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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

Het is alweer maart en de lente schijnt er aan te komen.  

Ik hoop dat u allemaal uw stem heeft uitgebracht voor de 

Provinciale Staten (en indirect de 1e kamer) en het Water-

schap. Ben benieuwd wat dit gaat opleveren voor het 

besturen van onze provincie en het land, alsmede of het 

waterschap ons droge voeten kan blijven beloven tegen 

welke kosten.  

 

Ook de belangenbehartiging staat de komende tijd weer 

volop in de schijnwerpers. Collectieve belangenbeharti-

ging: de ouderenbonden, en zij niet alleen, maken zich  

 

 

behoorlijk zorgen over de invoering van de nieuwe 

pensioenwet. Maar ook de individuele belangenbeharti-

ging, immers het is weer tijd voor het invullen van de 

belastingformulieren. De KBO-PCOB, in samenwerking 

met de SMWO, helpt u daar graag mee.  

 

Voor de komende tijd hoop ik dat u weer wilt deelnemen 

aan onze activiteiten. U ziet bij de rubriek “op de rol” wat 

we voor u in petto hebben. We zien u er graag verschijnen. 

 

De redactie 

 

 

In het bestuur keken we eerst nog even terug op de kerst- 

en nieuwjaarsbijeenkomsten en de Polderfair. Op de 

polderfair werden we blij verrast door een aantal nieuwe 

aanmeldingen. En tevens een nieuwe adverteerder (zie 

elders in deze Bij de Tijd). We kunnen beide goed 

gebruiken. Ons ledenaantal (KBO en PCOB) is afgelopen 

jaar afgenomen. En ook de afgelopen periode waren er 

helaas weer veel overlijdens. Maar gelukkig toch, mede 

door de Polderfair, ook weer een aantal nieuwe leden. De 

activiteiten voor de komende periode zijn in de 

activiteitencommissie besproken en in het bestuur 

bekrachtigd. We zullen ook weer proberen om nieuwe  

 

 

leden te interesseren voor de KBO of PCOB via deze 

activiteiten, maar ook voor de belangenbehartiging. 

Als nieuw goed doel voor 2023 hebben we de stichting 

Leergeld Oosterschelderegio op het oog. 

 

En tenslotte werd er ook de nodige aandacht geschonken 

aan de moeilijke situatie op landelijk niveau. In de 

afgelopen nummers van Bij de Tijd werd hier ook al apart 

aandacht aan geschonken. De zorgen zijn zeker nog niet 

voorbij.. 

 

Theo Snel 

 

 

Wij hebben VOORLOPIG voor U op de 

rol gezet: 
 

12-04-2023 Voorlichtingsbijeenkomst met als thema  

                    Cybercrime. Voorlichter: Jan Faasse.  

                    Na afloop voorlichtingsbijeenkomst gezellig  

                    samenzijn met koffie/thee en gebak. 

20-04-2023 Groots optreden zanger entertainer Piet  

                    Brakman Heer Hendrikhuis te  

                    ’s-Heer-Hendriksinderen. 

11-05-2023 Bezoek aan Watersnoodmuseum (met eigen  

                    auto’s). 

21-06-2023 Fietstocht en/of per auto bezoek aan het  

                    Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp. 

13-07-2023 Bustocht (middag) naar Hilvarenbeek 

                    (Kermismuseum) zie ww.museumdansant.nl.  

 

 

 
Van al deze activiteiten zult u komende tijd als bijlage of 

in Bij de Tijd de uitnodiging ontvangen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJ DE TIJD  BIJ DE TIJD 
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Bestuur 

Het dagelijks bestuur kwam in 2022 3 maal bijeen. Het 

algemeen bestuur heeft 6 maal vergaderd.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2022 

werden de heer R. Baarends en mevrouw T. Does-

Verdurmen herbenoemd.  

Bij de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2022 

hebben we afscheid genomen van het bestuurslid de heer J. 

Rombaut. Hij was sinds 2008 vooral werkzaam voor de 

activiteitencommissie.  

 

Ledental 

Ook in 2022 konden we weer nieuwe leden inschrijven. Dat 

is nodig omdat we om diverse redenen ook leden moesten 

uitschrijven. Per 31 december 2022 hadden we 486 leden.  

 

Vrijwilligers 

Door de medewerking van een constante groep vrijwilligers 

(45 m/v) is het mogelijk allerlei activiteiten goed te 

organiseren. Als bestuur zijn we hen erg dankbaar dat zij ons 

bijstaan in het vervullen van onze werkzaamheden. 

 

Contacten met andere instanties 

In het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) zijn we met 2 

vertegenwoordigers van KBO-PCOB actief. Via het BBGG 

is er o.a. contact met vertegenwoordigers van de gemeente 

en SMWO, en het ADRZ. Verder nemen bestuursleden ook 

deel aan vergaderingen/workshops van KBO Zeeland en 

Kring Noord- en Zuid-Beveland.  

 

 

 

 

 

    

 

Financiën 

Voor het financieel verslag verwijzen we u naar het 

verslag van de penningmeester.  

 

Communicatie 

Een belangrijk onderdeel in ons werk is het contact met 

de leden. Daarvoor hebben we niet alleen de maandelijkse 

bijeenkomsten, maar ook ons afdelingsblad “Bij de Tijd” 

en een van de drukst bezochte websites www.kbo-pcob-

goes.nl. Via deze drie kanalen kunnen we de leden van de 

nodige informatie voorzien, zodat zij in staat zijn ook zelf 

hun belangen te behartigen. Het maandblad KBO/PCOB 

Magazine en het eigen informatieblad Bij de Tijd worden 

belangeloos door 17 leden bij de andere leden bezorgd.  

Hartelijk dank hiervoor.  

Ook in 2022 waren er bijeenkomsten van “Wat ter tafel 

komt”.        

 

Tot slot 

2022 was, na de coronaperiode, weer een mooi jaar om 

elkaar bij de verschillende activiteiten weer te ontmoet-

en. Als u mee wilt helpen bij het organiseren van 

(nieuwe) activiteiten, dan kunt u dit melden bij de activi-

teiten-commissie.  

Verder hartelijk dank aan iedereen die zich in 2022 geheel 

belangeloos heeft ingezet voor de KBO-PCOB Goes. We 

hopen dat we ook in 2023 weer op u kunnen rekenen. 

 

Namens het bestuur, Riet Hopmans, secretaris. 

 
 

 

 

 

  BIJ DE TIJD 

TIJDBIJ DE 

TIJD 

 Jaarverslag Secretaris 2022 

Jaaroverzicht Activiteitencommissie 2022 
Het verenigingsjaar werd op 10 januari geopend met de 

nieuwjaarsreceptie in de Magdalenazaal. Onder het genot 

van een hapje en een drankje werd het een gezellige middag.  

 

Op 16 februari gingen we aan de hand van Wilfried Staelens 

op de smokkeltoer. We kregen een indruk van de 

verschillende vormen van smokkelarij in Zeeuws-Vlaan-

deren na de 2e Wereldoorlog.   

9 maart hadden we ons jaarlijkse stamppotbuffet in het Heer 

Hendrikhuis, onder muzikale begeleiding van Fred Brad-

vogel.  

24 maart was de jaarlijkse Algemene vergadering met 

bingo.  

19 mei zijn we met Zeilschip “De Avontuur de Ooster-

schelde” op gegaan. Het was een leuke ervaring. Tijdens de 

tocht zagen we nog zeehondjes.  

9 juni zijn we naar de Bakkersmolen in Essen/Wildert 

geweest. Na een rondrit door West-Brabant en de grens- 

streek werd het afscheidsdiner in restaurant Familieland te 

Hoogerheide genoten, Een fraaie afsluiting van deze dag.  

19 juni werd gefietst naar De Witte Hoeve in Ovezande. 

De reis naar de Floriade ging niet door wegens gebrek aan 

deelnemers.  

Het goede doel dit jaar was de Stichting Ambulance Wens.  

Op 15 september werd een presentatie gegeven en een 

eerste collecte gehouden. Ook werd op deze middag 

verteld over ‘Wijs met medicijnen’.  

20 oktober gingen we aan de hand van Cor Kuyvenhoven 

op de Franciscaner Voetreis.  

16 november hebben we een bezoek gebracht aan het 

Historisch Museum te Goes.  

Op 24 november was de Algemene Ledenvergadering, die 

afgesloten werd met 3 rondjes bingo en een verloting.  

De jaarlijkse Kerstmiddag was op 15 december met een 

optreden van het Bavokoor. 

Namens de activiteitencommissie: Wim Copper.  

http://www.kbogoes.nl/
http://www.kbogoes.nl/
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we werden meegenomen in het bieden van steun bij 

mensen die ernstig ziek zijn of bij overlijden van een 

dierbare.  

Ook hebben we een lezing bezocht van Mariette Stra-

ver, specialist in eenzaamheid en NLP coach.  

In deze lezing werd veel aandacht besteed aan  demen-

tie en aan het thema eenzaamheid. 

 

We kunnen terugkijken op een waardevol jaar. Ik wil 

alle mensen van de bezoekgroep hartelijk danken voor 

hun inzet. 

 

Coördinator Mevr M.I.A. Rombaut-D’Hert. 

 

 

 BIJ DE TIJD 

 

Het jaar 2022 is intensief geweest met bezoeken.  

De aantallen staan hieronder opgesomd in de tabel. 

 

Soort bezoek Aantal 

rouwbezoek 10 

ziekenbezoek 22 

Telefonisch contact 8 

Bloemetje bezorgd 2 

 

Daarnaast hebben we met de bezoekgroep enkele 

activiteiten gedaan. Met 5 personen zijn we naar een lezing 

geweest van Manu Keirse, “Licht in het duister woorden 

van steun bij ziekte”. Een indrukwekkende lezing waarbij  

 

 
 
 

Jaarverslag Bezoekersgroep 2022 
 

 

De jaarlijkse rituelen rond de jaarverslagen, bestuur 

benoemingen en de beleids- en activiteitenplannen voor 

2023/2024 stonden in februari op de agenda. 

In het kader van de belangenbehartiging is er een gesprek 

geweest met wethouder Joan Veldhuizen over o.a. de 

woon- zorgvisie en omgevingsvisie. Een gesprek wat 

helaas weinig opleverde. De WMO-aanpassingen welke 

op de rol staan zijn mede n.a.v. onze inbreng eind 

december, voor een belangrijk deel overgenomen door de 

Gemeente Goes. Het voorstel moet nog wel door de 

Gemeenteraad, maar het stemt ons hoopvol. 

 

Een ander actueel punt is de mobiliteitsvisie van de 

provincie, u heeft er waarschijnlijk in de krant al over kun-

nen lezen. Ondanks een nieuwe aanpak met zogenaamde 

hubs, waarop verschillende soorten Openbaar Vervoer op 

elkaar gaan aansluiten, is er verschraling te verwachten. 

Met name voor senioren en mensen met een handicap 

die van Openbaar Vervoer afhankelijk zijn is dat een 

moeilijk punt. De discussie is nog niet afgerond. 

Tenslotte is gesproken over de komende voorlichtings-

middag. 
 

Theo Snel. 
 

 

 
Zoals wij al enkele keren hebben aangekondigd is nu dan 

toch echt het moment aangebroken dat de acceptgiro-

kaarten niet meer mogen worden aangemaakt voor het 

betalen van de contributie. Dit is van toepassing op 

voornamelijk de PCOB leden. Om het voor u en voor ons 

makkelijker en goedkoper te maken willen wij de 

contributie met ingang van 01-01-2024 voor eenieder met 

een automatische incasso of handmatige betaling (KBO-

leden) gaan incasseren.  

Hoe gaan wij dit realiseren? Aan de hand van uw 

handmatige- of acceptgirokaartbetaling voeren wij uw 

bankrekeningnummer in. Zowel de ledenadministratie van 

 

de KBO als van de PCOB zijn hiervoor ingericht.  

Uiteraard kunnen wij deze handeling slechts uitvoeren 

met uw toestemming. De bedoeling is daarom ook, dat 

indien wij vóór 01 mei 2023 geen bericht van afwijzing 

van u mogen ontvangen, wij ervan uitgaan dat u akkoord 

gaat met het verder automatisch incasseren van de 

contributie ingaande 01-01-2024 zoals aangegeven. 

Uiteraard gaan wij zeer secuur om met de door u 

verstrekte gegevens.  

 

Inlichtingen bij: Wim Copper (penningmeester KBO-

PCOB afd. Goes) 
 

Op 19 april 2023 wordt in de Spinne een 

voorlichtingsmiddag verzorgd. Hierbij zijn een 

tweetal thema’s aan de orde: Welzijn op Recept 

en het Armoedebeleid van de Gemeente Goes. De 

SMWO en de Gemeente Goes zullen deze thema’s 

toelichten. We nodigen u van harte uit op 19 april 

om 14.00h in de Spinne. 
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Nieuwjaarsreceptie 

PCOB-Zeeland 
 

Op 20 januari 2023 hield de PCOB voor de Zeeuwse 

afdelingen haar nieuwjaarsreceptie. Ook alle 60 PCOB 

leden van KBO-PCOB-Goes waren uitgenodigd. Acht 

leden hebben zich ook daadwerkelijk opgegeven. Tevens 

waren Wim Copper en ik hiervoor uitgenodigd. Ook de 

AB leden van het bestuur van KBO-Zeeland waren 

uitgenodigd. 

 

In de Goederenloods in Goes op het terrein van de 

Stoomtrein waren 75 leden van de PCOB aanwezig. In 

gezellige kerstsfeer werd eerst de lunch genoten. Daarna 

vertelde de directrice van de UNIE KBO-PCOB, Ingrid 

Rep, wat de toekomstplannen van de Unie KBO-PCOB 

zijn. Na een muzikaal intermezzo door zanger/gitarist 

Wim Steenbakker, was het tijd voor Hans van Vliet. Hans 

is gepensioneerd commandant Nederland van het Leger 

des Heils en sinds kort bestuurslid van PCOB Nederland. 

Op een enthousiaste manier nam hij de aanwezigen mee 

naar een deel van zijn carrière binnen het leger. Op vele 

(exotische) plekken had hij zijn werk uitgevoerd, waarbij 

met name Papua Nieuw Guinea een apart verhaal was. Met 

dank aan de regiocoördinatoren van het PCOB in Zeeland 

(Krijnie Hoek en Frans Tollenaar) kunnen we terugkijken 

op een geslaagde middag. 
 

Bron: Theo Snel. Foto: Goederenloods. 
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KBO-PCOB 

op de polderfair 
 

Op zaterdag 21 januari 2023 hebben we als KBO-PCOB 

deelgenomen aan de polderfair in de Goese polder. 
 

Voor het eerst weer na drie jaar was dit evenement 

opgezet door de medewerkers van het wijkteam van de 

SMWO. Het was gezellig druk. Het lukte ons team (Wim 

Copper, Rinus Baarends en ondergetekende) om een zes-

tal mensen te interesseren. Zij zullen eerdaags ons wel-

komstpakket ontvangen. Hopelijk zullen ze ook het 

lidmaatschap accepteren. 
 

 
 

Ook andere contacten werden opgedaan. Zo strikten we 

een nieuwe adverteerder voor Bij de Tijd. Met het Leger 

des Heils zijn contacten gelegd voor mogelijke huur van 

hun zaal bij grotere evenementen van KBO-PCOB of het 

BBGG. Al met al een geslaagde middag. 
 

Bron: Theo Snel. Foto: SMWO. 

 

 

Nieuwe adverteerder! 
 

Het zal onze trouwe lezers van Bij de Tijd wellicht 

opgevallen zijn dat we een nieuwe adverteerder hebben 

mogen begroeten. Het betreft Jan Faasse Juridische 

Dienstverlening. Bij Jan Faasse kan je terecht voor 

Juridisch advies, Privacy advies, Functionaris voor gege-

vensbescherming, bezwaarschriften tegen uw WOZ-

beschikking. Voor uitgebreid informatie zie de website 

van Jan Faasse: faassejuridischedienstverlening.nl 

We kunnen kennis maken met Jan Faasse op 12 april 

2023. Op die woensdagmiddag geeft Jan Faasse een 

voorlichtingsbijeenkomst met een uiterst belangrijk 

onderwerp “Cybercriminaliteit”. Een uitnodiging voor 

deze middag zie verder in deze Bij de Tijd. 

Dank aan Jan Faasse voor de bereidheid tot adverteren in 

ons blad Bij de Tijd.  

 

Zin in fietsen? Dat kan met de SMWO, 

1x per maand! 
Altijd op donderdag vanaf 13.30 uur. En wel op: 

25 mei, vertrek vanaf Hendrikhuis 

15 juni, vertrek vanaf Wilhelminahuis 

20 juli , vertrek vanaf Hendrikhuis 

17 augustus, vertrek vanaf Wilhelminahuis 

21 september, vanaf Hendrikhuis 

Informatie Els Poppe. Telefoon 06-23417332. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Sta jij open voor 
 bijzondere taalontmoetingen  

en ben je geïnteresseerd 
 in taal en cultuur? 

 

Word dan taalcoach! 
 

‘t Gilde de Bevelanden helpt 

anderstaligen met het project  
SamenSpraak Nederlands te  

leren spreken om zo beter te  
kunnen integreren in de  

Nederlandse samenleving. 

 
Meer informatie?  

Bel 06-14530601 of mail naar 
samenspraak@gildedebevelanden.nl 

Website gildedebevelanden.nl 
 

 

 

 

 

 

  BIJ DE TIJD 

mailto:samenspraak@gildedebevelanden.nl
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ONTSPANNINGS-
MIDDAG BBGG 

 

Op woensdagmiddag, 15 februari 2023 was het Heer 

Hendrikhuis in ’s-Heer Hendrikskinderen de plaats waar de 

ontspanningsmiddag van het Bondenberaad Groot Goes 

werd gehouden.  

Ruim 70 man kwam op! Voor het eerst sinds 2020! Corona 

zorgde er de afgelopen 2 jaar voor dat de bijeenkomst niet 

georganiseerd kon worden. En nu dus wel. En om kort te 

gaan: het was een succes, afgaand op het vele klatergelach 

en de goede stemming die er onder de mensen was.  

 

Na een korte opening door de voorzitter gaf deze het podium 

aan zanger/conferencier Jan Hamelink uit Magrette, ‘van d’n 

overkant dus’. Jan begon met een kleine potpourri op z’n 

trekzak en startte vervolgens de bijeenkomst met heerlijk 

ontspannende praatjes, liedjes en gedichtjes. Daarna kwam 

meesterverteller Frans van der Heijde aan de beurt. Een 

heerlijk verhaal over zijn eerste liefde, de Duitse Hannelore 

(hoewel hij zich daar niet bewust van was omdat hij liever 

voetbalde), deed de zaal goed loskomen.  

Na een korte pauze wederom een optreden van beide heren 

en wederom veel lachen, sommigen gieren en brullen en 

meezingen met Jan, of op de knieën slaan van het tweede 

optreden van Frans. Een heerlijke middag, waar de voor-

zitter van had genoten ‘en wij ook’ riep de zaal unaniem 

terug. Voor herhaling vatbaar dus!  

 

Bron: Hans de Jonge (ASG).  

 

 

 

Met bijna 40 deelnemers hebben we op 9 februari 2023 

weer heerlijk genoten van een uitstekend 

stamppottenbuffet. De ontvangst was met een lekker 

glas alcoholvrije Glühwein waarna, met uitleg van Peter 

Weststrate van het restaurant Ter Weel, het buffet werd 

geopend. Met behulp van de bediening van het 

restaurant ging het allemaal vlekkeloos. Het buffet 

bestond uit stamppot boerenkool, hutspot, zuurkool en 

rode bieten. Dit alles aangevuld met diverse soorten 

vlees. Gewoon een geweldig buffet waar eenieder 

heerlijk van heeft gesmuld. Als afsluiting een heerlijke 

verrassing als toetje. Peter en je staf hartstikke bedankt 

voor dit uitstekend verzorgd buffet en zodoende deze 

fijne avond. 

 

De Activiteitencommissie  

 

 BIJ DE TIJD 

 ‘Dodendraad WO I’ 
 

Wilfried Staelens nam ons (40 leden), 

met WOORD en BEELD, mee terug in 

de tijd van de 1ste wereldoorlog.  

 

Tijdens deze oorlog hebben de Duitsers 

in 1915 een draadversperring van 5-7 

draden boven elkaar aangebracht van 

het Drielandenpunt tot aan Knokke 

langs de Nederland-Belgische grens. 

Deze draden stonden afwisselend onder 

stroom met een dodelijke spanning van 

2000 volt. De Dodendraad had een 

lengte van 350 kilometer en werd 

gemaakt van ingevorderd materiaal en 

door verplichte hulp van de Belgen. De 

Duitsers gebruikten veel geweld met 

strenge tot zeer strenge straffen. 

 

 
 

De bedoeling was om zo te voor-

komen dat Belgen wegvluchtten en

ook dat Engelsen en andere oorlogs-

vrijwilligers via Nederland niet 

zomaar langs de routes in Frankrijk 

konden binnenvallen. Er werden al 1 

miljoen vluchtelingen in Nederland 

opgevangen die later gehuisvest 

werden over geheel Nederland. 

Tevens werd de draad geplaatst om 

deserteurs, spionnen, smokkelaars 

en ook de postverzending tegen te 

houden. Natuurlijk waren de Bel-

gen pienter om deze draadver-

sperring op allerlei manier te om-

zeilen. Hoe ze dat heldhaftig en 

inventief deden, dat vertelde Wil-

fried ons zeer boeiend met daarbij 

een beeldpresentatie.  Helaas de 

geschiedenis herhaalt zich door-

dat verschillende landen muren, 

draden e.d. rondom hun land aan-

brengen om zodoende “vluchte-

lingen” tegen te houden. 
 

Het was een zeer interessante en 

boeiende lezing met dank aan 

Wilfried. 
 

Bron en foto: Wim Copper. 
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       Boekhandel-Uitgeverij                                                                             Boekhandel-Tuincafé 
       Lange Vorststraat 2, 4461 JP Goes                                                      Keizersdijk 16, 4461 KA Goes 
       Tel. 0113-214691                                                                                               Tel. 0113-231072 

       E-mail info@paardvantroje.nl                                                                 E-mail info@koperentuin.nl 
        www.paardvantroje.nl                                                                                     www.koperentuin.nl 

 

BIJ DE TIJD 

 

 BIJ DE TIJD 

 

 

                        

       

        

 

 

AVG en privacyrecht 

Consumentenrecht 

WOZ-bezwaar 

Bezoek op afspraak 

06-82372206 jan@faassejd.nl         
   

mailto:info@paardvantroje.nl
mailto:info@koperentuin.nl
http://www.paardvantroje.nl/


                                                                  Bij DE TIJD 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJ DE TIJD 

 

  
 

Woensdag 12 april 2023 aanvang 14.00 uur . 

Locatie: Magdalenazaal (zaal open vanaf 13.30 uur). 

Entreekosten € 2,00 p.p. 

 

Cybercriminaliteit, een moeilijk woord met grote gevolgen 

voor de slachtoffers. 

 

. 
 

Uitnodiging lezing cybercriminaliteit 

 BIJ DE TIJD 

Onze adverteerder Jan Faasse geeft een voorlichting 

over wat is Cybercriminaliteit en wat kan je doen om 

het te herkennen en te voorkomen  

 

We hebben allemaal wel eens te maken met ongewenste 

e-mails, telefoontjes en rare betaalverzoeken. Via de 

media en banken worden we herhaaldelijk hierop 

gewezen. 

 

Na afloop van de voorlichting gaan we gezamenlijk 

genieten van een gezellig en smakelijk koffiedrinken 

met verschillende soorten taart. 

Ook hiervoor nodigen  

wij u van harte uit. 

 
 

Gezien het feit dat de bijeenkomst doorgaat bij 

minimaal 25 personen verzoeken wij uzelf en uw 

introducé uiterlijk VÓÓR 07 april 2023 op te geven bij 

onderstaande adressen:  

W.J. (Wim) Copper, Mozartlaan 6 Goes, 

    tel. 0113-215915 of wiljaco@hetnet.nl of bij   

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

    tel. 229217 of nicobuur@zeelandnet.nl    
 

 

  

 
  

 

Op donderdag 20 april 2023 aanvang 14.00 uur. 

Locatie: Hendrik Huis in ’s-H.H. Kinderen (zaal open 

vanaf 13.30 uur)  

 

KBO-PCOB afdeling Goes organiseert voor de leden 

en anderen een groots optreden van Piet Brakman. Al 

jaren reist Piet heel Zeeland af om mensen blij te 

maken met zijn shows en het is altijd een feestje. 

Mensen genieten van zijn shows, die hij speelt met 

Zeeuws dialect. Dicht bij huis voor het publiek, 

herkenbaar en soms emotioneel. 

 

De voorstelling is voor leden GRATIS maar voor niet 

leden € 5,00 p.p. (te betalen bij binnenkomst) die 

terugbetaald wordt bij het aangaan van het lidmaatschap 

KBO-PCOB afd. Goes. 
 

 
 

Bij binnenkomst, ontvangst met koffie/thee en in 

de pauze één consumptie. 

 

Aanmelden uiterlijk VÓÓR 14 april 2023 op te 

geven bij onderstaande adressen:  

W.J. (Wim) Copper, Mozartlaan 6 Goes  

tel. 0113-215915 of wiljaco@hetnet.nl  of bij  

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

tel. 229217 of nicobuur@zeelandnet.nl 
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 De jaarwisseling is alweer lang en breed voorbij. 

Ongetwijfeld hebt u toen allerlei goede voornemens 

genomen. Hopelijk bent u er niet onder bezweken, maar 

komen ze langzaam op gang. Ik hoop dat u tegen 

Jan/Johanna en alleman/-vrouw die u tegenkomt en 

ontmoet en waarmee u een gesprek wilt voeren over een 

zinnig of minder zinnig onderwerp, dat u dat ‘netjes 

doet’.   

Waarbij ik durf op te merken dat de meeste gesprekken 

die gevoerd worden nergens op slaan. Dan gaat het 

meestal meer om het geklets dan om de inhoud. Dat 

laatste gaat om het geklets van politiekers die zichzelf 

heel graag horen praten.  

Ik verwacht dat u dit op een beschaafde wijze zult doen 

zodat de tegenpartij zich niet afvraagt wat hij/zij nu weer 

aan de fiets heeft hangen, daar u op een onfrisse en 

onheuse wijze tegen haar of hem tekeergaat, in plaats van 

dat op een parlementaire manier te doen. Dat u er dus een 

beschaafde debatcultuur op na zult houden. Volgens 

kenners scheelt dat er in de laatste jaren steeds meer aan 

in ons dierbare vaderland. Er wordt dan vaak steeds meer 

op een intimi-derende en brutale toon tegen anderen 

gepraat. 

 

En dat niet alleen in het onderlinge verkeer in eigen huis 

of op de straat, maar ook in het parlement of andere 

belangrijk lijkende bijeenkomsten die gehouden worden. 

Volgens de eerder vermelde kenners wordt het 

debatteren in ons land steeds onbehouwener en volgens 

sommigen dehumaniseert hij zelfs.    
 

 
 

Ik had het over een parlementaire manier van spreken, 

want in Tweede en Eerste Kamer spreekt men anders dan 

in het dagelijkse leven. Dat noemt men dan parlementaire 

taal.  

 

Vanuit mijn jeugdjaren herinner ik dat er bijvoorbeeld 

door de voorzitter gezegd van de Kamer werd: Dan geef 

ik nu het woord aan de geachte afgevaardigde de heer 

Romme. 

Vroeger bestond het niet dat er op een hatelijke manier 

werd gereageerd op de ziekte van een minister of wat hij 

zei, maar dat dit altijd in keurig Nederlands gebeurde. 

Dat wil zeggen in een taal die bij “het volk” onbekend 

was. Dat om te voorkomen dat iemand zich wilde 

“profileren” via ‘volkse’ taal. 
 

Nu lijken er parlementariërs te zijn die denken dat hoe 

“volkser” je praat het “volk” dat zal waarderen. Maar als 

ik mijn oren zo af en toe hier en daar te luisteren leg, kom 

ik tot de conclusie dat dat niet zo is. De “volkse” persoon 

verwacht van zijn of haar mandant dat deze op waardige 

wijze het woord zal voeren.  

 

Hij zou op een opmerking kunnen reageren met: “De 

geachte afgevaardigde, de heer/mevrouw Praatstoel 

beweert nu wel dat het aantal politiedienaren op straat 

moet verdubbelen, maar dan moet hij/zij er rekening mee 

houden dat er in ons land een groot perso-neelstekort 

bestaat en dat niet iedereen geschikt is voor een 

dergelijke rol. Daarvoor zal die persoon eerst een 

aanvullende succesvolle cursus moeten volgen, wil 

hij/zij die rol op zich kunnen nemen.  

Naar dit taalgebruik stond ik vol verbazing te luisteren 

als ik dit via de radio beluisterde.  Ik schatte dergelijke 

mensen altijd heel hoog in – zij behoorden immers tot de 

elite – en had dan ook een hoge pet op van hun 

kundigheden. 

 

Dergelijke beelden in mijn puberjaren op TV volgen en 

zien was niet mogelijk, want was er nog niet. Als we het 

wilden zien moesten we naar de bioscoop aan de 

Singelstraat om dat in het Polygoonjournaal te bekijken. 

Daar zag en hoorde ik de politieke elite in al haar 

vaardigheden schitteren. Nu moeten we hopen dat de 

ministeriële en parlementaire personen hun taal 

beheersen en in niet al te krakkemikkig Nederlands uiten. 

Anders zal daarover het laatste woord nog niet gezegd 

zijn en moet alleskunner Remkes voor het oplossen van 

dit probleem tips geven hoe er in dergelijke 

bijeenkomsten gepraat moet worden. Ik heb gezegd.   

 

Augustinus 

 

 
 

 

BIJ DE TIJD 

 

 

 

Als adolescent was ik hevig onder de indruk van Carl 

Anderson in zijn rol als Judas Iskariot in de film Jesus 

Christ Superstar (1973). Een indrukwekkende ver-

schijning, een mooie stem. In deze verfilmde rock-

opera wordt Judas niet louter als een slecht personage 

afgeschilderd.  

We doorvoelen zijn perspectief, hij roept zelfs 

sympathie op, in elk geval bij mij. Hoe graag zou ik die 

film, nu vijftig jaar later, nog eens willen zien en mijn 

ervaringen uitwisselen met anderen. Vanuit heel 

verschillende inzichten, met open blik, in een echte 

dialoog. 

 

Beeldvorming 

Ik vond het verfrissend Judas niet alleen als ‘the bad 

guy’ te hoeven zien. Judas speelt in het evangelie de 

rol van verrader en wordt daardoor als enige apostel 

geen heilige. De dertiende man aan de tafel van het 

Laatste Avondmaal. 

 

Op schilderijen vaak afgebeeld met een geldbuidel. In 

een geel gewaad: geel als kleur van ontrouw. Met rood 

haar, wat natuurlijk verwijst naar de duivel. Boven 

zijn hoofd een zwarte nimbus, symbool van de zonde 

en de duivel, terwijl boven de overige apostelen een 

gouden stralenkrans schittert als verwijzing naar de 

hemel. 

 

 
 

De judaskus 

Dat hoort niet, een goede vriend verraden. Hoe haal je 

het in je hoofd? Judas Iskariot blijkt bereid om zijn 

meester voor dertig zilverlingen, ‘judaspenningen’, aan 

de opperpriesters, tempelwachters en oudsten uit te 

leveren. Hij begroet Jezus met een kus, de judaskus.  

 

Dat hij fout zit, ziet hij zelf ook wel in. Als Judas beseft 

welke consequenties zijn daad heeft: de veroordeling van 

Jezus, krijgt hij spijt en brengt hij, een dag na zijn verraad, 

de dertig zilverlingen terug naar de tempel. Hij blijkt aan 

een verkeerd adres te zijn, praat tegen dovemansoren. ‘dat 

is jouw probleem’ krijgt hij te horen, ‘los het lekker zelf 

op!’. 

Uit woede en onmacht gooit hij de zilverlingen op de 

grond. Goedbeschouwd krijgt Judas zijn ‘verdiende loon’; 

hij staat letterlijk en figuurlijk met lege handen. Hij is zijn 

geld kwijt en erger nog: hij heeft zijn rabbi en zijn vriend 

verloren. 

 

Een vooropgezet plan 

Hoe anders verging het Petrus. Kennelijk is iemand 

verraden -niet zomaar iemand trouwens- een veel grotere 

zonde dan iemand verloochenen. Petrus komt er 

ogenschijnlijk 'gemakkelijk' mee weg. Natuurlijk was zijn 

wroeging oprecht, daar twijfelt niemand aan.  

Hij werd op het moment van zijn diepste angst overvallen 

door droefheid en tranen; tekenen van berouw. Zijn 

verloochening van Jezus - tot driemaal toe - was hem toen 

al vergeven. Daar kraaide verder geen haan meer naar, 

zou je gekscherend kunnen zeggen.  

Kennelijk zijn er grote verschillen tussen spijt, wroeging,  

inkeer, boetvaardigheid of berouw.  

 

Des te opmerkelijker dat Mattheüs zegt dat Judas berouw 

toonde. Ieder van ons weet dat oprecht berouw kan leiden 

tot vergeving van iemands zonden door God. In het geval 

van Judas sloeg berouw -spijtig genoeg voor hem- om in 

wanhoop, met alle gevolgen van dien. 

 

Het enige wat nog voor Judas ‘pleit’, is dat er een 

vooropgezet plan achter zat. Jezus, de alwetende 

hoofdpersoon, wist van dat plan. Jezus voorzegt wat er 

gaat gebeuren, niet alleen rond Judas en Petrus, maar over 

alles wat nog volgt in het Passieverhaal .Het is voor Judas 

zeer dramatisch, maar voor de lezers en de luisteraars 

spannend en vol waarde en betekenis. 

 

‘Wie zoekt u?’, vroeg Jezus, terwijl hij al wist wat hem 

ging overkomen. 

 

Wie zoekt ú eigenlijk? Wat is daarop uw antwoord? 

 
Rob Rijkschroeff 

 
 

 BIJ DE TIJD 
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Denkend aan Kerstmis zie ik duizenden dierbaren traag 

over hemelse lanen gaan. Zovelen zijn ons ontvallen, maar 

met kerst zijn zij in onze gedachten zo nabij. Het zal in elk 

gezin herkenbaar zijn, dat besef van gemis. Hoe komt het 

toch dat juist die Nieuwe Geboorte herinneringen oproept 

aan hen die ons zijn voorgegaan? 

 

In de vierde eeuw na Christus werd in Rome bepaald 

voortaan op 25 december Kerstmis te vieren. Een datum 

gekozen vanwege de winterzonnewende, juist omdat 

Christus als de nieuwe en ware zon werd aangeduid. Mooi 

bedacht beeld natuurlijk. Met die nieuwe zon laten we de 

duisternis achter ons. Het beantwoordt gedeeltelijk onze 

vraag. Je beschouwt het afgelopen jaar, bezint je op alle 

bijzondere gebeurtenissen en denkt dan ook aan de 

dierbaren die je onderweg verloren hebt. Die gedachtes 

worden gevoelens als je samen met je familie (kerst)feest 

viert en ‘luistert’ naar de kring om je heen. 

 

Zolang ik me kan herinneren, komen wij op 25 december 

bij elkaar met familie en aanhang, ook sinds we niet meer 

terecht kunnen in ons ouderlijk huis. We eten samen en 

zingen daarna kerstliederen begeleid door gitaarmuziek. 

Een traditie: iedere keer hetzelfde en toch anders. Het is nu 

twee jaar geleden dat mijn oudste broer ons gitaarspel 

ondersteunde met zijn mondharmonica en de ritmes op zijn 

cajon. Zijn laatste kerstfeest in familieverband. 

 

We woonden begin jaren zestig in een portiekwoning in 

Rotterdam-Overschie. Op de kamer van die tien jaar 

oudere broer luisterde ik mee naar muziek van The Beatles, 

The Stones en The Golden Earring(s). Tijdens een 

kerstvakantie kwam hij thuis met een prachtige elpee. 

‘Christmas with Mahalia Jackson’. Een alles verpletterend 

stemgeluid. Op nummer 1 staat ‘Silent night, holy night’, 

wat ik wel al kende in de uitvoering van Jim Reeves. En 

natuurlijk ook als Stille Nacht dat we met het jongenskoor 

zongen. 

 

 

Mijn beide broers, mijn zusje en ik zijn katholiek opge-

voed, terwijl mijn vader Nederlands Hervormd was. In het 

kerstliederenmapje had mijn moeder daar uiteraard 

rekening mee gehouden. Zo zongen we ook Ere zij God. 

Wat elk jaar tot hilariteit leidde, want hoe vaak moet je ‘in 

de mensen’ herhalen en hoe vaak ‘een welbehagen’? En 

hoe zit het precies met ‘Vre-e-de op aa-aar-de’? Gegniffel 

alom totdat mijn vader het ons voorzong. 

 

Het liederenmapje bevatte de katholieke versie van Stille 

Nacht. Terwijl mijn jongere broer op zijn gitaar worstelde 

met de driekwartsmaat, zong mijn vader dwars door alles 

en iedereen heen: ‘Davids Zoon, lang verwacht, die 

miljoenen eens zaligen zal’. Zijn ontwapenende glimlach 

daarna sprak boekdelen. Ik kon er de humor wel van inzien. 

 

 
 

Ik vroeg oma bij ‘Nu zijt wellekome’ naar de betekenis van 

'leisen'. Ze moest me het antwoord schuldig blijven. Zestig 

jaar wijzer heb ik me goed voorbereid op een mogelijke 

zelfde vraag van een kleindochter. Ik zal haar vertellen 

over de verschillen in de protestantse en katholieke tekst. 

Ik zal uitleggen dat leis trapsgewijs afgeleid is van Kyrie 

eleison en haar de betekenis verklaren. Een leis als 

antwoordzang van het volk op het koor. Kyrieleis, waar de 

protestanten in hetzelfde ritme zingen: Ontferm U, Heer. 

 

Over ontferming gesproken. Mijn moeder ontfermde zich 

in die dagen over twee oudtantes. ‘Eenzame’, bejaarde 

ouden van dagen, zo u wilt. Zij zei dan altijd: 'Kasian die 

oudjes, zij verdienen toch ook een gezegend kerstfeest?!' 

Ik ben het eigenlijk nog altijd roerend eens met die 

uitspraak en wens daarom alle ‘oudjes’ een Zalig 

Kerstmis! 

 

Rob Rijkschroeff 

 

 

 
 
 

 

  BIJ DE TIJD 

 

In Goes bestaat het project "Informatief en Signalerend 

Huisbezoek 75+(IHB75+)". 

Het project wordt door SMWO uitgevoerd in opdracht 

van de Gemeente Goes. Het doel is om de ouderen in 

de Gemeente Goes actief te benaderen om zo te kunnen 

signaleren wat er bij deze groep speelt.  

Op deze manier worden ouderen geïnformeerd over de 

verschillende regelingen en hulpmiddelen die voor handen 

zijn en kunnen zij hiermee op weg worden geholpen.  

 

 
 

Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van 

ouderen in kaart te brengen. 

 

Bij interesse wordt er een huisbezoek gepland en komt er 

een vrijwillige ouderenadviseur langs. Dit zijn opgeleide 

vrijwilligers van SMWO. In het gesprek komen diverse 

onderwerpen aan bod zoals: wonen, gezondheid, man-

telzorg, sport & beweging, sociaal netwerk, tijdsbesteding & 

activiteiten, mobiliteit en financiën.  In overleg met de 

deelnemer kan er een vervolggesprek worden geregeld. 

 

Woont u in de Gemeente Goes en wilt u direct aangeven dat 

u een huisbezoek wenst, neemt u dan 

 

 

 

   

 

contact op met SMWO, Barbara van der Kamp 

of Rozhin Abdullah via telefoonnummer  

0113 – 277 111 of via 

emailadres: info@vrijwilligerspuntgoes.nl 

 

Meer informatie over het Informatief en Signale-

rend Huisbezoek 75+ is te vinden op de website:  

https://www.smwo.nl/dienstverlening/senioren/ihb-

70 

 

De Gemeente Goes heeft 38.594 inwoners verspreid 

over de stad Goes en haar zes omliggende dorpen. 

Elk met hun eigen verhaal, activiteiten en nieuws. 

Vind alles over uw dorp of wijk op Wij zijn Goes. 

 

Wijken in Goes 

Centrum - Goes-Oost - Goes-West - Goes-Zuid - 

Goese Diep - Goese Meer - Goese Polder - Mannee 

– Noord-hoek - Ouverture. 

 

Het is zeker de moeite een dergelijk gesprek aan te 

vragen. Ook als u denkt dat u al uitvoerig geïn-

formeerd bent. Er zijn altijd zaken waar u niet aan 

denkt en voor u toch belangrijk (kunnen) zijn, zoals 

de Seniorenkalender voor Goes, info over de Seni-

oren Kankerorganisatie Nederland, het SVRZ-pak-

ket welzijn en zorg Erasmuspark, de casemanager, 

mantelzorg, informatie over het Levenstestament, 

het aanstellen van een vertrouwenspersoon, tips over 

Senioren en Veiligheid. U wordt ook uitvoerig 

voorzien van informatiemateriaal over allerlei 

voorzieningen voor ouderen. Eigenlijk te veel om op 

te noemen. En het wordt u allemaal in duidelijk 

Nederlands uitgelegd en beschreven.  

 
Aarzel niet en maak direct een afspraak!!! 

 

Bron: o.a. website Gemeente Goes, website 

SMWO, zeeuwsezorgschakels.nl 

 

Augustinus 

 

 
 Bram maakt de deur open. Er staat een heer met een attachékoffertje die beleefd zijn hoed afneemt en vraagt: 

`Ik kom namens uw verzekeringsmaatschappij, U bent toch het hoofd van het gezin?  Bram knikt en zegt: 

`Tot mijn vrouw van de supermarkt terugkomt. 
 

mailto:info@vrijwilligerspuntgoes.nl
https://www.smwo.nl/dienstverlening/senioren/ihb-70
https://www.smwo.nl/dienstverlening/senioren/ihb-70
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/centrum
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/goes-oost
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/goes-west
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/goes-zuid
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/goese-diep
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/goese-meer
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/goese-polder
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/mannee
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/noordhoek
https://www.wijzijngoes.nl/wijken/overturia
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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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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 167 vóór  

23 mei 2023. 

 

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. 

 

 
  
 

 

  

Uit de Ledenkring 
 

Wij herdenken 

Mw. F.M. Boumans-Jacobs overleden op 04-10-2022 

(04-03-2023 medegedeeld) 

Dhr. F. (Frans) Rombaut overleden op 31-01-2023 

Mw. I (Inge) Kok-Bastemeyer overleden op 01-02-2023 

(10-03-2023 medegedeeld) 

Mw. L.W. (Lucie) van Breemen-Klaver overleden op  

         05-02-2023 

Mw. P.M.J. (Nel) van Esseveld-van Tergouw overleden 

        op 14-02-2023 

Mw. C.J.A. Wijnhof-van de Stroom overleden op  

        15-02-2023 

Mw. E. (Ellionora) van Mourik-Fossberg overleden op  

        21-02-2023 

Mw. H.G. (Betsie) van de Korput-Mureau overleden op 

         28-02-2023 

Dhr. H.F.B. (Berry) Plasschaert overleden op 01-03-2023 

Mw. M.F. (Marie) de Meij-Amerongen overleden op  

         04-03-2023 

Mw. M. (Riet) Potter-den Boer overleden op 07-03-2023 

 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwelkomen de nieuwe leden 

15-01-2023 Mw. A.C. (Ank) Hamer – Korevaar (PCOB) 

01-02-2023 Mw. J.M. (Mien) de Jonge - van Gessel 

01-02-2023 Dhr. A.L. (Wies) de Jonge 

01-02-2023 Mw. S.J. (Hannie) Bilderbeek – Groenen- 

                    boom 

01-02-2023 Mw. B.O. Bahr 

01-03-2023 Mw. W.(Wietske) Luitwieler (PCOB) 

01-03-2023 Mw. A. (Ada) Lobbezoo-de Koeijer (PCOB) 

01-03-2023 Mw.J. (Jannie) Kunst 

 

Van harte welkom en we hopen u gauw op onze 

bijeenkomsten te mogen begroeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BIJ DE TIJD 

LAST VAN  

LENTEKRIEBELS?  

GEWOON  

TERUGKRIEBELEN! 
 

   

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 of 06-23233754, E-mail wiljaco@hetnet.nl 

 

Vicevoorzitter/kader/acties, ledenwerving: 

M.C.(Rinus) Baarends, 

Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025, 

E-Mail baarendsf@gmail.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. 

 

Activiteitencommissie: 

Vacature: voorzitter en algemeen lid 

Voorzitter a.i.: T.A.B. (Theo) Snel 

Claushof 17, Goes tel. 06-21226494 E-mail 

tabsnel@zeelandnet.nl 

Leden: L.V. de Kok, Mevr. G.M. Naezer, Dhr. N. van 

Buuren en Dhr. W.M. Slabber. 

Ondersteuning: W.J. (Wim) Copper 

 

 

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. 
 

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. (Ghislaine) 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. 

Mogelijke vergoeding van keuringskosten (max.  

€ 35,00) zie voorwaarden vergoedingen van uw 

verzekeraar. 
 

Rijbewijskeuringen: 

Rijbewijskeuring voor uitsluitend leden KBO-PCOB 

afd. Goes. Huisartsenpraktijk E.R.C. Rijken, 

Beethovenlaan 3A, 4462 JC Goes tel.nr. 0113-252797  

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. Let op de mogelijke 

wachttijd(en). Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring 

(bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje 

ochtendurine. Meer informatie: kijk op www.cbr.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 
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