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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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Bent u ook wezen stemmen? Ik hoop het wel. Immers, de 

komende vier jaar gaan de gekozen mannen en vrouwen 

invloed op ons leven en welzijn hebben. Ze bepalen voor 

een deel of we als senioren in Goes en haar dorpen prettig 

ouder kunnen worden. De seniorenbonden zullen zeker in 

de gaten houden hoe de nieuwe gemeenteraad en het 

nieuwe (?) college hierop gaan acteren. Zeker nu we als 

seniorenraad onze mening mogen gaan inbrengen! 

 

Een ander deel van ons welzijn wordt bepaald door onze 

net aangetreden regering. Nu, die begonnen voor ons 

senioren niet zo goed: AOW ontkoppelen van de 

indexering, bezuinigingen op de verpleeghuizen, het 

pensioendossier en wat ons nog meer te wachten staat. 

Alhoewel we daar als Goese burgers minder grip op 

hebben, zullen we via onze landelijke organisatie ook hier 

onze mening luid en duidelijk laten horen.  

Maar een deel van ons welzijn bepalen we ook zelf. Door 

regelmatig te bewegen (fietsen, wandelen, Fitness), 

gezond te eten en niet overmatig te drinken (een valkuil 

voor ons senioren) en deel te nemen aan het sociale leven, 

kunnen we ons eigen welzijn op peil houden en zelfs 

verbeteren.  

 

KBO-PCOB wil u ook een steuntje in de rug geven voor 

uw deelname aan het sociale leven. De bingo na onze 

ledenvergadering, een leerzaam en vermakelijk optreden 

op 20 april van Jan en Jopie Minnaard, een inspiratiedag 

op 21 april in Heinkenszand en we gaan met vitale 

senioren zeilen op 19 mei. U leest erover in dit blad. 

Veel leesplezier weer. 

 

De redactie 

 

Het algemeen bestuur kwam in de afgelopen twee 

maanden tweemaal bij elkaar. Na de lockdown moesten de 

zaken weer opgestart worden. Gelukkig werden de maat-

regelen wat versoepeld zodat we ook weer van onze Mag-

dalenazaal gebruik konden maken.  

Dat was met de 1½ meterregel moeilijker. 

 

De stukken voor ledenvergadering van 24 maart zijn 

doorgenomen. Financieel staan we er gezond voor, dus is 

er besloten om de ledenvergadering naast de Bingo wat 

verder aan te kleden met een verloting met een grote 

hoofdprijs.  

Ook het programma tot de grote vakantie is doorgenomen.  

Inmiddels hebben we de lezing van Wilfried Staelens en 

het stamppotdiner al achter de rug. U leest er in dit nummer 

meer over. 

 

Een punt van zorg is het ledenbestand. We zijn na een top 

van 640 leden (560 KBO en 80 PCOB) nu toch terug- 

gezakt naar minder dan 600 leden (510 KBO en 74 PCOB). 

En natuurlijk, iedereen is weer ouder geworden, terwijl er 

weinig jeugdige aanwas van leden is. Samen met de Unie 

KBO proberen we ledenwervingsacties op touw te zetten.  

 

De inspiratie dag in Heinkenszand op 21 april kunnen we 

u dan ook van harte aanbevelen. 

 

Theo Snel. 

  

 
 

Wij hebben voor U op de rol gezet: 
20-04-2022 Jan en Jopie Minnaard over de bevrijding 

                    e.e.a. omlijst door een koor 

19-05-2022 Zeiltocht vanuit Goes met de Zeilklipper  

                    de “Avontuur”  

 

09-06-2022 - Een Middagtocht met touringcar naar de 

Bakkersmolen in Essen (B) met rondrit en afscheidsdiner 

in Familyland (Uitnodiging volgt)   

15-06-2022 (Mooi weer) fietstocht (Uitnodiging volgt)                                                                     
 

Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda, wij rekenen op U! 
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Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we als BBGG 

een felle discussie met het college van B&W hebben 

gevoerd over de invoering van een seniorenraad. Dit in het 

kader van de participatie van senioren in de Gemeente 

Goes. Zoals vaak in dit polderland is er een compromis 

uitgekomen: we worden als BBGG erkend als seniorenraad 

en daarmee als formeel adviesorgaan van de gemeente 

(raad). Daarnaast wordt het burgerpanel, wat nu op proef 

draait, officieel ingevoerd. Onder de naam “Goes Praat 

Mee” kunt u zich inschrijven en daarna deelnemen aan de 

door de gemeente geplaatste enquêtes. Als aanvullend 

instrument voor burgerparticipatie kan dit zeker zijn nut 

hebben. Heeft u een computer dan is het zeker aan te raden 

om u in te schrijven. Maar zoals gezegd, het is een 

aanvullend middel.  

Tevens wordt er een kerncommissie ingevoerd, waar het 

BBGG 2 leden voor mag leveren. Wij twijfelen zeer aan de 

goede werking van zo’n breed op te zetten orgaan. De 

gemeenteraad is er ook niet van overtuigd en heeft 

voorgesteld hier een tijdje proef mee te draaien. De 

komende 1 ½ jaar zal moeten blijken wat de definitieve 

vorm van participatie gaat worden. 

 

Een tweede belangrijk dossier voor het BBGG is de nieuwe 

regelgeving die de samenwerkende gemeenten hebben 

afgesproken en aan GR de Bevelanden hebben opgedragen 

uit te voeren. Inmiddels zijn hier al gerechtelijke 

uitspraken over geweest, met name inzake de 

huishoudelijke hulp. Maar ook de andere nieuwe 

maatregelen balanceren op het randje van wat sociaal 

wenselijk en aanvaardbaar is. We volgen dit als 

ouderenbonden met argusogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben we als BBGG al ruim voor de 

verkiezingen de diverse partijen laten weten wat voor ons 

senioren belangrijke thema’s zijn. We zijn benieuwd hoe 

dit in de collegevorming wordt meegenomen. U kunt er- 

van op aan dat we als bestuur BBGG/seniorenraad de 

zaken op de voet zullen volgen. 

 

Theo Snel

 

 

 
 

De KBO-PCOB Goes werkt voor ondersteuningsvragen 

nauw samen met de SMWO. Elf Vrijwilligers (waaronder 

die van KBO-PCOB) zijn actief voor het oplossen van 

hulpvragen van ouderen: de Vraagbaak voor Ouderen. 

Regelingen, voorzieningen en formulieren zijn voor veel 

senioren ingewikkeld. Ook geldzaken kunnen vragen op- 

 

roepen. De vraagbaak voor ouderen kan u hierbij een 

helpende hand bieden.  

Wie vragen heeft kan contact opnemen met de SMWO, 

afdeling Ouderenwerk. Dan wordt één van de vrijwilligers 

van de vraagbaak ingeschakeld.  

Zij bezoeken de vrager thuis over zaken als: 

1.Hulp bij invullen van een belastingformulier 

2.Als u het zicht kwijt bent op uw administratie 

3.Vragen over zorgverzekeringen en zorgtoeslag 

4.Aanvragen van huurtoeslag 

5.Ondersteuning bij WMO-aanvragen 

   (keukentafelgesprek) 

6.Aanvragen voor Regiotaxi, Valys e.d.  

 

Contact vraagbaak voor ouderen: Mw. Ghislaine van der 

Linde, tel. 06-43506448/0113-277111. Of via 

info@smwo.nl. Binnen KBO-PCOB Goes is dhr. W. 

Copper onze contactpersoon/vrijwilliger naar de SMWO. 

Gezien de uitkomsten van de rechtszaken tegen 

de gemeente is het ook mogelijk dat mensen 

waarvan de huishoudelijke hulp eerder al was 

ingetrokken hier alsnog tegen in beroep kunnen 

gaan! Is dat u ook overkomen, of heeft GR de 

Bevelanden u recentelijk hierover bevraagd? 

Meldt het ons dan kunnen we u mogelijk op weg 

helpen om dit recht te zetten. 

mailto:info@smwo.nl
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Coronatoegangsbewijs 

Bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de 

“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes dient u in het 

bezit te zijn van het Coronatoegangsbewijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis advies  

nodig? 
 

 

Als u een probleem hebt met b.v.  

uw computer, internet, tablet,  

administratie, testament, sociaal  

domein, elektrotechniek, financiële  

dienstverlening, belasting, en nog  

vele andere zaken, staan onze  

adviseurs op allerlei gebied voor  

u klaar met hun kennis en kunde. 
 
 

 ’t Gilde 

de Bevelanden 
helpt U graag! 

 
 

Bel 06-14 53 06 01 of mail naar  
adviesaanvragen@gildedebevelanden.nl  

 

Info www.gildedebevelanden.nl  

 

 

 

http://www.gildedebevelanden.nl/
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Benieuwd naar jouw verhaal 
 

 

 

In de afgelopen tijd hebben wij verschillende suggesties 

gedaan om in de moeilijke Coronatijd elkaar toch te 

steunen en te ontmoeten. De suggesties varieerden van 

taartbakken, koffiedrinken met elkaar en het opzetten van 

een telefoonronde.  

 

Wij zijn nu benieuwd naar jouw verhaal. Wat heb je 

ondernomen en wat heb je voor leuke dingen met anderen 

kunnen doen. 

 

Laat het horen en vertel zo anderen wat er zoal mogelijk is. 

In de volgende Bij de Tijd zullen we een bloemlezing 

maken van de verhalen. Kop op, klim in de pen! 

 

Leeftijdsopbouw per 01-01-2022 

 

Leeftijd        Aantal                  %                    Groep % 

 
 2020 2022 2020 2022 2020 2022 

55-59 4 3 0,70 0,58   

50-65 19 8 3,32 1,55   

     4,02 2,13 

66-70 59 40 10,31 7,74   

71-75 120 90 20,98 17,41   

     31,29 25,15 

76-80 142 133 24,83 25,73   

81-85 125 149 21,85 28,82   

     46,68 54,55 

86-90 61 57 10,66 11,03   

     10,66 11,03 

91-95 34  32 5,94 6,19   

96-100 8 5 1,40 0,97   

     7,34 7,16 

Totaal 572 517 100,00 100,00 100,00 100,00 

       

       

81-85 125 149 21,85 28,82   

     46,68 54,55 

86-90 61 57 10,66 11,03   

     10,66 11,03 

91-95 34  32 5,94 6,19   

96-100 8 5 1,40 0,97   

     7,34 7,16 

Totaal 572 517 100,00 100,00 100,00 100,00 

       

Om een idee te krijgen wat de leeftijdsopbouw is binnen 

onze vereniging met name KBO-afd. Goes hebben we 

nevenstaand overzicht gemaakt. U ziet dat we dringend op 

zoek zijn naar “Jonge”senioren. Ons idee, aangekaart bij 

de UNIE, is daar in behandeling en we hopen dat er vlug 

wat mee gedaan gaat worden. Wat is het idee (uit Bij de 

Tijd 158): 

   

 

Wat nu actie, actie, actie? 

Ja, wij vragen aan u om in actie te komen. Wat vragen wij 

precies aan u? Wij zijn op zoek naar jonge senioren. Het 

lijkt ons een mooie gelegenheid aan u te vragen om uw 

kinderen of neven en nichten het lidmaatschap KBO-

PCOB eens te bekijken en zo mogelijk dat zij zelf lid 

worden. KBO-PCOB is er niet alleen voor de ouderen 

onder ons maar ook voor de volgende generatie ouderen 

(uw kinderen, neven en nichten) De slogan is niet voor 

niets “Voor Senioren van Vandaag en Morgen “.  

 

Wij geven graag een mooie bos bloemen aan u bij het 

aanmelden van uw familielid. Landelijk gaan wij ook in 

actie komen om te bezien of er mogelijk een differentiatie 

in contributie mogelijk is in het vaststellen van een combi-

lidmaatschap. Wij kunnen dit niet zelf beslissen maar gaan 

dit aanhangig maken bij het landelijk bestuur en/of 

ledenraad. Voorlopig is het nog niet zover maar laat u zich 

inmiddels niet weerhouden om in actie te komen. We 

hopen dat er een grote toeloop komt zodat wij ook ons 

programma aan de “Jonge” senioren kunnen aanbieden. 
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Op woensdag 20 april 2022 organiseren wij een bijeenkomst met als thema “Bevrijding”. 

Aanvang: 14.30 uur. (De zaal is open vanaf 14.00 uur) 

Locatie: Heer Hendrikhuis te’ s-Heer Hendrikskinderen 

 

 

Jan en Jopie Minnaard treden op met een programma 

rondom de bevrijding.  

Jopie vertelt een verhaal, dat berust op haar ervaringen uit 

de tijd rond de bevrijding eind oktober 1944. Daarna 

worden de verhalen luchtiger zodat (naar we hopen) de 

mensen vrolijk naar huis gaan. 

 

De verhalen worden afgewisseld met liedjes uit de jaren 

’40-’50 (sommige bekend van Vera Lynn) gezongen door 

een “Bevrijdingskoor” o.l.v. Willy Feijtel. 

Veel van de liedjes kunnen meegezongen worden.  

Voor tekstboekjes wordt gezorgd. 

 

Programma 

14.00 inloop met koffie/thee 

14,30 Eerste optreden                                                              

15.15 Pauze 

15.45 2e Optreden 

16.30 einde 

 

       
                    Jan en Jopie Minnaard in actie. 

  
 

Wij nodigen U uit om samen met mogelijke introducés 

(aspirant leden?) aanwezig te zijn op deze bijeenkomst.  

 

Opgave VÓÓR 15 april 2022 bij onderstaande adressen: 

J.H. (Jo) Rombaut, Jac. Van Beierenstraat 55, ’s-H.H. 

Kinderen tel. 227589 of jorietrombaut@oulook.com 

N.G.(Nico) van Buuren, Troelstralaan 264, Goes tel 

229217 of nicobuur@zeelandnet.nl 

Bijdrage, te betalen bij binnenkomst, € 3,50 p.p. 

 

Coronatoegangsbewijs 

Bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de 

“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes dient u in het 

bezit te zijn van het Coronatoegangsbewijs.  

1e  U dient gevaccineerd te zijn. Of 

2e  U dient getest te zijn. Uiteraard geen zelftest maar een 

officiële test niet ouder dan 24 uur. Of 

3e  U dient een doktersverklaring te hebben dat u genezen 

bent van het Coronavirus. 

Al deze mogelijke voorwaarden zijn geregistreerd bij de 

RIVM die het Coronatoegangsbewijs verstrekt. 

 

 

Inspiratietoer 
Hebt u zich al opgegeven voor de Inspiratietour op  

21-04-2022 in Heinkenszand.? Niet Vergeten hé! 
 

Bezoek onze website kbo-pcob-goes.nl 
Hoeveel bezoekjes hebt u al afgelegd op onze website 

www.kbo-pcob-goes.nl? Geef uw mening aan ons door. 

Mogelijk kunt u zelf ook een bijdrage inzenden voor 

plaatsing op de website. 
 

Belastingaangifte 
Uw belastingaangifte 2021 al de deur uit?  

Vraag eventueel hulp bij onze HUBA’s ! 
 

Cursus ‘In Balans’ 
Hebt u zich al opgegeven bij de SMWO voor de cursus 

‘In Balans’ (voor leden KBO/PCOB gratis)? 
 

Adverteerders 
Dank aan onze adverteerders. Ook dit jaar steunen ze ons 

met het plaatsen van een advertentie in Bij de Tijd. Helaas 

heeft onze adverteerder DIGIPAS afgehaakt. De resultaten 

in coronatijd heeft hun hiertoe moeten besluiten. We zullen 

voor u verder zoeken naar een vervangend gelijksoortig 

bedrijf, zodat u weer weet waar u terecht kan. 

 

 

Een heel belangrijk bericht uit de PZC voor met name 

onze PCOB-leden die geen machtiging voor automatische 

incasso contributie hebben afgegeven. 
 

Nederlanders maken steeds minder geld over per 

acceptgiro. In 2020 verwerkte Currence, het bedrijf dat 

ook achter betaalmethode iDeal zit, nog maar 6,4 miljoen 

papieren acceptgiro’s. Dat is ruim een kwart minder dan 

een jaar eerder. Het definitieve einde van de papieren 

acceptgiro komt daardoor mogelijk sneller dan aanvanke-

lijk gedacht, schrijft Currence in zijn jaarverslag. 

Het aantal organisaties dat vorig jaar nog acceptgiro’s 

verstuurde, daalde nog harder. Dat halveerde bijna, tot 

9.000 bedrijven en instellingen, tegenover 16.000 een jaar 

eerder. Volgens Currence zijn de alternatieven goedkoper 

en gebruiksvriendelijker. 
 

 
 

 

 

 

 

Woensdag 16 februari 2022 zijn we voor het eerst na de 

covid problemen weer bijeengeweest. Wilfried Staelens 

nam ons deze middag mee op de smokkeltoer. Hij vertelde 

op een komische manier over het leven van de smokkelaar 

in de grensstreek Nederland – België.  

 

 
 

Het smokkelen is ontstaan na de eerste wereldoorlog. De 

economische toestand was zo slecht, dat er op allerlei 

manieren werd geprobeerd om wat bij te verdienen. Zo 

ontstond het smokkelen. Op allerlei manieren werd er 

gesmokkeld. Er waren dragers die telkens met een vrachtje 

boter de grens over gingen. Ook per fiets was een moge-

lijkheid. De smokkelaars konden dan meer meenemen.  

 

 
 

De “grote” smokkel werd uitgevoerd met grote Amerikaan-

se auto’s die speciaal werden ingericht voor de smokkel. 

De smokkelaars maakten o.a. gebruik van kraaienpoten om 

zo de Douane in een achtervolging kwijt te raken. In deze 

tijd was er een flinke strijd tussen de Douane en de smok-

kelaars.  

 

Wilfried had ook het lied van de Smokkelaar en een 

interview met de Smokkelprins in zijn programma. Al met 

al een gezellige middag. Het was een goede en een fijne 

start van een nieuwe periode met volop geplande 

activiteiten van KBO-PCOB afd. Goes. 
 

De activiteitencommissie 
 

 

mailto:jorietrombaut@oulook.com
mailto:nicobuur@zeelandnet.nl
http://www.kbo-pcob-goes.nl/
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Help: ik worstel met het gebruik van 

mijn computer, tablet of telefoon! 
 

Hebt u dat ook wel eens? U heeft zo’n apparaat maar hij 

doet niet wat u wilt of hij doet iets wat u niet wilt. Waar 

kan ik dan hulp krijgen? Natuurlijk is er dan vaak wel een 

(klein)kind of een bekende die even wil helpen. Maar, u 

kent dat waarschijnlijk wel, die doen u even rap voor wat 

u zou moeten doen. Zo snel dat je het niet snapt voor een 

volgende keer. Het kan ook zijn dat die (klein)kinderen niet 

in de buurt wonen of geen tijd hebben, of dat u geen 

mensen hebt die u met zoiets kunnen helpen.  

 

 

Dan is het prettig dat er andere mogelijkheden voor hulp 

zijn. KBO-PCOB heeft een ondersteuner voor dit soort 

zaken (Dhr. Adrianow, tel.0113-212218). Maar u kunt ook 

terecht bij de bibliotheek. En per 1 februari 2022 is ook de 

dienstverlening van Digisteun weer opgestart.  

 

Bij Digisteun kunt u gratis terecht voor uw vragen op het 

gebied van digitale hulpmiddelen. U kunt ze vinden in De 

Horst, de Schakel en Erasmuspark in Goes en in Wol-

phaartsdijk (de Meuleweie), ’s heer Hendrikskinderen 

(Hendrikhuis) en ’s heer Arendskerke (Poelwijck).  

 

Wel handig als u zich van tevoren aanmeldt, want soms is 

het druk. Er is ook een telefonische helpdesk. Tel: 0113-

745950 of support@digisteun.nl. De tijden kunt u vinden 

op onze website of u vraagt het via het vorenstaande 

telefoonnummer. 

 

N.B. Als uw apparaat kapot is dan kunnen genoemde 

ondersteuners helaas geen hulp bieden. U moet dan bij uw 

winkelier/webshop zijn waar u het apparaat gekocht heeft 

of bij de repairshop (in de ruilwinkel).  

 

 

Heeft u wel eens zin in een kopje koffie of thee, maar wilt 

u dat liever niet in u eentje drinken? Dat kan! Op diverse 

plaatsen in Goes zijn er zgn. Inloop gelegenheden. Er is er 

altijd wel eentje bij u in de buurt. Door de coronabeper-

kingen waren de meeste gelegenheden gesloten. Maar nu 

zie je dat de mogelijkheden er weer zijn.  

 

De SMWO en kerken bieden daartoe de mogelijkheden, 

soms zelfs met lunch. Zo zijn er vanuit de SMWO: 

Wolphaartsdijk, Meuleweie, iedere dinsdag 9.30– 16.00u 

Goes West, locatie Westhof, iedere dinsdag 13.30 -15.30u 

Kloetinge, Geerteshuis, iedere donderdag 9.30 – 15.30u 

Goos Oost, Wijkcentrum Jan Ligthart, iedere donderdag. 

Met mogelijkheid tot lunchen. 9.30 – 15.30u.   

 

In de Goes Polder is er al sinds 25 jaar het inloophuis Oase 

dat iedere morgen van maandag t/m donderdag geopend is 

voor een bakje. (Rooseveltlaan 87 in Goese Polder). 

 

Bij het vrouwengilde KVG in Goes kunt u iedere 1e en 3e 

woensdagmiddag van de maand binnen lopen in de  

 

Magdalena-zaal (ingang rechts naast de katholieke kerk). 

 

Ook in de wijk- en dorpsgebouwen is er aanbod voor ont-

moeting: 

Goes-Zuid Wijkgebouw de Pit, 0113-270266;  

Goes-West Wijkgebouw de Westkant, 06-30880678; 

Goes-Oost Wijk-gebouw Jan Lighthart, 0113-232735; 

Goes-Noord Wijkge-bouw de Spinne, 0113-794546.  

‘s Heer Arendskerke Heer Arendhuis, 06-11270976;  

‘s Heer Hendrikskinderen H.-Hendrikshuis 0113-220320; 

Kloetinge Amicitia, 0113-228005;  

Wolphaartsdijk, de Griffioen 06-28164600; 

Wilhelminadorp Het Wilhelminahuis, 06-11228823.  

Een overzicht van de activiteiten kunt u ook per wijk of 

dorp bekijken op www.wijzijngoes.nl. 

 

Ook de kerken (o.a. Vredeskerk en Geerteskerk) bieden 

mogelijkheden van ontmoeting. Mogelijk dat bij afname 

van de covid-maatregelen ook andere locaties weer moge-

lijkheden gaan bieden. Maar bij bovenstaande locaties kunt 

u vast terecht. En ontmoeten is ook verbinden! 
 

mailto:support@digisteun.nl
http://www.wijzijngoes.nl/
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Hersenspinsels: Taal 
Eerste maanden van het nieuw jaar, mistroostig weer. 

Uitgelezen moment om weer eens zaken op te ruimen. En 

zie, daar kwam ik mijn oude schoolrapporten tegen. 

Bovenaan natuurlijk Godsdienst en Bijbelkennis. De enige 

twee vakken waar ik de hele lagere school negens en tienen 

voor had. Zang en tekenen, mijn talent lag daar duidelijk 

niet getuige de magere zesjes. Aardrijkskunde, geschie-

denis en rekenen gingen best redelijk. Maar Taal, een 

mager zesje, soms een onvoldoende. Ook op de middelbare 

school ging taal niet al te best. En niet alleen Nederlands. 

Vervoegen, zinnen ontleden, dictee, het nut daarvan ont-

ging mij totaal. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik 

de HBS B koos. Taal, ik heb er altijd een haat-liefde ver-

houding mee gehouden. 

 

 
 

Want lezen deed en doe ik graag, Ook de sinterklaas-

gedichten bij ons thuis waren grotendeels van mijn hand. 

Er kan ook geen reis voorbijgaan of ik heb het in een 

verslag vastgelegd. Overigens vraagt mijn vrouw me vaak 

voor wie ik dat doe? Geen hond toch die het leest, zegt ze. 

Gelukkig heb ik nog een oude oom (95) in Nieuw-Zeeland  

die daarmee zijn Nederlandse taal op peil houdt. 

 

die mijn verhalen gebruikt om zijn Nederlands een beetje 

bij te houden. 

Maar, hoe je het ook went of keert, taal is belangrijk.  

In geschreven woord. Snap je wat een ander je probeert 

over te brengen? Neem de overheid, die je bestookt met 

voorschriften en formulieren. Als je het niet goed begrijpt 

dan loop je kans op een boete of ben je plots een fraudeur. 

En voor de vele apparaten die we tegenwoordig gebruiken 

zijn (digitale) handleidingen toch vaak onmisbaar (Ik lees 

ze meestal achteraf, als blijkt dat intuïtief installeren toch 

niet het beste is). Breng jezelf je boodschap wel helder 

over? Natuurlijk zijn er nog veel mensen die fatsoenlijk 

Nederlands schrijven, al dan niet ondersteund met de 

spelcorrectie van Word. Maar de Tweet is niet meer te 

ontlopen. Kort en krachtig en soms - helaas - verwoestend, 

nietsontziend.  

 

Maar ook in gesproken woord. Vroeger sprak iedereen 

Nederlands (Alhoewel toen ik in Zeeland kwam wonen, 

vroeg ik me wel eens af wat dat manspersoon uit 

Arnemuiden of die dame uit Yerseke nu precies zei). Maar 

los van dialecten, is Engels en in Zeeland ook Duits, veel 

gehoord.  Daarnaast brengen migranten Poolse, Arabische 

en andere talen binnen onze grenzen. Het is dus wel handig 

dat we om elkaar te verstaan één taal spreken. 

Maar is Nederlands ook nog wel Nederlands? Ik begrijp zo 

nu en dan niets van wat mijn kleinkinderen uitkramen. 

Straattaal schijnt dit te zijn. 

 

Spreken en schrijven we inderdaad nog wel dezelfde taal?  

Is de taal die je leert op school nog wel in gebruik? Het lijkt 

er niet altijd op. Toch hoop ik wel dat we elkaar, jong en 

oud, Fries en Zeeuw, wel of niet van Nederlandse afkomst, 

kunnen en willen blijven verstaan. Een goed cijfer op je 

rapport is er niet voor nodig.  

 

Tekst en beeld: Theodorus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Leden, 

Het bestuur is gebeld door één van onze leden. Zij is recentelijk gebeld door “de fraudedesk” van de RABO. Een 

heel nette meneer die allerlei vragen stelde en wilde dat ze haar pasje en code in een enveloppe stopte en afgaf aan 

iemand die aan de deur zou komen. Nu heeft zij helemaal geen RABO dus ze had al gelijk door dat het mis was. 

Terwijl de man op haar vaste telefoon maar bleef kletsen heeft ze via haar mobiel de politie gebeld. Ondertussen 

stond er toch een man van hoogstens 20 jaar voor haar deur. Ze heeft NIET opengedaan. De politie was net te laat, 

want die kwam van eenzelfde (ook mislukt) geval in Goes Zuid. Wel is er een proces-verbaal opgemaakt.  

Het bestuur heeft haar gecomplimenteerd met haar alerte gedrag. 

Mensen LET OP !!!!!! 
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BEVRIJDING 
 

 
 

 

Op woensdag 20 april 2022 organiseren wij een bijeen-

komst met als thema “Bevrijding”. 

Aanvang: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur). 

Locatie: Heer Hendrikhuis te’ s-Heer Hendrikskinderen 

 

Jan en Jopie Minnaard treden op met een programma rond-

om de bevrijding. Jopie vertelt een verhaal, dat berust op 

haar ervaringen uit de tijd rond de bevrijding eind oktober  

 

 

1944. Daarna worden de verhalen luchtiger zodat (naar we 

hopen) de mensen vrolijk naar huis gaan. 

De verhalen worden afgewisseld met liedjes uit de jaren 

’40-’50 (sommige bekend van Vera Lynn) gezongen door 

een “Bevrijdingskoor” o.l.v. Willy Feijtel. 

Veel van de liedjes kunnen meegezongen worden. Voor 

tekstboekjes wordt gezorgd. 

14.00 inloop met koffie/thee 

14,30 Eerste optreden                                                              

15.15 Pauze 

15.45 2e Optreden 

16.30 einde 

 

Wij nodigen U uit om samen met mogelijke introducés 

(aspirant leden?) aanwezig te zijn op deze bijeenkomst.  

 

Bijdrage, te betalen bij binnenkomst, € 3,50 p.p. 

 

Opgave VÓÓR 15 april 2022 bij onderstaande adressen: 

J.H. (Jo) Rombaut, Jac. Van Beierenstraat 55,  

’s-H.H. Kinderen tel. 227589 of 

jorietrombaut@oulook.com 

N.G.(Nico) van Buuren, Troelstralaan 264, Goes tel 

229217 of nicobuur@zeelandnet.nl 

 

 

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: "Ik heb één 

hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen?" "Laat maar 

eens horen", zei de dokter. 

"De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn 

mijn lichamelijke klachten. De derde vinger, dat ik zo 

weinig meer kan doen. De vierde, dat ik me soms zo 

eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel 

bekenden weggevallen zijn". 

 "Dat is inderdaad een hele hand vol", zegt de dokter. 

"Maar die andere hand dan?" vraagt hij nieuwsgierig.  

"Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?" vraagt 

ze. "Graag", zegt de arts. 

 

“De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. 

De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De 

derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. De 

vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer 

ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb 

om mijn rekeningen te betalen". De dokter kijkt naar beide 

handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt vervolgens: "Hier 

zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen ge-

droogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee han-

den die weten wat leven is.  

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik 

mijn handen vouw tot een gebed?"  

"Neen,” zegt de dokter.  

"Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn 

hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. 

Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moei-

lijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen 

houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng 

ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen. 

Weet u, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden 

elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is 

mijn leven ook minder zwaar". 

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene 

hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft 

verzonken in zijn eigen gedachten zitten. 

mailto:jorietrombaut@oulook.com
mailto:nicobuur@zeelandnet.nl
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Talloze generaties leerlingen zijn opgegroeid met 

bovenstaande vraag als een van de zes kernvragen in een 

poging alle levensvragen die een mens kan bedenken 

systematisch te ordenen in zes groepen levensvragen. Het 

is een vraag waar je eindeloos over kunt filosoferen, ook 

bij het denken over lijden en dood. Voor mij aanleiding de 

tijd op weg naar Pasen vanuit deze vraag te benaderen. 

 

Jezus trok zich terug uit de tijd en zocht de woestijn als 

voorbereiding op zijn taak. In het bidden en het mediteren 

-zo stel ik mij voor- vond hij stilte en toewijding. Door te 

luisteren naar zijn innerlijk hoorde hij de Ander en 

creëerde hij ruimte voor zijn opdracht. Hij leerde horen met 

het hart en voelen met de ogen. Door stil te zijn kun je het 

andere horen spreken, zo verstond hij. Voor zijn periode 

van vasten nam hij ‘veertig’ dagen de tijd. 

 

Kloktijd en innerlijke tijd 

In ons christelijk wereldbeeld breekt de tijd aan van 

Carnaval, Vastenavond, Aswoensdag en de Vastentijd. Via 

Palmzondag en de Goede Week zijn we in een rechte lijn 

op weg naar Pasen. In termen van filosofe Joke Hermsen 

zou je zo’n tijdlijn kunnen beschrijven als kloktijd; de 

wereldwijd vastgestelde tijd aan de hand waarvan het leven 

wordt ingericht. Zij schrijft daarover o.a. in ‘Stil de tijd’, 

pleidooi voor een langzame toekomst. Bewustzijn van die 

tijdsoort maakt ons het leven in zekere mate makkelijker 

en overzichtelijker, het biedt structuur.  

Deze lineaire, voortschrijdende tijd zien we vaak afgebeeld 

als een oude man met baard en een zeis in zijn hand, 

Vadertje Tijd, een verwijzing naar de Griekse god  

Chronos. Als diens tegenhanger kenden de Grieken Kairos, 

de god van het geschikte moment en van de kwalita-

tieve tijdsbeleving van het subject. Hermsen noemt dat 

innerlijke tijd, een onmeetbare tijd, die diep bewust 

ervaren kan worden. Innerlijke tijd, loskomen van de 

kloktijd, creëert rust, inspiratie en bezieling. In de beleving 

van innerlijke tijd staat de tijd soms even stil en op een 

ander ogenblik lijkt hij juist eeuwigdurend. 

 

Oneindige tijd 

Als we de kloktijd afbeelden als een horizontale lijn en de 

innerlijke tijd als een verticale ontstaat er een zogeheten 

Grieks kruis. Schuiven we de horizontale balk omhoog, 

dan ontstaat een Latijns kruis, symbool bij uitstek van het 

christendom. Die symboliek gaat terug op de kruisdood 

van Jezus Christus. Christenen geloven dat Christus door 

aan het kruis te sterven Gods straf voor de zonden van de 

mensen op zich genomen heeft en daardoor de weg naar 

de hemel heeft geëffend. Vanwege het geloof in de 

verrijzenis van Christus werd het kruis onder christenen 

een symbool voor eeuwig leven, oneindigheid, oneindige 

tijd.  

 

Verandertijd 

Het kruis symboliseert ook lijden, verlossing en 

verzoening. Natuurlijk gaat het bij dat laatste in religieuze 

zin om het herstel tussen de mens en God, maar laten we 

dichter bij huis blijven en in het moment van nu horizontaal 

kijken. Verzoening is waar onze binnen- en buitenwereld 

om vraagt. Verzoening met onszelf, de ander en de tijd. 

Laten we de tijd zoeken voor innerlijke tijd. Daarin schuilt 

het geheim voor het vinden van verandering! 

 

Vasten; tijd maken voor innerlijke tijd! 

 

Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie 

robrijkschroeff56@gmail.com 

 

Afbeelding Salvador Dali:  

Christus van Sint Jan van het Kruis. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baard_(haargroei)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vadertje_Tijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chronos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kairos_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdsbeleving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verrijzenis
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Voor u gereserveerd op 19 mei 2022 

een zeiltocht met de 

 

Afvaart 13.00 uur - Inschepen 12.30 uur 

 

Donderdag 19 mei 2022 gaan we varen op de Ooster-

schelde met de Zeilklipper De Avontuur.      

De Zeilklipper ligt afgemeerd aan de Houtkade 22 in Goes. 

Er is daar voldoende parkeergelegenheid. 

 

We vertrekken om 13.00 uur. Inschepen om 12.30 uur. De 

te verwachten terugkomsttijd is tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

Aan boord wordt er gezorgd voor een drankje en een hapje. 

De gezellige salon is ruim van opzet en voorzien van 

voldoende zitplaatsen. Er kunnen maximaal 50 personen 

mee. Helaas is het schip is niet geschikt voor rolstoel-

gebruikers.  

Bij een gunstig tij kunnen we zeehonden spotten. 

 

De kosten voor deze vaartocht zijn € 40,00 voor leden en 

€ 45,00 voor niet leden. 

Opgave bij onderstaande adressen vóór zaterdag 14 mei 

2022: 

J.H (Jo). Rombaut, Jac. van Beierenstraat 55, 

‘s-Heer Hendrikskinderen, telefoon 227589 of 

jorietrombaut@outlook.com 

N.G. van Buuren, Troelstralaan 264, Goes, telefoon 

229217 of nicobuur@zeelandnet.nl 

 

Betaling, direct bij opgave, bij voorkeur via 

Bankrekeningnr. RABO NL70 0113 451547 t.n.v. KBO 

afd. Goes.  

 

Het Bestuur 

 

  
 

 

 

 

 

mailto:jorietrombaut@outlook.com
mailto:nicobuur@zeelandnet.nl
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Wij herdenken … 
Mw. A. Kwekkeboom-Tramper (PCOB) overleden op  

08-01-2022. 

Dhr. J.C.J. (Jan) de Vries overleden op 11-02-2022 

Jan was actief als HUBA (Hulp bij belastingaangifte) 

binnen KBO-Goes.   

Dhr. G.C.J. (Gerard) Uijt de Haag overleden op  

11-02-2022. Partner/vriend van Riet Kruitbosch en als 

zodanig bezoeker op onze bijeenkomsten 

 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. 
 

 
 

Wij verwelkomen de nieuwe leden… 

18-01-2022 Mw. M.E. van Melis 

15-02-2022 Mw. de Nood 

Van harte welkom en we hopen u gauw op onze 

bijeenkomsten te mogen begroeten. 

 

.  
 
. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSCHIJNING: 

BIJ DE TIJD verschijnt 6x per jaar als bijlage bij  

het magazine van KBO-PCOB en is exclusief voor 

leden van KBO-PCOB-Goes.  

 

Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 161 vóór  

11 april 2022. 

 

VRAGEN: 

Voor vragen over het lidmaatschap van  

KBO-PCOB-Goes, de bezorging of wijzigingen kunt  

u bellen naar 0113 21 10 17.  

U kunt ook mailen naar  

kbopcobgoes@gmail.com. 

 

REDACTIEADRES: 

Weidezicht 18, 4462 VK Goes. 

Telefoon 0113-211017  

E-mail kbopcobgoes@gmail.com. 

 

REDACTIE:  

Jan van den Boom, Wim Copper,  

Riet Hopmans en Theo Snel. 

 

EINDREDACTIE: 

Jan van den Boom. 

 

COLUMNISTEN: 

Theo Snel en Rob Rijkschroeff. 

 

ART DIRECTION & OPMAAK: 

Jan van den Boom  

 

PRODUKTIE:  

BIJ DE TIJD wordt geproduceerd door de 

Kopieerwinkel. 

 

ADVERTEERDERS:  

Wim Copper, tel. 0113- 21 59 15.  

E-mail wiljaco@hetnet.nl 

 

DIGITAAL OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

Kijk op www.kbo-pcob-goes.nl 
 

FOTO’S: 

Shutterstock, tenzij anders vermeld. 

Omslagfoto: Gemeente Goes. 
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend 

worden. 
 

mailto:kbopcobgoes@gmail.com
mailto:kbopcobgoes@gmail.com
mailto:wiljaco@hetnet.nl
http://www.kbo-pcob-goes.n/
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Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18, 

4462 VK Goes, E-mail kbopcobgoes@gmail.com 

 

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. 06-212 264 94, 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. 
 

Contact PCOB:  
Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 06-212 264 94 

Penningmeester/Secretaris: W.J. (Wim) Copper, 

tel.: 0113-215915 

Lief en Leed: Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse, 

tel.: 06-452 811 96 
 

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

Distributie KBO-PCOB-Magazine: 
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-339 162 73  

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

Ziekenbezoek: 
Coördinatie: Mevr. M.I.A. Rombaut, J. v. Beierenstraat 

55, 4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589. 

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

C. van Lagen, Mevr. M. Lots en Mevr. Y. Rijkschroeff. 
 

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, N. van Buuren, Mevr. D.T. 

Slazak en Dhr. W.M. Slabber. 
 

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. 06-435 064 48, 

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 
 

 

mailto:tabsnel@zeelandnet.nl
mailto:rhopmans@zeelandnet.nl
mailto:wiljaco@hetnet.nl
mailto:m.baarends2@kpnplanet.nl
mailto:jorietrombaut@outlook.com
mailto:does0203@zeelandnet.nl
mailto:waadrianow@zeelandnet.nl
mailto:g.vanderlinde@smwo.nl
mailto:jurram@zeelandnet.nl
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