BIJ DE TIJD
-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.
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Als u deze Bij de Tijd ontvangt is het alweer eind augustus.
De (school)vakanties zitten er alweer bijna op en we gaan
ons gereed maken voor het najaar.

we weten welke van de andere partijen zich hier min of
meer in kunnen vinden. Het zal mogelijk nog een heet
najaar worden daar in Den Haag.

Voor veel Nederlanders was de vakantie een uitdaging.
Kan ik nu wel of niet en met welke documenten naar het
buitenland of blijf ik toch maar in Nederland? En zeker
omdat het weer in Nederland, tenminste tot het moment
van dit schrijven (eind juli), nogal wisselvallig was. En dit
is misschien wel een understatement als we ons nog het
weer in Limburg en de Duitse en Belgische buurgewesten
in herinnering roepen. Dit zijn van die momenten waarop
je je realiseert dat de natuur nog steeds niet (volledig) in de
hand te houden is.

Maar we zijn toch ook positief. De activiteiten gaan we
weer opstarten. En zoals het er nu naar uit ziet zult u
kunnen kiezen uit een ruim aanbod. En voor KBO-PCOBGoes is natuurlijk de jubileumviering een hoogtepunt.
Elders in deze Bij de Tijd leest u er meer over.
Veel leesplezier en we hopen u snel weer bij activiteiten te
zien.
De redactie

Datzelfde geldt ook voor het virus. Ook dat heeft zo zijn
logica, die wij niet in de hand hebben. Want we maken ons
toch nog steeds zorgen. De besmettingen liepen weer op.
De berichten over een misschien noodzakelijke derde prik
en aarzelingen over de Jansenprik geven ook geen
geruststelling. Komt er een vierde golf in het najaar? We
weten het niet.
Deze ervaringen leiden toch ook wel tot momenten van
bezinning. Waarom wordt ons aardse leven zo verstoord?
In onze jeugd was één van de eerste vragen uit de
catechismus die we moesten beantwoorden: “Waartoe zijn
we op aarde?” En het antwoord was: “Wij zijn op aarde om
God te dienen en daardoor hier (dit woordje is pas in 1948
toegevoegd!) en in het hiernamaals gelukkig te zijn”.
Nu zal het antwoord tegenwoordig voor velen niet meer zo
aansprekend zijn. Wij hebben tegenwoordig zo onze eigen
doelen waarom we vinden dat we op aarde zijn en op welke
wijze we ons geluk zoeken. Ook God is daar niet per
definitie niet meer bij betrokken. Alhoewel in moeilijke
tijden geldt vaak nog dat “nood leert bidden”. Maar ook in
coronatijd zag je dat (jonge) mensen op een vaak
eigentijdse wijze naar de positieve zin van het leven
zoeken.

Bent u “spoorloos”? We hopen het niet voor u. Maar in de
praktijk blijkt menig KBO-PCOB-lid weleens spoorloos is.
Wijzigingen in uw adres of mailadres komen vaak niet bij
de juiste personen terecht. Menig keer blijkt dat bij het
verzenden of bezorgen het adres niet meer klopt. Lastig
voor de afzender en ook lastig voor u want wij kunnen u
zodoende niet bereiken. Wij vragen u nogmaals om aandacht hiervoor.

Als redactie realiseerden we ons dat zingeving één van de
speerpunten is van de KBO-PCOB is. In Bij de Tijd was
dit toch een beetje ondergeschoven kindje. Vandaar dat we
Rob Rijkschroeff hebben gevraagd om over dit onderwerp
een bijdrage te leveren. Wij zijn blij dat hij dit heeft
gedaan. U vindt zijn bijdrage elders in deze versie.

Geef wijzigingen door aan onze ledenadministratie Mw.
Trees Does, Nassaulaan 19, 4461 ST Goes,
Telefoon 0113-216154. E-mail does0203@zeelandnet.nl .
Zij zorgt dat wijzigingen in ons ledenbestand via KBOleden wordt aangebracht.

En natuurlijk volgen we ook de politiek. Alhoewel, eerst
zijn ze met vakantie geweest. Het koppel Rutte/Kaag (of is
het Kaag/Rutte?) is het een en ander aan het papier aan het
toevertrouwen. Onbekend is nog wat dat is. Laat staan dat

Bedankt voor uw medewerking!
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Uit het bestuur
Op maandag 5 juli 2021 heeft het algemeen bestuur haar vergadering gehad. Hierbij een kort verslag
diverse bezorgers zijn die helaas de bezorging niet meer
kunnen verzorgen (ook van de verjaarskaarten), zullen de
heren Copper en Baarends een nieuwe indeling maken.

Activiteiten opstarten m.i.v. september
2021
Het Heer Hendrikhuis zal worden gereserveerd voor
donderdag 25 november (ALV) en donderdag 16 december
(Kerstviering) en 14 of 15 december als reservedata.

Bezoekgroep
Mevrouw S. de Kok heeft aangegeven, dat ze tegen het
eind van het jaar wil stoppen met de bezoekgroep. De
heer Baarends zal contact opnemen en een vergadering
van de bezoekgroep afspreken, zodat er over een nieuwe
coördinator gesproken kan worden.

Voorbereiding jubileumviering/vastleggen activiteit: De
jubileumviering is besproken. Een afvaardiging van het
bestuur zal deze viering voorbereiden. Geplande datum zal
zijn in week 41 op woensdag 13 oktober zijn. Het
programma van de dag zal in het jubileumboekje worden
opgenomen.

Meldingen ledenbestand/adverteren
Er zijn 6 leden overleden, 4 meldingen van adreswijziging, 2 nieuwe KBO-leden en 1 PCOB-lid.
De heer Copper heeft een aantal nieuwe adverteerders
kunnen strikken, waarvoor dank.

PCOB toekomst/overleg
De voorzitter wil op korte termijn een afspraak met de
dames Hoek (coördinatie Zeeland PCOB) en de Waal (lid
ledenraad PCOB) maken en bespreken hoe we na 2021
verder gaan.
Er is een fietstocht samengesteld langs o.a. de Oosterschelde met een stop bij de Bamboetuin in Kattendijke.
Deze tocht zal plaatsvinden op woensdag 8 september.

Gemeentelijke aandachtspunten (via
BBGG)

Koffiemiddag in het Oude Koetshuis op donderdag 16
september zal worden bekeken.

De ouderenbonden richten zich nu op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In het najaar zal
waarschijnlijk een vergadering met de politieke partijen
plaatsvinden.

Dhr. Rombaut heeft aangegeven dat zijn mobiliteit zodanig
is teruggelopen dat hij niet meer aan alle activiteiten kan
deelnemen. Hij wil wel zijn diensten blijven aanbieden,
maar op termijn zal een opvolger wenselijk zijn.

Ontwikkelingen KBO-Zeeland/landelijke
ontwikkelingen
KBO-Zeeland: Op 6 juli vergadert het AB weer voor de
eerste keer. Onderwerpen op de agenda zijn o.a. het
actieplan en de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen).
Unie KBO: Op 11 juni 2021 is de nieuwe Federatie KBOPCOB tot stand gekomen. Recentelijk is overleg geweest
over het inschakelen van beroepskrachten voor 5 provincies die nu geen ondersteuning hebben. KBO-Zeeland
heeft hier niet zonder meer behoefte aan.

Bij de Tijd / website
Met Rob Rijkschroeff wordt overlegd of hij een column
over zingeving en spiritualiteit wil schrijven voor Bij de
Tijd.
Op 24 augustus is de eerstvolgende Magazine/Bij de Tijd.
Besproken zijn de uitnodigingen die dan mee moeten voor
de activiteiten.

Bezorging Magazine / Bij de Tijd /
Verjaarskaarten

Mededeling
De heer Copper meldt dat KBO-PCOB-Goes weer kan
deelnemen aan de Rabo Club Support actie. (Opgave in
september). De leden met emailadres zullen hiervan op de
hoogte gesteld worden.

Het overzicht van verschijningsdata voor 2022 van het
Magazine en Bij de Tijd wordt besproken. Omdat er
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KBO gaat op voor haar 50-jarig jubileum in 2011. Maar in
eerste instantie werd dit vergeten. “Dom, dom, dom, maar
het is nooit te laat en dus vieren we het in 2012” staat er in
Bij de Tijd. Dus, inderdaad een jaar later in 2012 is het
alsnog groots gevierd met een zeer geslaagde middag in
wijkgebouw de Spinne. Ruim 140 leden en genodigden
waren er op 1 november 2012 bij aanwezig. In 2012 ziet
ook de 100ste Bij de Tijd het licht.

Het programma KBO-leden wordt vanuit de landelijke
Unie KBO beschikbaar gesteld. Zowel voor de leden- als
de financiële administratie is dit programma in gebruik.
Wim Copper bouwt het gebruik van het programma verder
uit. Ook voor de aanmelding van reisjes wordt het een goed
hulpmiddel. Naast de KBO-ledenadministratie wordt
overigens sinds 2018 ook de ledenadministratie van de
PCOB gedaan. En, al sinds 2014 weten we de contributie
op € 24,- per persoon per jaar te houden.

De “K” wordt dit decennium duidelijk van minder belang.
In 2013 was er een heftig conflict met het parochieblad,
omdat die onze stukjes niet meer wenste te plaatsen. Ook
de kerstviering verandert. Vanaf 2018 wordt de kerstviering niet meer opgeluisterd met een communieuitreiking, maar wordt er een lezing gehouden door een
pastoraal werk(st)er (Wiel Hacking/Jeanine Heezemans)
en later door een docent Mens en Religie (Rob Rijkschroeff). Vanaf 2018 wordt de kerstviering ook samen
met de PCOB gevierd.

Jo Rombaut met zijn groep zorgt er ook in dit decennium
voor dat er een gevarieerd jaarprogramma is. Nog steeds is
de Magdalenazaal het KBO punt van samenkomen. Al is
het zeker de laatste jaren nog wel eens een volle boel. De
brandweer had het zeker lang niet altijd goedgekeurd.
Sterker nog, bij een lezing over veiligheid in 2017 gaf de
aanwezige brandweervoorlichter het bestuur een standje
over de (te) volle zaal. De najaar ledenvergadering wordt
de eerste jaren nog gevierd in Circus Hogerop en
gecombineerd met de sinterklaasviering. Maar de Sint is
uit beeld verdwenen en vervangen door een Bingo. Ook
worden de ledenvergaderingen nu in de Magdalenazaal
gehouden.

In dit decennium neemt ook een nieuwe lichting
bestuurders plaats in het (dagelijks) bestuur. In 2009/2010
neemt Riet Hopmans het secretariaat over van Riet
Korsuize. Francien Govers draagt in 2010 het vicevoorzitterschap over aan Jaap de Jonge. Deze treedt echter
in 2012 terug, waarna Rinus Baarends vicevoorzitter
wordt. Waarna in 2013 ook Piet van Zunderen terugtreedt
als penningmeester en Wim Copper deze taak op zich
neemt. In 2015 tenslotte draagt Guust de Kok het
voorzitterschap over aan ondergetekende. Guust heeft dan
bijna 20 jaar (1995 – 2015) zijn – indrukwekkende –
bijdrage als bestuurder aan KBO geleverd.
De dagelijks bestuursleden worden bijgestaan door de
algemeen bestuursleden: Mw. Borgholtz treedt af. Haar
taken worden herverdeeld. Albert Huige, in 2014 aangetreden in het bestuur en belast met de ledenadministratie,
overlijdt in 2017. Maar in de persoon van Trees Does werd
al snel een goede opvolger gevonden; Jo Rombaut (activiteitencommissie); Johan van Moorten treedt in 2014 toe tot
het algemeen bestuur (PR en communicatie, treedt in 2020
af). In 2018 wordt de samenwerking met de PCOB
aangegaan en gaat KBO-Goes verder als KBO-PCOBGoes. Piet Clarisse komt als vertegenwoordiger van de
PCOB, in het bestuur. Hij is in 2021 afgetreden, helaas nog
geen opvolging voor gevonden.

Vanaf 2018 is ook het stamppot diner in het Heer
Hendrikhuis succesvol aan de activiteitenkalender toegevoegd. De vaste vervoerder voor onze reisjes wordt de
AMZ in Borssele. Het bezoeken van musicals (Sister Act
in 2013, Moeder ik wil bij de revue in 2015 en the Lion
King in 2017) wordt via AMZ als nieuwe activiteit
aangeboden, er wordt druk gebruik van gemaakt. Ook het
reisje voor de senior 2.0 doet zijn intrede: de bus zet je af
in een bestemming (bijvoorbeeld de kerstmarkt in Leuven)
en je moet zelf je weg vinden.

De ledenadministratie wordt verder geautomatiseerd. In
2016 hebben we voor het eerst meer dan 500 leden.
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Maar de laatste jaren neemt de belangstelling voor de
reisjes af, de leeftijd gaat tellen.
De bezoekersgroep is ook nog steeds actief. Zeker nu
eenzaamheid meer toeslaat wordt het werk van de groep
nog meer op prijs gesteld. Ook de PCOB heeft iemand in
de persoon van Marleen Huijsse die bij lief en leed de
PCOB leden benadert.

Dit betekent ook dat het KBO-lijfblad Nestor van naam
verandert en vanaf 2018 als KBO-PCOB-Magazine door
het leven gaat.
En lokaal is er ook conflict. In 2012 wordt de seniorenraad
afgeschaft door de Gemeente Goes. Het BBGG is het hier
niet mee eens en streeft tot op de dag van vandaag om
wederoprichting. Laat overigens onverlet dat het bestuur
van het BBGG bij diverse dossiers behoorlijk aan de bel
trekt en zo nodig de krant of Omroep Zeeland inschakelt.
Op het gebied van de individuele belangenbehartiging is
de decentralisatie van de WMO in 2015 een groot pijnpunt.
De “vraagbaak voor Ouderen” krijgt veel aanvragen voor
ondersteuning door ouderenadviseurs bij het zgn.
“keukentafelgesprek”. KBO-adviseurs hebben het er druk
mee en maar goed ook want de Gemeente laat nogal wat
steken vallen bij het oppakken van haar WMO-taken.

Ook op het gebied van cultuur is de KBO vanaf 2011 actief
geworden. Onder leiding van Loek de Kok wordt er onder
de noemer “wat een kunst” aandacht besteed aan het
onderwerp Kunst (voorwerpen)/museum bezoek/concerten zoals dat van het Don Kozakkenkoor. En onder
leiding van Mw. Suzanne de Kok en later geholpen door
dhr. Johan Kosterman is in 2012 ook een leesclub
opgericht. ”de Boekenwurm”.
Op het gebied van de belangbehartiging zijn er belangrijke ontwikkelingen. Landelijk was er in 2011 veel
rumoer. KBO-Brabant splitste zich af van de Unie KBO.
En de laatste jaren wordt er hard gewerkt aan een samenwerking met de PCOB. Helaas is de gewenste fusie tot op
heden nog niet gerealiseerd en blijft het bij een federatie
KBO-PCOB en een gezamenlijk ondersteuningsbureau.

Maar met ruim 600 leden (incl. PCOB) en zo’n 60
vrijwilligers is de KBO-PCOB anno 2020 een levendige
vereniging. In 2021 hopen we ons 60-jarig KBO en 40jarig PCOB-jubileum te vieren.
Theo Snel

Deze waarschuwing heeft uw bestuur doorgestuurd aan
alle leden waarvan het emailadres bekend is.
We kunnen niet vaak genoeg waarschuwen, want ook nu
blijkt weer (lees PZC) dat er weer volop mensen benaderd
worden door zogenaamd de bank. Ze vragen om pasjes etc.
iets wat de bank never nooit zal doen. Mensen wees a.u.b.
alert en voorkom voor jezelf een berg ellende.
Laat ons weten als u op enerlei wijze onraad ruikt zodat wij
terstond een e-mail uit kunnen laten gaan aan uw
medeleden. Zo helpen we elkaar en laten we zien er voor
elkaar te zijn.

WAARSCHUWING!!!!!!!!!!!
Rabo ClubSupport 2021

In Goes (o.a. in Oost) zijn colporteurs (1 man met 2
vrouwen) bezig om mensen, voornamelijk ouderen, heel
vriendelijk een veel te duur wurgcontract op te dringen
over een meldapparaat bij noodgevallen. Dit alles onder de
naam VEILIG VOOROP.
Niet op ingaan! Niet binnenlaten!
Ze proberen binnen te komen om een contract te laten
tekenen. De wijkagent is inmiddels op de hoogte.
Vertrouw je het niet, bel 112

Ook dit jaar worden wij in de gelegenheid gesteld om ons
aan te melden voor de actie Rabo ClubSupport.
We melden KBO afd. Goes als PCOB afd. Goes aan voor
deelname. Zodra meer bekend is dan zullen wij u per email hiervan op de hoogte brengen. De voorwaarden en
handelingen zijn, zover wij nu weten, gelijk aan de
voorgaande jaren. De opbrengst was altijd geweldig omdat
u uw stem op ons hebt uitgebracht.
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leeftijd of van wat iemand kan’. Een stelling waarover ik
meerdere columns zou kunnen schrijven of waarover ik
iemand (jong of oud!) zou willen interviewen, terwijl in
het artikel van het KBO – tot mijn grote verdriet – langdurig accent gelegd wordt op bewuste omgang met het
levenseinde.

Heeft u echt geen enkel idee waar de titel van dit artikel op
slaat? Vraag het uw kleinkind. Grote kans dat u een
haarfijne uitleg wacht. Die generatie beheerst immers
SMS-taal en weet: OMG is de afkorting van de uitroep Oh
My goodness of Oh My God.
OMG is ook de naam van een nieuw magazine over
zingeving. Het eerste nummer werd een maand of wat
geleden aangekondigd in Bij de Tijd. Omdat ik er snel bij
was, kreeg ik een exemplaar cadeau. Inmiddels heb ik een
abonnement.

Ik zoek in mijn columns een positieve toon. Door mijn
bevindingen bij het lezen van romans, tijdschriften en
spirituele en wetenschappelijke literatuur aan mijn laptop
toe te vertrouwen. Door mijn ontmoetingen te delen.
Immers: in iedere ontmoeting schuilt voor mij zingeving.
Ik zou zichtbaar willen maken wat mij in gesprekken met
ouderen altijd weer treft: levenswijsheid en (zelf)reflectie;
moed, aanmoediging en bemoediging; wezenlijke
interesse in het leven en in die ander (Die Ander). Noem
het: geloof, hoop en liefde! Drie goddelijke deugden. Daar
ben en blijf ik naar op zoek.

In het besef dat zingeving één van de speerpunten is van de
KBO-PCOB heeft de redactie van Bij de Tijd mij gevraagd
of ik columns zou willen schrijven binnen en rond het
thema zingeving. Het toeval wil dat ik onlangs, na 43 jaar,
mijn bordkrijt en -stiften aan de wilgen gehangen heb. Mijn
volmondig ja liet dan ook niet lang op zich wachten. Het
lijkt me een meer dan zinvolle, waardevolle en leerzame
tijdsbesteding.

Nog even over OMG. De aanbeveling op de website
luidt: ‘OMG is een magazine over de essentie van het
leven en van jouw bestaan. Je gids in je zoektocht naar
zingeving, betekenis en liefde. OMG is voedsel voor de
ziel’.
Dat belooft wat. In elk geval hoopgevend en vast leidend
tot bezieling en inspiratie. Mij treft vooral de betekenis
van de afkorting: ‘OMG staat voor Other, Me, God.’ Ik
voel me aangesproken en geraakt. In elk
levensbeschouwelijk gesprek herken ik het: de eeuwige
driehoek waaruit in ieder mensenleven een van drieën wel
eens buiten beeld raakt (we weten het uit ervaring), maar
waar in mijn beleving zingeving in diepste wezen om
draait: de ander, ik, God.

Wat kunt u van mij verwachten? Om maar met de deur in
huis te vallen: het artikel over zingeving op de landelijke
website (kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving) stuit me
tegen de borst. Ik zal u op twee punten toelichten wat me
dwars zit.
In de inleiding van het artikel wordt gesteld dat bij KBOPCOB ‘de levenskunst, kracht en wijsheid van senioren
centraal staat’. Bij zo’n club wil ik horen, dacht ik, maar
vervolgens lees ik voornamelijk over eenzaamheid, fysieke
problemen, verlies van partner en leeftijdgenoten,
immobiliteit, kwetsbaarheid, psychische problemen, angst
en depressieklachten. Mag het een onsje minder?
Diezelfde inleiding stelt dat ‘de betekenis en waardigheid
van een mens niet afhankelijk is of mag zijn van iemands

Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie
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Zo langzamerhand gaat het ernaar uitzien dat het weer
mogelijk is om heel voorzichtig activiteiten te kunnen
gaan plannen. Alles onder uiteraard groot voorbehoud.

13-10-2021 Vieren wij met u het 60-jarig jubileum KBOafd. Goes en het 40-jarig jubileum PCOB-afd. Goes.
Samen 100 jaar, dat moet uiteraard gevierd worden.
We gaan dit vieren door ons op stoomkracht te laten
vervoeren. We sluiten de dag af met een buffet. Het juiste
programma laten wij aan u zo vlug mogelijk weten.
Het belooft een hele leuke middag en begin avond te
worden. We hopen uiteraard op een massale opkomst.
Zie de aparte bijgesloten uitnodiging.

Wij gaan voor u op de rol zetten:
08-09-2021 een fietstocht (25 km) met onderweg een
koffiestop op een bijzondere locatie (zie hieronder).
16-09-2021 Willen wij u en mogelijke aspirant leden graag
ontmoeten onder het genot van koffie of thee in de
Magdalenazaal op het vertrouwde adres aan de Singelstraat
in Goes, zie op pagina 9.

25-11-2021 Algemene Jaarvergadering met aansluitend
Bingo
16-12-2021 (uitwijkdata 14 of 15-12-2021) Kerstviering
in Het Heer Hendrikhuis (programma volgt)

Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda, wij rekenen op u!

Na een lange periode van stilstand gaan we weer proberen
om met activiteiten te starten.

Na een kopje koffie met iets lekkers gaan we terug naar
Goes. De fietstocht is ongeveer 25 km.
De kosten voor een kopje koffie met zelfgemaakt gebak is
€ 5,00. Voor aanvang te betalen aan de leiding.

Op woensdag 8 september 2021 gaan we
fietsen naar De Theetuin Bamboe Monnik
in Kattendijke.

Gelieve aan te melden vóór 5 september 2021 bij Jo
Rombaut. Mail: (jorietrombaut@outlook.com) of telefoon
0113-227589.

We vertrekken om 13.30 uur vanaf Sportpunt Zeeland.
Via Wilhelminadorp gaan we langs de Oosterschelde naar
Wemeldinge. Via Camping Klein Stelle en de Wemeldingsezandweg fietsen we naar de Monnikendijk. Hier
houden we een Koffiestop bij De Theetuin de Bamboe
Monnik.

Indien de weersomstandigheden slecht zijn moeten wij
helaas de fietstocht annuleren.
De Aktiviteitencommissie
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Na een lange periode van stilstand gaan we weer proberen om met activiteiten te starten.
We houden uiteraard rekening met de dan geldende corona maatregelen.

De bedoeling is dat u zomaar binnenkomt
en lekker gaat genieten van de koffie of
Telefooncontact(en)
Ingang
thee en in gesprek gaat met de overige
leden. Fijn om na een lange periode weer
Ook een lekkere taart is de moeite waard om ‘soldaat’ te
in de gelegenheid te kunnen zijn om
Op donderdag 16 september 2021
maken.
ontmoeten wij u graag in de Magdalenazaal elkaar zo te ontmoeten.
op het vertrouwde adres in de Singelstraat
Doen
we horen en zien het graag van U !!!!!!!!!!!!!!
inhoor,
Goes.
Wij zien u heel graag komen!
Wij zijn ook aan het kijken of het mogelijk is, dat u uw
Let op: VOL=VOL!
zelfgebakken taart o.i.d. mee kan nemen naar een door ons
Vanaf 14.00
tot 16.00Laat
uuronswordt
georganiseerde
koffiemorgen.
weten er
of ukoffie
daaraan
meeof
wilt
werken.
Wij
kunnen
dit
niet
alleen
uitwerken.
thee met o.i.d. geserveerd.
Bestuur KBO-PCOB Goes
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En gelijk hebben ze, want het is geen gezicht als je al die
soeptroep op straat en in allerlei wateren ziet rond drijven.
Er zijn ook bedrijven, die dit soort verpakkingsmiddelen
gebruiken, maar wel beseffen dat dit eigenlijk niet kan. En
dus willen ze er iets tegen doen. Zo verpakken veel
supermarkten hun appels, gemberknollen of kaassoorten
stuk voor stuk in een plastic velletje. Waarom? Om het
betreffende voedingsmiddel er ‘aantrekkelijker’ uit te laten
zien. Maar daar kwamen de klanten tegen in opstand!

Ik trap een open deur in als ik zeg dat ‘mensen rare wezens
zijn’. Dus waarom zou ik het dan herhalen? Wel gewoon
om het nog eens te benadrukken. Enerzijds kunnen we over
een bepaalde stof of product van een bepaalde stof lyrisch
uit de hoek komen. Anderzijds kunnen we datzelfde
product of een ander product van dezelfde stof linea recta
in diezelfde hoek terugtrappen. Dat kost ons geen enkele
moeite en we doen het regelmatig.
Een duidelijk en vooral doorwoekerd middel is de plastic
verpakking. We hebben het in alle soorten en maten. Er
komt geen einde aan de berg plastic verpakkingsmiddelen.
En dan laten we het in allerlei gebruiksvoorwerpen
gebruikte plastic buiten beschouwing; evenals de gebruiksmiddelen geheel van plastic. We hebben er gewoon last
van. En dan niet alleen in de omgeving van Goes, in
Zeeland of Nederland. Nee, we overstijgen zelfs Europa en
komen tot de conclusie dat de hele wereld er last van heeft.
Ervan vergeven is. Dus vond ‘men’ dat er een naam aan
gegeven moest worden en daarvoor zetten allerlei
bollebozen of lieden die daarvoor door menen te gaan, zich
aan het denken. Het gepeins, gezucht, gesteun en andere
uitingen bij het niet vinden van de juiste benaming waren
niet van de lucht. Totdat er ergens op deze wereldbol een
verlichte geest ineens ‘Eureka’ riep. Ik heb het gevonden.
We noemen het “Plastic Soep”!!! ‘A name was born’!

Want: waar is dat nou goed voor, een appel apart
verpakken of een peer of een gemberknol? En waarom
moeten die kaasplakjes in ‘zware’ verpakkingen? Als we
dat niet doen scheelt dat de wereld respectievelijk 50.000
kg, 16.000 kg. of 45.000 kg. plastic. Mooi meegenomen
dus. En wat kun je als klant daarmee verdienen? Dat
verschilt per supermarkt, maar Lidl heeft het gevonden.
Die roept hun mogelijke klant op om 2 bepaalde
zuivelproducten te kopen (combineren mag) en dan krijgt
u als milieubewuste koper eens even ‘een herbruikbaar
yoghurtdeksel’ gratis. En wat is het ‘doel waarnaar zij
streven’, om het met een oud Vara-strijdlied te zeggen? In
2025 willen ze 20% minder verpakkingsmateriaal en 100%
recyclebaarheid van hun eigen plastic-verpakkingen
hebben gerealiseerd.
Toen ik dat las, schoten mijn ogen vol. Niet met waterlanders, maar met zuiveldruppels, want als ik dat doe krijg
ik eens even 1 heel yoghurtdeksel helemaal gratis en voor
niks cadeau.
Wat dat allemaal inhoudt?
* Het deksel is herbruikbaar
* Datzelfde deksel is recyclebaar
* Dat deksel is ook nog geschikt voor
de vaatwasser en
* het scheelt 25.000 kg. plastic per jaar.
Ja, toen hield ik het niet droog, schoot mijn ene oog vol en
dacht ik aan wat ik vroeger over melk leerde: ‘Melk is goed
voor elk’ en ‘Drink per man driekwart kan’.

Nee, het was niet Archimedes die dit riep. Hij riep al
ontiegelijke vele eeuwen geleden in het Grieks “Ik heb het
gevonden!”. Over wat hij nu precies vond, woedt in
sommige kringen nog steeds een discussie. Dat is in ons
geval echter ‘een ver van ons bed show’. In ieder geval
geen plastic soep. En wie nu precies ‘plastic soep’ riep, is
ook weer een punt van discussie. Het lijkt de politiek wel.
Natuurlijk zijn er personages die deze nieuwe soepsoort
willen bestrijden.

Tekst: Augustinus. Beeld: Johannes.
.
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Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Een
goede reden om elkaar zoveel mogelijk bewust te maken
van de effecten van zwerfafval en hoe we samen een
verschil kunnen maken.

mensen de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te
maken. Dat levert een schonere omgeving op én een
prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen een belangrijke
bijdrage kan leveren!

World Cleanup Day

Meld nu je actie alvast aan

Samen het verschil maken, dat is waar World Cleanup
Day om draait. Nederland Schoon steunt dit mooie
initiatief van Plastic Soup Foundation.
Op zaterdag 18 september gaan over de hele wereld

Zet jij World Cleanup Day ook alvast in je agenda en op
de kaart? Geweldig! Kijk hoe jij in actie kunt komen.
Ik doe mee

.
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Wij herdenken …
Mw. M. van Oosten – Cornelisse overleden 31-5-2021
Mw. Th. C.M. Willemsen-Baakman overleden 17-6-2021
Dhr. W. van Goethem overleden 18-7-2021
Dhr. C.P. Langedijk overleden 22-7-2021
Mw. H. van den Berg-Moen overleden 24-7-2021

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.

Wij wensen alle nabestaanden bij het verwerken van het
verlies van hun dierbare heel veel kracht en sterkte toe.

Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 157 vóór
5 oktober 2021.
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.

Nieuwe Leden…
Dhr. A.C. Verburg en Mw. A.M. Verburg-Braak zijn lid
geworden per 2-7-2021

REDACTIE:
Jan van den Boom, Wim Copper,
Riet Hopmans en Theo Snel.

Van harte welkom en we hopen u gauw op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

EINDREDACTIE:
Jan van den Boom.
COLUMNISTEN:
Guust de Kok en Rob Rijkschroeff.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zouden wij niet kunnen bestaan. Hun
inzet voor u is onmisbaar kan je wel stellen. Een aantal
vrijwilligers hebben aangegeven te willen stoppen met hun
activiteiten. Jammer maar helaas want de gezondheid van
menigeen laat het niet meer toe om zich voor u in te
spannen Uiteraard respecteren wij hun besluit hoe jammer
wij dit ook vinden.
Zodoende zijn wij op zoek naar aanvulling.
Het betreft onder meer, bezorgers Magazine en Bij de Tijd
(hoewel dit al tijdelijk is opgelost), aanvulling activiteitencommissie, redactielid Bij de Tijd, medebeheerder
website en lid bezoekgroep, Meldt u aan bij het bestuur.

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.
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Adverteerders

Installatie en overzetservice
3 jaar garantie op Apple iPad & Mac
Gratis training
Inruil service
Eigen reparatiedienst

Loesje
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Activiteitencommissie:

Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,
Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,

4462 VK Goes, E-Mail kbopcobgoes@gmail.com
4462 VK Goes, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl

Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55,

Activiteitencommissie:
4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589.

Voorzitter:
J.H.V.E.M.
Rombaut,
J. v.– Beierenstraat
Leden: Mevr.
Burgs
Aertssen; L.V.55,
de Kok;
4472
BB
‘s
-Heer
Hendrikskinderen,
tel. 227589.
Mevr. G.M. Naezer en N. van Buuren.
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547 Leden: Mevr. V.E.M. Burgs – Aertssen; L.V. de Kok;
Mevr.
Naezer en van
N. van
Buuren. tablet, e.d.:
Rekeningnr.
Rabobank:
NL70RABO.0113451547
Hulp G.M.
bij bediening
computer,
t.n.v. KBO afd.
Goes, Mozartlaan
6, 4462 JS Goes.
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.
Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218,
Hulp
bediening van computer, tablet, e.d.:
Bestuur:
E-mailbij
waadrianow@zeelandnet.nl
Bestuur:
Dhr.
W.A.
Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218,
Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes, tel. 223039
Voorzitter
T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes, tel. 223039
E-mail
waadrianow@zeelandnet.nl
Vraagbaak
Ouderen voor Ouderen (SMWO):
E-mail tabsnel@zeelandnet.nl
E-mail
tabsnel@zeelandnet.nl
’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes.
Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18,
voor
Ouderen (SMWO):
Secretaris
M.M.J.
Hopmans,
Weidezicht 18, Goes, Vraagbaak
Mevr. G. vanOuderen
de Linde, tel.
06-43506448,
Goes, tel.Mevr.
211017,
E-mail
rhopmans@zeelandnet.nl
’s-Heer
Elsdorpweg
12,
4461
WK
tel.Penningmeester
211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl
E-mail g.vanderlinde@smwo.nl Goes.
W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448,
Penningmeester
W.J.
Copper,
Mozartlaan
6,
Goes
tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl
E-mail
g.vanderlinde@smwo.nl
tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl
Wmo-loket
gemeente Goes: tel. 0113 – 239100
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends,
Vicevoorzitter/kader/acties:
M.C.
Baarends,
Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025,
Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100
Cort
v.d. m.baarends2@kpnplanet.nl
Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025,
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea
E-mail
E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl
Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBOCollectieve
zorgverzekering:
KBO-PCOB
Achmea
Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut,
Zeeland bij CZ:
met collectiviteitsnummer
3337669.
Met
collectiviteitsnummer
207000837.
Leden
KBOActiviteiten/ledenwerving:
J.H. Rombaut,
Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer
Hendrikskinderen
Zeeland
bij CZ: met collectiviteitsnummer
3337669.
Jacoba
van Beierenstraat
55, ’s-Heer Hendrikskinderen
Rijbewijskeuringen
: Rijbewijskeuring Zeeland
tel. 227589,
E-mail jorietrombaut@outlook.com
tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com
(Dr. Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOB: Rijbewijskeuring
Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen, Rijbewijskeuringen
leden krijgen € 5,- korting
op vertoon vanZeeland
ledenpas.
(Dr.
Telefoon 0118-724999.
KBO-PCOB-leden
Nassaulaan 19, 4461 ST
Goes,
tel. 216154,
EerstMarlisa).
de gezondheidsverklaring
aanvragen
bij het CBR
Ledenadministratie:
Mevr.
T.C.M.
Does -Verdurmen,
krijgen
€ 5,- korting
op vertoon
van ledenpas.
E-mail does0203@zeelandnet.nl
en na ontvangst
invullen.
Deze inzenden
naar CBR en
Nassaulaan
19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
Eerst
de gezondheidsverklaring
dan overige
papieren invullen. aanvragen bij het CBR en
E-mail does0203@zeelandnet.nl
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
na
ontvangst
invullen.
Deze
inzenden
naar
CBR envan
dan
Arts bellen voor
afspraak
ruim
voor het
verlopen
overige
papieren
invullen.
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
het rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen
Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen.
Arts
bellen (bij
voorgemeente
afspraak te
ruim
voor het verlopen
van het
verklaring
verkrijgen),
medicijnlijst,
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
rijbewijs
en
keuring.
Meebrengen:
ingevulde
Eigen
potje ochtendurine. Meer informatie: kijk op
Mevr.
T.C.M.
Does -Verdurmen.
Contact
PCOB:
verklaring
(bij gemeente te verkrijgen),
medicijnlijst,
rijbewijskeuringzeeland.nl,
E-mail keuring@marlisa.nl
Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 0113-223039
potje ochtendurine. Vragen voor meer informatie:
Public
Relations: Vacant. W.J. (Wim) Copper,
Penningmeester/Secretaris:
keuringen.marlisa@gmail.com.
Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok,
tel.: 0113-215915
tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.
Contact
PCOB:
Lief en Leed:
Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse,
Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok,
P.tel.:
Clarisse
tel. 214390 en W. Copper, tel. 215915.
06-45281196
tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.
‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685,
E-mail jurram@zeelandnet.nl
Verjaardagkalender:
Verjaardagkalender:
‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685,
Mevr.
M.M.J.
Hopmans,
211017.
Mevr.
M.M.J.
Hopmans,
tel.tel.
211017.
E-mail
jurram@zeelandnet.nl
Ledenservice
KBO-PCOB: Service – juristen en
Pensioentelefoon:
030-3400655 voor vragen op het
DistributieKBO-PCOB
KBO-PCOB-Magazine:
Distributie
Magazine:
Ledenservice
KBO-PCOB:
Service
– juristen
gebied van wonen, zorg, welzijn,
gezondheid
en en
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273
Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-33916273
Pensioentelefoon:
030-3400655
voor
vragen
op
het
juridische zaken.
En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604.
En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604.
gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en
juridische
Ziekenbezoek:
Een foutzaken.
in het infoblad?
Ziekenbezoek:
Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, Troelstralaan 74, Goes,
Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de
Een
in het
infoblad?
Coördinatie:
S.J.
de Kok, Troelstralaan 74, Goes,
tel. 215708,Mevr.
E-mail
aug.kok@planet.nl
Tijd’fout
een fout
staat,
dan wordt u verzocht dit door te
Wanneer
in
voorgaande
in tel.
het 0113-211017,
blad ‘Bij de Tijd’
tel.Leden:
215708,
E-mail
aug.kok@planet.nl
Mevr. M. van Buuren; Mevr. A. Huige; Mevr.
geven aan Mevr. M.M.J.gegevens
Hopmans,
een
fout
staat,
dan
wordt
u
verzocht
dit
door
te geven aan
Leden:
Mevr.
M.
van
Buuren;
Mevr.
A.
Huige;
Mevr.
C. van Lagen; Mevr. M. Lots; Mevr. A. Notebomer;
E-mail kbopcobgoes@gmail.com
Mevr.
M.M.J.
Hopmans,
tel.
0113-211017,
C.Mevr.
van Lagen;
Mevr. M.
Lots;T.Mevr.
A. Notebomer;
M. Rombaut;
Mevr.
Smolders.
E-mail kbopcobgoes@gmail.com
Mevr. M. Rombaut; Mevr. T. Smolders.

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
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