
 

Wat ter Tafel komt  
 

In het kader van de bijeenkomsten “Wat ter Tafel komt ”organiseren 

wij, bij voldoende deelname (minimaal 25 personen), wederom een 
bijeenkomst.  

Donderdag 15 september 2022 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Magdalenazaal (Singelstraat) 

Entree: € 2,00 (bijdrage koffie) 

  

De onderwerpen zullen deze keer zijn:  

1. Een vertegenwoordiger van de stichting Ambulance Wens (ons goede doel 2022) zal ons 

vertellen wat de stichting allemaal behelst. 

2. De heer Serge van de Rijt van de Zeeuwse Apotheek in Goes zal aan ons een uiteenzetting 

geven met als thema “Wijs met Medicijnen”. Deze bijeenkomst sluit aan op de campagne 

van KBO-PCOB en KNMP. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)  

Programma: 

13.30 uur:  Inloop met koffie/thee  

14.00 uur:  Uiteenzetting door Stichting Ambulance Wens  

14.45 uur:  Pauze met koffie/thee  

15.15 uur:  Voortzetting programma met Wijs met Medicijnen  

15.45 uur:  Afsluiting met een consumptie  

16.15 uur:  Sluiting bijeenkomst  

Wij nodigen u gaarne uit om samen met mogelijke introducés aanwezig te zijn op deze 

bijeenkomst. Gezien het feit dat de bijeenkomst doorgaat bij minimaal 25 personen verzoeken 

wij u uzelf en uw introducé  uiterlijk 31 augustus 2022 bij onderstaande bestuursleden te 

willen opgeven.  

Bestuur KBO-PCOB -afd. Goes   

 

  

Opgave: uiterlijk 31 augustus 2022 bij:  

            Jo Rombaut,   tel. 0113-227589, E-mail:  jorietrombaut@outlook.com                                             

            Wim Copper, tel. 0113-215915,  E-mail:  wiljaco@hetnet.nl  

 

 



Goede Doel 2022 

 
Dit jaar hebben wij gekozen als Goede Doel 2022 Stichting Ambulance Wens. Onderstaand 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 allemaal behelst. 

Gecollecteerd gaat worden op de ALV en tijdens de Kerstbijeenkomst waarna op de 

Nieuwjaarsbijeenkomst het ingezamelde bedrag aan een vertegenwoordiger 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. 

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

Wijs met Medicijnen 

Eveneens op 15 september 2022 zal de heer Serge van de Rijt van de Zeeuwse Apotheek in Goes een 

uiteenzetting geven met als thema “Wijs met Medicijnen”. Deze bijeenkomst sluit aan op de campagne 

van KBO-PCOB en KNMP.  

Een grote aanrader ! 

Wijs met medicijnen 

Om verkeerd gebruik van geneesmiddelen tegen te gaan, slaan apothekersorganisatie KNMP en KBO-

PCOB de handen ineen. Afdelingen organiseren themabijeenkomsten Wijs met Medicijnen om leden te 

ondersteunen bij verantwoord, veilig en effectief medicijngebruik. 

Senioren hebben vaak meerdere chronische 

aandoeningen, waarvoor zij verschillende 

medicijnen gebruiken. Die medicijnen hebben 

allemaal hun eigen bijwerkingen en kunnen 

bovendien effect op elkaar hebben. 

Medicijnen kunnen ook anders gaan werken 

als iemands gezondheid verandert. Het 

complexe medicijngebruik van ouderen heeft 

daarom extra aandacht nodig. 

Bewustmaking 

De campagne Wijs met Medicijnen van KBO-

PCOB en KNMP richt zich op ouderen die 

verschillende medicijnen gebruiken en zelfstandig hun medicijnen beheren. Het doel is om ouderen 

bewuster te maken van de risico’s van het gebruik van verschillende medicijnen. De bijeenkomsten 

zijn gericht op het ondersteunen van ouderen bij verantwoord, veilig en effectief medicijngebruik. 


