01. Opening.
02. Verslag van de Algemene Ledenvergadering dd.13 oktober 2011.
03. Correspondentie en mededelingen.
04. Jaarverslag 2011 secretaris, jaarverslag activiteitencommissie, jaarverslag bezoekgroep.
05. Jaarverslag 2011 penningmeester.
06. Verslag kascontrolecommissie.
De verslagen genoemd onder de punten 2, 4 en 5 kunnen op verzoek door de voorzitter, tel. 215708,
worden toegezonden. Ze worden ook gepubliceerd op www.kbogoes.nl en aan de bij het bestuur
bekende e- mailadressen worden ze toegezonden.
07. Verkiezing kascontrolecommissie.
08. Verkiezing bestuur.
Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw M.M.J. Hopmans en de heer P. van Zunderen.
Afgetreden per 1 januari is de heer J.P. de Jonge. Er zijn nu twee vacatures. In één vacature
stelt het bestuur kandidaat de heer M.C. Baarends. Voor de andere vacature probeert het bestuur
voor de vergadering nog een kandidaat te vinden.
Kandidaten voor de punten 7 en 8 kunnen tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering
door ten minste 10 stemgerechtigde leden schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
De bijeenkomst is uiterlijk om 17.00 uur afgelopen.
Namens het bestuur,
A. J. de Kok, voorzitter.
M.M.J. Hopmans, secretaris.
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BONDENBERAAD "

GROOT GOES "

Gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes
ANBO - KBO - PCOB - NBP – ABVA/ KABO
====================================================

UITNODIGING voor een VOORLICHTINGSMIDDAG
op Maandag 20 februari 2012 in de zaal van JEUGDCIRCUS HOGEROP
aan de BERGWEG 41 in Goes. Aanvang 14.00 uur - Einde rond 16.00 uur

Deze middag staat in het teken van slechthorendheid. Iedere oudere krijgt te maken
met een vermindering van zijn of haar gehoor. Bij de een is dat meer dan bij de ander
en het gaat vaak sluipenderwijs. Het hoort gewoon bij het klimmen der jaren. Maar
we geven niet graag toe dat ons gehoor minder wordt.
In ons land kennen we de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. Deze
organisatie komt op voor de belangen van slechthorende mensen, maargeeft ook
voorlichting. Niet alleen over wat te doen als je gehoor al eenmaal sterk afgenomen is, maar ook hoe je
dat kunt voorkomen en welke hulpmiddelen er zijn om een slechthorende toch goed te kunnen
functioneren in de maatschappij.
Ook in Zeeland is de NVVS actief. Liefst drie medewerkers van deze organisatie zullen u op deze
middag uitvoerig voorlichten over alle zaken die met slechthorendheid hebben te maken en hoe u daar
verlichting in kunt brengen. Aarzel dus niet en kom naar de zaal van het Jeugdcircus Hogerop.
Tot ziens op Maandag 20 februari 2012 om 14.00 uur
in de zaal van Jeugdcircus Hogerop, Bergweg 41 in Goes.
De gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes
*********************

UITNODIGING

Voor een bijeenkomst van PCOB afdeling Goes over het onderwerp

VOLTOOID LEVEN
Op WOENSDAG 23 FEBRUARI 2012 om 14.30 uur in de Oosterkerk (ingang v.Mellestraat)
KBO – leden zijn van harte welkom. De entree is gratis, de koffie kost € 1,00.
Er is veel te doen rondom het levenseinde zoals euthanasie, hulp bij zelfdoding, palliatieve zorg, enz. Zowel
PCOB als KBO besteden daar bijzondere aandacht aan. In NESTOR hebt u daarover al kunnen lezen. Onze
collega’s van de PCOB schenken daar middels deze bijeenkomst extra aandacht aan en nodigen u graag u om
deze bijeenkomst bij te wonen. We hopen dat veel leden van de KBO deze bijeenkomst zullen bezoeken.
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