Keuze genoeg.
Tijdens de zomermaanden hoeft u zich in Goes niet te vervelen. In vrijwel elk
weekend en soms ook nog op door- de- weekse dagen is er van alles te doen.
Veel voor de jeugd maar de senioren worden zeker niet vergeten. Het is
geweldig, dat er geld gevonden wordt om al dat vermaak te financieren. Denk
nu niet meteen “dat wordt wel terug verdiend”, want dat is, denk ik, lang niet
altijd het geval. De vele tientallen vrijwilligers, die bij al die evenementen zich
driekwart in de rondte werken, verdienen respect en dank van ons allen.
Misschien was u wel één van hen. Goes wordt op die manier toch maar weer mooi op de kaart gezet.
M’n echtgenote en ik hebben een aantal van die evenementen bezocht en/of er aan meegedaan. Want dat
is natuurlijk wel de bedoeling. Het is niet alleen voor de vakantiegangers die ons mooie Zeeland komen
bezoeken. Het is ook voor u, voor mij, voor iedereen. En trouwens al was het alleen voor
vakantiegangers….. wij, senioren, hebben toch altijd vakantie!!! “Oef”. Als die maar goed valt?
Natuurlijk heb ik me tijdens het standwerkerconcours laten verleiden om iets te kopen. Een slim en
duurzaam apparaatje. Wordt over heel de wereld, tot ieders grote tevredenheid, gebruikt om alles wat bot
is weer scherp te maken. Of het werkt zeg ik lekker niet. U koopt er zelf maar één. Of twee want per twee
stuks zijn ze goedkoper!!!!
Maar niet alleen in Goes wordt van alles uit de kast gehaald om ons te plezieren. In de ons omringende
dorpen kunnen ze er ook wat van. Trouwens heel Zeeland presenteert zich in de zomerperiode uitbundig.
Vooral het laatste weekend van augustus was het moeilijk kiezen. Weet u het nog? Goes: MuzikadeMarktconcert en restanten 3daagse, Kapelle: Kapelse dag, Vlissingen: Vlissingen-Maritiem, havendagen
in Zierikzee, Mosselfeest in Philippine en dan nog het Zeeland Nazomerfestival en misschien vergeet ik
er nog wel één.
En ja hoor, ”Opa ik weet er nog één: Trekker Trek in ‘s-Heer Abtskerke.
Dat is al voor de elfde keer” zegt kleindochter er nog even achteraan
waarmee ze maar zeggen wilde…..
We zijn maar thuis gebleven. Dat wil zeggen in Goes. Het was wel wat fris
buiten, een klein beetje nat af en toe maar over het algemeen best goed te
doen en….mooie muziek. Dus al met al….keuze genoeg.
Dat geldt overigens niet alleen voor de zomerse evenementen in Zeeland. Ik
heb u al eens verhaald over boodschappen doen in een supermarkt. Ook daar is keuze genoeg en wat
denkt u over het aantal radio cq tv zenders?
Ik hoor de brievenbus klepperen en vind het lijfblad van de Unie KBO, Nestor, op de deurmat.
Ingesloten een folder van de SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio.
En wat denkt u? Boordevol activiteiten speciaal voor senioren. Het kan niet op. Er zijn activiteiten
waarbij u gewoon kunt blijven zitten: u kunt dan een computercursus volgen, muzikale uurtjes beleven,
naar informatiebijeenkomsten over allerlei zeer interessante thema’s en wilt u de stoel opzij schuiven
door actief bezig te zijn dan kan dat door te gaan wandelen, fietsen en/of koersballen. Dit allemaal is
vrijwel allemaal gepland in de ochtend en /of de middaguren. U merkt het: ook in de
wintermaanden…keuze genoeg.!!!
Leest u op de site van KBO Goes deze hersenspinsel en u bent nog geen lid? Denk er eens over na. Dan
krijgt u al deze informatie (en nog veel meer) in uw brievenbus en hoeft u niets meer te missen.
Van harte aanbevolen.
Reageren? a.dekok@kbogoes.nl
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