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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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Van de redactie 
Voor u ligt het juli/augustus nummer van Bij de Tijd, het 

zomernummer. Voor een aantal van ons de maanden om 

met vakantie te gaan. Voor anderen juist de maanden om 

niet met vakantie te gaan, voor- en najaar zijn rustiger én 

goedkoper.  

 

Helaas ook voor een aantal van ons maanden van gemis. 

Gemis aan contacten, want (klein)kinderen, kennissen en 

buren zijn weg. Gemis aan activiteiten van KBO-PCOB en 

andere organisaties, want ja, ook die zijn met vakantie. 

Hopelijk zijn zij, die wel aanwezig zijn, wat extra attent 

om elkaar een keertje extra te bezoeken. 

Voor degene die met vliegvakantie gaat is er hopelijk geen 

gemis van een vlucht. Ook files kunnen gemist worden. En 

slecht weer kunnen we zeker missen als kiespijn, de 

droogte ten spijt. Wat we hopen dat niet gemist wordt is 

toch de vakantievreugde.  

 

We hopen dat u allen, vakantie of niet, de maanden juli en 

augustus goed zal doormaken. Eind augustus/begin 

september zullen we snel weer met activiteiten voor u klaar 

staan.  

 

De redactie 

 

Activiteiten 
De activiteiten van de afgelopen tijd zijn weer duidelijk in 

de smaak gevallen. 

-Stamppottenbuffet: is goed bezocht en was prima 

verzorgd. Gedacht wordt aan een mogelijk andere opzet 

voor volgend jaar. 

-Algemene Ledenvergadering: 65 personen aanwezig. 

Voor het Goede Doel is, met aanvulling vanuit het bestuur, 

€ 500,-- opgehaald. 

-Bevrijding: De middag van Jan en Jopie Minnaard was 

met een goed gevulde zaal goed bezocht. Leuke middag! 

-Het vaaravontuur met de ‘Avontuur’ is, zeker ook door 

mazzel met het weer, ook een bijzonder gebeuren 

geworden, zie pagina 3. 

-Ook het reisje naar de Bakkersmolen was weer helemaal 

uitverkocht, zie pagina 4. 

Over nieuwe activiteiten wordt ook al nagedacht. Bij AMZ 

zal geïnformeerd worden naar een dagtocht naar de 

Floriade op 20 augustus of 30 september 2022. Onder de 

leden zal gepeild worden of er voldoende animo voor is. 

De rest van het programma in het najaar zal in juni verder 

worden besproken, zie ook pagina 5. 

Ledenwerving/ledenbestand 
Er komt weer een advertentie in de seniorenbijlage van de 

Bevelandse Bode.  

Tevens wordt gekeken over een mogelijkheid om leden te 

werven via een workshop Jeu de boules. 

Het ledenbestand: in de afgelopen periode is het bestand 

licht teruggelopen. 

 

PCOB-zaken 
Er is een platform opgericht waar KBO-Zeeland en PCOB 

in deelnemen. 

 

KBO-Zeeland/Unie KBO-PCOB 
De ontwikkelingen binnen KBO-Zeeland/Unie KBO-

PCOB worden toegelicht. Een belangrijk punt is dat 

KBO-Zeeland kandidaten zoekt voor de functie van 

voorzitter van KBO-Zeeland. 

Tijdens de ALV-Zeeland is besloten een petitie richting 

het bondsbureau te sturen over het pensioenakkoord. 

 

Theo Snel. 

 

Vanuit het BBGG (Bonden Beraad Groot Goes) 
 

Alle gemeentelijke zaken liggen stil i.v.m. het formeren 

van een nieuwe coalitie; wel is er een “maatschappelijke 

pitch” (een moderne term om je mening kenbaar te maken 

aan de formerende partijen) geweest. Natuurlijk hebben we 

als BBGG die kans gegrepen.  

 

 

 

 

 

Met het ADRZ (cliëntenraad) is een gesprek geweest.  

Er zijn wat ontwikkelingen die we ADRZ graag op 28 

september willen laten toelichten.  

Op deze middag in de Spinne willen we ook het onder-

werp pensioenen aan de leden toe laten lichten. 

 

Theo Snel. 
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Met een enthousiaste leden-groep 

van KBO-PCOB-Goes hebben we 

op 19 mei jl. met de zeil-klipper 

“Avontuur” het ruime sop op-

gezocht.  

 

Nadat er eerst, net voor vertrek, 

een stevige regenbui over ons heen 

kwam hebben we voor de rest van 

de dag een heerlijk weertje mogen 

ervaren. Te weinig wind om de 

zeilen te hijsen maar op het tempo 

van de motor ging het allemaal 

prima.  

 

De stemming was opperbest en de 

verzorging aan boord nog beter.  

We werden welkom geheten door 

de Crew en nadat een infor-

matie/instructie filmpje werd ge-

toond gingen de trossen los.  

 

 

 

Via het kanaal richting de sluis 

“Goese Sas” voeren we de Oos-

terschelde op.   

 

De Oosterschelde lag voor ons 

open met in de verte de Zee-

landbrug en op de zandbanken 

heuse zeehonden die heerlijk aan 

het genieten waren van de 

warmte. Het was opkomend water 

en zodoende hadden we net geluk 

de zeehonden nog te kunnen zien.  

 

Met dit prachtige weer, kalme zee 

en de goede verzorging aan boord 

hebben we een heerlijke en fijne 

middag met elkaar mogen 

beleven.  

 

Verslag en foto’s: Wim Copper. 
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Middagtocht naar de Bakkersmolen Essen (B) 
 

 Na een lange periode van binnen 

zitten zijn we op 09 juni weer op reis 

gegaan. Dit keer een middagtocht 

naar de Bakkersmolen in Essen (B) 

met daarna een rondrit door de 

omgeving van Essen, Kalmthout en 

Zundert en zo door naar Familyland in 

Hoogerheide.  

 

 
 

Met een grote groep zijn we 

vertrokken vanuit Goes met een 

Tiptop bus van AMZ-Borssele.  

De chauffeur Chris heeft ons veilig en 

wel rondgereden en dat hij niets 

onderweg vertelde was voor de groep 

ook niet zo erg, want het was zo ook 

gezellig in de bus.  

Bij de Bakkersmolen werden we ver-

welkomd met koffie en een heerlijke 

kersenvlaai. 

 

 

 

Na de koffie stond de gids op ons te 

wachten. Zij vertelde over het ont-

staan van de molen met daarbij de 

nodige anekdoten over de eigenaar 

en over de bouw van de molen en 

bakkerij.  

 

 
 

Over de stand van de wieken, ook 

wel genoemd “de taal van de 

molen”, kregen we uitleg want dat 

heeft een bepaalde betekenis en is 

internationaal.   

 

 
 

In de bakkerij en molen stonden de 

nodige stoommachines. In de bak-

kerij worden de machines nog 

steeds gebruikt o.a. voor het 

maken/kneden van het deeg.  

In de bakkerij vertelde de gids over 

het ritueel van het maken van brood 

en speculaas. 

 

 
 

Nadat de sportievelingen de 

molen hadden beklommen en de 

bakkerswinkel was leeggekocht 

ging de reis verder met een 

rondrit door de omgeving.  

 

 
 

Na de rondrit door het Brabantse  

Land konden we in Familyland 

genieten van een drie-gangen 

diner, ook daar weer prima ver-

zorgd.  

 

 
 

Het was een mooie middag met 

lekker weer en zodoende weer 

fijn om op terug te kijken. 

 
Verslag en foto’s: Wim Copper. 
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Op de Rol … 
 

Wij hebben voor U op de rol gezet: 

15-09-2022 “Wat ter tafel komt”  

Goede Doel 2022: Wens Ambulance 

 

De activiteitencommissie is volop bezig om een 

programma samen te stellen voor de periode na de 

zomervakantie. Gedacht wordt o.a. aan een dagtocht per  

 

touringcar in het najaar, bezoek musical, een lezing door 

een bekende Goesenaar, bezoek aan een kerstmarkt 

(speciaal een 2.0 reis). Kortom u hoort en leest er gauw wat 

meer over. Een broedende kip mag je niet storen. 

 

Let op de mededeling verder op in deze Bij de Tijd voor 

een bezoek aan de Floriade op pagina 9! 

 

In het Kort … 
 

 
 

Belastingaangifte 2021 
 

Onze HUBA’s (hulp bij belastingaangifte(n)) hebben weer 

menige leden kunnen helpen. 

Bij de meeste van u zal inmiddels wel het definitieve 

aangifte bericht bezorgd zijn en is de eventueel mogelijke 

teruggave al gestort.  

 

Dank aan alle invullers voor hun inzet en hopelijk kunnen 

we volgend jaar weer een beroep op hen doen. 

BEDANKT! 

 

Foto’s links en rechts: Shutterstock. 

 
 

 

 

WEDEROM een waarschuwing !!!!!!!! 
 

Onlangs hebben rekeninghouders bij de ING van de ING 

een brief ontangen met daarbij een flyer “Maak het 

oplichters niet te makkelijk”. Met deze flyer maakt de bank 

voor de zoveelste keer haar cliënten erop attent zeer alert 

te zijn want oplichters verzinnen steeds nieuwe trucs. 

Banken bellen nooit om gegevens van u op te vragen. 

Banken zullen telefonisch ook geen mooie aanbiedingen 

e.d. aan u proberen te slijten. 

 

Let goed op ! 

Het is te mooi om waar te zijn, dus het is NIET waar ! 
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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  

 

 

 

U bent welkom van maandag 
t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur 

en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

http://www.gildedebevelanden.nl/
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      Hersenspinsels: Glasvezelen 
 
 

We hebben het geweten dit voorjaar. Met het Goese 

gemeentebestuur dat altijd graag met de neus vooraan staat 

als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dat was niet 

alleen met de vorige ‘colleges’ het geval, maar het zal nu 

niet anders zijn na de donderslag bij de heldere 

verkiezingshemel in maart anno 2022.  

 

 
 

Het college wil dat de Goese gemeentenaren ook kunnen 

profiteren van het snelle internet en zadelde ze daarom dit 

voorjaar op met allerlei graafwerken met oranje en groene 

kabels die snel in de grond (ver)stopt moesten worden. Dat 

gebeurde dan ook en ik heb de blaren op de handen gezien 

van de gravers die daarmee belast waren. Het graven was 

namelijk vooral handwerk. Maar het lukte en alles was snel 

onder de grond (ver)-stopt, behalve de stukjes die nog voor 

de huisaansluiting boven de grond bleven staan. Je moest 

daarbij oppassen dat je ‘de poten niet brak’, want het waren 

gemene uitsteeksels. Dat leed duurde ook niet zo lang, 

want ook deze hindernissen werden (ver)stopt. Gevolg is 

nu dat we ons suf kunnen rennen om de snelheid van het 

internet bij te houden. Ik heb dat wel geprobeerd, maar het 

lukte mijn vierentachtigjarige onderstel niet om het tempo 

bij te benen. Ook al liep ik ‘mijn benen onder mijn gat uit’.  

 

Maar dankzij die snelle internetmogelijkheden hebben we 

nu de tijd om ons voor de televisie te vermaken met allerlei 

leuke programma’s. Voor mij hoeven dat ‘Heel Holland 

bakt’ of ‘Boer zoekt vrouw’ niet meer te zijn. Daar heb ik 

al genoeg van gezien. Het zou hoogstens kunnen zijn dat 

je door het bekijken van het bakprogramma weet hoe je als 

boer ‘aan de meid’ kunt komen als je daar nog niet van 

voorzien bent. Namelijk door ‘zoete broodjes’ bij hen te 

bakken.  

 

Als ik de afleveringen van de afgelopen jaren zo eens in 

gedachten terughaal, kan ik me herinneren dat het voor een 

boer niet altijd even gemakkelijk is om het hart van een 

‘burgerjuffrouw’ op hol te laten slaan als je er vijf tegelijk 

op bezoek krijgt. Om het goede ‘zoete broodje’ eruit te 

pikken, moet je toch een goede smaak hebben en bij 

sommige boeren of boerinnen twijfelde ik daar wel eens 

aan.   

Ik heb vernomen dat dit niet aan de snelheid van de 

glasvezel ligt, maar meer aan de snelheid van denken en 

handelen bij de dame of heer van agrarische afkomst. Dat 

vraagt toch een heel andere geestelijke instelling dan 

voorradig is. Je moet dan toch meer ‘stads’ gaan denken. 

En ik kan met voorstellen dat de betreffende ‘vrijers en 

vrijsters’ van die landelijke komaf daar toch wel eens 

moeite mee hebben. Misschien dat bij sommigen de 

leeftijd er een rol in speelt. 

 

Toch vind ik die glasvezeluitvindingen wel een 

ontdekking. Als ik een bericht snel moet verzenden, weet 

ik nu ten minste dat via de glasvezelkabel die nu op mijn 

grondgebied (ver)stopt ligt mijn bericht met een 

ontiegelijke snelheid onderweg is naar het afleveradres om 

daar met graagte bekeken te worden en voor blijdschap of 

misschien wel teleurstelling te zorgen.  

Het is maar hoe je het bekijkt. Maar bij dat alles denk ik 

dan wel ‘Haastige spoed is zelden goed’. En misschien dat 

sommige echte boeren daarom alles op hun ‘dooie 

akkertje’ doen, zodat ze ‘zichzelf niet voorbijlopen’ om 

‘hun hand niet te overspelen’. 

 

Bron en cartoon: Augustinus. Foto: Shutterstock 
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Wie gaat er mee naar de 

dede        
 

  

 
 

Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere een half jaar 

lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling 

Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing Green Cities’.  

 

In het 60 hectare grote Floriade-park ontdek je groene 

oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die 

onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het 

gebied van groen, voeding, gezondheid en energie. 

Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis 

het niet! 

 

Om te kunnen bepalen of het haalbaar is om met de KBO-

PCOB afd. Goes naar de Floriade bij Almere te gaan, 

willen wij aan u allen de vraag stellen; 

WIE GAAT ER MEE? 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

KBO-PCOB afd. Goes kan zelf een touringcar reserveren 

of we haken in (met korting indien meer dan 11 personen), 

op een uitgeschreven dagtocht van de AMZ. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

08.00 uur Vertrek Goes, De Hoogte, Populierenstraat 

08.15 uur Vertrek, Stationspark t.h.v. broodjeszaak  

                ’t Smoske 

11.00 uur Aankomst in Almere voor een bezoek aan  

                 Floriade Expo 2022 

17.00 uur Vertrek Almere 

19.45 - 20.00 uur Thuiskomst Goes 

 

Op de terugreis is er geen dinerstop. Tegen meerprijs en in 

overleg (alleen mogelijk als KBO-PCOB afd. Goes zelf 

een bus reserveert) is dit wel mogelijk. Vertrek is vanuit 

Almere dan 16.00 uur. Thuiskomst is dan een uur later. 

 

 

 
 

Prijs per persoon:  

Reisdatum 20-08-2022 of 30-09-2022 

 

Inhaken op een dagtocht van AMZ € 59,00 (meer dan 

11 deelnemers € 3,00 p.p. korting)  

Extra een voucher Koffie of Thee met Floriade-gebak  

€ 6.75  

 

Bij reservering Touringcar KBO-PCOB afd. Goes: 

Reissom incl. entree en voucher Koffie of Thee  

€ 59,00 p.p. 

 

Extra eventueel diner op de terugreis +/- € 19,95 p.p. 

excl. consumpties. 

 

Wat willen wij weten: 

Voordat wij een reservering plaatsen willen wij van u 

weten of er voor deze dagtocht belangstelling is.  

Dit kan door zo vlug mogelijk maar uiterlijk vóór 18 

juli 2022 dit bij onderstaande bestuursleden kenbaar te 

maken.  

Het is ook van groot belang dat u ook aangeeft of u 

eventueel een diner op de terugreis wilt. Diner gaat 

alleen door als alle deelnemers dit willen. 

 

 
 

Opgave vóór 18 juli 2022 bij: 

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

‘s-Heer Hendrikskinderen tel.0113-227589 of 

jorietrombaut@outlook.com    

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

tel.0113-229217 of nicobuur@zeelandnet.nl 

 

Foto’s: Floriade. 

 ? 

mailto:jorietrombaut@outlook.com
mailto:nicobuur@zeelandnet.nl
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Het leven zit vol tegenstellingen, tegenstrijdigheden en 

paradoxen. Kun je er zijn voor de ander door afstand te 

nemen? Voel jij wat die ander nodig heeft, weet jij of hij 

of zij duidelijk genoeg zijn wensen of haar grenzen kan 

aangeven? Iemand zegt geen behoefte te hebben aan 

contact, maar verlangt misschien juist het tegenover-

gestelde. Een ander zegt al jaren genoeg te hebben van ‘die 

kerk’, maar hoopte wellicht al die tijd op toenadering. 

                         

Afstand  

Soms is het beestje gewond, soms zit terughoudendheid 

‘gewoonweg’ in de aard van het beestje. Je zoekt toe-

nadering, maar vindt verwijdering en je besluit je voortaan 

verder te distantiëren. De afstand groeit. Binnen én buiten 

de cirkel. 

Zo werden in de loop der jaren veel mensen 

onafhankelijker van de kerk en besloten zij -in de vloedgolf 

van secularisatie en ontzuiling- afscheid te nemen van hun 

kerk. Het betreft overigens vooral een teruggang in 

kerkbezoek, want paradoxaal genoeg zijn heel veel mensen 

nog steeds lid van een kerk.  

 

Tijd biedt ruimte 

Bij alles wat ooit zo vanzelfsprekend was, zijn vraagtekens 

geplaatst. Het individu heeft zich meer en meer losgemaakt 

van de gemeenschap. Moeten wij ons daadwerkelijk 

zorgen maken over het feit dat veel mensen niet meer 

wekelijks naar de kerk (kunnen) gaan?  

Het antwoord hierop hangt een beetje af van je 

wereldbeeld, maar de gedachte van Stef Bos biedt 

perspectief: ‘Hoe minder je vasthoudt aan wat is verloren, 

hoe groter de ruimte voor alles wat komt’. 

Mensen hebben vaak andere vormen gevonden voor 

spiritualiteit en religiositeit. Individueel en collectief. Zie  

hoe ‘The Passion’ en ‘The Passion Hemelvaart’ miljoenen 

kijkers aan de buis gekluisterd houden, onder wie juist ook 

veel mensen die zeggen niets met God en geloof te hebben.  

Het onderwijs heeft ondertussen het aanleren van 

wederzijds respect, medemenselijkheid en acceptatie van 

ieders uniciteit en pluraliteit geruisloos als missie 

overgenomen; op scholen van verschillende gezindten én 

denominaties leren leerlingen nadenken over hun 

persoonlijke levensvragen en over de zingevingsvragen 

van de maatschappij waarin wij leven.  

 

De boog naar gelijkwaardigheid 

Wie kent niet die kleine musketier die het al op de 

kleuterschool op zich neemt om de andere gepeste 

kinderen te verdedigen en te beschermen, de pestkoppen 

op afstand te houden, om daarna te proberen de treiteraars 

te betrekken bij de kneusjes. Op zoek naar saamhorigheid 

en gelijkwaardigheid. Grotere kennis en een beter begrip 

zouden kunnen leiden tot meer empathie en wederzijds 

respect, was haar idee. Een naïeve dromer? 

Zeer zeker niet. Die licht-getinte kleuter voelde op haar 

Hollandse klompjes aan wat het betekent om er (niet) bij te 

horen en zich (niet) verbonden te weten. Het trekken van 

lijnen, het maken van cirkels plaatst mensen buiten de 

groep: de een loopt met een wijde boog om de ander heen. 

De pragmatische dromer zegt: Dan maken we de cirkel 

toch gewoon een beetje groter! De dichter Jean Pierre 

Rawie verwoordt het plastischer: ‘Dan wordt de wijde 

boog waarin we elkaar ontwijken de cirkel die ons binnen 

sluit.’ 

 

Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie 

Reacties zijn welkom bij: robrijkschroeff56@gmail.com 

 

 
Afbeelding ontleend aan Marianne Zuur: Uit de eigen 

bubbel, écht ontmoeten. Foto: Shutterstock. 

 

mailto:robrijkschroeff56@gmail.com
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Petitie Seniorencoalitie 
 

Wij, de Seniorencoalitie, bestaande uit de ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en medestanders 

 

Constateren  

dat het tijd wordt dat de overheid een belofte gaat 

inlossen: 

-dat het koopkrachtige pensioen er komt, 

-dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. 
 

Maar die belofte zal niet worden ingelost met het wets-

voorstel voor een nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu 

ligt. Daarvoor moet de pensioenwet worden aangepast; er 

moet een aantal belangrijke en wezenlijke aanpassingen in 

de voorgenomen Wet Toekomst Pensioenen komen. 

  

Wij verzoeken: 

1.Pas de pensioenwet aan om blijvend te kunnen 

indexeren; 

 

2.Pas de pensioenwet aan voor een eerlijke verdeling van 

de pensioenpot; 

3.Pas de pensioenwet aan zodat gepensioneerden echt 

kunnen meepraten. 

  

Als u mee wilt doen gaat u naar de website 

‘www.pasdepensioenwetaan.nl’.  

Na opening van de website klikt u op de knop ‘Ga naar 

de petitie’. Het wijst zich vervolgens vanzelf. 

 Doe mee! Het is nogmaals in ons aller belang! 

  

Met vriendelijke groet, 

Algemene Seniorenvereniging Goes e.o.       

Hans de Jonge, secretaris. Tel. 06-46188122, 

www.asggoes.nl 

 

 
Meer kans op eenzaamheid deze zomer 

Een klein gebaar kan het verschil maken 
 

 
 

We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk natuurlijk, 

maar voor sommige thuisblijvers is het geen makkelijke 

tijd. Een aanzienlijk deel van alle alleenstaande ouderen in 

Nederland voelt zich namelijk weleens eenzaam.  

En als hun naasten op vakantie zijn, wordt dit gevoel vaak 

nog versterkt.  

Een kwart van de alleenstaande 65-plussers verwacht deze 

zomer minder bezoek te krijgen dan andere zomers.   

Afgelopen jaar konden mensen door corona beperkt bij 

elkaar op bezoek. Nu kan dat weer.  

 

Echter, een kwart van de alleenstaande 65-plussers 

verwacht deze zomer minder bezoek te krijgen van familie 

en vrienden dan andere zomers, zo blijkt uit een 

flitspeiling. Gevoelens van eenzaamheid kunnen hierdoor 

de kop opsteken. 

  

Wie stuur jij een kaartje of berichtje? 
Omdat bij veel ouderen het gevoel van eenzaamheid in de 

zomervakantie toeneemt, is het belangrijk dat we extra 

aandacht aan hen geven. Een telefoontje, appje of kaartje 

vanaf je vakantieadres kan al het verschil maken. Dat soort 

kleine gebaren zijn betekenisvol voor mensen die zich 

alleen voelen. Dus wie stuur jij een berichtje? 

  

Wat kun je doen als je thuisblijft? 
Dit kun jij voor een ander doen. Bekijk ook deze 

initiatieven door het hele land en laat je inspireren. 

  

Behoefte aan een luisterend oor? 
Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan een luisterend oor 

of een goed gesprek. Soms is het moeilijk om je verhaal te 

vertellen aan de mensen om je heen.  

Bij de Luisterlijn kun je 24 uur per dag terecht voor een 

gesprek van mens tot mens: 088 – 0767 000.  

Of kijk hier voor andere mogelijkheden. 

http://www.pasdepensioenwetaan.nl/
http://www.asggoes.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/app/uploads/2021/07/Uitkomsten_Flitspeiling_Een-tegen-Eenzaamheid-zomer.pdf
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/meteen-met-iemand-praten/
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Heer 

Hendrikhuis 

0113-230493/06-23116000 

Diana van der Weele 

Te Werfstraat 18 

4472 AN ’s Heer-Hendrikskinderen 

                      

 

Wekelijks verse aardappelen, groenten, fruit en kruiden 

op de markt in Goes (dinsdag en zaterdag). 
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Uit de Ledenkring 
 

Wij herdenken … 
 

Dhr. M.G. (Rinus) Verbeek overleden op 05 juni 2022 
 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. 

 
       

Wij verwelkomen de nieuwe leden … 

 

01-06-2022 Mw. J. de Kok 

 

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 163 vóór  

15 augustus 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: 

Guust de Kok 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. 

 

 

 
 

 

 
 
 

Info www.kbo-pcob-goes.nl 

Telefoon 0113-216154 

mailto:kbopcobgoes@gmail.com
mailto:kbopcobgoes@gmail.com
mailto:wiljaco@hetnet.nl
http://www.kbo-pcob-goes.n/
http://www.kbo-pcob-goes.nl/
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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: 

NL70RABO0113451547 
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 collectiviteits-

nummer 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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