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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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Het meinummer van Bij de Tijd ligt weer voor u. We 

hebben al wat snufjes voorjaar kunnen opdoen. Het is dan 

ook tijd voor buitenactiviteiten. Misschien heeft u deel-

genomen aan onze zeiltocht met de Avonturier? Of gaat u 

nog meefietsen op 15 juni? Ook de voorjaarsreis naar de 

Bakkersmolen in Essen staat nog op het programma. 

Natuurlijk, het weer is nooit te voorspellen, maar daar 

leven we tenslotte in Nederland voor.  

 

Toch is het goed om in deze tijden, waarin we moeten leren 

leven met corona, met de ervaring dat oorlog niet meer 

vanzelfsprekend ver weg is en met het milieu dat zo nu en 

dan hevig opspeelt, elkaar te ontmoeten. Deze onder-

werpen met elkaar delen geeft steun. Maar ook andere, 

luchtiger, onderwerpen kunnen de revue passeren. En een 

grap en een grol zijn dan ook nooit ver weg. Want spanning 

en ontspanning zijn onderdeel van het leven. Dat merkt u 

ook weer in deze Bij de Tijd en het KBO-PCOB-Magazine 

van deze maand.  

Ik wens u dan ook weer veel plezier met de ontmoetingen 

en het leeswerk. 

 

De redactie 

 

Het BBGG is het samenwerkingsverband van de ouderenbonden in de gemeente Goes 

 

Het BBGG heeft in haar vergadering van 13 april 2022 de 

verschillende dossiers behandeld die op dit moment op 

haar bordje liggen. Allereerst het participatiebeleid van de 

Gemeente Goes, we mogen als seniorenraad gaan acteren, 

alleen is er nog geen beweging merkbaar aan de kant van 

het college. Men wacht daar de vorming van een nieuw 

college af.  

 

Het WMO-dossier ontwikkelt zich deels gunstig voor hen 

die recht menen te hebben op de huishoudelijke hulp. De 

inkomens- en vermogenstoets is door de rechter van tafel 

geveegd en de gemeenten hebben hun beleid hierop 

aangepast.  

Blijven echter nog wel een tweetal zaken waar we het niet 

mee eens blijven: de 6 maanden regel (geen recht op hulp 

de eerste 6 maanden na een indicatie) en de verhuisregel. 

Indien zich een casus voordoet zullen we die onders-

teunen, zo nodig ook met rechtshulp. 

 

 

Uitgebreid is ook stilgestaan bij het nieuwe mobil-

iteitsbeleid dat in 2025 moet ingaan. Er zijn nog veel 

vragen, maar of de bewoners van Zeeland hierdoor een 

beter openbaar vervoer krijgen is nog maar de vraag. 

 

Ook met het ADRZ is gesproken over de ontwikkelingen 

bij de nieuwe zorgvisie. Besloten is om het ADRZ uit te 

nodigen voor dit najaar om hier hun visie uiteen te zetten.  

Besloten is om het nieuwe college een brief te sturen 

waarin we aangeven welke afspraken we met het oude 

college hebben gemaakt, en waarvan we verwachten dat 

het nieuwe college deze nakomt. Tevens worden onze 

speerpunten voor de komende 4 jaar aan hen gemeld. Dit 

hebben we ook gedaan tijdens de “maatschappelijke pitch” 

op 20 april 2022. Een nieuw verschijnsel.  

 

Maatschappelijke organisaties mochten aan de formerende 

partijen (PvdA/GL, Partij voor Goes, Nieuw Goes en 

SGP/CU) hun speerpunten voor de coalitieperiode ten 

gehore brengen. Natuurlijk waren we van de partij. Of dit 

alleen voor de bühne is of ook helpt. Zullen we moeten 

ervaren.  

 

Tenslotte hebben we de voorlichtingsdag van 28 september 

2022 besproken. De opzet is om hier een 

pensioendeskundige voorlichting te laten geven over het 

nieuwe stelsel. Tevens zal tijd ingeruimd worden voor een 

toelichting van ADRZ over de nieuwe zorgvisie. Reserveer 

de datum vast in u agenda. 
 

Theo Snel. 
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Algemene Ledenvergadering  

KBO-PCOB-Goes 
Op 24 maart jl. was de Algemene Ledenvergadering in het Heer Hendrikhuis te ’s-Heer 

Hendrikskinderen. 
Hierbij een kort verslag van de belangrijkst behandelde punten 

 

 

 

De voorzitter heet bij de opening de aanwezige leden na 2 

jaar corona van harte welkom. Het was op 13 maart 2020 

dat de eerste lockdown inging. Sinds die tijd kon er weinig 

georganiseerd worden. Vier ledenvergaderingen zijn niet 

doorgegaan. Maar gelukkig kon in oktober 2021 wel het 

100-jarig jubileum gevierd worden. (60 jaar KBO en 40 

jaar PCOB) Met zo’n 150 mensen en schitterend weer was 

dat een hoogtepunt in deze coronatijden.  

Sinds 23 maart zijn de coronamaatregelen opgeheven.  

 

 

Er kunnen nu weer activiteiten worden georganiseerd en 

elkaar ontmoeten zonder restricties. “We hebben onze 

vrijheid weer terug!” wordt er gezegd, maar de oorlog in 

Oekraïne doet ons wel beseffen dat vrijheid een groot goed 

is. Hopelijk komen de partijen op korte termijn tot een 

vredesoplossing. 

Vanmiddag vraagt het bestuur aan de aanwezige leden of 

ze het de afgelopen jaren goedgedaan hebben.  

 

Financiën 

Allereerst werden de jaarverslagen, deels met terug-

werkende kracht i.v.m. de coronapandemie, behandeld en 

goedgekeurd. Ook de jaarrekeningen van KBO en PCOB 

van 2019, 2020 en 2021 werden, op advies van de 

kascommissies goedgekeurd. 

En er werd een nieuwe kascommissie gekozen. 

 

 

De heren J. Aertssen en J. Wijdemans zullen zowel de jaar-

rekening van de KBO als die van de PCOB gaan 

controleren. 

 

De KBO-Goes begint het jaar 2022 met een positief saldo 

op de begroting van 2022. Dit komt o.a. door een 

eenmalige donatie van KBO Zeeland.  

De begroting KBO wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

De begroting PCOB-Goes 2022 begint het jaar 2022 met 

een negatief saldo en het bestuur is daarom genoodzaakt 

volgend jaar de contributie van de PCOB met € 2,50 te 

verhogen. De contributie blijft dan overigens nog steeds 

onder de normcontributie zoals PCOB deze landelijk 

voorstelt. De begroting van PCOB-Goes wordt goed-

gekeurd. 

Door middel van applaus wordt de penningmeester 

bedankt voor zijn gedane werkzaamheden. 

 

Bestuur 

De heren Snel en Rombaut waren al schriftelijk herkozen 

in 2020. In 2021 waren aftredend en herkiesbaar dhr. Wim 

Copper, penningmeester en mevr. Riet Hopmans, secre-

taris. Er waren geen tegenkandidaten. Met algemene 

stemmen worden beide voor een nieuwe periode van 3 jaar 

herbenoemd. 

In 2022 zijn aftredend en herkiesbaar dhr. Rinus Baarends, 

vicevoorzitter en mevr. Trees Does-Verdurmen, algemeen 

lid/ledenadministratie. Er zijn geen tegenkandidaten 

aangemeld, zodat ook zij herkozen zijn.  

 

Inzet Vrijwilligers 

In de afgelopen 2 jaar hebben we afscheid genomen van de 

bezorgsters van het KBO-PCOB magazine en van ‘Bij de 

Tijd’: mevr. Van Assche, mevr. Van Waarde en mevr. 

Janssen. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet.  

Eveneens wordt afscheid genomen van mevr. Susan de 

Kok-Beulens als coördinator van de bezoekgroep. Zij werd 

bedankt d.m.v. het overhandigen van een mooi boeket 

bloemen. Zij zal worden opgevolgd door Mevr. R.  Rom-

baut. Ook dhr. Guust de Kok is gestopt met zijn 

werkzaamheden als hoofdredacteur van Bij de Tijd. 25 jaar 

was hij, later samen met dhr. Johan Van Moorten, 

verantwoordelijk voor de voortreffelijke samenstelling van 

Bij de Tijd.  

                                                            Vervolg op pagina 4. 
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Uit handen van de voorzitter ontvangt hij een leuke 

attentie. 
 

Activiteiten 

De komende activiteiten worden toegelicht.  

 

Rondvraag 

Tijdens de rondvraag spreekt mevrouw M. Huijsse 

(PCOB-Goes) alle lof uit voor de samenwerking met 

KBO-Goes en ze hoopt dat dit nog lang zo mag blijven. Ze 

bedankt het bestuur voor het vele werk. 
 

Onder het genot van een hapje en een drankje worden er 

nog 3 rondjes bingo gespeeld en een loterij met mooie 

prijzen gehouden.  
 

Verslag: Riet Hopmans, secretaris. Foto’s: Wim Copper. 

 

Spannend ….!

 

Goede doel 2022 
 

Dit jaar hebben wij gekozen als Goede Doel 2022 Stichting 

Ambulance Wens.  

Hierbij een korte omschrijving wat de Stichting doet. 

Wellicht hebt u onderweg en ook in Goes menig keer de 

Ambulance zien rijden. Een prachtig initiatief om mensen 

nog heel gelukkig te maken. Voor ons als KBO-PCOB afd. 

Goes is het een mooi gebeuren voor het Goede Doel 2022. 

Op 15 september 2022 zal een delegatie van de Stichting 

Ambulance Wens aan ons vertellen wat de stichting alle- 

maal behelst. Gecollecteerd gaat worden op de ALV en 

tijdens de Kerstbijeenkomst waarna op de Nieuwjaars-

bijeenkomst het ingezamelde bedrag aan een verte-

genwoordiger van de stichting zal worden overhandigd. 

We houden u uiteraard op de hoogte van de bijeenkomsten. 

 

Wat doen zij? 

Zij zijn Stichting Ambulance Wens. De naam komt voort 

uit het idee om de laatste wens van terminale patiënten te 

vervullen met vrijwilligers en een eigen ambulance.            

 

 

 
 

Ze hebben Stichting Ambulance Wens opgezet (26-2-

2007) als aanvulling op de verzorging van immobiele 

terminale patiënten.  

Er zijn nog te veel patiënten die overlijden zonder dat ze 

echt alles hebben kunnen afsluiten. Eén van die oorzaken 

is het onvermogen bepaalde wensen te realiseren doordat 

de patiënt niet langer mobiel is en andere bestaande 

voorzieningen hiertoe tekortschieten. De stichting is dus 

opgezet om mensen te helpen die afhankelijk zijn van 

ambulancevervoer. 

Na de Algemene Ledenvergadering krijgt mevrouw 

Verdegem de gelegenheid om een uiteenzetting te geven 

over de stichting Dimbaaya Gambia, waarna er onder de 

leden wordt gecollecteerd voor dit goede doel.  

We konden Mevr. Verdegem € 500,- geven voor haar 

fonds. Waarvoor ze ons zeer hartelijk heeft bedankt. 

 

Mevr. Verdegem geeft uitleg over Stichting Dimbaaya 

Gambia 
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Op woensdag 20 april 2022 traden Jan en Jopie Minnaard 

op met een programma rondom de bevrijding 40-45.  

 

 
 

Voor de pauze vertelde Jopie enkele verhalen die berusten 

op ervaringen uit de tweede wereldoorlog, de evacuatie 

naar haar oom en tante en de bevrijding van Ellewoutsdijk 

eind oktober 1944. Na de pauze werden er wat luchtiger 

verhalen verteld.  

 

Het geheel werd opgeluisterd door het “Bevrijdingskoor” 

onder leiding van Willie Feijtel. Zij zongen liederen uit de 

tijd van na de bevrijding. Bekende liedjes waren Happy 

Days are here Again en My Bonnie is over the Ocean en 

enkele nummers van Vera Lynn. 

 

 
 

Dankzij de meegebrachte liedboekjes werd er behoorlijk 

meegezongen. Met een kopje koffie bij binnenkomst en 

een pauzedrankje was het weer een gezellige middag. Als 

afsluiting werden nog gezongen Land of Hope and Glory 

en als laatste We’ll meet again. We hopen dat dit van 

toepassing zal zijn voor onze volgende activiteiten. 

 

De activiteitencommissie

Het Stamppottenbuffet 

smaakte weer goed 
 

Na een onderbreking van twee jaar door Corona konden 

wij woensdag 9 maart met 45 leden weer genieten van ons 

traditionele stamppottenbuffet. De nieuwe beheerster van 

het Heer Hendrikhuis, Diana van der Weele, had samen 

met Erna Braam een voortreffelijk buffet samengesteld 

bestaande uit o.a. boerenkool met hutspot, andijvie-

stamppot, zuurkoolstamppot en stamppot van bietjes. Met 

de rookworst en de traditionele gehaktbal was het geheel 

compleet. Hierna was er nog een heerlijk toetje. Als 

afsluiting kregen we nog een kopje koffie of thee. De 

avond werd opgeluisterd door Fred Bradvogel op 

keyboard. Hij zorgde voor passende achtergrondmuziek. 

Tijdens het buffet werd Erna nog in de bloemetjes gezet, 

omdat er door Corona geen eerder afscheid mogelijk was. 

Het was weer een gezellige KBO-PCOB -avond. Met dank 

aan Diana, Erna en Fred. 

 

De activiteitencommissie 

 

 

Op de Rol 
 
Wij hebben voor U op de rol gezet: 

19-06-2022 Middagtocht met touringcar naar de 

Bakkersmolen in Essen (B) met rondrit en afscheidsdiner 

in Familyland, zie uitnodiging op pagina 7. 

15-06-2022 Fietstocht (middagtocht), zie uitnodiging op 

pagina 7. 

15-09-2022 “Wat ter tafel komt” Goede Doel en 

Apotheker. 
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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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Op bezoek bij de Bakkersmolen 
Op Donderdag 9 juni 2022 gaan we op bezoek bij de Bakkersmolen in Essen -Wildert (België). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

13.00 uur Vertrek Goes, De Hoogte, Populierenstraat. 

13,15 uur Vertrek Stationspark t.h.v. broodjeszaak ’t 

Smoske. 

14.15 uur Aankomst in Essen bij de Bakkersmolen. 

Bij aankomst wordt U ontvangen met twee kopjes koffie 

of thee met kersengebak. Na dit lekkers volgt de 

rondleiding o.l.v. een gids. U bezoekt de bakkerij waar 

op traditionele manier brood wordt gebakken. De 

bakkerij is gelegen in de voormalige schuur. Hier bevindt 

zich een met hout gestookte bakoven. Het ziet er nog 

steeds hetzelfde uit zoals rond de eeuwwisseling.  

De machines in de bakkerij worden aangedreven door 

een uit Engeland afkomstige Marshall stoomloco-

mobiel. In 1903 werd deze gebouwd en heeft een 

vermogen van 25 pk. Het stoommachinemuseum met een 

interessant overzicht van de werking, historie en de 

ontwikkeling van de stoommachine. 

 

 

 

Er zijn verschillende -grote en kleine- stoommachines die 

u kan bezichtigen, allemaal afkomstig uit industrieel erf-

goed. De molen, een stellingmolen, gebouwd in 1981.  

 

Ca.16.15 Vertrek voor een toeristische rondrit door West-

Brabant en de grensstreek met België. 

17.30 uur Afscheidsdiner   

bij restaurant Familyland  

te Hoogerheide. 

19.30 uur Vertrek vanuit  

Hoogerheide 

Ca. 20.30/20.45 uur  

Thuiskomst in Goes. 

 

De kosten ad. € 45,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden 

gelieve U gelijktijdig met uw aanmelding over te maken 

op bankrekening NL 70 RABO 0113451547. 

Opgave voor woensdag 1 juni 2022 bij onderstaande 

adressen: 

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 

 

De Activiteitencommissie 

 

 
 

 
Op de pedalen voor een mooie fietstocht 

 
Op woensdag 15 juni 2022 vertrekken we om 13.00 uur 

bij de Hoogte (Goes-Zuid), hoek Populierenstraat/  

Beukenstraat, voor een door de activiteiten-commissie 

uitgezette fietstocht. Het belooft weer een mooie tocht te 

worden met onderweg een koffie/met stop.  
 

 
 

 

De route loopt door de Zak van Zuid-Beveland richting 

Ovezande. In Ovezande bij de Theetuin “De Witte 

Hoeve” staat de koffie/met voor ons klaar.  

 

Omstreeks 16.45 uur zijn we weer terug bij de Hoogte. 

De kosten bedragen € 5,00 p.p. (2 x koffie of thee met 

een lekkernij), contant te betalen bij de start van de fiets-

tocht. 

 

Opgave bij onderstaande adressen vóór zaterdag 11 juni 

2022:  

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

‘s-Heer Hendrikskinderen telefoon 0113-227589 of 

jorietrombaut@outlook.com 

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

telefoon 0113- 229217 of nicobuur@zeelandnet.nl 

 

 

mailto:jorietrombaut@outlook.com
mailto:nicobuur@zeelandnet.nl
mailto:jorietrombaut@outlook.com
mailto:nicobuur@zeelandnet.nl
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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. 

 

Denkt u nu niet dat ik het over de voortplanting van of 

door het mensdom ga schrijven. De lijven van ons 

knarren zijn daar immers niet meer op ingesteld door de 

verbouwingen die ze met het vorderen der jaren hebben 

ondergaan. En door het alleen over bloemetjes en bijtjes 

te hebben, doe ik de vogels en hun vers gelegde eieren 

tekort.  Behalve de koekoek en de griet dan. Die zijn zo 

eigenwijs dat ze in mei niet hun ei(eren) leggen. En de 

kippen dan? Die leggen het hele jaar door, zult u zeggen. 

Daarom stel ik voor om te doen of deze categorie 

gevederde vrienden zich naar de gewoontes van hun 

vele soortgenoten voegen. 

Ik wil het ook niet over de voortplanting van het 

mensdom hebben, maar gewoon over de maand van 

Mei. Dat is volgens onze menselijke verbeelding de 

maand waarin het voorjaar eigenlijk begint.  

 

 
 

Dat werd/wordt in 4381 regels schitterend beschreven 

door de Nederlandse dichter Herman Gorter. Dit plukte 

ik van een site weg: Herman Gorter was een 

Nederlandse dichter. Hij was medeoprichter van de 

Sociaal-democratische Partij, de latere CPN. Hij is 

vooral bekend geworden door zijn gedicht van epische 

lengte: Mei. De openingsregel van dit gedicht, “Een 

nieuwe lente en een nieuw geluid” is een vaststaande 

uitdrukking geworden. Zo zien we weer eens goed dat 

politici het niet alleen over volkeren besturen hebben, 

maar ook geïnteresseerd kunnen zijn in de schoonheden 

van het alledaagse bestaan. 
 

De weerkundigen kunnen wel zeggen dat het voorjaar 

feitelijk al op 1 maart begint en weer andere “natuur-

kenners” vinden dat dit pas op 25 maart het geval is, 

maar naar het gevoel van de overgrote 

mensenmeerderheid is dat lang niet het geval. Wij zijn 

immers opgegroeid en opgevoed met de kennis dat de 

lente in de maand Mei begint, omdat dan de gewassen 

gaan groeien en bloeien, hun groene kleur gaan krijgen 

en rijp zijn om de aardbol een fleuriger aanzien te geven 

dan in maart.  

 
 

 

 
 

 

En omdat de vogels dan tot het besef komen dat ze 

moeten zorgen voor nieuw vogelleven op deze aardkloot.  

Vaak is het dan minder koud dan in de voorgaande 

maanden, waarvan wij in de school leerden dat “maart 

zijn staart roert” en “april doet wat het wil”.  

 

Dat pad heeft de natuur verlaten en roert het zijn staart op 

het moment dat hij wil. Dat merkten we in maart anno 

2022. We hebben nog nooit zo ene mooie maart-maand 

gehad en de volgende dag konden we al merken dat april 

inderdaad doet wat het wil.  Dat hield/houdt in dat het 

mensdom zei dat de natuur van slag af was. Maar, al ben 

ik dan geen natuurkenner, kan het niet zo zijn dat wij dan 

“van slag” af waren of zijn, omdat de natuur zijn eigen 

gang gaat? In onze jeugdjaren kregen de bloemen immers 

in mei hun blad en gingen ze open. Kwamen de bloesems 

aan de vruchtbomen en gingen de vogels over tot het 

leggen en warmhouden van hun eieren, zodat daar ook 

weer “jongvolk” ter wereld kon komen. En we hadden 

dan de idee dat de wintermaanden eindelijk achter ons 

lagen, ondanks dat er in mei nog nachtvorsten flink 

schade kunnen veroorzaken. 

 

Dit jaar was maart een echte lentemaand. Er werd weinig 

met de staart geroerd met weinig regen en veel zon. Dat 

merkten de bijtjes ook en ze kwamen versneld tevoor-

schijn om de bloemen te bevruchten en de wereld, 

ondanks alle misérie, een vrolijker aanzien te geven. Dat 

geldt ook voor de vogels, die er flink op los kwetterden 

en zo het hoogste lied zongen. Het was ideaal weer voor 

onze ‘ouwe botten” en door het seniorendeel van onze 

vaderlandse bevolking werd al menige fiets- en/of 

wandeltocht afgelegd. We konden genieten van de rust en 

de vrede in de natuur.  

                                                       Vervolg op pagina 19 

 

 

mailto:jorietrombaut@oulook.com
mailto:nicobuur@zeelandnet.nl
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Een rust en vrede waarvan in het oostelijk deel van Europa 

niet te genieten viel, omdat ene Vladimir P(l)oertin dat niet 

gunde aan de buurbevolking in een naastgelegen land.  

Zou dat komen omdat in zijn land het gezegde “de 

bloemetjes en de bijtjes’ onbekend is en de “vogels daar 

toch niet in mei allemaal hun ei leggen”? Het uitvogelen 

daarvan laat ik graag weer aan de kenners over. Dan 

kunnen in allerlei ‘tetterdetet’ programma’s weer andere 

“deskundigen” daarover hun licht laten schijnen. Als ze dat 

licht ten minste kunnen ontdekken. 

 

Laten we het bij de bloemetjes, de bijtjes en de vogels 

houden. Laat die het symbool zijn van alles wat groeit en  

bloeit om onze wereld fleur en kleur te schenken en een 

mooi en aangenaam en vredig leven te hebben. Laten we 

tot de slotsom komen dat die bloemetjes en bijtjes en 

vogels heel belangrijk zijn om ons op te vrolijken en met 

frisse moed de “lanen in en de dijken op” te laten trekken 

per welk vervoermiddel dan ook en te genieten van wat Hij 

die dit allemaal bedacht en geschapen heeft.  

 

Bloemetjes en bijtjes en vogels, wees er zuinig op, want 

wie het ´Kleine niet eert, is het Grote niet weerd´  

 

Augustinus. Foto: Shutterstock.  

 

 

 

 

 

WMO-perikelen 
 

De gemeente Goes c.q. GR (Gemeenschappelijke Rege-

ling) De Bevelanden zijn door de rechter teruggefloten 

aangaande hun beleid ten opzichte van de toekenning 

Huishoudelijke Hulp via de WMO.  

 

Wat is er gebeurd? De gemeenten hebben ten onrechte een 

inkomenstoets gehanteerd. De rechter heeft bepaald dat dit 

niet is toegestaan omdat een inkomenstoets wordt bepaald 

door de regering en niet door de gemeente. Heel vervelend 

allemaal omdat al menige aanvraag voor huishoudelijke 

hulp is afgewezen doordat ten onrechte de inkomenstoets 

is gehanteerd. Op dit moment wordt dit niet meer gedaan 

en de gedane, nogmaals ten onrechte afgewezen, aanvra-

gen kunnen opnieuw worden ingediend. KBO-PCOB 

afdeling Goes staat in contact met een tussenpersoon die 

kan helpen bij een eventuele gerechtelijke procedure.  

 

Wij willen u met nadruk hierop wijzen en u kunt uw casus 

kenbaar maken bij één van de onderstaande bestuursleden 

of via het emailadres kbopcobgoes@gmail.com We helpen 

u graag. 

 

Theo Snel en Wim Copper 

 

 

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 en was.  

 
In de volgende Bij de Tijd zullen we een bloemlezing 

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

 

Graag reacties sturen naar kbo-pcob-goes@gmail.com 

mailto:kbopcobgoes@gmail.com
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In het besef het nooit helemaal te kunnen vatten probeert 

ieder van ons het ongrijpbare bloot te leggen dan wel te 

verbeelden. De wetenschapper zoekt naar verklaringen 

voor ‘het alles’, terwijl de kunstenaar in en uit ‘het niets’ 

een nieuw woord of beeld vindt. 

 Zo dichten dichters hun impressies tot een andere 

werkelijkheid of fantasie. Hoe liefelijk de dichter die zich 

inleeft in het perspectief van een kind. Geloven als een 

kind gegeven het mysterie. 

 

Als de blik van een kind 

Voor een peuter heet alles al gauw ‘ding’, domweg omdat 

zijn vocabulaire nog niet toereikend is. Des te opmer-

kelijker dat het manneke in ‘Marc groet ’s morgens de 

dingen’ de figuren op de schilderijen van zijn vader met 

naam en toenaam weet te benoemen. Met dank aan Paul 

van Ostaijen die in kinderlijke bewoordingen schetst wat 

de peuter zou hebben kunnen zien. 

 

Net zoals die Marc groet het kind in mij ’s morgens de 

dingen: ‘Dag kat op het gras in de tuin bij mijn vijver. Dag 

poesen bij de hond rond zijn graf bij die schuur. Dag hond 

aan mijn muur. Dag lieve hond, dag klein hondekijn mijn’.  

 

Het mysterie van het leven 

Een dichter schildert de dingen zoals ze nog nooit eerder 

gezien zijn. De dingen zelf komen daardoor in een ander 

daglicht te staan. De dichter leert de lezer of hoorder vanuit 

een ander perspectief kijken naar de werkelijkheid.  

 

Poëten geven woorden aan het mysterie van het bestaan in 

een taal die bij uitstek geschikt is voor spiritualiteit: poëzie. 

Dichters kijken vaak anders op het leven, ze zoeken naar 

grip op de tijd, scheppen een eigen ritme, spelen met rust 

en beweging.  

Ze creëren een nieuwe manier van zeggen  

door het gebruik van neologismen of door de regels van de 

grammatica te negeren. Poëzie laat het bijzondere van de 

dingen zien. Met zo weinig mogelijk woorden, in toe-

gankelijke taal.  

Het is aan de kunstenaar de taal zodanig te gebruiken dat 

hij de ander weet te ontmoeten. Het is aan die ander zich 

open te stellen. Daarvoor is iedere taal, gesproken en 

ongesproken, immers bedoeld: ontmoeting.  

 

Het mysterie in onszelf 

Wij zijn op weg, iedere dag opnieuw. Nooit alleen, maar 

altijd samen met die ander. Gericht op onze binnenwereld, 

onze ziel, ons hogere zelf. We proberen ons open te stellen 

voor de realiteit, zonder die ooit te kunnen begrijpen.  

Poëzie is bij uitstek de taalvorm die deze houding 

tegenover die werkelijkheid gestalte kan geven, receptief 

en productief. Door zelfkennis, zelfbewustzijn, gevoel en 

empathie kunnen we het mysterie in onszelf op het spoor 

komen. De samenleving vraagt daar om, we zijn immers 

deel van een groter geheel. Kijkend met de blik van een 

kind, zoals de ogen van Marc, raken we het mysterie in 

onszelf.  

 

 
Bemiddelaar 

Ik zou als een dichter willen zijn; bemiddelaar. Dichter bij 

de dingen die voorbijgaan. Daarom groet ik ’s morgens de 

dingen. En soms groeten ‘de dingen’ mij terug. Zoals die 

kat die steeds weer uit mijn vijver drinkt. Hij draait zijn 

nek half om en kijkt mij fel in mijn ogen. Hij wacht tot ik 

begin te grommen en druipt meesmuilend af. Ons dagelijks 

ritueel.  

‘Dag kwade man. Dag groot mannekijn mijn’. 

 

Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie 

robrijkschroeff56@gmail.com 

Illustratie Dorine Kole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Adverteerder 
 

In deze Bij de Tijd treft u aan onze nieuwe adverteer-

der VersvandeMarkt.  

Op iedere dinsdag en zaterdag te vinden op de Markt 

t.o. Het Postkantoor.  

We zijn verheugd dat er weer een aanvulling is van 

onze trouwe adverteerdersgroep en bevelen uiteraard 

onze adverteerders bij u aan.  

 

mailto:robrijkschroeff56@gmail.com
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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. P.A.F. (Anton) Burgs overleden op 04-03-2022 

Dhr. M. (Rinus) Traas (echtgenoot van Ina Traas-Remijn) 

overleden op 11-03-2022 

Dhr. H.E. Versteegh overleden op 19-03-2022 

Dhr. A.B.M. van Oosten overleden op 20-03-2022 

Dhr. R. Geertse (PCOB) overleden op 06-04-2022 

Dhr. I. Wasfi overleden op 16-04-2022, echtgenoot van 

Mw. I Wasfi-Darrag 
 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Wij feliciteren … 
Florien de Hond-Hagenaar met haar Koninklijke 

Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

             

Wij verwelkomen de nieuwe leden … 

15-03-2022 Mw. T.L. Murre-Tienpond 

01-04-2022 Dhr. H. Meedendorp 

01-04-2022 Mw. C.T. Niesyto 

15-05-2022 Mw. A. Blaauwbroek 

 

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 162 vóór  

15 juni 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. 

 

  

   

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: 

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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