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Klagen……………
Er wordt wat afgeklaagd in Nederland. Lees de
lezersrubrieken in de kranten er maar eens op na. Of
luister naar de reactieprogramma’s op de lokale
omroepen. Er wordt wat afgeklaagd in Nederland, want
niks deugt er. De jeugdzorg faalt, maar ook die voor de
ouderen. De politie bakt er niets van en de regering
maakt er een potje van. De grote bazen zijn alleen op
hun eigen portemonnee uit en de trein is nooit op tijd.
De thuiszorg schiet te kort en ook de hulp aan de
verslaafden. Alles moet beter, voor alles moet er meer
geld komen. Kortom het lijkt alsof Nederland één grote
puinhoop is, waar niets deugt en alles misgaat.
We mogen ons wel eens afvragen hoe dat komt. Was
‘vroeger’ dan echt alles zo veel beter? Was de thuiszorg
beter? Waren de sociale voorzieningen beter? Reden de
treinen toen wel op tijd? Was de politie dan wel zo
goed? Vragen, die moeilijk te beantwoorden zijn, want
de tijden zijn veranderd. Als ouderen hebben we vaak
het gevoel dat in “de goede oude tijd” alles beter was,
maar als we dan eens diep in ons hart kijken, weten we
dat dit niet het geval is.
Er waren nauwelijks sociale voorzieningen en voor dat
je daarvan gebruik kon maken, had je al een lange weg
afgelegd met vaak veel vernederingen. En om thuiszorg
te krijgen moest er ook nogal wat gebeuren, voordat die
kwam. De politieagent was in die dagen meestal van het
bromsnortype, minder goed opgeleid, vaak uit zijn

standplaats afkomstig en menig inwoner wist waar hij
vanaf stamde en wat zijn zwakheden waren.
‘De goede oude tijd’ bestaat niet. Ze is het product van
een slechte herinnering. De mensen waren echter sneller
tevreden en zeker als er uiteindelijk toch hulp en
bijstand kwam, op welke wijze dan ook. Er bleef in
feite genoeg te klagen, maar het werd minder gedaan en
zeker niet via de media. De krant kwam alleen bij de
meer gegoeden in de bus en zij hadden alleen een radio
of telefoon. Het minder goed bedeeld deel van de
bevolking kon zich dat niet permitteren en was vaak
ook afhankelijk van die meer gegoede mensen.
Na de oorlog zijn de sociale omstandigheden sterk
verbeterd en zeker ten goede. Misschien is er te goed
voor ons gezorgd en moeten we het nu met wat minder
doen. En als je dan ‘die goede oude tijd’ niet hebt
meegemaakt, maar wel de tijd dat de bomen tot in de
hemel leken te groeien, is dat moeilijk te accepteren. En
dan hebben we als ouderen een taak, n.l. om die mensen
erop te wijzen dat het ‘vroeger’ veel erger was. Wellicht
dat er dan minder geklaagd wordt. Laten we daar eens
aan denken als we denken dat we iets te klagen hebben.
Guust de Kok, voorzitter
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Bestuursvergadering 20 mei 2008
A. Het verslag van de activiteitencommissie van 28 april
werd besproken. Voor de rest
van 2008 en voor 2009 staat
een aantrekkelijk programma
op de rol. Er worden ideeën
gevraagd voor de Kerstmiddag. Er wordt ook
aandacht besteed aan het vervoer van leden naar en
van de Spinne.
B. De voorbereidingen voor de overgang naar de
Rabobank zijn in volle gang. De formulieren voor
machtiging tot automatische afschrijving worden
vooraf zo compleet mogelijk ingevuld. Doel is ze in
augustus samen met de Nestor te bezorgen.
C. Het functieprofiel voor de secretaris wordt
goedgekeurd.
D. Het ontwerp reglement voor de afdeling wordt
goedgekeurd en wordt aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
E. Zolang er nog geen bestuurslid ledenwerving en
pr. is, zullen alle perscontacten via de voorzitter
verlopen.
F. Ook in het komende seizoen wordt tijdens de
grote bijeenkomsten geld ingezameld voor een goed
doel. Hiervoor is uitgekozen The Children’s Garden
(Kindertuin) in Thailand.
********

Bestuursvergadering 14 juli 2008
A. De activiteitencommissie zal bespreken of we
met de najaarsreis kunnen aansluiten bij die van KBO
Zeeland. Ook wordt bekeken of samenwerking met
een naburige afdeling mogelijk is.
B. Op de kerstmiddag wordt de viering gehandhaafd en liefst als onderdeel van het totale
programma.
C. De overgang naar de Rabobank vordert. We
hopen de machtigingsformulieren in 2-voud mee te
geven met de Nestor van augustus.
D. De stand van zaken bij het zoeken naar nieuwe
bestuursleden werd besproken.
E. Er lopen diverse ledenwerfacties of worden
gehouden. De 65- en 70 jarigen in de parochie Goes
zijn benaderd en dat heeft 3 nieuwe leden opgeleverd. Op 21 september is er een actie bij de kerk.
Bij nieuwe woningen met oudere bewoners zal na
oplevering ledenwerfmateriaal worden bezorgd. Ook
wordt bekeken of er in de bibliotheek, bij artsen en
fysiotherapeuten Nestors in de wachtkamers mogen
worden neergelegd. Nagegaan wordt of er donateurs
geworven kunnen worden. De voorzitter zal hiertoe
de voor- en nadelen op een rijtje zetten t.b.v. de
volgende vergadering.
F. Geprobeerd wordt nog 2 pagina’s met advertenties voor “Bij de Tijd” te krijgen.

G. In het komende seizoen zullen er op 3 zondagen
koffiemiddagen voor alleenstaande leden worden
georganiseerd. Hiervoor wordt de bezoekcommissie
bijeengeroepen.
********

Hartelijk dank
Met pijn in het hart neemt ze
afscheid, maar mevr. A. de
Bakker - de Clippelaar moest om
gezondheidsredenen haar werk
als lid van de bezoekgroep
neerleggen. Zij dankt in haar
afscheidsbrief de andere leden
van de groep voor de prettige samenwerking tijdens
haar lidmaatschap van deze groep.
Wij mogen zeggen dat ze dat lidmaatschap altijd op
heel enthousiaste en bevlogen wijze heeft vervuld.
We willen haar via deze weg ontzettend hartelijk
danken. Tevens wensen we haar toe dat ze, ondanks
gezondheidsproblemen, nog heel lang lid zal zijn van
onze KBO.
********

Parkeren bij de kerk op zondag
Eind juli werd tijdens de vieringen in
de kerk bekend gemaakt dat er
binnenkort weer gecontroleerd en
gehandhaafd gaat worden op
parkeren op de Singelstraat en
Zusterstraat. KBO afd. Goes heeft
samen met PCOB Goes een brief geschreven aan het
college van B.&W om een regeling te treffen dat er
op zondagmorgen tussen 09.30 uur en 12.30 uur op
deze straten vrij geparkeerd kan worden, zodat
ouderen en anderen die slecht ter been zijn en
gehandicapten gemakkelijk bij hun kerk kunnen
komen om daar de eredienst bij te kunnen wonen.

********
Nieuwe rubriek op de website
De website van onze afdeling is een
succes. Tot heden hadden we al ruim
1000 bezoekers. We proberen dan ook
regelmatig de inhoud te verversen. Als
proef is er nu een rubriek aan toegevoegd, n.l.
Column. Op de 1e en 15e dag van iedere maand
wordt de column vernieuwd. Daarin willen op een
lichtvoetige wijze aandacht besteden aan een
onderwerp dat ook ouderen aangaat. Dat kan een
actueel onderwerp zijn, maar ook een uit het
verleden, uit onze “jonge jaren” zo gezegd. Graag
vernemen wij van de bezoekers van de site wat zij er
van vinden. Per 30 september bepalen we dan of we
met deze rubriek doorgaan of niet.
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Medicijnvergoeding
Voor een aantal medicijnen krijgen we nu
goedkopere producten, die goedkoper zijn dan die
welke we voorheen hadden. Wanneer echter de
behandelend arts erop staat dat u toch het duurdere
middel moet gebruiken dan wordt duurdere middel
toch door de verzekeraar vergoed.

********
Ideeën voor de Kerstmiddag gevraagd
Tot heden was het verloop van de middag
voorspelbaar. Beginnen met een viering,
daarna een borreltje en een praatje en tot
slot de koffietafel. Alles gebaseerd op de
beschikbare ruimte in het Gasthuis en het
vele werk dat we eraan moesten doen.
Met een grotere zaal en minder werk voor
de eigen medewerk(st)ers is er gelegenheid om de middag anders in te richten.
Daarvoor vragen we uw medewerking
door het inzenden van ideeën daarover. U kunt deze
kwijt bij de dames Govers, tel. 223827 en Korsuize
tel. 228587, e-mail rietkors@zeelandnet.nl.
We willen zoveel mogelijk leden in staat stellen deze
middag bij te wonen. Daarom wordt contact gezocht
met Connexion om een zo goed mogelijke haal- en
terugbrengdienst te verzorgen (zoals bij de
Zonnebloem vaartocht).

********
Met de KBO op reis
Op donderdag 29 mei
vertrokken 45 enthousiaste
leden in alle vroegte voor de
jaarlijkse voorjaarsreis. Voor
sommigen was het echt
“midden in de nacht” opstaan. Terwijl we op de bus
stonden te wachten vielen de eerste spetters maar dit
kon de pret niet drukken.
Na een eerste, voor sommigen wat lange zit, gingen
we in de Druiventros te Berkel-Enschot aan de koffie
met gebak. Daarna werd de reis voortgezet richting
Vught.
In de bossen vlak bij het beruchte Kamp Vught
brachten we een bezoek aan de Fusilladeplaats, waar
in de Tweede Wereldoorlog 319 mensen zijn
omgebracht. Op het gedenkteken staan ook de namen
van twee inwoners van Goes. Jammer dat het daar net
harder begon te regenen waardoor dit bezoek moest
worden ingekort.
Door de hierdoor ontstane extra tijd hadden we de
gelegenheid om in ’s-Hertogenbosch nog even een
bezoek te brengen aan de mooie St. Jans kathedraal.
Vervolgens gingen we aan boord van de “Zoete
Lieve Gerritje”voor een vaartocht van twee uur. Over

de Dieze voeren we naar de sluis van Engelen, waar
we 1.50m zakten. Van hieruit gingen we de Maas op
en voeren langs de dorpen Bokhoven, Ammerzoden
en Well met als eindpunt het oude vestingstadje
Heusden. Tijdens deze vaartocht werd de lunch
gebruikt.
In de nauwe straten van Heusden konden we de
stuurmanskunsten van chauffeur Jim bewonderen.
Vervolgens ging de reis naar Klundert waar een
bezoek aan het Suiker- en Vlasmuseum werd
gebracht. Omdat we het verkeer mee hadden was er
tijd genoeg om beide onderdelen van het museum te
bezoeken. Door enthousiaste gidsen werden we
ingelicht over de vlasteelt, de verwerking van het
vlas en de fabricage van suiker.
De dag werd afgesloten bij “Non plus ultra” in
Woensdrecht waar we van een heerlijk diner hebben
genoten. Een waardige afsluiting van een zeer
geslaagde dag.
Uw meereizende verslaggever,
Jo Rombaut
********
De Fusilladeplaats in Vught
Tijdens het bezoek aan de
Fusilladeplaats in Vught kwamen
we op de herdenkingsmuur de
namen van 2 Goesenaren tegen,
n.l. Kees de Graaff en P.C. Quant. Hieronder wat
nadere informatie over hen.
Kamp Vught was in de 2e Wereldoorlog een Nazikamp. Op de fusilladeplaats werden in totaal 329
mannen doodgeschoten vanwege hun werk in het
verzet.
Kees de Graaff werd doodgeschoten op 10 augustus
1944. Hij was o.m. een broer van de bekende Goese
huisschilder Jo de Graaff, die lang een schilderswerkplaats in de Voorstad had. Hij werd opgepakt
wegens zijn werk voor de illegale pers, maar dat was
slechts één onderdeel van zijn verzetswerk.
P.C. Quant, geboren in Rotterdam, woonde aan de
Middelburgsestraat en was ook werkzaam in o.a. de
illegale pers en zorg voor onderduikers. In de nacht
van 10 op 11 mei 1944 deden de Duitsers een inval in
zijn huis, waar veel belastend materiaal werd
gevonden. Na zijn arrestatie werd hij naar Vught
overgebracht, waar hij op 11 augustus 1944 werd
vermoord. Hij was toen 42 jaar en liet een vrouw en 2
kinderen achter. Eén van hen, mevr. Quant - Oostdijk
kreeg dit jaar een lintje in Oranje Nassau voor haar
werk binnen Forza Gymnastica..
Na de oorlog werd in Goes Oost een nieuwe wijk
gebouwd en de straten daarin werden naar
verzetsmensen genoemd, zo ook naar beide heren.
(Bron : Bezet, Verzet, Ontzet van Nic. J. Karhof)
********
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Fietsen door de Zak

Reglement voor KBO Goes

Het is en blijft een
aangename
bezigheid,
fietsen door de Zak, zo
ook op 4 juni j.l. Vijftien
leden stonden bij De
Hoogte klaar om aan de
tocht te beginnen en we
hebben er geen spijt van gehad. Langs allerlei dijken
en binnenweggetjes trokken we naar Nisse voor de
eerste koffiestop in Jikkemiene met echt goede koffie
en natuurlijk de bekende ambachtelijke bolus. Daarna
weer kronkel de kronkel naar Heinkenszand, waar we
in de Fonteyne weer van de koffie genoten en
besloten nog naar bloemisterij Wisse te gaan om daar
alles wat groeit en bloeit en nog veel meer moois te
bekijken. Terug dan naar Goes via het Vrouwenputje
en de eierboer en daarna Samen Uit en Samen Thuis,
hoewel sommige deelnemers er tussentijds vandoor
piepten voor de kortere route naar hun wijk. Een
geslaagde tocht en het herhalen waard.

KBO Goes valt officieel onder KBO Zeeland en
daarmee ook onder hun statuten en huishoudelijk
reglement. KBO Zeeland heeft ook een model
reglement voor de afdelingen gemaakt, wat deze zelf
kunnen bewerken t.b.v. hun afdeling.
Op 20 mei is een ontwerp besproken en goedgekeurd.
Dit wordt aan de ledenvergadering ter goedkeuring
voorgelegd.
Het ontwerp kan t.z.t. worden gedownload van de
website of op aanvraag worden toegezonden. Op de
bedoelde vergadering zullen op iedere tafel een aantal
exemplaren van het ontwerpreglement liggen.

Suzan de Kok.

********
Overstappen naar de Rabobank
De voorbereiding is in volle
gang. Het nodige papierwerk is
meer dan we gedacht hebben.
Het bestuur wil zo veel
mogelijk leden overhalen de
penningmeester te machtigen de
contributie automatisch te innen. We zijn er dan ook
niet in geslaagd de machtigingen met deze Bij de
Tijd mee te geven. Dat zal nu gebeuren met de
Nestor die in september wordt bezorgd. De
machtiging wordt al zo compleet mogelijk ingevuld,
met lidmaatschapsnummer, adresgegevens en
bankrekeningnummer.
U hoeft het dan alleen te tekenen en in de
bijgevoegde enveloppe terug te zenden naar de
penningmeester.
We hopen op een grote medewerking, zodat we op de
inning van de contributie veel geld kunnen besparen.
********

Nieuwe secretaris gezocht
Mevr. Korsuize heeft te kennen gegeven dat ze
volgend jaar met het bestuurslidmaatschap wil
stoppen. Daarom is nu een functieprofiel voor een
opvolger (m/v) voor haar opgesteld en door het
bestuur goedgekeurd. Aan de hand daarvan gaat
het bestuur op zoek naar een opvolger (m/v).

********
Inzameling voor het goede doel
Al jaren zamelen we bij de grote bijeenkomsten geld
in voor een goed doel. Dit doen we ook dit seizoen.
Daarvoor is uitgekozen
het LAHU HELPING
HAND CHILDREN’S
GARDEN in Thailand.
Dat is een groep van 38
kinderen, die graag naar
school willen. Het zijn
kinderen die geen vader
of moeder hebben of helemaal geen ouders, maar wel
verre familieleden, die te arm zijn om hen te
onderhouden. Door het project hebben ze een vast
woonadres en kunnen ze naar school. Er is geld nodig
voor voeding en onderwijs en daarom doen zij een
beroep op ons.
Via dit project worden de kinderen o.a. geschoold tot
bijv. monteur, naaister en andere beroepen. Het is de
bedoeling de deelnemers zo veel mogelijk in eigen
woon- en slaapgelegenheden onder te brengen.
Daarvoor is ook geld nodig. Als KBO Goes kunnen
we daar een steentje aan bijdragen. We hopen dat u
tijdens de bijeenkomsten gul zult geven, zodat we het
project aan het eind van het seizoen een ruime gift
kunnen overhandigen. Het leuke van dit alles is dat
dit project door één van onze leden onder onze
aandacht is gebracht. De KINDERTUIN van
Thailand verdient onze steun! Geef gul en laat hen
niet in de steek!
********

Zomer
‘Nu zit de zonne
Hooge in den hemelstoel,
Nu zit de zonne
Hooge overal.
Guido Gezelle
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Telefooncirkel een goed begin van de dag
Zou u wel eens vaker iemand
willen spreken? Maakt u zich
wel eens zorgen, omdat u
alleen woont? Als dit het geval
is kunt u veel plezier beleven
aan de Telefooncirkel. Al
vanaf 1981 zijn er cirkels
actief in Goes.
Een telefooncirkel bestaat uit 10 tot 12 mensen en
enige begeleidsters. De begeleidster start om 8.45 uur
de cirkel door de eerste deelnemer te bellen. Deze
belt de tweede en zo verder tot de laatste deelnemer
de vrijwilligster belt. En daarmee is de cirkel rond.
Indien gewenst kan men ook in het weekend
meedoen.
Mocht er zich iets voordoen dan blijft men niet
alleen; hulp komt, ook wanneer de oudere niet in
staat is zelf alarm te slaan. Elke morgen een
gesprekje vergroot het gevoel van veiligheid en kan
bovendien erg gezellig zijn.
Meedoen aan de telefooncirkel: Al meer dan 25 jaar
een goed begin van de dag!
Voor informatie:
SMWO Ouderenwerk, tel. 277179.
********
Het Juridisch Loket
Op 19 mei hield het
Bondenberaad hierover
een voorlichtingsmiddag
Er waren heel wat KBO leden aanwezig. Door een technisch onvermogen
kon geen gebruik worden gemaakt van het scherm.
Daarom hieronder een overzicht van wat het
Juridisch Loket is en doet.
Deze een dienst wordt door het ministerie van Justitie
gefinancierd. Burgers kunnen er terecht voor gratis
informatie en advies over juridische vragen. Het helpt
deze te verduidelijken en te beantwoorden. Het loket
heeft 30 vestigingen over heel Nederland, met één
centraal telefoonnummer, n.l. 0900 – 8020, waar u
iedere werkdag van 9 tot 20 uur terecht kunt. Aan de
hand van uw postcode wordt u met de vestiging het
dichtst bij u in de buurt doorverbonden. Voor u is dat
in Middelburg. Het bezoekadres is tussen 9.00 en
17.00 uur op de Rotterdamse Kaai 69.
U kunt terecht met vragen over werk en inkomen,
familieaangelegenheden, sociale zekerheid ( uitkeringen), huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en
consumentenproblemen, maar ook voor strafzaken,
burenruzies, vergunningen, huur- en zorgtoeslag. Zij
beantwoorden geen vragen over vermogensrecht of
zakelijke kwesties. Daarvoor wordt u doorverwezen

naar organisaties die u beter kunnen helpen. Het
Loket kan u bij een conflict ook doorverwijzen naar
een bemiddelaar. Dat doet ze alleen als u bereid bent
met de andere partij te praten over de oplossing van
het conflict.
Het Juridisch Loket geeft GRATIS advies en
informatie. Bij doorverwijzing naar advocaat of
bemiddelaar hoort u hoeveel u dat gaat kosten. Dat
gebeurt ook over de kosten van een rechtszaak. Het
Juridisch Loket vertelt u wanner u recht hebt op
gesubsidieerde rechtsbijstand. Ingeval u weinig geld
hebt om deze te betalen, neemt de overheid een groot
deel van de kosten over. U betaalt dan een eigen
bijdrage afhankelijk van uw inkomen en van uw
partner. Een folder is verkrijgbaar bij de voorzitter.
Het Juridisch Loket, Rotterdamse Kaai
Middelburg, tel. 0900 – 8020, www.hetjl.nl

69,

********
Nieuwe uitgave Zilveren Gids
Er is een nieuwe uitgave van de Zilveren Gids
verschenen. Deze informatiegids voor 55-plus is
een uitgave van SMWO Ouderenwerk.
De gids biedt informatie over gezondheidszorg en
hulp - en dienstverlening, maar gaat ook over
geldzaken, wonen, vervoer en vrije tijd. Tal van
regelingen worden op een heldere manier uitgelegd.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de instanties waar
mensen terecht kunnen voor advies en hulp,
bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren of
belangenbehartiging.
De Zilveren Gids is gratis af te halen bij SMWO aan
de ’s-Heer Elsdorpweg 12. Verder kunt u voor een
exemplaar terecht bij de informatiebalie van het
stadskantoor en bij de bibliotheek. Ook huisartsen,
zorgcentra, en apotheken kunnen u een Zilveren Gids
verstrekken.

********
Waèr a ’t arte vol van is…….
Het Hooglied van Salomon
in het Zeeuws. Het Hooglied
is wereldliteratuur en erg
lichtvoetig geschreven. Dit in
tegenstelling tot veel andere
Bijbelboeken. Het Hooglied
is nu door de vertaalgroep
van ’t Kerkje van Ellesdiek in het Zeeuws vertaald en
alleszins waard om gelezen te worden.
De illustraties zijn van Jopie Minnaard-Verheijke,
bekend van haar voordrachten in het Zeeuws.
ISBN 978-90-80953-14-7 en verkrijgbaar bij het
Paard van Troje.
********
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UIT DE LEDENKRING


Uit onze kring is weggenomen Dhr. A. Boonman. Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen God’s
nabijheid toe om dit verlies een plaats in hun leven te geven. In eerbied gedenken wij dhr. E.Capello.
Wij wensen zijn echtgenote, (klein)kinderen en verdere familie God’s nabijheid en kracht om dit
afscheid een plaats in hun leven te geven. Wij herdenken ook mevr. A.van Tilburg - Rijk.
Wij wensen haar (klein)kinderen eveneens Gods bijstand om dit afscheid te verwerken.
Ook herdenken we dhr. P.W. Roodt. Ook zijn vrouw en gezin onze deelneming en sterkte bij het
verwerken van hun verlies.



Wij feliciteren mevrouw C. van Laere met haar Lidmaatschap van Oranje Nassau wat zij i.v.m.
Koninginnedag ontving voor haar vele verdiensten voor de Speel-o-theek en haar werkzaamheden
voor kerk en parochie, o.a. t.b.v. de ouderen.. Onze gelukwensen gaan ook naar de heer en mevrouw
Polfliet - Brandt met hun 40-jarig huwelijksfeest op 14 juni j.l.

☺

Wij schreven als nieuw leden in : dhr. A. Neve, dhr. en mevr. van Assche - de Jonge, dhr. P. Pieters,
mevr. F. Troost - van Loenhout. Wij hopen dat zij zich snel in onze afdeling opgenomen voelen en
hopen hen bij onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

******************************************************************************

BONDENBERAAD GROOT GOES
Uitnodiging voor een VOORLICHTINGSMIDDAG over de WMO in de gemeente Goes
Op MAANDAG 1 SEPTEMBER 2008 in de zaal van Jeugdcircus Hogerop
aan de Bergweg (naast de Bisschop Ernstschool. Aanvang 14.00 uur
De WMO in Goes draait nu al weer geruime tijd en dus is het tijd om een terug te kijken naar wat het
heeft gebracht, maar ook om het vizier op de toekomst te richten.
En WMO – medewerker van de gemeente Goes zal ingaan op zaken als de Thuiszorg – Indicatie –
Voorzieningen voor gehandicapten – Vervoer – Klachten – AWBZ etc.
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. We verwachten u op deze middag.
De gezamenlijke ouderenbonden van de gemeente Goes
******************************************************************************

“Bezoek aan de brandweerkazerne van Goes”
Hierbij nodigen wij u uit voor een bezoek aan de “Brandweerkazerne van Goes” op:

donderdag 4 september om 13.30 uur.
Verzamelen: bij de ingang van de brandweerkazerne Oranjeweg 100
Programma:
-

Om 13.30 uur worden we verwacht in de brandweerkazerne.
Welkom in de kantine van de kazerne (met een kopje koffie).
Dia presentatie en uitleg over het wel en wee van de brandweer.
Rondleiding in de brandweerkazerne, bezichtigen van de voertuigen en de diverse ruimtes.
Het bezoek duurt c.a. 3 uur, parkeren ter plaatse is geen probleem..
Wij wensen u een leuke en leerzame middag toe.
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Najaarsreis naar Zeeuws Vlaanderen
met bezoek aan het “Verdronken Land van Saeftinghe”
Wij nodigen u uit voor deelname aan onze najaarsreis op:

donderdag 18 september 2008
Het programma is als volgt:
13.00 uur
13.15 uur
14.45 uur
15.30 uur

17.15 uur
18.00 uur
20.00 uur
21.00 uur

Vertrek bij ‘De Hoogte’ aan de Beukenstraat.
Vertrek bij het NS-busstation.
Via de Liefkenshoektunnel rijden we naar Paal.
Aankomst bij café “In het Zicht der Schelde” te Paal voor koffie/thee met gebak.
Aankomst bij het Bezoekerscentrum van het “Verdronken Land van Saeftinghe”
Onder leiding van twee gidsen krijgen we een rondleiding door het Bezoekerscentrum en over het plankierpad (lengte plankierpad is ca. 1 kilometer) en bekijken
we een film van ca. 20 minuten.
Het “Verdronken Land van Saeftinghe” is een getijdengebied aan de uiterste
oostkant van Zeeuws Vlaanderen op de grens met België enkele kilometers
stroomafwaarts van Antwerpen in het estuarium van de Schelde.
De Saeftinghe is een Zeeuws natuurmonument van grote klasse en tegelijk ook een
soort van openlucht tentoonstelling: nergens anders meer in West Europa is op
zo’n grote schaal te zien en te ervaren hoe het Deltagebied is ontstaan.
Einde bezoek
Diner in restaurant “De Baeckermat” te Westdorpe.
Vertrek richting Goes, via de Westerscheldetunnel.
Thuiskomst

De kosten voor deze Najaarsreis zijn:

voor leden € 35,-- en voor niet-leden € 37,50

Opgave met betaling: Vóór maandag 8 september bij:
- A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, Goes

-

Mw. M.A. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, Goes
Mw. F. Govers – Nagelkerke, Voorstad 99, Goes
Mw. M.A. Borghols, Anthony Fokkerstraat 27, Goes
P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, Goes
A.N.M. Huige, Marinus Nijhofflaan 44, Kloetinge
J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, ’s Heer Hendrikskinderen

Naam: ….……………………………………………………………………………………………….
Straat: …………………………………………….

Plaats: ...……………………………………...

Gaat met … persoon/personen mee met de Najaarsreis naar de Saeftinghe op 18 september 2008
Opstapplaats: De Hoogte / NS-Busstation
Strookje inleveren vóór 8 september 2008
Informatie over KBO Goes
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Postadres
Rekening Postbank

: Rommerswalestraat 10, 4461 ET Goes, rietkors@zeelandnet.nl
: 7494637 t.n.v. KBO afd. Goes, Vivaldipad 14, 4462 JA Goes

Bestuur:
Voorzitter,
belangenbehartiging
Secretaris, Nestor

: A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel. 215708, aug.kok@planet.nl
: Mw. M.A. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel. 228587,
rietkors@zeelandnet.nl

2e Secretaris,
verjaardagen

: Mw. M.A. Borghols, Anthony Fokkerstraat 27, 4462 ER, tel. 221042,
riaborghol@zeelandnet.nl
Penningmeester
: P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, tel. 212104, zunderenpj@zeelandnet.nl
2e Voorzitter/notuliste
: Mw. F.Govers - Nagelkerke, Voorstad 99, tel. 223827
Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB ’s Heer Hendrikskinderen
tel. 227589, jorombaut@zeelandnet.nl
Ledenadministratie,
2e Penningmeester,
werving en activiteiten
: A.N.M. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge, tel. 221848,
ahuige@zeelandnet.nl
Geestelijk Adviseur
: D. Kempers, Anna Paulownaplein 36, tel. 251642
===============================================================================
Verjaardagkalender
: M.C. Franse - Oostdijk, van Houtenstraat 3, tel. 228363
Distributie Nestor
: M. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel. 228587 i.s.m.
A. van Zunderen, van Goghstraat 127

Ziekenbezoek
Coördinatie

: Mevr. S.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel. 215708
Mevr. G.M Arts, tel. 215014; Mevr. A.J. de Rijk - Hamelijnck, tel. 228473;
Dhr. A. van Duiven, tel.214069; Mevr. M. Rentmeester - Beulens, tel. 407308;
Mevr. M. Rombaut - D’Hert, tel. 227589.

Activiteitencommissie:
Voorzitter
: J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB ’s Heer Hendrikskinderen
Leden
: V.E.M. Burgs - Aertssen; A.N.M. Huige; J.P. van Moorten.
Vraagbaak Ouderen voor
Ouderen
: ’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, tel. 277179
Computerhulp
: R.Klaaijsen, tel. 213772
===============================================================================
Rijbewijskeuringen
: Dokter H. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-Heerenhoek, tel. 0113-354216
Alleen voor KBO-leden. Kosten € 25,00.
Bellen voor afspraak iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur ruim voor het verlopen van het rijbewijs en keuring.
Contante betaling. Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje
ochtendurine + uw KBO-ledenpas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ander keuringsadres via Medimark – Rotterdam, tel. 010-2722763
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenservice Unie KBO : iedere werkdag van 9.30-12.30 uur tel. 0900 8212183 (10ct. per minuut)
voor info en advies over zorg, welzijn, gezondheid en wonen.
Juristentelefoon
: donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur, tel. 0900 8212183 (10 ct. per minuut)
voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied.
===============================================================================
Een fout in de info? Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven
aan A.J. de Kok , tel. 215708 of J.P. van Moorten, tel. 213357.
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