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Eendracht maakt macht 

Een spreekwoord dat zijn 

betekenis volop bewijst. Van 

deze coronatijd weten we niet 

hoe lang die gaat duren. Het is 

een virus waarvoor nog geen 

vaccin is gevonden. En het 

kan best een hele tijd duren 

voordat de deskundigen zover zijn dat er een vaccin 

is dat écht zal helpen en in grote hoeveelheden kan 

worden aangemaakt en toegediend. We mogen 

daarbij niet vergeten dat niet alleen Nederland daarop 

met smart wacht, maar de hele wereldbevolking. 

Daarom is het belangrijk de aanwijzingen en regels 

op te volgen die nu gelden. We mogen niet denken 

dat we, nu het wat beter gaat, weer volop kunnen 

doen en laten wat we willen. Het is geen kwestie van 

“ieder voor zich en God voor ons allen”. Nee, we 

kunnen het virus alleen onder de knie krijgen als we 

dat SAMEN doen. Niet iedere bevolkingsgroep voor 

zich, maar wij allen SAMEN. SAMEN hebben we 

meer macht, meer kracht, meer mogelijkheden om de 

problemen te overwinnen en ons zo nodig aan nieuwe 

gewoonten aan te passen.  

Het coronavirus heeft veel mensen op zichzelf 

teruggeworpen. Het is geen gebeurtenis dat alleen de  

westerse wereld raakt. De Dalaï Lama is denkt gezien 

hierbij afgebeelde tekst wel. Hij heeft gelijk in wat 

hij zegt over de westerse mens, maar het geldt even  

 

hard de hele wereldbevolking, ieder land en ieder 

volk. Niemand ontkomt er aan. En ook wij ouderen 

zullen daaraan ons aandeel moeten leveren. Het 

gezegde:   

“Het leven is een pijp kaneel, ieder zuigt en krijgt 

zijn deel” zal volop bewaarheid worden.  

We zullen er niet aan ontkomen. 

Het coronavirus heeft wereldwijd veel leed en lijden 

veroorzaakt. Gezonde mensen die plotseling ziek 

werden en afscheid van het leven moesten nemen. 

Ouderen in verzorgingshuizen die de gevolgen niet 

overleefden. Gezinnen die plotseling een dierbare 

verloren. Families die geraakt werden, soms hard, 

soms minder hard. Mensen die vaak door de 

getroffen maatregelen in eenzaamheid moesten 

sterven en nabestaanden die geen afscheid van hun 

geliefden konden nemen. Het is hartverscheurend. 

Laten we voor al die mensen een kaarsje opsteken! 

Ook als ouderenorganisatie krijgen we een rol in de 

aanpassing van het maatschappelijk leven. Vooral 

een voorbeeldrol omdat speciaal van ons verwacht 

wordt dat we het goede voorbeeld zullen geven.  

Vervolg op pag. 2. 

KBO 

http://www.kbogoes.nl/
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Nog te veel denken we in de trant van: “Die 

maatregel, dat gebod? Dat geldt alleen voor de 

jongere medemens en niet voor ons”. Als KBO-

PCOB Goes kunnen we die rol alleen vervullen met 

een sterke organisatie, waarin niet de belangen van 

een apart individu leidend zijn, maar die van onze 

hele eigen en de andere bevolkingsgroepen. Die van 

ons ALLEN SAMEN en dat ongeacht geslacht, 

leeftijd, kleur, levensovertuiging, sociale status, 

ontwikkeling en alle andere kwalificaties die hierop 

van toepassing zijn. “LUCTOR ET EMERGO” is de 

Zeeuwse lijfspreuk. “Ik worstel en kom boven”, maar 

dan wel SAMEN.  

Deze aflevering van Bij de Tijd bevat weer een 

variatie aan artikelen. Natuurlijk besteden we 

aandacht aan de Coronaperikelen, maar ook andere 

bijdragen. Deze zullen, naar wij hopen, u veel 

leesplezier bieden op weg naar 150 ste editie van Bij 

de Tijd, het blad dat u ‘bij de tijd’ houdt. 

De redactie, 

 Johan van Moorten en Guust de Kok 

******** 

Hartelijke Gelukwensen  

Zijn er voor KBO-lid dhr. K.R. 

van Leerdam. Ter gelegenheid 

van Koningsdag werd hij door 

de Koning benoemd tot lid van 

de Orde van Oranje-Nassau.  

Hij doet vrijwilligerswerk voor 

Vereniging Kinderen uit de 

Japanse Bezetting en de Bersiap 

1941-1949 afdeling Zeeland 

(voorzitter) en werkgroepen. Hij is ook actief als 

vicevoorzitter van de Huurdersvereniging De 

Bevelanden in Goes en penningmeester van de 

Stichtingen Wijkbelangen Goes-Oost en 

Streekomroep De Bevelanden. Bestuur en leden van 

KBO en PCOB feliciteren de heer Leerdam van harte 

met deze beloning voor zijn mooie werk. 

Ook de Zeeuwse KBO - voor-

zitter Wim Jansen werd onder-

scheiden. Hij werd Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau. Hij 

was jaren actief als voorzitter 

bestuur Basisonderwijs, raads-lid 

voor het CDA in Bergen (L) en 

Middelburg, van Taptoe Midden 

Limburg, KBO Middelburg - 

Veere, (vice)voorzitter van CDA Zeeland en nu nog 

voorzitter van KBO Zeeland. 

Zijn vele vrijwilligerswerk is door de Koning terecht 

rijkelijk beloond.  

******** 

 

 

KBO-PCOB Goes is trots op de 

zorgverleners en vrijwilligers 

KBO-PCOB afd. Goes is dankbaar voor al het werk 

dat zorgverleners en anderen (beroeps en 

vrijwilligers) hebben verzet in deze Coronaperiode. 

De waardering was altijd al groot, maar in deze 

crisistijd blijkt hoeveel werk werd verzet en ook nu 

nog wordt verzet. 

 

Een paar maanden geleden stond het Malieveld in 

Den Haag nog vol met demonstranten om aandacht te 

vragen voor hun sector. Alles was teveel om aan de 

wensen van Zorg en Onderwijs tegemoet te komen. 

Nu vloeien de miljarden rijkelijk.  

Hoe kwetsbaar is onze samenleving? Binnen KBO-

PCOB Goes en ook landelijk zijn velen bezig met 

anderen te helpen.  

Er is een landelijk telefoonnummer (030-3 400 600) 

en ook bij SMWO in Goes (0113-277 111) kan men 

terecht met hulpvragen of zo maar een ondersteunend 

gesprek. Onze bezoekgroep staat paraat om bij vraag 

leden, indien dit veilig mogelijk is, te bezoeken. 

Want het huisbezoek is lastig. Hiermee moet 

inventief worden omgegaan. Inmiddels zijn de 

belasting-invullers op pad geweest en de hulpvragers 

kunnen helpen.  

De programmering van de afdeling staat helaas nog 

stil. De voorjaarsreis, de ledenvergadering met 

Bingo, het bezoek aan Provinciale Staten en de 

fietstocht naar het Bevrijdingsmuseum zijn allemaal 

uitgesteld. In het najaar, wanneer alles, zoals het nu 

wordt genoemd “nieuwe normaal” is, zal er voor de 

leden een grote bijeenkomst worden georganiseerd. 

Ze kunnen elkaar dan binnen de dan geldende 

coronaregels, weer als vanouds ontmoeten. Voorlopig 

zullen we geduld moeten hebben en hopen dat 

eenieder gezond mag blijven. 

Wim Copper 

******** 

Eén woord bevrijdt ons van al het gewicht en 
alle pijn van het leven. 

Dat woord is liefde. 

Sofocles (491-406 v.C.) 
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Nieuwe Website KBO-PCOB-Goes 

KBO-Goes heeft al meer dan tien jaar een uitstekend 

draaiende zeer actuele website. Enerzijds is dat te 

danken aan de regelmatige aanvoer van actuele 

informatie door Guust de Kok. Anderzijds aan de 

nauwkeurige verwerking van de informatie in onze 

website door onze Webmaster Johan van Moorten. 

Maar…. de webmaster gaat stoppen. U heeft dat al 

eerder in Bij de Tijd kunnen lezen, want we zoeken 

een opvolger. 

Daarnaast is de website gemaakt met de 

hulpmiddelen van meer dan tien jaar terug. Johan is 

met de website “vergroeid”, maar het kostte hem veel 

tijd. Met modernere hulpmiddelen is een website 

dezer dagen makkelijker - technisch - te onderhouden 

en zijn aangeboden artikelen makkelijker te 

verwerken.  

Een derde punt is dat we in Goes de samenwerking 

hebben gezocht en gevonden met de PCOB. 

Alhoewel we nog niet formeel gefuseerd zijn acteren 

we wel als zodanig. De site is op dit moment zowel 

voor onze KBO leden als onze PCOB leden.  

Daarom heeft het bestuur besloten om dit moment 

aan te grijpen om de website te vernieuwen. Vanaf 1 

juli 2020 zal de website www.KBO-PCOB-GOES.nl 

heten. Tikt u per ongeluk toch www.kbogoes.nl in 

dan is dat niet erg. Automatisch wordt u dan 

doorgesluisd naar de nieuwe website. Rob van de 

Berg neemt samen met Jan van de Boom tijdelijk het 

webmasterschap van deze nieuwe website op zich. 

We blijven dus op zoek naar een nieuwe webmaster! 

Ik verwacht dat de nieuwe site net zo succesvol zal 

gaan draaien als de huidige. En Johan van Moorten 

zijn we natuurlijk veel dank verschuldigd voor de 

vele jaren dat hij de website heeft beheerd. 

Namens het Bestuur,  

Theo Snel, voorzitter 

. 

 

Dank u wel….. 
Aan mevr. J. C. van Waarden - 

Verkaart. Zij stopt met het bezorgen van 

het Magazine en Bij de Tijd in de Goese 

Polder. Samen met haar man en na 

diens overlijden alleen bezorgde zij in 

weer en wind de Nestors / het Magazine en Bij de 

Tijd. Heel hartelijk dank aan haar voor dit belangrijke 

werk binnen onze afdeling. 

Ook hartelijk dank aan mevr. S. van Wijnen - van 

Vooren die de bezorging van de bladen en eventuele 

andere ‘post’ van mevrouw van Waarden overneemt. 

Wij wensen haar veel succes bij het vervullen van dit 

noodzakelijke werk. 

******** 

 

 

Belastingaangiften IB 2019  

Inmiddels hebben al veel leden bericht ontvangen van 

de belastingdienst over de aangifte IB 2019. Dankzij 

de grote inzet van onze belastinginvullers (HUBA en 

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen) is het gelukt om u 

met inventieve handelingen te kunnen helpen met het 

invullen van uw aangifte. Vanuit het bestuur is de 

waardering hiervoor heel groot en gezien de attenties 

die de invullers van menigeen mochten ontvangen is 

ook van uw kant gebleken, dat u ondanks de 

beperkende maatregelen grote waardering hebt dat 

uw aangifte correct en op tijd werd afgehandeld.  

Ook namens de invullers uiteraard dank voor uw 

waardering in welke vorm dan ook. Het werd door 

hen zeer op prijs gesteld. 

W. Copper 

******** 

Herhaalde oproep aan ALLE leden ! ! ! 

Het bestuur doet er alles aan om u op alle mogelijke 

manieren te informeren over zaken die voor u als 

leden van KBO - PCOB Goes belangrijk zijn. Daar 

hebben we o.a. beschikbaar ons twee maandelijkse 

verenigingsblad  BIJ DE TIJD en de website 

www.kbogoes.nl  Twee belangrijke contactmiddelen 

om u zo uitgebreid mogelijk te informeren. 

Maar we weten dat we niet alle leden voor de volle 

100% bereiken. We zijn ervan overtuigd dat velen 

van u internet hebben. En via dat contactmiddel 

kunnen we u snel op de hoogte brengen van wat er 

speelt in de wereld van de ouderen!  

Maar……….. dan moeten we u 

wel kunnen bereiken en dat 

gaat in veel gevallen niet. De 

reden daarvan is dat wij van die 

leden het  

E-mailadres niet weten, terwijl 

ze er toch een hebben. 

Daarom deze Herhaalde 

oproep: Geef a.u.b. per omgaande uw e-mailadres 

door aan een van de onderstaande adressen:  

does0203@zeelandnet.net  of  aug.kok@planet.nl 

 

WACHT NIET LANGER   -   DOE HET NU !!! 

******** 

De natuur is een wonder. Een miljoen jaar 
geleden wist nog niemand 
dat de mensen een bril 
zouden dragen en toch staan 
onze oren op de goede 
plaats. 

******** 

 

 

http://www.kbo-pcob-goes.nl/
http://www.kbogoes.nl/
http://www.kbogoes.nl/
mailto:does0203@zeelandnet.net
mailto:aug.kok@planet.nl
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Een wijziging in uw persoonlijke gegevens? 

Bent u of gaat u verhuizen, krijgt u een nieuw 

huisnummer of een nieuw e-mailadres?  

Geef het per omgaande SCHRIFTELIJK door 

aan de ledenadministratie:  

Mevr.Trees Does, Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, 

 E-mail:  does0203@zeelandnet.nl 

Bedanken voor het lidmaatschap kan pas per  

1 december 2020 op bovengenoemd adres. 
 

 

Rijbewijskeuringen 

Dokter Ingels uit ’s Heerenhoek 

keurt voorlopig niet voor 

rijbewijzen. Dit in verband met 

het coronavirus. Er zijn nog wel 

enkele andere mogelijkheden. 

 

Rijbewijskeuring Zeeland (dokter Marlisa) 

Deze keuren 1 maal per maand op bepaalde locaties 

in diverse plaatsen. Op onze website kunt u vinden 

waar dit is, wat de tarieven zijn en hoe u kunt 

afspreken. 

Telefoon: 0118-724999 van 08.00 - 12.00 uur 

E-mail: keuring@marlisa.nl 

www.rijbewijskeuringzeeland.com 

Tarieven: zie de website www.kbogoes.nl 

 

Regelzorg 

Ook deze keuren 1x per maand op vaste data en vaste 

plaatsen. Afspraken maken: 

Telefoon: 088 - 2323300 van 09.00 - 17.00 uur. 

U kunt ook een afspraak maken via: 

www.regelzorg.nl 

 

Voor uitgebreide informatie zie www.kbogoes.nl bij 

de rubrieken Nieuws en Voorlichting in het artikel; 

Keuringen Rijbewijs 75+ vanaf  € 25,00. 

Bron: website KBO Zeeland 

******** 

De redactieleden van “Bij de Tijd”  
wensen iedereen 

een fijne en plezierige vakantie toe. 

 

 

 

 

 

 

Waar gaat het heen met KBO-PCOB ? 

KBO-PCOB is het 

samenwerkingsverband 

van de twee landelijke 

verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 

hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld 

en vormen zij op landelijk niveau de 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen 

van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker 

op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en 

trekken samen op in de lokale belangenbehartiging. 

Deze tekst staat op de website van KBO – PCOB. Bij 

de bekendmaking van deze samenwerking werd 

gezegd dat die samenwerking steeds steviger zou 

worden, ook op regionaal en lokaal gebied. In 

Zeeland had dat als gevolg dat de vergaderingen van 

de regionale organisaties nu door leden van de 

‘tegenpartij’ worden bijgewoond.  

Ook op lokaal gebied is er samenwerking. In de ene 

gemeente meer dan in de andere. In Goes hebben we 

een nauwe samenwerking. Er worden samen 

activiteiten georganiseerd, samen de belangen 

behartigd, voorlichting gegeven, enz.   

Lokaal en regionaal gaat het in het algemeen goed, 

maar op landelijk niveau is er flink wat gekrakeel 

over o.a. de organisatievorm, wie wat doet en de 

pecunia. Die landelijke machtsstrijd verlamt de 

samenwerking en organisatie op ‘lager niveau’. Bij 

de PCOB bepaalde het hoofdkwartier in Zwolle het 

functioneren van de lokale afdelingen. Bij de KBO 

doet de provinciale bond dat. Dat is de juridische 

organisatie waarbij de afdelingen zijn aangesloten.  

Die hebben een grote mate van beslisvrijheid. Dat 

verschil in   organisatievorm geeft wrijving, 

waardoor het al snel uitloopt op macht en gestreelde 

of gekrenkte ego’s.  

Hoe de achterban, het gewone lid dus, daarover denkt 

is schijnbaar niet belangrijk. Vreemd natuurlijk, want 

als “hogere sferen” besta je dankzij die “gewone 

leden” en dan vraag je aan hen hoe zij het 

georganiseerd willen hebben.  Maar nee, dan valt er 

een grote stilte, wordt er verder gekibbeld en loop je 

de kans dat er een scheuring in de gelederen komt. En 

hoe langer het duurt, hoe groter die kans wordt.  

Misschien is het daarom nu tijd om de samenwerking 

provinciaal en lokaal te intensiveren. Misschien moet 

er een debat komen over de vraag over het wel of niet 

opgaan in één organisatie. Het kan toch niet zo zijn 

dat de samenwerking aan de onderkant getorpedeerd 

wordt door gekissebis in de “hogere sferen”! Iedereen 

kent het spreekwoord “Eendracht maakt macht” De 

macht en belangen van de ouderen kunnen alleen 

behartigd worden als er samen wordt opgetrokken. 

Dat er weer geen beeld ontstaat dan dat “die ouderen 

er een zooitje van maken”. KBO-PCOB mag toch 

geen 50 Plus worden? 

 Augustinus 

 

 

mailto:does0203@zeelandnet.nl
mailto:keuring@marlisa.nl
http://www.rijbewijskeuringzeeland.com/
http://www.kbogoes.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.kbogoes.nl/
http://www.uniekbo.nl/
http://www.pcob.nl/
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Al 75 jaar steengoed in                                                                                         Breng vrijblijvend een bezoek 

• Grafmonumenten                                                                                                        aan onze showroom 

• Aanrechtbladen                                                                    4             Zaagmolenstraat 32b,  4461 BL Goes 

• Vensterbanken                                                                                                            (aan het molenplein) 
                                                                                                                                                 Tel. 0113 - 22 79 19 

                                                                                                                                          Fax. 0113 - 25 10 75    

Alles op maat gemaakt,                                                                                         U bent welkom van maandag                                                                                      
1e soort materialen tegen                                                                               t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur 

      een redelijke prijs                                                                                     en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 
                                                                       
 
 
 

                                                                                                                 en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 

 

                                        
 

 

                             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 
 

 

 

 
 Hoortoestellen 

Gehoorbescherming 

Ringleidingen 

Infrarood 

 
 JACOB VALCKESTRAAT 17 • 4461 KC  GOES 

 TEL. 0113 – 253795 

www.hoortoestelhuisjansen.nl 

 

 

Tel. 0113 - 256300 

http://www.hoortoestelhuisjansen.nl/
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Bezoekadres:  Van der Spiegelstraat 60, Goes 
Postadres:  Zonnebloemstraat 61 , 4461 PK Goes 

Tel.  0113 - 215729 

 

 

 

 
Van der Spiegelstraat 60  4461 PK  Goes 

 Tel.  0113 - 215729 

 

                                      

 

    

  

                          

 

                                             

  

 Franse Totaalonderhoud BV 

staat garant 

voor professioneel 

 schilder-en onderhoudswerk 
  

                                           

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Voorstad 17-19 
4461 KK  Goes 

Tel. 0113 - 215960 
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Zijn wij niet goed snik? 

Dat denk je door een artikel in de PZC over 

pogingen om ouderen op te lichten in verband met 

het coronavirus. Wij zijn daardoor extra kwetsbaar 

voor criminele activiteiten. En daarom helpen de 

ANBO - de ouderenbond, die nog steeds denkt dat 

ze alles weten - en ABN-AMRO ons met een aparte 

seniorenlijn voor extra hulp. KBO PCOB doet dit al 

vanaf het begin van de crisis. Op de website 

www.kbogoes.nl vindt u daarover de nodige 

informatie. Volgens ABNAMRO hebben we door 

de digitalisering moeite met de bankdiensten. En 

dat klopt. Al die bezorgde bankinstellingen maken 

het hun clientèle steeds moeilijker om over hun 

eigen geld te beschikken. Een remedie daartegen is 

die diensten weer te vereenvoudigen en een andere 

remedie is om advies te vragen bij ons eigen KBO 

PCOB Goes. Het is maar dat u het weet. 

******** 

Nieuwe leden gezocht ! 

Als KBO - PCOB Goes zijn 

we altijd op zoek naar nieuwe 

leden. Dat is normaal want 

door de hoge leeftijden van de 

leden is er een groot verval 

door o.a. overlijden, 

verhuizingen en chronische 

ziekten. En door het ouder worden van de leden 

bestaat er ook een grote behoefte aan jongere leden, 

die de staken van de ouder wordende bestuurs- en 

kaderleden kunnen overnemen. 

Penningmeester Wim Copper heeft de leeftijd-

opbouw van het KBO-deel in een mooi overzicht 

over de periode december 2015 tot december 2020 

samengevat en daaruit blijkt deze noodzaak heel 

duidelijk. 

A. In de categorie 55 t/m 65 jaar hadden we in 

2016  8,48% van onze leden. 

            Eind van dit jaar zal dat 4,02% zijn. 

 

B. In de categorie 66 t/m75 jaar hadden we in 

2016 39,11% van onze leden. 

            Eind van dit jaar zal dat 31,29% zijn. 

 

C. In de categorie 76 t/m 85 jaar hadden we in 

2016 37,38% van onze leden. 

Eind van dit jaar zal dat 46,68% zijn. 

 

D. In de categorie 86 t/m 100 jaar hadden we 

in 2016 15,03% van onze leden. 

Eind van dit jaar zal dat 18,00% zijn. 

We kunnen constateren dat er een sterke vergrijzing 

aan de gang is en dat die zal toenemen als daarbij 

de leden van het PCOB-smaldeel worden bijgeteld. 

Dat houdt in dat er een groot gebrek bestaat aan 

“Jonge ouderen” die in de komende jaren het werk 

van de huidige kaderleden kunnen overnemen.  

Vooral om de belangen van de ouderen goed en 

deskundig te kunnen behartigen. De samenleving 

wordt steeds ingewikkelder (gemaakt) en dat vergt 

heel wat werk en dan is het wel zo prettig wanneer 

dat over een grotere groep mensen verdeeld kan 

worden dan nu het geval is. 

Bent u van mening dat u daar zelf een rol in kunt 

spelen of kent u mensen die dat zouden kunnen? 

Neem dan contact op met de voorzitter en meld u 

aan of geef de naam van de mogelijke kandidaat 

(m/v) aan hem door. En natuurlijk kunt u zelf al 

leden aanbrengen om onze afdeling sterker en 

slagvaardiger te maken.  Materiaal is er zat: het 10-

maandelijkse landelijke blad KBO-PCOB 

Magazine, ons eigen 2-maandelijkse blad Bij de 

Tijd en natuurlijk de eigen website van onze 

afdeling. 

******** 

Heibel in Ouderenland 

Ouderen schijnen moeilijk 

EENDRACHT te kunnen maken. 

Wanneer zij zich in grotere 

organisaties verenigen, schijnt 

daar op de duur vaak heibel van te 

moeten komen. Denk aan de 

afscheiding van KBO Brabant een aantal jaren 

geleiden, de enorme heibel van een tweetal jaren 

terug binnen de ANBO en nu ook weer in de 

politiek met het gekrakeel binnen 50Plus. En uit 

wel ingelichte bron vernamen we dat het ook 

binnen onze eigen landelijke organisatie nog niet 

allemaal “koek en ei” is. Hieronder een nadere 

beschouwing. 

******** 

50Plus valt uit elkaar 

Het kon niet uitblijven: onenigheid 

in een Ouderenpartij. Na het 

uiteenvallen van diverse 

ouderenpartijen in de jaren 1994 - 1995 in de 

Tweede Kamer met o.a. Jet Nijpels als één van de 

hoofdrolspeelsters, is het ook binnen 50Plus heibel 

en niet zo weinig. De partij valt in stukken uiteen. 

De ‘grote’ man, Henk Krol, heeft in de Tweede 

Kamerfractie zijn biezen en is een eigen partij 

begonnen. Hierdoor is in die partij een scheuring 

ontstaan en valt de boel uit elkaar. Het ene deel 

blijft Henk Krol trouw en volgt hem naar zijn 

nieuwe partij, “De Partij voor de Toekomst”.  

 

Vervolg op pag. 8. 

http://www.kbogoes.nl/
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Het andere deel blijft het bestaande 50Plus trouw dat 

nu 3 zetels in de Tweede Kamer heeft. 

Verschillen van inzicht in diverse politieke 

standpunten liggen hieraan zeker aan ten grondslag. 

Dat is ook normaal in een politieke partij, want niet 

iedereen denkt hetzelfde over een bepaald 

onderwerp. Maar als je het werkelijk goed voor hebt 

net je partij kom je er samen altijd wel uit.  

Maar bij de onmin binnen 50Plus speelt mijns inziens 

het willen hebben van de macht en opdringerige 

ego’s. Dat geldt niet alleen voor de tegenstanders van 

Krol binnen 50Plus, maar ook voor hem zelf. Hij is 

ook behoorlijk met zichzelf ingenomen en pocht 

graag met zijn honderdduizenden voorkeursstemmen 

bij de laatste verkiezingen voor de 2e Kamer. En dat 

moet je binnen een politieke partij nooit doen. Zeker 

niet als er kopstukken in de partij zijn die in vroeger 

tijden verschillende politieke achtergronden hadden, 

bijv. lid van CDA, PvdA, VVD, SP, enzovoort. Wil 

zo’n partij goed functioneren en goed de belangen 

behartigen die zij zeggen voor te staan, dan moet je 

dat verleden definitief achter je laten, van je 

afschudden. Deze gebeurtenissen bewijzen weer dat 

je als ouderen het beste binnen een al langer 

bestaande partij je standpunten naar voren kunt 

brengen en behartigen. Dan kunnen die worden 

opgenomen in de algemene partij- en verkiezings-

programma’s waarmee ze dan één geheel vormen 

met het totale programma. 

******** 

Het Vrouweputje bij Baarsdorp 

Zeeland heeft een heel wat plaatsen die aan de 

verering van Maria zijn gewijd. Sommige herken je 

aan een kapel of afbeelding in een kerk. Op andere 

plaatsen bestaat bijvoorbeeld nog een bron of put. 

 

Vrouweputje van Baarsdorp 

Dat is ook bij Goes het geval. Daar hebben we in de 

nabijheid van Baarsdorp het Vrouweputje. 

Baarsdorp. Was ooit een dorp waarvan nog enkele 

resten te vinden zijn tussen Goes en ’s Heer 

Arendskerke. Deze route is makkelijk met de fiets te 

berijden. Volgens Wikipedia gold de met Maria 

verbonden put in de 19 en 20 eeuw als genees-

krachtig. Rondom de punt ontstond een kleine  

 

regionale bedevaartplaats voor katholieken uit Zuid 

Beveland. Vanwege de ruilverkaveling in die 

omgeving werd de oorspronkelijke put rond 1975 

gedicht, maar in 2007 werd op enige afstand daarvan 

een nieuwe Vrouweput aan de Oostweg in ’s Heer 

Arendskerke gegraven, die nu als bezinningsplek 

fungeert.  

Volgens een overlevering is er ooit een Mariabeeld 

uit de hemel in de put gevallen. Een ander verhaal 

luidt dat dit beeld er tijdens de beeldenstorm is 

ingegooid. Wat er ook van waar is het was reden 

genoeg om aan het water uit de put een 

geneeskrachtige werking toe te schrijven. Het zou 

met name open wonden, zwerende benen en 

huidziekten genezen. Nog in de 20e eeuw werden in 

de omgeving flesjes met water uit de Mariaput 

verkocht.  

Vooral rond 15 augustus (Maria Hemelvaart) 

kwamen Zuid-Bevelandse katholieke families, met 

name uit Goes, te voet op bedevaart naar de put. Ook 

werden flesjes met water uit de put onder katholieken 

verspreid. Na de Tweede Wereldoorlog nam de 

belangstelling voor het putje af. Toch werd in die 

periode (zo omstreeks 1945) nog het volgende 

verhaal opgetekend: een (protestantse) vrouw met 

een zeer been vroeg regelmatig aan haar zoon water 

uit het Vrouweputje te halen. Ze streek het water op 

haar been en de pijn was dan voor de rest van de dag 

verdwenen. Toen de zoon dat beu werd en op zekere 

dag gewoon slootwater in zijn flesje deed, had zijn 

moeder dat onmiddellijk door, want het werkte niet! 

Enkele jaren geleden dreigde ook de nieuwe put te 

verdwijnen omdat het geld voor het onderhoud op 

was. Dat kon worden voorkomen door het oprichten 

van een stichting, die nu het onderhoud voor zijn 

rekening neemt. Meer informatie is te vinden op 

www.vrouweputje.nl en een wandeling of fietstochtje 

naar het putje is geen onmogelijke opgave. 

Bronnen: Wikipedia en www.vrouweputje.nl 

******** 

Korenhalmen 

Roerloos bij zoveel schoonheid 
een droom gelijk 

staat de wereld even stil 
De wuivende korenhalmen 

ragfijn gepenseeld 
lijken mij dichterbij te wenken  
de vogels nog niet uitgespeeld 
stijgen in de strakblauwe lucht 

De roodgouden gloed 
van de ondergaande zon 

straalt een bekoring uit die 
ik ademloos onderga 

bodemloos is mijn geluk  

           Ilse Steel 

http://www.vrouweputje.nl/
http://www.vrouweputje.nl/
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UIT DE LEDENKRING 

  Met eerbied gedenken wij:  

  Wij gedenken met eerbied de heer J.C. Okkema (PCOB), die op 2 april 2020 is overleden. Wij wensen zijn  

        familie alle sterkte en zegen om dit verlies een plaats in hun leven te geven. 

 Ons medeleven gaat uit naar mevr. D.J. de Kok - de Jong met het overlijden van haar man Jan op 2 april jl. 

       Wij wensen haar en haar familieleden alle kracht en sterkte om dit afscheid in plaats in hun leven te geven. 

 Wij gedenken eveneens mevr. C.C. Janse, die op 4 mei 2020 is overleden. Wij wensen haar familie heel   

       veel sterkte, liefde en geloof om dit afscheid van hun (schoon)zus te verwerken. 

 Ook herdenken we mevr. J.A. van Moorten - Dhaene die op 26 mei overleed. Wij wensen haar man Johan  

       en zijn kinderen en (achter)kleinkinderen alle moed, troost en geloof om deze ingrijpende gebeurtenis te 

       kunnen verwerken en een plaats in hun leven te geven.  

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

Zorgelijkheden 14 

1. Denkt u niet, dat u na opname in een verpleeghuis daar onbezorgd kunt verblijven. 

Neen, er bestaat een rare regel dat u daar per jaar maar een xxxx…aantal dagen mag 

verzuimen. U denkt toch niet dat u uw demente ouder(s) ongestraft gezelligheid mag 

bieden door ze vaak bij u thuis te logeren te vragen? Dat mag een bepaald aantal dagen, 

want als het er meer zijn vervalt de vergoeding van ‘Vadertje Staat’ voor het onderdak. 

Maar zoals zo vaak bleek dat niemand er eigenlijk wijs uit kan. Onbezorgd ouder 

worden? Daar hebben we in NL wel regels voor! 

 

2.   En als u denkt dat iedere behandeling voor een kwaal door de verzekering betaald wordt dan komt u ook 

weer van een koude kermis thuis. Er zijn namelijk verzekeraars die beter weten wat goed voor u is dan de 

artsen aan wier zorgen u behandelen. Als de verzekeraar vindt dat een therapie niet wetenschappelijk genoeg is 

onderbouwd, ook al blijkt dat hij wel vruchten afwerpt,  dan kunt u naar uw centen fluiten. Soms kan een 

speciale brief van uw arts over dat speciale geval de verzekeraars wel eens vermurwen. 

 

3.  Er gaat veel geld naar de zorg en vooral naar de praktische zorg en daardoor te weinig naar het 

wetenschappelijk onderzoek. Misschien minder overbodige regels en meer muntjes naar de wetenschap? 

 

4.  Het verpleeghuis bleef in het nieuws door de coronacrisis. Door dit virus stierven er veel cliënten in grote 

eenzaamheid omdat ze geen of gelimiteerd  bezoek mochten ontvangen. Dit is onmenselijk  en er moet een 

oplossing worden gevonden dat dit   niet meer kan gebeuren. Wie komt er op een goed idee in het land van het 

‘nieuwe normaal?’ 

Augustinus 

 

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

Humor 

Bij de hemel heb je een nieuw systeem: 2 poorten. 1 voor de mannen die bij hun vrouw onder de 
plak hebben gezeten en 1 voor de mannen die zelf de touwtjes in handen hadden. 
Op een mooie dag gaat Petrus naar buiten en ziet de twee poorten. Bij de poort voor de mannen die 
onder de plak zaten bij hun vrouw, staat een heeeeele lange rij, het einde was niet zichtbaar. 
Bij de poort voor mannen die zelf de lakens uit deelden staat maar 1 man. 
"Ach," denkt Petrus, "die help ik wel eerst."  
Dus hij doet de poort open en vraagt aan die vent:  
"Zo, en waarom zijt gij hier?" 
Zegt de man: 
"M'n vrouw zei dat ik hier moest gaan staan." 
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Achter de  
Coronawolken 

 

 
 

Schijnt de zon 
 
 
 

 

 
Goes 

 
 

Wij wensen u  
in deze moeilijke tijd 

heel veel 
Geloof  -  Hoop  -  Liefde 

Sterkte en Moed 
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Van de bestuurstafel 

Op 8 juni hebben we de eerste 

vergadering van het algemeen 

bestuur gehouden sinds het 

begin van de Corona crisis in 

Maart. Gelukkig konden we 

constateren dat er bij de 

bestuursleden niets bekend is over eventuele 

coronazieken in hun omgeving of onder onze leden. 

Onze activiteiten tijdens de crisis beperkten zich 

helaas tot verstrekken van informatie over de crisis, 

aandacht van bezoekgroep voor eenzamen die zij 

kenden, een stukje in de Bode en het uitbrengen van 

de geplande uitgaven van Bij de Tijd en het 

Magazine. 

Het zal u dan ook niet verbazen dat we eerst 

gefilosofeerd hebben over wat we voor onze leden de 

komende tijd kunnen betekenen. Gezien de nog 

verwachte beperkingen kunnen we u in de 

zomermaanden juli en augustus helaas nog niets 

aanbieden. Maar vanaf september? Op dit moment is 

dit nog moeilijk in te schatten. Zeker binnen-

activiteiten zijn met de 1 ½ meter beperking slechts 

voor zeer kleine groepen te regelen. De 

Magdalenazaal is daar al helemaal niet geschikt voor. 

Maar ook bijvoorbeeld het Heer Hendrikhuis, waar 

we anders wel met meer dan 100 personen 

verblijven, kan er dan maar maximaal 30 – 40 

hebben. Daar komt bij dat busvervoer en (mee)rijden 

in eigen auto’s ook beperkt kan. Begin augustus 

komen we weer bij elkaar om dan met de dan 

bekende regels te bekijken wat er mogelijk wordt aan 

activiteiten. In overleg met de redactiecommissie van 

Bij de Tijd bekijken we nog of we nog extra aandacht 

kunnen geven. 

Andere besproken punten zijn: 

• Staat van financiën: we staan er goed voor. De 

RABO-clubactie is in het najaar. Hopelijk krijgen 

we daar weer een mooie opbrengst uit, die we aan 

onze leden ten goede kunnen doen komen. 

• Afgelopen drie maanden zijn er 5 leden overleden 

(geen Corona) en drie nieuwe leden geworven. Wel 

zorgelijk is dat we, als we kijken over de afgelopen 

5 jaar, dat de gemiddelde leeftijd behoorlijk is 

gestegen. Met name “jonge” aanwas ontbreekt. 

• Op 24 juni is overleg in het Bondenberaad Groot 

   Goes (BBGG). Agendapunten zijn besproken. 

• Bij de Tijd bestaat in september 25 jaar en is dan 

   Toe aan de 150e editie. Daarnaast wijzigt de 

redactiecommissie van Bij de Tijd door het 

terugtreden van Johan van Moorten. Besproken is 

hoe vanaf september de redactiecommissie er uit 

zal zien. 

• Gesproken is over een thema voor een Wat ter 

   Tafel sessie. Gedacht wordt aan de burgermeester 

    

of een wethouder van Goes. 

Tot slot is er een demo gegeven van de nieuwe KBO-

PCOB website, welke we per 1 juli in de lucht gaan 

brengen.  

Op 3 augustus komt het bestuur weer bij elkaar, 

waarbij we hopen nieuwe activiteiten aan u te bieden. 

Theo Snel, voorzitter. 

******** 

Waar komen onze plaatsnamen vandaan? (1) 

Iedere plaatsnaam heeft een historische oorsprong. 

Het kan zijn dat de plaats naar een rivier of meer is 

genoemd, in de tijd voor de reformatie naar een 

Heilige bedienaar van de Rooms Katholieke Kerk, 

een bekende streekgenoot, legende of adellijke naam. 

enz. 

Neem bijvoorbeeld Sint Maartensdijk op Tholen. 

Geen eiland met veel rooms-katholieken, maar wel 

een plaats die naar een r.k. heilige genoemd of is dat 

niet juist? Dit vonden we in Wikipedia.    

Voordat er sprake was van Sint-Maartensdijk was de 

plaats bekend als Haestinge, gelegen aan de rivier de 

Haastee. Sint-Maartensdijk kreeg in 1491 stads-

rechten maar had géén zitting in de Staten van 

Zeeland. Daarom werd het een smalstad genoemd. 

Sint-Maartensdijk was in de middeleeuwen een 

bloeiend dorpje. In 1434 huwde Frank van 

Borssele er met de Hollandse gravin Jacoba van 

Beieren. Hun kasteel (van Sint-Maartensdijk) stond 

aan de noordzijde van het stadje. Door vererving 

kwam dit in het bezit van de Oranjes. Het werd 

in 1819 afgebroken. 

Sint-Maartensdijk is bekend door de band met de 

Oranjes. De koning is ook Heer van Sint-

Maartensdijk.. In het monumentale voormalige 

gemeentehuis, dat in 1628 is gebouwd, hangen nog 

een aantal 17e-eeuwse portretten van Oranjes. 

Over Yerseke vonden we in het boekje “herkomst 

van de Bevelandse plaatsnamen” het volgende: In het 

middeleeuwse oorkondenboek van Holland en 

Zeeland komt in 966 al de naam Gersakre voor. In 

980 wordt het Gersicha genoemd. Ze laten zich beide 

verbinden met ‘gers’, een oude bijvorm van ‘gras’. 

De uitgangen -sik, -siki, en -siek betekenen in het 

oud-hoogduits ‘waterloop’. De naam kan dus ‘geul in 

het grasland’ (bijv.’schor’) betekenen. Verschillende 

latere bronnen wijzen ook op het bestaan van een 

waterloop met de naam Yerseke, o.m. een overloper 

uit 1602 van het Waterschap Kruiningen. Ook heeft 

er een gehucht Yersekedam bestaan ten noorden van 

Yerseke. Dat duidt op de afdamming van een 

waterloop. In elk geval was de omgeving van 

Yerseke al zeer vroeg bewoond. 

Bronnen: Wikipedia en boekje herkomst van de 

Bevelandse plaatsnamen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staten_van_Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staten_van_Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smalstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1434
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacoba_van_Beieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacoba_van_Beieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Sint-Maartensdijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1819
https://nl.wikipedia.org/wiki/1628
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KBO - afdeling Goes 
een ‘kei’ van een 

ouderenbond 

55+ ? 
voor € 24,00 per jaar bent 

u al lid  

Info: www.kbogoes.nl  

Tel: 0113-216154 
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Informatie over KBO Goes 

Postadres          : Weidezicht 18, 4462 VK Goes, rhopmans@zeelandnet.nl 

Rekeningnr. Rabo bank     : NL70 RABO 0113.4515.47 t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes. 

Bestuur: 

Voorzitter          : T.A.B. Snel, Claushof 17, tel. 223039, tabsnel@zeelandnet.nl 

Secretaris          : Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017, rhopmans@zeelandnet.nl 

Penningmeester       : W.J. Copper, Mozartlaan 6, tel. 215915, wiljaco@hetnet.nl 

Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends, Cort v.d. Lindenstraat 9, tel. 222025, m.baarends2@kpnplanet.nl 

Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-H.H.kinderen, tel. 227589,    

                                                jorietrombaut@outlook.com 

Ledenadministratie     : Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen, Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,  

                   does0203@zeelandnet.nl 

PR                                         : Vacant 

Contact PCOB       : P. Clarisse tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915. 

Bedanken voor het lidmaatschap, kan alleen schriftelijk vóór 1 dec. 2020 bij Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen. 

=============================================================================== 

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

Distributie          :  Mevr. G. Naezer, Prinsenhof 19, tel. 06-33916273 en 

KBO-PCOB Magazine           Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604  

Ziekenbezoek.                    

Coördinatie         : Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, 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-H.H.kinderen, 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, tel. 212218, waadrianow@zeelandnet.nl 

Vraagbaak Ouderen voor : ’s-Heer Elsdorpweg 12,  4461 WK Goes,  

Ouderen (SMWO)      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     :  Dokter P. Ingelse, Laustraat 1A,’s-Heerenhoek, tel.0113 - 351280. 

In verband met de Coronacrisis is dokter Ingelse voorlopig gestopt met rijbewijskeuringen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam, tel. 010-2722763 of Regelzorg tel. 088-2323300 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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,  jurram@zeelandnet.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ledenservice KBO-PCOB  : Service - Juristen en Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het  

                                                  gebied wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken. 

=============================================================================== 

Een fout in de info?  Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven 

aan A.J. de Kok , tel. 215708 of J.P. van Moorten, tel. 213357.     

 

mailto:rhopmans@zeelandnet.nl
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:aug.kok@planet.nl
mailto:waadrianow@zeelandnet.nl
mailto:juuram@zeelandnet.nl
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