
                                                                   BIJ DE TIJD 

 

1 

-Nassau voor o.a. haar 

vrijwilligerswerk in de 

Werenfriduskerk in 

Westervoort, het comité 

Kinderpostzegels en in de H. Maria Parochie Walcheren. Ook is ze 

vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen en was ze jarenlang 

mantelzorger. Mevrouw Vrancken is lid van KBO Middelburg-Veere. 

   

In NieuwsFlitZ 125 deed de 

redactie de suggestie om een 

belcirkel te starten.  

Bij de KBO-afdeling Schouwen-

Duiveland hebben ze dat op een 

andere manier geregeld. 

 
In eerste instantie opperde een van 

de bestuursleden om alleen-

staande, wat oudere leden een 

kaartje te sturen nu een groot deel 

van hun sociale contacten 

weggevallen was. Maar dan komt 

de vraag: wie stuur je dan een 

kaartje? Omdat er ook al een 

vraag was vanuit een maaltijd-

groep of het bestuur eventueel nog 

mensen wist die hieraan deel 

zouden willen nemen, ontstond 

het idee dat het misschien 

persoonlijker zou zijn de mensen 

te gaan bellen. 

 
Door de ledenadministratie is de 

ledenlijst nagekeken en o.a. 

gekeken naar de leeftijd en of 

iemand alleen was. Tenslotte bleef 

er een lijst van zo’n 80 leden over. 

Deze telefoonnum-mers zijn 

verdeeld onder de bestuursleden 

zodat er gestructu-reerd gebeld 

kon gaan worden. Ieder zou dus 

ongeveer 14 leden bellen. 

 
Voor het bellen was er een 

vragenlijst opgesteld met daarop 

o.a. de volgende punten: “Hoe 

gaat het met u? Kunt u zich nog  

redden? Hebt u voldoende 

contacten en hulp? Zo niet: is 

deze nodig? Lukt het met koken 

en/of het boodschappen doen?” 

Ook werd de luisterlijn in het 

gesprek vernoemd. 

 

 
 

Met de meeste mensen van de 

telefoonlijst is contact geweest en 

de telefoontjes werden erg goed 

ontvangen. Over het algemeen 

bleken de leden zich gelukkig 

goed te kunnen redden. En 

werden de boodschappen gedaan 

door de kinderen of kennissen. 

Sommigen lieten de 

boodschappen thuisbezorgen.  

 

Hieronder enkele reacties: 

 

“We worden veel gebeld en face-

timen met de kinderen.” 

”Ik mag niet klagen en heb hulp 

van dochters en fijne mensen in 

de buurt. Ik ben zelfs gaan skypen 

en dat maakt het gemis van 

kinderen/kleinkinderen goed, al 

neemt het niet alles weg” 

“Ik kan het samen met mijn 

partner (die 95% is hersteld)  

goed bolwerken. We leven als zijn 

we op de camping!” 

“Ik was om 05.00 uur wakker en 

dacht: hé, ik ga om 07.00 uur naar 

de supermarkt. Was fantastisch 

om te winkelen in die periode.“ 

“Ik doe zelf 1x per week de 

boodschappen. Ik sla me er wel  

doorheen, maar ik vind het 

allemaal maar niks. Ik hoop dat 

het snel weer wordt zoals het 

voorheen was. Ik voel me niet 

eenzaam en ik weet jullie te 

vinden.” 

“Het gaat goed met mij, maar ik 

vind het fijn dat KBO-Schouwen-

Duiveland aan de alleenstaande en 

eenzame mens denkt. “ 

 

Een dame nam de telefoon op met 

enige terughoudendheid. Nadat ik 

mij als KBO-er had voorgesteld 

gaf ze kortaf antwoord op mijn 

vragen. Ik gaf door dat we in 

noodgevallen gebeld konden 

worden. De dame was dus kortaf, 

maar ik hoefde me niet ongerust 

te maken. 

 

Alom was er waardering over ons 

initiatief om te bellen. 

 

Met Pasen is er naar iedereen via 

de mail een paasgroet gestuurd. 

Ook daarin was weer aange-

geven, dat mocht het nodig zijn, 

men met vragen altijd iemand van 

het bestuur kan bellen. 
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Op het moment van schrijven van deze column hijgt het 

Corona-virus ons nog sterker in de nek dan we hadden 

gehoopt. Een algehele lock down dreigt. En dat terwijl we 

de feestmaand december tegemoet gaan. Alhoewel, we zijn 

bang dat het woordje ‘feest’ dit jaar niet of beperkter aan 

de orde is.  

 

Sinterklaas was sowieso al een probleem, gezien de 

identiteitscrisis waarin onze (zwarte/roetveeg/gekleurde/ 

grijze/fictieve) Piet zich bevindt. En kunnen alle hulp-

sinterklazen wel boodschappen doen voor de 

gereedstaande schoenen? Mogen we het alleen in eigen 

huishouden vieren of toch met Opa en Oma erbij? We 

zullen het moeten ervaren en hopen dat de kinderen toch 

verblijd gaan worden. 

 

 
 

En de kerstdagen. De donkere dagen voor kerstmis, het 

krijgt dit jaar een aparte lading. Het zal niet zo zijn als 

andere jaren. De (nacht)mis/dienst via de TV volgen, de 

kerk mogen we waarschijnlijk niet, of maar met een paar 

mensen, in. Geen kerstliedjes meezingen bij de dienst. Niet 

de sfeer die we gewend zijn.  

 

En dan de kerstdagen, lekker eten is dan vaak het devies. 

De overdaad aan de kerstdis, waar we al jaren schande van 

spreken maar zelf ook gewoon aan meedoen, toch dit jaar 

inderdaad soberder? Hoeven we misschien geen 

voornemen in het nieuwe jaar te hebben om af te vallen. 

 

Kerst is ook een familiefeest, maar nu zal het in de eigen 

huiselijke kring moeten. Overigens kan dit ook verbindend  

werken! Maar als je geen huishouden hebt en altijd 

halsreikend uitkeek naar bezoek van familie of vrienden? 

Voor deze mensen kan het een nog moeilijkere tijd worden 

dan het soms al was.  

 
 

KBO-PCOB heeft geprobeerd om de kerstmiddag 

doorgang te laten vinden. We hadden zelfs al twee 

middagen gereserveerd, inleider en muziek geboekt. Maar 

de lock down maatregelen lopen tot in december door, 

sommigen denken zelfs ook nog in het eerste kwartaal van 

2021. Gevolg is dat we de kerstmiddag hebben afgeblazen, 

met heel veel pijn in ons hart. 

 

Dit is de laatste Bij de Tijd van 2020. Normaal zouden we 

dit stukje eindigen met de wens dat u hele goede en 

gezellige dagen tegemoet gaat. Is dit nu wel van toepassing 

vroegen we ons af? Ja, we vinden van wel. Ook al is het 

anders dan anders, maak er met u dierbaren mooie en 

goede dagen van. Vergeet niet om u heen te kijken en ook 

zij die sociaal geen of een minder groot netwerk hebben 

erbij te betrekken. Ook in kleine kring kunnen we toch een 

sfeervol kerstmis maken!  

 

En dan het nieuwe jaar. De start zal vermoedelijk niet 

meevallen, er is waarschijnlijk nog geen vaccin en de 

maanden januari en februari worden vaak als donkere 

maanden ervaren. Een nieuwjaarsreceptie zit er ook niet in.  

 

Maar we moeten het kopje niet laten hangen. Wij 

vertrouwen erop dat we Corona er onder zullen krijgen en 

samen weer aan een gezonde toekomst gaan werken.  

KBO-PCOB maakt in ieder geval alvast plannen voor het 

nieuwe jaar. We hopen u wat extra te kunnen bieden, een 

beetje inhalen wat we in 2020 hebben moeten missen, zeg 

maar.  

 

Wij wensen u veel sterkte de komende maanden en samen 

met degenen die u dierbaar zijn een gezond, actief 2021 

toe. 
 

De redactie 
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In het AB van 2 november 2020 hebben we de laatste stand 

van de coronamaatregelen doorgenomen.  

 

De Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020 

hebben we moeten afblazen.  

Besproken is hoe we de jaarstukken 2019 en de begroting 

2021 alsnog kunnen vaststellen. De lezing van Wilfried 

Staelens stellen we uit tot in 2021.  

Ook hadden we in deze ledenvergadering onze dank willen 

uitspreken voor de “oude” redactieleden van Bij de Tijd, 

ons aftredend bestuurslid en trouwe bezorgers van het 

magazine die zijn gestopt.  

Ook dit zal moeten doorschuiven naar de eerstvolgende 

ledenvergadering in 2021. 

 

In de verwachting dat de corona maatregelen nog wel even 

zullen duren hebben we tevens besloten, met pijn in het 

hart, om de kerstvieringen af te gelasten. In plaats daarvan 

kijken we naar een gezamenlijke maaltijd rond de Pasen 

2021. De kerstkaart en -attentie zijn vastgesteld en de 

organisatie daarvan doorgesproken. Ook de nieuwe 

verjaardagskaart is goedgekeurd. 

 

 

 
 

Hoe doen we het in 2021? Een nieuwjaarsreceptie zit er 

niet in. Voorlopig willen we in maart een paasmaaltijd in 

de planning zetten. Daar kijken we naar uit om samen met 

u aan tafel te gaan. 

Evenzo een voorjaars- en najaarsreis. Vanaf april hopen we 

ook weer maandelijks een lezing te organiseren. En de 

bingo met de ledenvergaderingen. 

 

De eerste vernieuwde Bij de Tijd is geëvalueerd. De 

reacties waren over het algemeen positief. Maar wat kan er 

beter moet altijd het devies zijn. Het redactiestatuut is 

goedgekeurd. Tevens is besproken hoe en wie de stukken  

 

aanleveren voor de website en Bij de Tijd. Bekeken zal 

worden of en hoe we de bezorgingswijken van het 

magazine (deels) opnieuw moeten indelen. 

 

De algemene ledenvergadering KBO Zeeland heeft in-

houdelijk plaats gevonden in de kringvergaderingen. De 

resultaten zijn besproken en op 3 november zal e.e.a. 

worden samengevat in het algemeen bestuur van KBO-

Zeeland en de besluiten zullen dan definitief gemaakt 

worden. 

 

Het ledenbestand is met enkele leden afgenomen door 

opzeggingen en overlijdens. Werving van nieuwe leden is 

wel noodzakelijk.  

Besloten is om weer te adverteren in de Bode en te bezien 

of we dat ook in het parochieblad kunnen doen.  

Tenslotte hebben we de (voorlopige) planning van de 

vergaderingen afgesproken. 

 

 

 

 

 

 

Hier had de uitnodiging voor de kerstmiddag(en) 

moeten staan. Maar helaas, het bestuur heeft deze 

moeten annuleren.  

 

Omdat we nagenoeg geen activiteiten hebben kunnen 

organiseren heeft het bestuur besloten om op het bezorg-

adres van het Magazine een kerstattentie aan u te geven.  

 

Onze vaste bezorgers waren direct bereid om de attentie 

mee te bezorgen. Hartstikke fijn! Leden die het Magazine 

per post ontvangen krijgen de attentie apart met de post.  
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          Al 75 jaar steengoed in 
        grafmonumenten 
 

• Aanrechtbladen 
• Vensterbanken 
 
Alles op maat gemaakt. 
1ste soort materialen tegen 
een redelijke prijs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hoortoestellen 
Gehoorbescherming 

Ringleidingen 
Infrarood               

 
 

JACOB VALCKESTRAAT 17 – 4461 KC Goes 

TEL. 0113-253795 

www.hoortoestelhuisjansen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

                                                                                                                  

 
 
 

 

          

                      Boekhandel 

                           Het Paard Van Troje 
 

 
Voor al uw boeken, wenskaarten, tijdschriften, 

kantoorartikelen, stripboeken en nog veel meer. 
Lange Vorststraat 2, 4461 JP Goes 

Tel. 0113-214691 
 

 

 
                                                

                                                    

 

                                                   

 

                                                     

 

 VAN  DALEN  Natuursteen GOES 
 

 

 

Tel. 0113 - 256300 

 

 

 

Breng vrijblijvend een bezoek 
aan onze showroom. 

 
Zaagmolenstraat 32b, 4461 BL Goes 

(aan het Molenplein) 
Tel. 0113-22 79 19 
Fax. 0113-25 10 75 

 
U bent welkomv van maandag 

 t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
en op zaterdag van 10.00 tot 12 uur.  
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Iedereen kent levensvragen. Mensen worden in allerlei 

verschillende situaties geconfronteerd met levensvragen. 

Denk bijvoorbeeld de situatie dat er (plotseling) sprake is 

van ziekte of het ouder worden. Voor de meeste mensen 

geldt dat zij, als dat nodig is, terecht kunnen bij hun 

netwerk: familie, vrienden, een (geloofs)gemeenschap, etc. 

Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet 

iedereen heeft een netwerk waar hij of zij over 

levensvragen kan spreken. Of denk aan mantelzorgers die 

hun geliefde zien worstelen met levensvragen maar niet 

weten hoe hier mee om te gaan.  

 

 
 

Het Huis voor Levensvragen Zeeland, onderdeel van een 

landelijk initiatief, wil passende hulp bieden aan al deze 

mensen. Het is een virtuele plek waar men zowel via de 

email als telefonisch in contact kan komen met een 

geestelijk verzorger. Huis voor Levensvragen Zeeland 

richt zich op het bieden van hulp in de thuissituatie bij 

levensvragen van 50-plussers en/of diens naaste, 

volwassenen en kinderen in de palliatieve fase van het 

leven. De diensten zijn gratis. In Zeeland wordt dit 

initiatief opgezet door de Zeeuwse Zorgschakels. 

 

Op de website zeeuwsezorgschakels.nl/ 

huisvoorlevensvragenzeeland is meer informatie over  

Huis voor Levensvragen Zeeland te lezen. Ook zijn hier  

de contactgegevens te vinden.  

Daarnaast is er een digitale informatiefolder beschikbaar.  

 

Huis voor Levensvragen Zeeland is op de volgende  

tijden bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van  

08:30 tot 17:00 uur. Telefoon 0118-745808. 

E-mail info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl  

Website: www.zeeuwsezorgschakels.nl/ 

huisvoorlevensvragenzeeland  

 

Bron: Zeeuwse Zorgschakels. Foto: Sutterstock. 

 
De coronacrisis is voor velen van ons een zeer moeilijke 

periode. 

 

Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. 

Sommige mensen verliezen hun baan. Diploma-

uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het 

leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd zijn er 

sinds de uitbraak van corona door het hele land 

hartverwarmende initiatieven waarbij Nederlanders er 

voor elkaar zijn. Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij 

de gevolgen van de coronacrisis en is op 6 oktober een 

campagne begonnen om meer aandacht te vragen voor het 

probleem van ‘alleen zijn’; om meer ‘aandacht voor elkaar‘ 

te hebben. De campagne duurt tot het eind van dit jaar. 

 

Om deze beweging te stimuleren is door de overheid een 

website gelanceerd, www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop 

initiatieven – van klein tot groot – worden verzameld. 

Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en 

individuen zijn opgeroepen om hun initiatieven via deze 

website aan te melden.  

 

Ook kunnen mensen via deze website hun persoonlijke 

verhaal delen. Zodat er aandacht is voor elkaars verdriet, 

teleurstelling en onzekerheid. De vele mooie initiatieven 

en acties kunnen daarbij een inspiratie zijn om elkaar 

verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te 

komen. 

 

Ook de gemeente Goes haakt in op deze Landelijke actie 

d.m.v. een extra editie van Samenspel. 

De hele aflevering van Samespel staat in het teken van deze 

landelijke campagne. 

 

Bron: Rijksoverheid. Foto: Shutterstock. 

http://www.zeeuwsezorgschakels.nl/
http://www.aandachtvoorelkaar.nl/
http://www.aandachtvoorelkaar.nl/
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Hoe graag ik dit onderwerp ook zou overslaan, ik ontkom 

er niet aan om het aan een nadere - hopelijk lichtvoetige - 

beschouwing te onderwerpen. Het is immers een dermate 

uitgemolken onderwerp in de hele coronadiscussie dat ik 

een innerlijke drang voel me hierover uit te laten en die 

uitlatingen aan de computer toe te vertrouwen.  

U kunt daar dan kennis van nemen en er het uwe van 

denken. En misschien is mijn vermoeden wel juist dat ik 

denk dat u wellicht denkt: kan Augustinus nog iets zinnigs 

aan de discussie toevoegen?  

Ik laat dat geheel aan uw eigen verantwoordelijkheid over, 

om het met onze grote leider Mark en zijn volgeling Hugo 

te zeggen. Hoewel we daarvan moeten constateren dat die 

van mening zijn dat niet iedere burgermens van Nederland 

die eigen verantwoordelijkheid kan opbrengen. 

 

Laten we eerst eens de naam beschouwen: Mondkapje. Is 

die naam juist? Nee, volgens mijn beroepscollega Maikel 

Harte in de PZC, want het kapje moet niet alleen over de 

mond aangebracht worden, maar ook over de neus. 

Daarom is het volgens hem een Gezichtsmasker. Ik neem 

dat van hem over en dat houdt in dat het mondkapje als 

zelfstandig naamwoord in deze beschouwing minder zal 

voorkomen. 

 

 
 

In de R.K.-catechismus staat als eerste vraag: Waartoe zijn 

wij op aarde? En het antwoord dat daarna komt beslaat heel 

wat woorden. Dus als we de vraag stellen: “Waartoe dient 

het gezichtsmasker” komt er ook een eindeloos antwoord 

uitgerold. Daarbij vliegen de aerosolen, mogelijke 

snottebellen, ademdruppels, bacteriën, virussen, 

besmettingen, infecties en wat er op dit gebied allemaal 

nog meer te bedenken valt, om de oren. Zeker als die zaken 

niet allemaal in de elleboog zijn gedeponeerd. De 

voorstanders zeggen: het voorkomt besmetting, het kan 

besmetting voorkomen, het beschermt u tegen infectie, uw  

naaste wordt niet geïnfecteerd of wat er u verder nog aan 

te smeren valt. En de anderen beweren dan weer dat het 

allemaal “geen ene moer” helpt. U kent die discussie. 

 

 
 

Maar dan komt het pas. Wat is de wetenschappelijke 

waarde van het gezichtsmasker? Dan worden er tig 

geleerden opgevoerd die denken daarin hun mondje zinnig 

te kunnen roeren. Biedt het bescherming tegen aerosolen, 

infecties, besmettingen, snottebellen, enzovoort en zo 

verder, gevolgd door het bekende spelletje: “Welles - 

Nietes”. De ene vindt van wel en de ander vindt van niet 

en daar wordt dan niet slechts enkele uren over gepraat, 

geschreven, gedacht en ge - OH- ed. Nee, dat duurt weken 

en nog langer.  

 

Je zou kunnen zeggen: “van Hier tot in Eeuwigheid” of 

korter en krachtiger “tot Sint Juttemis“. Deze heilige uit de 

R.K. Kerk is bekend, maar er wordt niet hetzelfde over 

gedacht. Het zou de Bijbelse heldin Judith kunnen zijn, 

maar ook de vrouwelijke paus Judith of nog andere meer 

of minder Bijbelse personages, die streven naar 

naambekendheid. Ze schijnen wel een vaste feestdag te 

hebben en die is 17 augustus.  

Vorenstaande “wijsheid ” heb ik zogezegd gegoogeld en 

als ik alle teksten daarover tot mij had moeten nemen dan 

was ik waarschijnlijk nog tot Sint Juttemis van 2021 of nog 

later bezig geweest. Ik ben dus maar zo vrij geweest “de 

boel de boel te laten”. 

 

De wetenschap twistte dus door terwijl wij in angst 

afwachtten of we het kappie nu wel of niet moesten dragen. 

Ook hieraan zijn miljarden woorden en letteren besteed. 

Ook hier werden talloze meerdere of mindere 

(on)wetenschappelijke betogen over gehouden en ook hier 

was het - op z’n Zeeuws gezegd: “lauw loene met de pet”.  

 

De Chinezen dachten er het hunne over en begonnen 

naarstig miljarden gezichtsmaskers te produceren en deze 

naar de Westerse wereld te sturen, waar ze ondanks alle 

twijfels in grote mate verkocht werden en het straatbeeld 

sieren. Zelfs ’s werelds grootste pias moest daartoe 

overgaan, want hij ontsprong de dans niet en was zelfs drie 
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dagen zo ziek dat hij alleen maar kon twitteren dat alles 

goed met hem ging en hij ons weer spoedig zou kunnen 

“vermaken” met zijn “wijsheden”.  

 

En intussen twistten de 17 MILJOEN Nederlandse 

virologen vrolijk verder over wel of niet dragen. Zelfs de 

diverse Sinterklazen moest er hun snor voor drukken en 

lieten menige zweetdruppel vallen om besmetting van de 

kleine en grote stoute en brave kinderen en de pepernoten 

en taai - poppen te voorkomen. En hun Pieterknechten? Die 

bezaten hun ziel in lijdzaamheid en ondergingen hun lot 

zoals het op hen afkwam. De meesten kwamen er 

afgeschminkt vanaf. Ten langen leste ontstond er landelijk  

een gekwetter die enorm door de geluidsbarrière schoot, 

waardoor er weer teveel CO2 werd uitgestoten. 

Dat schoot baasje Mark en de zijnen allemaal in het 

verkeerde keelgat, waardoor het leek dat zij ook aangetast 

waren en getest zouden moeten worden en besloten ze om 

de santenkraam aan inwoners te verplichten in openbare 

ruimte een gezichtsmasker te dragen. En we kregen vier 

weken de tijd om ons te gaan gedragen, anders gaan we 

allemaal helemaal in de isolatiecel. En die periode loopt nu 

zo’n beetje af. 

Maar…… hoe moet dat nu met Kerstmis en de stalfiguren? 

Moeten die nu ook allemaal een maskertje op? Ook het 

kindeke? Voer dus voor een nieuw oneindig gepalaver als 

voorbereiding op de tijd van “Vrede op aarde”. Hopelijk 

verloopt het allemaal vreedzaam. 

 

Bron: Augustinus. Foto: Shutterstock. 

 

 

 

Het is herfst en jammer genoeg vinden niet alleen bladeren 

hun weg naar de grond. Steeds meer mondkapjes belanden 

helaas in de natuur. Is het jou ook opgevallen, al die 

gebruikte mondkapjes op straat? Met de aanstaande 

mondkapjesplicht zullen dat er allen maar méér worden. Om 

mensen bewust te maken van dit zwerfafval-probleem, 

lanceren Nederland Schoon met Plastic Soup Foundation de 

campagne #mondkapjegeenzwerfkapje. 

 

Mondkapjes, geen zwerfkapjes! 

Gebruik zoveel mogelijk herbruikbare mondkapjes. 

Wegwerpmondkapjes? Die horen na gebruik in de afvalbak. 

Dat wat jij kunt doen tegen zwerfvuil, maakt een groot 

verschil in de wereld. Over het verschil gesproken: een 

record aantal mensen deden dit jaar mee aan de ‘World 

Cleanup Day’. 

Heb jij een mooi verhaal over het schoonhouden van je 

eigen omgeving? Stuur dat dan op om het met andere Goese 

KBO-ers te delen naar kbo-pcob-goes@gmail.com 

 

Veel inspiratie gewenst! 

 

 

 
De zorgen om de Zorg blijven groot. Kunnen we de normale 

zorg blijven geven als er pandemieën uitbreken, die de hele 

wereld op zijn kop zetten? Is er dan iemand in dit land die 

zijn of haar hoofd koel houdt en weloverwogen plannen kan 

maken, beslissingen kan (laten) nemen en die (laten) 

uitvoeren? 

Dit dan zonder dat allerlei wijsneuzen zich daarmee 

bemoeien! Misschien iemand die echt verstand heeft van 

zorg?  

 

 
 

Het begint steeds meer voor te komen dat apotheken niet de 

medicijnen kunnen leveren die de artsen aan de lijdende 

mensheid voorschrijft.  Je krijgt dan - meestal zonder 

voorkennis – een ander wondermiddel om van je kwaal af te 

geraken. Vreemd eigenlijk dat er zo veel kwakzalverijen 

bestaan voor één en dezelfde kwaal.  

En wat de oorzaak van dat alles is, kan niemand je duidelijk 

maken. Iedere schakel in de keten heeft daarover, al of niet 

wetenschappelijk verantwoord, zijn of haar eigen uitleg. Ik 

hou niet van “staatsbemoeizucht” maar soms verzucht ik 

wel eens dat het jammer is dat dit onderwerp geen 

“staatsaangelegenheid” is. 

 

Bron: Augustinus. Foto: Shutterstock. 

https://tracking.supportervanschoon.nl/supporternieuws/mondkapje-geen-zwerfkapje/?utm_campaign=supporter-van-schoon&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=info&utm_term=Campagne-mondkapje-geen-zwerfkapje&cctw=AQAAAAAgAAEFJCKUV6zXhsowtEs
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                                   Voorstad 17-19 

                           4461 KK Goes 

                        Tel. 0113-215960 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 
 

Bezoekadres: Van der Spiegelstraat 60, Goes 

Postadres: Zonnebloemstraat 61, 4461 PK Goes 

Tel.  0113 - 215729 

 
 

 
                                      

   
  

                                                                      

   

                                           

 

                                                     

 

 

 

 

 Franse Totaalonderhoud BV 

staat garant 

voor professioneel 

 schilder-en onderhoudswerk 
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Eenzaamheid, geldzorgen of angst: de coronacrisis eist ook 

mentaal een tol. Mensen die psychische klachten 

ondervinden van de crisis kunnen vanaf nu terecht bij het 

Steunpunt Coronazorgen, een online loket met informatie 

over het omgaan met gevoelens en zorgen rondom het 

coronavirus. 

 

Het Steunpunt is een initiatief van het ARQ Nationaal 

Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM. 

Op de website staan doorverwijzingen naar hulpinstanties 

en staat de ‘nieuwste toegankelijke en betrouwbare 

informatie’ over mentale gezondheid tijdens de corona-

crisis. 

 

Het Steunpunt is onderdeel van de landelijke campagne 

‘Aandacht voor elkaar’, die door premier Mark Rutte en 

minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) werd af-

getrapt. De campagne spoort mensen aan elkaar aandacht 

te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus 

heeft veroorzaakt.                   

                  

                     

                                      
 

Dokters hebben reeds 80% van de bevolking kunnen 

overtuigen om binnen te blijven., nu is ’t aan de dieren-

artsen om de overige 20% ezels te overtuigen! 

                          

 
 

Twee overkanten 
Zeeland heeft twee overkanten. De Noordelijke Zeeuwen 

noemen het Zeeuws Vlaamse land “de overkant” en de 

Zeeuws Vlamingen doen hetzelfde met het eilandenrijk. 

Die overkanten staan met elkaar in verbinding via een fiets 

– voet veer, een ellenlange tunnel en een betunnelde 

omweg via onze Vlaamse buren. Overal in Nederland, 

m.u.v. de Waddeneilanden mag je gratis per boot, tunnel 

of veer naar de overkant, maar als wij als Zeeuwen bij 

elkaar willen gaan buurten, moeten ze daarvoor 

eurocentjes betalen. “Aarig” natuurlijk en in feite is het 

doodgewoon discriminatie. Ook Zeeuwen willen zonder 

péage of zoll naar de eigen overkanten kunnen door hun 

eigenste Zeeuwse tunnel. Er is zelfs een heuse stichting 

voor opgericht. De grote man daarvan is ene Kees Liefting 

uit Terneuzen. Geen nazaat van de naoorlogse minister Piet 

Lieftinck. Met zijn stichting vrees ik dat hij de zoveelste 

Don Quichotte in de rij van tolbestrijders is. Volgens mij 

is zijn hoop op drijfzand gebouwd. Gelukkig is de tunnel 

dat niet, zodat we in ieder geval bij familie- of ander 

bezoek met droge voeten op bezoek kunnen.  
 

Grote broek 
Goes trekt graag een grote broek aan, maar soms willen ze 

dat niet. De gemeente is twee coffeeshops rijk en wil ze 

liever kwijt dan rijk. Die twee shops mogen alleen aan 

Nederlanders 3 gram stuf verkopen. Vandaar dat de 

straathandel in de buurt van die stuftenten welig tiert. 

Leden van ons zien deze taferelen bijna dagelijks. Nu heeft 

één van deze “oorden des verderfs” een lumineus idee. Hij 

heeft de gemeenteraad gevraagd of hij in zijn ‘bedoe-

ninkje’ ook aan ‘buutendiekers’ mag verkopen en dan niet 

de toegestane 3 gram maar 5 gram. En dat op een moment 

dat de gemeente de illegale verkoop strenger gaat 

aanpakken. Volgens mij is de ‘meneer” van die tent’ zo 

High van zijn eigen troep dat hij van het padje is geraakt! 

Trouwens: de gemeenteraad kan dat helemaal niet 

goedvinden, want het is landelijke wetgeving. En omdat 

die gemeenteraad de gemeente Goes graag helemaal 

rookvrij wil hebben, mag je verwachten dat de snuivers 

NUL op het rekest krijgen. 

 

Augustinus 

  
 

 

https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/
https://www.aandachtvoorelkaar.nl/
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Lezers schrijven 
 

In de volgende nummers in 2021 van Bij de Tijd willen wij 

graag uw mening horen. Wij zijn als KBO-PCOB o.a. zeer 

benieuwd hoe u de coronatijd met al de beperkingen 

doorstaat. Uw verhaal kan voor anderen een voorbeeld zijn 

voor zover je dit zo mag noemen. Ervaringen delen en 

contact maken met elkaar is heel belangrijk. Vooral in deze 

platgezegd “rottijd” gaan we elkaar steeds meer missen.  

 

Als KBO-PCOB afdeling kunnen we helaas zo weinig 

organiseren. Overal word je geconfronteerd met alle 

beperkingen. De opgelegde beperkingen en voorschriften 

zijn er uiteraard niet voor niets. Wij houden ons aan de 

regels en hopen dat we zodoende gauw van alle ellende af 

zijn. We horen graag van u over uw ervaringen en zeer 

nuttige tips. 

 

 
 

Laten we volgend jaar beginnen met het publiceren van uw 

ervaringen. Anoniem mag uiteraard ook als wij maar weten 

van wie het verhaal afkomstig is. Een mogelijkheid zou 

ook kunnen zijn dat de redactie een bloemlezing van de 

verhaaltjes maakt.  

Voor het beste verhaal willen wij een prijsje uitloven. 

Inzendingen graag e-mailen naar het secretariaat: 

kbopcobgoes@gmail.com 

 

Adverteerders 
 

Onze adverteerders hebben het moeilijk in deze coronatijd. 

Denkt u aan hen als u uw boodschappen gaat doen. Zij 

maken het voor onze afdeling mogelijk om Bij de Tijd uit 

te kunnen blijven geven en met uw aankoop ondersteunt u 

onze adverteerders. 

 

 

 
 

Koffie met gebak 
 

Een idee wat je her en der wel meer hoort is het kopen van 

een gebakje en dit samen met iemand die alleen is en 

aanspraak heel erg mist op te eten.  

Of bak een heerlijke appeltaart en nodig het toegestane 

aantal mensen uit en maak samen met deze de appeltaart 

“soldaat”.  

Ideetje???????????? 
 

Nieuwe website van KBO-PCOB Goes! 
 

Heeft u al eens de website van KBO-PCOB Goes bezocht? 

Neen? U weet niet wat u mist, U komt alles te weten over 

uw afdeling, u vindt interessante artikelen, uiteraard een 

agenda van alle activiteiten voor zover deze plaats kunnen 

vinden en nog veel meer.  

Ga dus vlug naar uw computer en ga naar www.kbo-pcob-

goes.nl 

 

Rabo ClubSupport actie 2020 
 

Door het meedoen aan de Rabo ClubSupport actie hebben 

wij van de Rabobank Oosterschelde een cheque ter 

waarde van maar liefst € 427.89 (2019 = €599.66) mogen 

ontvangen. 

De cheque is aan ons (KBO-Goes en PCOB-Goes) 

uitgereikt in het kader van de Rabo ClubSupport actie 

2020. Tijdens deze actie heeft u uw stem uitgebracht op 

KBO-Goes en PCOB-Goes.  

Fantastisch resultaat waarvoor wij u als bestuur heel 

hartelijk bedanken. Uiteraard ook dank aan de Rabobank 

Oosterschelde voor het mogen meedoen aan de Rabo 

ClubSupport Actie 2020. 

  

Allemaal bedankt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Namens het Bestuur KBO-PCOB afd. Goes 
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“Ik kom zeker naar Nederland. Links om of rechtsom of 

door het midden, maar ik kom.” Dat zei mijnheer Heilige 

Nicolaas aan het einde van een telefonisch interview ter 

voorbereiding op deze hersenspinsel. Kort daarna sprong 

zijn woonland van code geel op code oranje. Na ruim 450 

jaar was het de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden toch nog gelukt het land van koning Pilips II 

en de hertog van Alva onder de code van de Oranjes te 

krijgen. Niet dat we er nu veel mee opschieten, maar alleen 

al de gedachte dat we onze vroegere overheerser eindelijk 

klein hebben gekregen, geeft een gevoel van Nationale 

Trots! 

 

Bovengenoemd personage wordt in ons ‘landje aan de zee’ 

ook wel Sint-Nicolaas genoemd en populair ook wel 

Sinterklaas. Vanwege bepaalde verdiensten is hij in de 

roomse kerk heilig verklaard. Voor het u allemaal wat 

warrig wordt hierbij dankzij Wikipedia een korte uitleg. 

Nicolaas (geboren in Patara, ca. 280 en overleden in 

Myra  6 december 342 of 352), was begin van Myra in het 

huidige Turkije, maar toen een Romeinse provincie. Hij 

kwam uit een familie van Griekse  Christenen. Door zijn 

voorbeeldige leven en minstens twee mirakels werd  

Nicolaas later heilig verklaard en werd hij de hoofd-

persoon in tal van legenden. Vooral tussen de 6e en de 12e 

eeuw verwierf hij grote bekendheid. In Oost- Europa is 

Nicolaas van Myra een belangrijke heilige.  

 

Dat betekende dat hij na de 12e eeuw in West-Europa 

onderdeel werd van folklore rondom Sint Nicolaasdag.  

Toen hier te lande begin 19e eeuw een algemeen 

kinderfeest werd ingevoerd, werd dit naar hem genoemd, 

ondanks dat de “roomsen” toen nog niet voor vol werden  

 

aangezien. Hij is een nare, morsige boeman met ook al een 

donkere knecht. De eerste afbeeldingen van die knecht 

dateren uit 1850. Onderwijzer Jan Schenkman brengt dan 

het boek Sint Nikolaas en zijn knecht uit. In die tijd een 

modern boekje met een pedagogisch verantwoor-

de Sinterklaas. Hij is dan een “deftig heerschap” 

geworden, die vergezeld wordt door een “donkere 

dienaar”.    

 

In het liedje ‘Zie ginds komt de stoomboot’ komt hij met 

de stoomboot uit Spanje naar Nederland om op 6 december 

per luchtballon te vertrekken. Die luchtballon is later 

schijnbaar in lucht opgegaan en daardoor uit het zicht 

verdwenen. 

 

Terug naar het gesprek met Sint. Vanwege Corona kon hij 

nog niet vertellen hoe hij naar hier komt. Het kan gewoon 

met de boot zijn, maar ook te paard, in een vliegapparaat 

of met de (elektrische) fiets. Maar omdat hij een 

heiligverklaard persoon is, kan het ook gebeuren dat hij op 

een wonderbaarlijke manier arriveert. Waarschijnlijk zal 

dat vanwege corona in alle stilte en incognito zijn, zodat 

hij net als onze majesteiten, minister of advocaten van de 

“Thagiverdachten” ongewild zijn boekje te buiten gaat als 

overtreder van de “anderhalve meter wet” en zodoende in 

zijn eigen Grote Boek bij de “stoute kinderen” terecht 

komt. Het zit er dik in dat heel wat kades en havenhoofden 

in die periode kinderloos blijven, omdat de echte Sint of 

één van zijn hulpjes daar van de burgemeester(es) niet 

zullen mogen. Krijgt die rare man in de USA met zijn 

gebleekte toupet en zonnebankbruine gezicht een beetje 

gelijk door het feit dat Sinterklaas in feite een “nepperd” 

is.  

 

Zwarte Piet zal er niet meer bij zijn. Niet onder die naam 

tenminste. De sinterman deelde mee dat zijn personeel 

allemaal officieel de functienaam Piet zullen hebben. Dit 

is herinnering en eerbetoon aan de man die als zijn eerste 

assistent geboekt staat, een “donkere” kleur had en daarom 

nog steeds Zwarte Piet wordt genoemd. Een beetje 

achterhaald natuurlijk want van een soort boeman 

ontwikkelde dit figuur zich steeds meer tot een manusje 

van alles voor de Sinterbaas. Gelukkig maar, want als 

1740-jarige oudere vergeet je wel eens wat en kun je zo 

een alles- of betweter goed gebruiken. Om in de toekomst 

van alle gebeuzel af te zijn heeft de directie van de “N.V. 

Goedheilig man” dit alles officieel laten maken via een 

Koninklijk Besluit, waarin de titel van de functie Zwarte 

Piet werd veranderd in Piet met de gradaties Hoofdpiet, 

Pieterbaas, Pieterman en Pieterknecht. Het ligt er maar aan 

wat voor werk een van die figuren doet. In datzelfde KB is 

ook bepaald dat dit personage iedere kleur van de regen- 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patara
https://nl.wikipedia.org/wiki/280
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myra_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/342
https://nl.wikipedia.org/wiki/352
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myra_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legende_(volksverhaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Nicolaasdag
https://npofocus.nl/artikel/7910/sinterklaas


                                                                   BIJ DE TIJD 

 

13 

boog of daarbuiten mag hebben. 

Hiermee verschiet Zwarte Piet 

officieel van kleur, mag hij van alle 

kleuren thuis zijn en wordt die naam 

geschiedenis. Het houdt in dat hij of 

zij, want vaak zie je ook Pieten lopen 

met van voren gewelfde vormen, ook 

zwart mag zijn. Als dat niet zou 

mogen zou dat betekenen dat van 

nature donkere mensen vanwege hun 

kleur gediscrimineerd zouden 

worden. Hij heet dan geen Zwarte 

Piet, maar is gewoon een zwarte piet. 

En een rood, geel, groen of blauw of 

anderszins geverfde gelegenheids-

knecht is dan een rode, gele, groene, 

blauwe of bruine piet.  

 

 
 

Volgens de Madrileense figuur die ik 

aan de lijn had en zei dat hij de enige 

ware Sint-Nicolaas is, in dat de club 

kickoutzwartepiet ogenblikkelijk van 

de aardbodem moet verdwijnen om 

niet beschuldigd te worden van 

discriminatie of racisme. 

Als het bovenstaande u flink warrig 

voorkomt, hebt u groot gelijk. 

 

Daarom beste ‘spinselaar’ raad ik u  

aan het Sintfeest gewoon te vieren 

zoals u gewend bent, maar wel met: 

1. Het aanhouden van de juiste af-

stand,  

2. Geen handje maar een elleboogje te 

geven aan Sint,  

3. De Sintfiguur niet meer te knuf-

felen, waardoor hummeltje eindelijk 

verlost is van de alcohol lucht uit de 

mond van Sint,  

4. De zak wordt alleen nog gebruikt 

als bergplaats voor de cadeaus die bij 

verenigingen, clubs, gildes, scholen 

en andere verbanden via spaaracties, 

donaties en sponsoren bij elkaar zijn 

geschraapt.  

 

En voor gebruik thuis is de zak 

helemaal taboe, want de lokale 

wasmand en/of hondenmand kunnen 

net zo goed flink wat gulle gaven en 

surprises bevatten en voor de kleine 

giften kan het naaimandje gebruikt 

worden.  

 

En wat u met het strooigoed moet 

doen? Veeg eerst, zo nodig met hulp 

van stofzuiger of de kruimelzuiger, 

luiwagen of blik en veger het 

betreffende vertrek goed aan en 

“strooi dan al dat lekkers in een of 

andere hoek”.  

 

Augustinus 

          

  
 

Smulpapen 
Dat brandweerlieden smulpapen zijn, 

is bekend. Maar dat ze in Goes zover 

willen gaan om een nieuwe brand-

weerkazerne naast een Chinees 

restaurant te bouwen, is wel heel 

bijzonder. Voor de spuitgasten een 

uitgelezen mogelijkheid om na het 

verorberen van de nasibal, bamischijf, 

Babi Pangang of Foe Yong Hai het 

binnenbrandje te blussen met een 

flinke hoeveelheid bluswater uit een 

fles.  

 

Augustinus 
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Wij herdenken … 
Omdat we er in de ledenvergadering helaas geen aandacht 

aan kunnen besteden vermelden we het nu in Bij de Tijd.  

Wij gedenken de 19 leden met genegenheid en zijn dankbaar 

voor de inzet die zij getoond hebben voor onze vereniging. 

Wij hopen dat de nabestaanden Gods nabijheid hebben en 

zullen ervaren bij het omgaan met het verlies van hun 

geliefde. 

 

De heer Aertssen (KBO) 

Mevrouw Breedveld-Roessen,(KBO) 

De heer Dijkema (KBO) 

De heer Götte (KBO) 

De heer Happel (KBO) 

De heer Hoekstra (KBO) 

Mevrouw Janse (KBO) 

De heer Korsuize (KBO) 

Mevrouw Krekelberg-Remijn (KBO) 

Mevrouw van Moorten-Dhaene (KBO) 

De heer Okkema (PCOB) 

De heer Peursum (PCOB) 

Mevrouw Rombaut-van Waterschoot (KBO) 

Mevrouw Tanis-Houtop (PCOB) 

Mevrouw Woltjer- de Laat (KBO) 

 

En de recentelijk overleden leden:  

*Mevrouw A. Koens uit Heinkenszand die op 30 septem-

ber is overleden.  
* De heer E.J. de Jonge die op 18 oktober op 91-jarige 

leeftijd overleed.  

* De heer T.B Wispelweij uit Kattendijke die op 30 okto-

ber overleed.  

* De heer H.J. Jansen uit Tholen die op 20 oktober 

overleed. 

 

Wij wensen familie, (klein-) kinderen en vrienden van de 

recentelijk overledenen veel sterkte en moed om dit verlies 

te kunnen verwerken:  

 
Wij feliciteren:  
* De heer en mevrouw Jo en Riet Rombaut – D’Hert met 

hun 50-jarig huwelijk op 27 november. Wij wensen hun nog 

veel mooie jaren samen met hun (klein)kinderen.  

Zo ook een felicitatie vanwege hun 50-jarig huwelijk op 17 

december aan de heer en mevrouw Lots. 

 

Nieuwe leden:  
* De heer en mevrouw Achthoven-Petiet 

* Mevrouw G.J. Zuurveld-Kloosterman 

Van harte welkom en we hopen u op onze bijeenkomsten te 

mogen ontmoeten. 

 

Dank u wel! 
Vanaf de eerste editie tot en met deze uitgave verzorgde ex 

voorzitter A.J. de Kok ook de administratieve 

werkzaamheden rondom Bij de Tijd. Na een afbouw in de 

laatste jaren draagt hij per het volgende nummer ook de 

laatste werkzaamheden over. Wij danken hem voor het vele 

werk aan deze administratie besteed.  

 

Deze werkzaamheden worden overgenomen door de 

secretaris mevrouw R. Hopmans, die we daarbij veel succes 

wensen. 

 

Ook Johan van Moorten stopt met zijn werkzaamheden voor 

Bij de Tijd. 16 jaar lang heeft hij met veel enthousiasme 

samen met Guust de Kok de complete opzet en productie 

van Bij de Tijd verzorgd, waarvoor heel veel dank. 

 

Wij bedanken ook de dames van Assche en van Waarden en 

de heer Clarisse. Zij brachten het magazine en Bij de Tijd 

altijd met veel inzet bij onze leden. En wij wensen hun 

opvolgers, mevrouw Slazak, mevrouw van Vooren en de 

heer Snel veel succes. 
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Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18, 

4462 VK Goes, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl 

 

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl 
 

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547 
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes. 
 

Bestuur: 

Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes, tel. 223039 

E-mail tabsnel@zeelandnet.nl 

Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18, Goes, 

tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl  

Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes 

tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl 

Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends, 

Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025, 

E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl 

 

Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut, 

Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer Hendrikskinderen 

tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com 

 

Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen, 

Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154, 

E-mail does0203@zeelandnet.nl 

 

Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen 

schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij 

Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen. 

 

Public Relations: Vacant. 
 

Contact PCOB:  

P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915. 
 

Verjaardagkalender:  
Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017. 

 

Distributie KBO-PCOB Magazine: 
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273  

En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604. 

 

Ziekenbezoek: 
Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes, 

tel. 215708, E-mail aug.kok@planet.nl 

Leden: Mevr. M. van Buuren; Mevr. A. Huige; Mevr. 

C. van Lagen; Mevr. M. Lots; Mevr. A. Notebomer; 

Mevr. M. Rombaut; Mevr. T. Smolders. 

 

 

Activiteitencommissie: 
Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55, 

4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589. 

Leden: Mevr. V.E.M. Burgs – Aertssen; L.V. de Kok; 

Mevr. G.M. Naezer en N. van Buuren. 
 

Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.: 
Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218, 

E-mail waadrianow@zeelandnet.nl 
 

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO): 

’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes. 

Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448, 

E-mail g.vanderlinde@smwo.nl 
 

Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100 

 

Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea 

Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBO-

Zeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669. 
 

Rijbewijskeuringen: Rijbewijskeuring Zeeland  

(Dr. Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOB-leden 

krijgen € 5,- korting op vertoon van ledenpas. 

Eerst de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR en 

na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en dan 

overige papieren invullen.  

Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van het 

rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen 

verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, 

potje ochtendurine. Vragen voor meer informatie: 

keuringen.marlisa@gmail.com. 
 

Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok, 

tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844. 

 

‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685, 

E-mail jurram@zeelandnet.nl 
 

Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en 

Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en 

juridische zaken. 
 

Een fout in het infoblad? 
Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de Tijd’ 

een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven aan 

Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017, 

E-mail kbopcobgoes@gmail.com 

 

 

  

 

 
Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18, 

4462 VK Goes, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl 

 

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl 
 

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547 
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes. 
 

Bestuur: 

Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes, tel. 223039 

E-mail tabsnel@zeelandnet.nl 

Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18, 

Goes, tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl  

Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes 

tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl 

Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends, 

Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025, 

E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl 

 

Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut, 

Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer Hendrikskinderen 

tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com 

 

Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen, 

Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154, 

E-mail does0203@zeelandnet.nl 

 

Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen 

schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij 

Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen. 

 

Public Relations: Vacant. 
 

Contact PCOB:  

P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915. 
 

Verjaardagkalender:  
Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017. 

 

Distributie KBO-PCOB Magazine: 
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273  

En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604. 

 

Ziekenbezoek: 
Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes, 

tel. 215708, E-mail aug.kok@planet.nl 

Leden: Mevr. M. van Buuren; Mevr. A. Huige; Mevr. 

C. van Lagen; Mevr. M. Lots; Mevr. A. Notebomer; 

Mevr. M. Rombaut; Mevr. T. Smolders. 

Activiteitencommissie: 
Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55, 

4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589. 

Leden: Mevr. V.E.M. Burgs – Aertssen; L.V. de Kok; 

Mevr. G.M. Naezer en N. van Buuren. 
 

Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.: 
Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218, 

E-mail waadrianow@zeelandnet.nl 
 

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO): 

’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes. 

Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448, 

E-mail g.vanderlinde@smwo.nl 
 

Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100 

 

Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea 

Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBO-

Zeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669. 
 

Rijbewijskeuringen: Rijbewijskeuring Zeeland  

(Dr. Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOB-

leden krijgen € 5,- korting op vertoon van ledenpas. 

Eerst de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR 

en na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en 

dan overige papieren invullen.  

Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van 

het rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen 

verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, 

potje ochtendurine. Meer informatie: kijk op 

rijbewijskeuringzeeland.nl, E-mail keuring@marlisa.nl 
 

Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok, 

tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844. 

 

‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685, 

E-mail jurram@zeelandnet.nl 
 

Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en 

Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en 

juridische zaken. 
 

Een fout in het infoblad? 
Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de 

Tijd’ een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te 

geven aan Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017, 

E-mail kbopcobgoes@gmail.com 
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