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-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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Dit is weer de eerste Bij de Tijd van 2021. Wat staat ons te 

wachten? We weten het niet. Maar in ieder geval is één 

ding zeker: op 25 januari 2021 bestond de KBO-tak van de 

KBO-PCOB Goes maar liefst 60 jaar. Elders in deze Bij de 

Tijd vindt u een stukje geschiedschrijving. Geconcludeerd 

kan worden dat er in die 60 jaar heel wat is gebeurd!!  

 

Opgericht in de traditionele Roomse tijden, maar al snel 

terecht gekomen in de flowerpower van de eind jaren 60. 

De leden van toen zullen het wel met afgrijzen beleefd 

hebben. Maar onder onze huidige leden zijn er 

waarschijnlijk wel enigen die aan die roerige tijden hebben 

deelgenomen en zelf op de Dam of elders wat gerebelleerd 

hebben.  

 

 
 

Maar dat is niet alles, in die turbulente tijden van de jaren 

zeventig bestond ook bij landelijke Protestantse-

Christelijke Ouderenbond (PCOB) behoefte aan lokale 

initiatieven. Vandaar dat op 26 mei 1981 de PCOB-

afdeling Goes en Omstreken is opgericht. De PCOB-

afdeling Goes bestaat dus op 26 mei 2021 40 jaar!! 

Samen 100 jaar.  

 

En vanaf 1981 was er direct al een samenwerking, al hoe 

wel men het niet altijd eens was, vooral op provinciaal 

niveau.  Maar voor de gezamenlijke belangen vond men 

elkaar toch meestal weer op de barricades. Soms zelfs op 

het Malieveld. 

Maar die strijdbare fysieke houding zijn we wel een beetje 

verleerd. We lobbyen, ook best strijdbaar maar minder 

zichtbaar, nu vanuit de vergaderstoel of online via allerlei 

overleggen. De belangenbehartiging is vanwege de 

toenemende complexiteit en snelheid van verandering door 

de jaren heen wel steeds belangrijker geworden, zowel op 

landelijk als lokaal niveau. De KBO en PCOB hebben 

elkaar, zeker op lokaal niveau, gevonden in een nauwe 

samenwerking. De ANBO is geminimaliseerd, maar de 

ASG (Algemene Seniorenvereniging Goes) heeft die rol 

met verve op zich genomen. 

 
 

Maar daarnaast is en wordt er ook veel ondernomen op het 

gebied van naar elkaar omzien (bezoekgroep, 

verjaardagkaartjes), zingeving (kerstvieringen), vermaak 

(bingo, ontspanningsmiddag BBGG), met elkaar 

optrekken (samen reizen, samen eten), kunst en boek 

besprekingen (Uit de Kunst, De Boekenwurm), 

interessante lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten over 

allerlei van belang zijnde thema’s (Wat ter tafel komt, 

BBGG-bijeenkomsten). 

 
In 2020 zijn we echter ook op ons zelf teruggeworpen. De 

corona heeft de senioren hard getroffen. Geen bezoek, geen 

samenkomen, geen reizen. Maar ook veel leed door 

eenzaamheid, ziekte en zelfs overlijden. En we zijn er nog 

niet! Nieuwe varianten, nieuwe dreigingen. Dan zien we 

des te meer dat gezondheid, fysiek en mentaal, toch een 

heel groot goed is. Positief is dat we bij de vaccinatie een 

beetje meer vooraan mogen staan. Zouden we dan toch 

voor de zomer allemaal gevaccineerd zijn? 

 
We blijven dus hopen op een 2021 waarin we elkaar weer 

kunnen ontmoeten, samen reizen en met elkaar eten en 

drinken. Het bestuur rekent er ook op dat we ons 60- en 40-

jarig bestaan toch invulling kunnen geven met een aantal 

festiviteiten. We gaan ervan uit dat we u snel weer kunnen 

ontmoeten! En ondertussen blijven we uw belangen 

behartigen op lokaal niveau (BBGG/senioren-raad) en 

landelijk niveau (via de unie KBO-PCOB). Ook via het 

magazine, Bij de Tijd en onze website blijven u van 

informatie voorzien. Als het mag en kan zullen we ook de 

voorlichtingsbijeenkomsten weer op starten. De KBO 

Goes is 60 jaar oud, de PCOB 40 jaar. Met deze 100 jaar 

ervaring gaan we er nog een groot aantal jaren aan vast 

knopen, uw belangen behartigen en een plaats van 

ontmoeting te blijven. 

 

De redactie 
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Vergadering dagelijks/algemeen bestuur 
 

Het dagelijks bestuur is op 14 december 2020 bij elkaar 

geweest. In januari en februari 2021 zijn er geen 

bestuursvergaderingen geweest in verband met de 

lockdown maatregelen.  

 

Als eerste punt op de agenda stond de schriftelijke raad-

pleging over de punten die normaliter in de algemene 

ledenvergadering van november 2020 hadden zijn 

behandeld. Enkele leden hebben gereageerd. Er was alleen 

maar instemming met de nu schriftelijk voor-gelegde 

stukken. Het AB heeft daarop de jaarverslagen 2019 

vastgesteld.  

 

Ook de contributie voor de KBO leden is vastgesteld op  

€ 24,- per jaar (ongewijzigd). Voor PCOB leden is deze 

vastgesteld door het landelijk PCOB-bestuur.  

 

De heren Snel en Rombaut zijn hun nieuwe 

bestuursperiode van 3 jaar ingegaan. Helaas hebben zich 

geen kandidaten gemeld voor de opvolging van de heer van 

Moorten voor de portefeuille PR en communicatie. We 

houden ons nog steeds aanbevolen!! 

 

Natuurlijk is er ook van gedachten gewisseld over het 

programma voor 2021. Temeer daar de KBO afd. Goes op 

25 januari 2021 60 jaar oud is geworden. U leest daar in dit 

nummer van Bij de Tijd elders meer over.  

 

Belangrijk punt is ook de bestuursopvolging vanuit PCOB-

tak van de heer Piet Clarisse. Een oproep aan de PCOB-

leden is besproken en zal verder met dhr. Clarisse, de 

regiocoördinator PCOB en de landelijk consultant PCOB 

worden overlegd. Bij het januarinummer van het Magazine 

is deze oproep gevoegd.  

 

Ook zijn er afspraken gemaakt om in het kader van 

ledenwerving advertenties in de Bode en het parochieblad 

te plaatsen. 

Besproken is verder hoe we de contacten met de leden 

levend kunnen houden. De kerstattentie, het lichtje in de 

duisternis, is goed gevallen hebben we vernomen. Ook 

wordt nog nagedacht over telefonische contacten 

(belrondjes). 

 

Er is verslag gedaan van het online-overleg met de 

Gemeente dat in november 2020 weer is opgestart. Het 

betreft belangrijke punten als de door ons gewenste 

seniorenraad, het thema eenzaamheid, wonen voor 

senioren, digitalisering, WMO e.d.  

 

Bericht uit het BBGG-bestuur 
 

De overleggen met de gemeente, digitaal vanwege de 

lockdown, hebben in januari 2021 ook al plaats gevonden. 

Op 11 januari overleg over de participatie van ouderen (de 

door ons gewenste seniorenraad voor structureel overleg 

met de Gemeente over diverse dossiers). Resultaat van dit 

overleg is dat we eind februari wederom overleg hebben 

maar nu specifiek over het thema WMO. 

 

Op 26 januari is er een vervolgoverleg geweest over de 

acties rond eenzaamheid (dit overigens met andere 

organisaties samen, rond de gemeentelijke invulling van 

het overheidsprogramma “één tegen eenzaamheid”). 

Helaas werd dit digitale overleg maar beperkt bijgewoond. 

Het gesprek leverde dan ook geen echt nieuwe inzichten 

op. Het thema eenzaamheid blijft natuurlijk wel op de 

agenda, SMWO gaat er een nadrukkelijker rol in spelen. 

 

 

Vrijwilligers KBO-PCOB afdeling Goes 
 

Het was voor al onze vrij- 

willigers een roerig jaar 2020.  

Corona gooide heel veel  

roet in het eten maar onze  

vrijwilligers bleven zich  

onvermoeid inzetten voor  

ons allen. Respect en dank  

hiervoor is zeker op zijn plaats.  

O.a. de activiteitencommissie, bezoekgroep, belasting-

invullers (HUBA), redactie Bij de Tijd, thuisadministratie, 

huisbezoekers (VOA/VBA) en bezorgers van het 

magazine en Bij de Tijd hebben hun beste beentje 

voorgezet.  

 

Onderling bij de leden is ook aan elkaar gedacht. In deze 

Bij de Tijd doen wij een aantal suggesties om nog meer 

naar elkaar om te kunnen zien. ‘Leden voor Leden’ is 

hiervoor het motto. Even een belletje, even een bezoekje, 

kortom even belangstelling kan voor velen van onze leden 

een heel belangrijk contact zijn. Er wordt veel gesproken 

over eenzaamheid. Laten wij als KBO-PCOB-leden elkaar 

niet uit het oog verliezen.  

 

Gehoord een uitspraak van een oudere: “Ik ben in de laatste 

maanden in mijn doen, ouder en ook beperkter geworden. 

Steeds opletten wat niet meer kan maar vooral letten op en 

koesteren van wat wel nog kan”. 
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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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Website kbo-pcob-goes.nl 
 

In de eerste lock down is er hard gewerkt door een klein 

team aan onze nieuwe website. Aan het aantal bezoekers te 

zien heeft u de website www.kbo-pcob-goes.nl al frequent 

bezocht. Laat ons weten wat u ervan vindt en wat eraan 

verbeterd kan worden. De website is volop in ontwikkeling 

en dus zijn uw opmerkingen e.d. van harte welkom. Samen 

maken we er iets moois van!  

 
Rondbrengen attentie(s) e.d. 
 

In deze tijd is het moeilijk voor de bezoekgroep en bestuur 

om bij u thuis op bezoek te komen. Bloemetje en andere 

attenties verzorgd door de bezoekgroep kan veelal niet 

persoonlijk worden uitgevoerd.  

Jammer want de naam van bezoekgroep gaat hier enigszins 

mee verloren. De hoop is dat het gauw weer allemaal 

mogelijk is. De bezoekgroep wil niets liever dan bij u 

persoonlijk langskomen.  

Ook het bestuur was gedwongen om de Kerstattentie 

samen met de bezorging van het Magazine mee te laten 

bezorgen op het bezorgadres. De vaste bezorgers waren 

direct bereid om dit te doen waarvoor onze waardering en 

dank.  

 

Ook de, namens u aangeboden, eindejaar-attentie voor al 

onze onmisbare vrijwilligers hebben wij helaas niet bij 

iedereen persoonlijk kunnen aanbieden. Fijn dat hiervoor 

begrip bij u allen is en dat we maar met z’n allen hopen dat 

het eind dit jaar wel kan en gaat lukken. 

 

Bezorging rayons voor  

Magazine en Bij de Tijd aangepast 
 

Door het wegvallen van de diverse bezorgers hebben we 

de bezorglijsten weer eens tegen het licht gehouden. Een 

aantal bezorgwijken zijn veranderd.  

De wijk van mevrouw Hopmans-Capello en de heer Pieters 

hebben we ingekort en toebedeeld aan onze nieuwe 

bezorger de heer Jos Wijdemans. Jos is al eerder als reserve 

ingevallen en kent de klappen van de zweep. De wijk van 

Freek Soeters is overgenomen door Rinus Baarends. Rinus 

neemt ook een stukje wijk over van de heer Pieters.  

De wijk van de heer Clarisse gaat over naar Theo Snel die 

ook een stukje wijk overneemt van Gerda Naezer. Gerda 

neemt daar tegenover weer een stukje wijk over van Paul 

Mulder. Kunt u het allemaal nog volgen?  

 

Als het goed is merkt u er niets van. De bezorging zal als 

vanouds worden uitgevoerd. Bij vragen of opmerkingen 

graag het bestuur raadplegen.  

 

We zijn het er allemaal over eens. Hosternokke is een 

opmerkelijk woord wat je alleen in Zeeland hoort. Als een 

Fries of Groningen of Limburger dat woord hoort, zal die 

met zijn oren klapperen en ogen knipperen en denken ‘Wat 

is dat voor een raar woord?”  

Het woord scoort hoog in de top 10 van de meest populaire 

Zeeuwse en is ook een onderdeel van het project ‘Geluiden 

van Zeeland’ van Roger van der Veken.  

Maar wat betekent het nu eigenlijk? 

Het woord "Hosternokke" is een verbastering van het 

woord "Godverdomme". Maar omdat we in Zeeland naar 

het geloof kennen is het in vroeger jaren verbasterd tot 

"Hosternokke". Het woord kent zelf ook een aantal 

verbasteringen, zoals "Hostermannuh" en "Hosterlievuh". 

"Hosternokke" wordt in Zuud-Beveland verbasterd tot 

hodker Het verschijnsel dat mensen een mildere vorm 

kiezen dan een echt vloekwoord, hoort typisch bij het 

Zeeuws DNA. 

Als je het woord in het Zeeuws uitlegt, zeg je het als volgt: 

Hosternokke/gosternokke/gostermokke is 

'n Zeêuwse basterdvloek of uutroep van verbaezinge of 

vreêd groôt ontzag. "Hosternokke, da gae noga!".  

't Oor dikkels gezie as 'n typisch Zeêuws woord en as 

zoôdaeneg ôk gebruukt. 't Èndegde op de vuufde plekke in 

de verkiezienge van 'moôiste Zeêuwse woôrd. 

Aolleverwege die verkiezienge stoeng 't nog op nommer 

eên. "Hosternokke" wordt in Zuud-Beveland verbasterd 

tot hodker. 

 

En als u ergens verbaasd over bent, kunt u altijd nog 

zeggen “Hosternokke, wat eb ik noe an m’n fiets 

(han)ange? 

Mie de hroete van Augustinus 

 

     

 

http://www.kbo-pcob-goes.nl/
https://zea.wikipedia.org/wiki/Zuud-Beveland
https://zea.wikipedia.org/wiki/Ze%C3%AAuws
https://zea.wikipedia.org/wiki/Zuud-Beveland
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Roept u maar. U kunt dit zinnetje aanvullen met uw eigen 

woord(en): gekker, wijzer, rustiger, bedaarder of wat er in 

uw bol(letje) boven komt drijven. Maar………… het moet 

wel passen bij het zestigjarig bestaan van onze Goese KBO, 

want daar gaat dit hersenspinsel over. Zestig jaar is niet mis, 

maar hoe is het zo gekomen…? 

 

KBO-Goes bestond op 25 januari j.l. zestig jaar. Jammer dat 

in dit jubileumjaar veel activiteiten in verband met het 

coronavirus onzeker zijn. Voorlopig worden alle activiteiten 

verplaatst naar later dit jaar. 

 

Het was de toenmalige mijnheer pastoor van de Goese R.K. 

parochie die zich zestig jaar geleden het belang van de 

ouderen aantrok. Op 25 januari 1961 werd een bijeenkomst 

gehouden waarbij ouderen waren uitgenodigd.  

 

Dit resulteerde in de oprichting van de R.K. Bejaardenbond 

afdeling Goes. Zestig jaar geleden was de leeftijdsgrens van 

de leden 65 jaar. Nu kan men vanaf het 50ste jaar lid worden 

van de KBO. Toen wij jong waren vonden wij mensen van 

rond de zestig jaar oude mensen. Ze liepen krom van het 

harde werk en kleedden zich anders. Nu zijn de tachtigers 

en negentigers nog actief en vrolijk gekleed en we voelen 

ons nog niet oud. 

 

Naast allerlei ‘dagelijkse’ onderwerpen kwamen in het 

begin thema’s als het verplichte bijwonen van de Zondagmis 

en de zorg om de gemengde huwelijken bij een deel van de 

kinderschaar van leden en niet leden, tijdens de 

bijeenkomsten ook aan bod. Dit alles lazen we in een 

‘Verslag van de speciale feestvergadering bij het vijfjarig 

bestaan van R.K. Bond van Bejaarden’ op 25 januari 1966 

in schouwburg Het Schuttershof’. Elders in deze Bij de Tijd 

wordt daaraan uitvoerig aandacht besteed.  

De woorden van de Geestelijk Adviseur (GA) en 

vertegenwoordiger van de overkoepelende diocesane bond 

in deze vergadering waren daar duidelijk over. Iedereen in 

dezelfde stal en met dezelfde mening!  Die geestelijke 

raadsman zou je een minipaus kunnen noemen, want zijn 

woorden werden als onomstotelijke waarheid beschouwd.   

 

Zelf ben ik van mening dat ‘strijdvaardiger’ meer recht doet 

aan de manier waarop de KBO zich in de laatste 

vijfentwintig jaar ontwikkeld heeft. Wat er in de 

burgermaatschappij gebeurt werkt ook door in de 

doelstellingen en activiteiten van de KBO. Daar kun je niet 

omheen. De vaste hand van de GA werd langzaam maar 

zeker losgelaten. De ‘schaapkens’ gingen steeds meer op 

eigen benen staan en bekwamen zich steeds meer in 

onderwerpen als voorlichting, belangenbehartiging, 

ontwikkeling en gezondheidszorg. De almachtige GA 

verdwijnt langzaamaan naar de achtergrond. Een andere 

oorzaak daarvan is dat steeds minder leden van het 

mensdom zich tot de ‘geestelijke staat’ geroepen voelen. 

 

Bij KBO-Goes deden en doen die ontwikkelingen zich ook 

voor en richt men de activiteiten meer op de thema’s 

waarmee de leden in het dagelijkse leven te maken hebben. 

Een zorgwet, een veiligheidsvoorschrift, een 

aanvraagformulier voor een voorziening zijn immers voor 

iedere ingezetene van ‘Het Koninkrijk der Nederlanden’ 

gelijk. Er bestaan geen roomse, protestante, hindoestaanse 

of atheïstische formulieren. Iedereen is voor de wet gelijk. 

Bovendien heeft dat soort formulieren nooit bestaan. Al 

zouden de clerici van de diverse kerken dat wellicht graag 

gewild hebben. Iedere onderdaan van de heer W.A. van 

Buren heeft dezelfde verplichtingen na te komen en wordt 

op dezelfde manier behandeld. Al zou je daar gezien de 

huidige toeslagenaffaire aan gaan twijfelen.  

 

Als oppasgrootouders liep je de kans dat je nazaten nu in 

financiële nood verkeren, omdat ‘Vadertje Staat’ de 

huiselijke regels wel erg streng toepast. Die strakke 

gebondenheid aan een grotere sociale kring gold ook voor 

de ‘neutrale’ oude knarrenclubs. Vele daarvan waren vaak 

georiënteerd op de beginselen van de ‘rooie clubs’ als 

socialistische partijen of vakbonden.   

 
Samenwerking tussen al die clubs was er nauwelijks, want 

stel je voor. Je leden moesten eens worden besmet met de  

beginselen van anderen. Als R.K.-er was je soms - op straffe 

van verbanning - zelfs verplicht lid te zijn van een R.K.-

organisatie.  
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Edoch, ook hier gelden de bekende woorden van de dichter 

Rhijnvis Feith (1753-1824) ‘Uren, dagen, maanden, jaren 

vliegen als een schaduw heen’. Als kerkelijk lidmaat, 

vrijdenker of vakbondslid ontkom je tegenwoordig niet aan  

wat er zich in de burgermaatschappij afspeelt.  
 

 

  
 

Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich steeds weer.  

Vaak gaat dat zo vlug en in een taalgebruik dat onze 

strammer wordende benen en hersenen dat in het begin niet 

of nauwelijks konden bijbenen. Daardoor dachten allerlei 

wijsneuzen de goegemeente wijs te moeten maken dat ‘die 

ouwetjes’ niet zelf hun belangen kunnen behartigen en dit 

voor hen door beroepskrachten gedaan moet worden.   

Gelukkig denken de meesten van hen dat niet meer, maar er 

zijn nog steeds lieden die in onze leeftijdscategorie 

werkzaam zijn, die last hebben van de gedachte: ‘laat dat 

maar aan ons over!’ Ze doen dat ongetwijfeld met de beste 

bedoelingen, maar zijn dus nog steeds niet helemaal ‘bij de 

tijd’.  

 

De ‘R.K. Bond van Bejaarden in Goes’ heeft zich stap voor 

stap aan de ontwikkelingen aangepast. Zo veranderde de 

naam in ‘Katholieke Bond van Ouderen’, om aan te tonen 

dat wij onze belangen heel goed zelf kunnen behartigen. Dat 

gaat nog steeds niet allemaal van een leien dakje, want 

sommige professionele werker(st)ers in de ouderenzorg 

denken nog steeds dat zij de waarheid in pacht hebben.  

 

Op lokaal en regionaal niveau wordt het werk binnen de 

ouderenbonden vooral door vrijwilligers gedaan. De huidige 

ouderen/senioren weten steeds beter de weg in de wirwar en 

veelheid van regelgeving, zorgsoorten, woonwensen en 

vrijetijdsbesteding en hoe de belangen daarvan het beste 

kunnen worden behartigd. Het zelfbewustzijn daarin is nog 

steeds groeiende.  Daardoor groeide het besef dat de diverse 

ouderenbonden beter konden samenwerken, zonder de 

afkomst van iedere bond uit het oog te verliezen, dan elkaar 

vliegen af te vangen en dwars te zitten.  

 

 

 

 

Daarom werd ruim vijfentwintig jaar geleden in Goes het 

‘Bondenberaad Groot Goes’ opgericht onder het motto ‘Wat 

je samen kunt doen, doe dat ook echt samen’.  

 

Vorm één front tegen de ‘wijsneuzen en betweters’ en laat  

de overheden, zorgverzekeraars en zorginstanties, dienst- 

verleners als NS en banken zien dat je ‘Bij de Tijd’ bent.    
  

Dankzij die inzet van de vrijwilligers binnen KBO-PCOB-

Goes, zoals we ons nu door de hedendaagse samenwerking 

met de Goese PCOB noemen, wordt dit werk allemaal door 

vrijwilligers gedaan. Daarin is iedereen gelijk. Al die 

vrijwilligers zetten hun - soms wat stramme - beste beentje 

voor om de vereniging te laten draaien zoals die moet 

draaien en zo de leden van dienst te zijn. Niet altijd tot groot 

genoegen van overheden, zorgverzekeraars en – verleners 

en openbare dienstverleners. Ze vinden het vaak maar lastig 

dat die ‘ouwelui’ ook een mening over bepaalde 

onderwerpen hebben en zeker als ze met naam en toenaam 

ongevraagd in de publiciteit komen.   

  

Door al het werk dat ze voor de ouderenbond of 

seniorenvereniging doen verdienen die gratis werkkrachten 

ook grote waardering. Niet alleen vanuit het bestuur, die zelf 

ook vrijwilliger zijn, en de overheid met ‘een lintje’, maar 

juist ook van de mede leden.  

Daarom dit beroep op u allen: ‘Kom eens van de bank af’ 

en toon die vrijwilligers dat u hun werk waardeert.  

 

Daarvoor hebben we niet alleen ons prachtige en 

vernieuwde verenigingsblad ‘Bij de Tijd’ maar ook de 

website www.kbo-pcob-goes.nl.  

 

En als u daarin niet deskundig of handig bent? Dan kunt u 

dat altijd nog via de telefoon of in uw beste handschrift op 

een gewoon vel briefpapier doen. Dat is het mooiste 

cadeau wat u uzelf bij dit ZESTIGJARIG bestaan kunt 

geven. Want vergeet dit niet: wij vormen samen die club.  
 

 
 

Wij zijn immers de zestigjarige KBO Goes en dus ALLE 

leden ‘Van harte gefeliciteerd met het 60-jarig bestaan van 

KBO-Goes’ 

 

Tekst: Augustinus. Beelden: Johan van Moorten. 

 

 

http://www.kbo-pcob-goes.nl/
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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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Op 25 januari 1961 is “R.K. Bond van Bejaarden en 

Gepensioneerden afdeling Goes” opgericht.  

Onder auspiciën van de diocesane Bond van Bejaarden en 

Gepensioneerden van het Bisdom Breda werden eind jaren 

50, beginjaren 60 overal in Brabant en Zeeland, dat sinds 

1955 onder dit Bisdom viel, afdelingen van bejaarden 

opgericht.  

 

De pastoor van de parochie Goes, de heer Holtkamp, nam 

met de kringleider van de R.K. Bejaardenbond van het 

bisdom Breda, de heer Withagen, het initiatief voor een 

Goese afdeling. Iedereen van 65 jaar of ouder kon lid 

worden. Ruim 100 katholieke bejaarden werden lid (2/3 

van het vrouwelijk en 1/3 van het mannelijke geslacht). De 

afdeling Goes ging deel uitmaken van één van de 9 kringen 

in het Bisdom Breda. “Onze” kring bestond naast Goes uit 

6 gemeenten op de Brabantse Wal en 5 gemeenten op Zuid-

Beveland (Lewedorp, ‘s-Heerenhoek, Ovezande, Hein-

kenszand en Kwadendamme). En ja, ouderen werden toen 

inderdaad nog bejaarden genoemd. 

 

Volgens het verslag van het 5-jarig jubileum was het begin 

erg moeilijk, het woord “ellendig” wordt zelfs gebezigd. 

Men had dringend behoefte aan meer leden (in 1966 111, 

76 vrouwen en 35 mannen). En aan meer donateurs want 

de gemeente subsidieerde in die tijd ook niet. Ook de 

behoefte aan een eigen ruimte, de Magdalenazaal was er 

toen nog niet, was groot.  

 

 
Slot Ostende zoals het vroeger was. 

 

Veelal werd gebruik gemaakt van de ruimte van de Soos 

voor alle bejaarden van Goes in de schouwburg Het  

 

 

Schuttershof (in 1972 gesloten) of er werd zelf een zaaltje 

aldaar gehuurd.  

 

Maar ook “de Landbouw”, Restaurant van J. Meijers (de 

Opril) en Slot Ostende diende als vergaderruimte tot in 

1979 de Magdalenazaal klaar was. Overigens is daarna ook 

wel, i.v.m. grote toeloop van leden, naar andere locaties 

uitgeweken, zoals de zaal van Circus Hogerop op de 

Bergweg, het Gasthuis en het Heer Hendrikhuis. 

 

De verwevenheid met de katholieke kerk was enorm hecht. 

De jaarlijkse ledenvergadering werd altijd voorafgegaan 

door een plechtige heilige mis. In het bestuur zat dan ook 

een geestelijk adviseur. In die tijd was dat deken 

Holtkamp, pastoor te Goes.  

 

Organisatorisch ging het de afgelopen 60 jaar niet altijd 

lekker. Zoals al eerder aangegeven werden de eerste 5 jaar 

als “ellendig” beschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hiervan hebben we helaas geen verslagen. Voor de periode 

1966 tot 1980 kunnen we putten uit een “Journaal”, waar 

met pen de (jaar)verslagen zijn opgetekend. Wie er de 

eerste 5 jaar in het bestuur zaten is niet goed vast te stellen. 

Van 1965 (of al eerder) tot en met 1972 is de heer G. 

Pieters voorzitter. Mejuffrouw Boel is de secretaresse en 

de heer Tempelaar penningmeester (beide tot 1969).  

 

Er wordt elk jaar een ledenvergadering gehouden. Het 

ledenaantal blijft rond de 100 schommelen. De leden-

vergaderingen worden bezocht door 40 tot 50 mensen. 

Belangrijkste agendapunt op de ledenvergaderingen zijn  
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de reisjes. Gegeven het vastgelegde in de verslagen was 

hier nog wel eens wat discussie over. Ook werden er 

verlotingen gehouden om de kas extra te spekken. Het is 

echter wel opvallend dat het 10-jarig bestaan niet lijkt te 

zijn gevierd.  

 

Bejaardensoos Gemeente Goes in het Schuttershof in 

1969. 

 

Vanaf 1973 neemt mejuffrouw Louise van Kalmthout het 

voorzitterschap over. Zij is al vanaf de beginjaren lid van 

het bestuur, penningmeester (sinds 1969) en ook nog 

tijdelijk secretaris geweest. Als zij in 1975 i.v.m. ziekte 

haar functies beschikbaar stelt, wordt de heer J. Faith tot 

voorzitter/secretaris gekozen en de heer G. Buisse tot 

penningmeester.  

 

De notulist van die vergadering laat in de notulen 

optekenen: ”Of de afdeling gelukkig zal zijn met deze 

heren zal in de toekomst nog uitkomen”!!!  

Maar tot 1980 wordt in het “Journaal” niets ten nadele van 

deze heren verder opgetekend. Misschien wel omdat de 

heer Faith toen zelf de verslagen schreef als voorzitter 

annex secretaris.  

 

Het 15-jarig jubileum in 1976 is gevierd met een plechtige 

hoogmis, een lunch en een extra consumptie tijdens de 

middagledenvergadering. In 1980 heeft men zo’n 140 

leden. In de PZC van 5 september 1980 wordt gemeld dat 

de naam van de bond omgezet wordt naar “Katholieke 

Bond van Ouderen”. Je moet minimaal 55 jaar zijn, de 

verlaging naar 50 jaar haalt het in dat jaar nog niet.  

 

In een volgende Bij de Tijd zullen we de geschiedenis 

verder opvolgen.   

 

Bron: Theo Snel.                 
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Lezers schrijven 
 

Heeft u al geschreven? 

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 in dit 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.  

 

 
 

Zend of mail uw inzending naar ons redactieadres.  

Secretariaat KBO-PCOB-Goes 

Weidezicht 18, 4462 VK Goes, 

E-mail: kbopcobgoes@gmail.com 
 

Reacties Kerstattentie en 

Kerst/Nieuwjaarsgroet 
 

De Kerstattentie en de Kerst-Nieuwjaarsgroet werd door 

velen van u zeer gewaardeerd. Wij als bestuur zijn blij met 

uw reacties. Als bestuur wil je van alles organiseren maar 

door dat ellendige coronavirus worden wij, net zoals velen 

belemmerd, door de opgelegde, begrijpelijke, beperkingen. 

Op de rol 
 

Op de rol staan diverse activiteiten. Globaal ziet de 

planning er als volgt uit: o.a. voorjaarsreis, Paasbrunch, 

60-jarig jubileumfeest KBO-Goes, een aantal lezingen, 

bingo, en fietstocht. Dit alles als het allemaal weer mag. 

 

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 
 

Ook al een lekkere taart gebakken? Stuur een foto! 

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???????????? 
 

Telefooncontact(en) 
 

Bij voldoende animo willen wij als KBO-PCOB afd. Goes 

een telefooncontactgroep gaan vormen.  

De bedoeling is dat leden die daar interesse in hebben zich 

aanmelden bij het bestuur (Wim Copper). Naargelang van 

de aanmeldingen kan er gekeken worden hoe we dit verder 

gaan uitrollen. Het is niet de bedoeling om een “alarm-

telefooncirkel” op te starten, maar een telefooncontact-

groep voor de gezelligheid en onderlinge ondersteuning.  

Laat wat van u horen en luister naar elkaar! In deze tijd van 

beperkingen ed. een belangrijk feit. 

 

Reageren? Bel 0113-215915 of stuur een mail naar 

wiljaco@hetnet.nl 



                                                                   BIJ DE TIJD 

 
13 

 

 

Alhoewel al in November 1960 de landelijke Protestants 

Christelijke Ouderenbond (PCOB) was opgericht en ook 

elders in Zeeland (o.a. op Walcheren) al lokale afdelingen 

actief waren, duurde het nog tot medio 1981 voordat er in 

Goes een lokale afdeling werd opgericht.  

Op 26 mei 1981 werd in de Oosterkerk de afdeling formeel 

gestart. Ook in Borsele was een afdeling in voorbereiding. 

In Reimerswaal werd een poging gedaan een afdeling op 

te richten (die overigens niet gelukt is). En op 27 mei 1981 

werd in Middelburg het Zeeuwse district van de PCOB 

opgericht.  

 

De Goese afdeling startte met 36 leden en als eerste bestuur 

werd gekozen: Dhr. J. Goeree (voorzitter), dhr. A. 

Hillebrand (secretaris), dhr. W. Wagenaar (penning-

meester) en de heren J.F. Brouwers en M. Maas als lid. 

Alhoewel gezelligheid zeker niet wordt vergeten is 

belangenbehartiging de belangrijkste taak, zo staat in het 

eerste perscommuniqué te lezen. 

 

Samen met de andere twee bonden (ANBO en KBO) heeft 

men zich dan ook al direct op die taak gericht. De 

voormalige Oosterkerk, nu Vredeskerk, werd de 

“thuisplaats” van de bond. Maar een busreisje hoorde al ras 

tot het jaarlijks ritueel, alsmede een kerstviering. Met 

regelmaat worden er ook lezingen georganiseerd. 

 

Het ledenaantal nam in de loop der jaren toe tot zo’n 150 

op het hoogtepunt. Helaas trad er in de tweede helft van het 

2e decennium een kentering op. Het ledenaantal liep terug 

(zo’n 120 in 2018) en ook de gemiddelde leeftijd liep op. 

In 2017 trad er een interim-bestuur aan o.l.v. de 

regiocoördinator Mw. Lies Elshout. Reden was dat er geen 

nieuwe bestuursleden te werven bleken. Vandaar dat in 

2018 een nauwe samenwerking is aangegaan met de KBO-

afdeling Goes.  

 

Op dit moment telt de PCOB-afdeling Goes iets minder 

dan 80 leden. Maar samen met de KBO-afdeling Goes 

wordt er met vertrouwen uitgekeken naar de toekomst. 

 

Oproep 
PCOB en KBO vieren ieder hun jubileum. Vanuit het 

verleden, met name de periode 1980 tot 2000 is er echter 

niet zo heel veel over beide bonden bekend. Van de KBO 

is bekend dat er nog drie dozen in het gemeentearchief zijn, 

zij betreffen de periode 1995 – 2004. Echter gezien de 

corona is het niet mogelijk dit te raadplegen. 

 

Vandaar onze oproep aan onze leden (KBO en PCOB) of 

zij nog informatie (fotomateriaal, krantenknipsel of iets 

dergelijks) hebben of nog iets uit hun herinnering met ons 

kunnen delen. Ook anekdotes of leuke herinneringen zijn 

van harte welkom. We zouden die graag in onze 

geschiedschrijving willen opnemen.  

Ik zie graag uw reactie, opschrift, via de mail of telefonisch 

tegemoet.  

Theo Snel, Claushof 17 4461 SL Goes, e-mail: 

tabsnel@zeelandnet.nl, tel. 0113-223039. 

 

Theo Snel. 

 
 

 

 

‘Hosternokke’, je zult maar gestudeerd hebben voor arts. 

Aan het eind daarvan ben je dan basisarts en moet je een 

keuze maken wat voor soort arts je wilt worden en dan heb 

je nog een aantal jaren te gaan voordat je voor die 

specialisatie geschikt wordt geacht.  

In de krant lazen we van de ‘lijdensweg’ die je moet 

afleggen als je huisarts wilt worden. Het voorbeeld dat ze 

gaven was: je bent Zeeuws(se) van geboorte en basisarts. 

Je hebt een partner en woont samen met hem in Zeeland. 

Als specialisatie heb je voor huisarts gekozen en daar is 

plaats voor in Zeeland.  

Maar nee, een stel medische hotemetoten elders in den 

lande zeggen dan dat je die opleiding in Zwolle moet gaan 

volgen en daar ook drie jaar praktijkervaring moet opdoen. 

Dat houdt dan in dat je voor minstens drie jaar moet 

verhuizen, dus je hier je huis moet verkopen en in of bij 

Zwolle een onderkomen moet zien te vinden en je partner 

in de buurt van Zwolle een baan moet zoeken. 

Uitzondering maken?  

Nee dat is onmogelijk, ook al zitten we hier in Zeeland 

druk om nieuwe huisartsen te schreeuwen. Regels zijn 

regels.  

Wie schreef ook alweer: ‘Help de dokter verzuipt!’? Of is 

het de patiënt? 

 

Augustinus. 

 

mailto:tabsnel@zeelandnet.nl
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Wij herdenken … 
 

* Wij gedenken mw. P. Sebregts, die op 12 november over-

leed. Wij wensen ook haar gezinsleden en overige familie 

de kracht toe dit afscheid een plaats in hun leven te geven. 

 

* Op 15 december overleed dhr. H. Heupperman. In de 

beginjaren van de rubriek Hersenspinsels schreef hij daar-

voor ook een twintig humoristische bijdragen onder de naam 

Hermandad. Hij was ook enkele malen lid van de 

kascontrolecommissie. Wij wensen zijn (klein)kinderen 

heel veel sterkte en de kracht dit afscheid van hun (schoon- 

en groot-)vader een plaats in hun leven te geven. 

 

* Wij herdenken ook dhr. J.M. Rijn die op 31 december 

2020 is overleden. Wij wensen zijn partner Mw. Albrecht en 

zijn (klein)kinderen heel veel sterkte dit afscheid een plaats 

in hun leven te kunnen geven. Wij zullen zijn aanwezigheid 

bij de activiteiten zeker missen. 

 
*Wij herdenken Mw. Den Boer-de Ruiter. Zij overleed op 

28 december. Zij was een bindende factor voor onze leden 

in Wemeldinge. 
                                        

                                      

                                       
 

Door corona of ziekte, te laat wakker of geen zin om naar 

de kerk te gaan? Maar u wilt de kerkdienst toch volgen?  

 

Als u een computer hebt, is dat mogelijk.  

Handel dan als volgt: 

Ga naar: www.kerkdienstgemist.nl      

Wacht op kaart van Nederland. 

Klik op die kaart op Zeeland 

Dan krijgt u een lijst met de Zeeuwse plaatsnamen.  

Klik daar op de plaatsnaam waar een kerk van uw gezindte 

staat.   

 

Wacht op het overzicht van kerkgenootschappen in die 

plaats en klik dan op de naam van de gezindte wier 

kerkdienst u wilt volgen. bijv. RK Maria Magdalenakerk.  

. 

 

* Op 6 januari 2021 is overleden dhr. F. Soeters. Vanaf het 

begin bezorgde hij een wijk met Bij de Tijd in de Goese 

Polder en was hij betrokken bij de bezorging van de 

kerstattentie voor alleenstaanden.  

Wij wensen zijn vrouw Bep en (klein)kinderen alle kracht 

om dit afscheid van hem te kunnen verwerken. 

 

Wij feliciteren: 
 

*De heer en mevrouw Remijn – van Stee uit ’s Heer 

Hendrikskinderen met hun 50 – jarig huwelijk op 29 januari 

jl.  Wij wensen hen toe dat zij nog veel mooie jaren samen 

zullen hebben samen met allen die hen dierbaar zijn. 

 

Nieuwe leden: 
 

*Wij schreven in als nieuw lid: Mw. G.J. Zuurveld- 

Kloosterman, mw. S.J. Melio-Poelman en dhr. J.C. Meijer. 

Van harte welkom en we hopen u zo spoedig mogelijk op 

onze bijeenkomsten te kunnen ontmoeten. 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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 
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Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273  

En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604. 
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Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes, 
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