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

 

Een nieuwe Nieuwsbrief van een nieuwe vereniging 
Dit is de eerste Nieuwsbrief van de nieuwe Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. Een nieuw begin van 
een naar we hopen succesvolle vereniging, die veel voor haar leden zal kunnen betekenen. Aan het bestuur 
zal het niet liggen: we gaan enthousiast aan de slag. Er is al veel werk verzet en er ligt nog heel veel werk. 
Daar zijn we niet bang voor! 
Maar, zoals de meesten van u en zoals bijna iedereen, gaan we de komende tijd eerst 
even achterover leunen en Kerst en Oud en Nieuw beleven. Voor velen een leuke 
periode, voor sommigen, waaronder ook sommigen van u, een periode van alleen 
zijn, niemand zien langs komen en ook vaak niet alleen weg kunnen. Dat is vervelend 
en ook niet zomaar op te lossen. Maar realiseert u zich dan dat er ook weer betere 

tijden komen: de dagen worden vanaf 21 december, ook al merk je dat maar 
langzaam, weer langer, die sombere donkere dagen gaan dan zoetjesaan weer 
verdwijnen en we kunnen langzaam weer gaan genieten. Te optimistisch zegt u? 
Nee hoor, we hebben geleerd de zaken van de positieve kant te benaderen: always 
look on the bright side of life, zong een Engelse komiekengroep ooit en daar houden 
wij ons ook aan. 
 

Het bestuur wenst u en de uwen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2016. 
Dat het voor ons allen een mooi jaar mag worden! 

 
Een geslaagde oprichtingsvergadering 
Woensdag 16 december was een gedenkwaardige dag: de nieuwe vereniging ASG werd opgericht. Plaats 
van handeling: ’t Beest aan de Beestenmarkt in Goes. En om gelijk maar eerlijk te zijn: we hadden geschat 
dat er maximaal 40 mensen de vergadering zouden bezoeken. Het werden er tot onze grote verrassing, 
maar ook tot ons groot genoegen bijna 2x zoveel. De Filmzaal van ’t Beest kan maximaal 80 mensen 
herbergen en die zaal zat zo goed als vol! Een betere start kan een vereniging zich toch niet wensen? 
Geweldig!  
De stemming zat er vanaf de binnenkomst bij iedereen goed in. Er werd tijdens de ontvangst onder het 
genot van een kopje koffie naar hartenlust gepraat. Vlak voor tweeën had (toen nog) beoogd voorzitter 
Henk Hoogerland grote moeite om boven het gekrakeel uit te komen om aan te kondigen dat de 
vergadering zou beginnen en dat we ons daarvoor naar de Filmzaal moesten verplaatsen. Dat lukte en we 
startten daar met een toespraak van Henk. Sommige leden waren zo enthousiast dat ze steeds even tot 
luisteren en niet tot onderling praten moesten worden gemaand.... 
Henk lichtte in kort bestek even de aanleiding tot het oprichten van de nieuwe seniorenvereniging toe. Die 
aanleiding was iedereen al wel bekend: het werd het Goese ANBO-bestuur vanwege de door mw. De Haan 
genomen maatregelen onmogelijk gemaakt om voor de leden nog activiteiten te organiseren. Alle protesten 
in het land tegen die maatregelen -en dat waren er vele- hebben niets uitgehaald. Daarom besloot het 
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ANBO-bestuur Goes e.o. begin november af te treden en vervolgens ook om een nieuwe, onafhankelijke 
vereniging, de ASG op te richten.  
Henk memoreerde verder dat we op dit moment rond de 170 leden hebben en dat aantal groeit nog vrijwel 
elke dag. Een zeer aanzienlijk aantal in een paar weken! Het oudste lid is 94 (!) en het jongste 57, volgens 
Henk vanzelfsprekend een potentieel bestuurslid. Maar met dat aantal van 170, zo zei hij, zijn we nog maar 
een kleine vereniging en we staan sterker als we groter zijn. We moeten er daarom hard aan werken om 
meer leden te krijgen. Voor dat doel is inmiddels een flyer gemaakt die op verschillende plekken in Goes (de 
Bibliotheek, bejaarden- en verzorgingstehuizen, wijkgebouwen enz.) zal worden neergelegd. Diezelfde flyer 
is op de vergadering uitgereikt. Ook aan de aanwezige leden is de vraag gesteld vooral de mond-op-
mondreclame zijn werk te laten doen. Dan lukt het zeker om op korte termijn meer leden te krijgen. 
Aanmelden bij de secretaris.  
 
Henk besloot zijn verhaal met de mededeling dat we het vanaf dat moment niet meer over de ANBO zouden 
hebben en alleen maar over de ASG. Maar zo gemakkelijk kwam hij daar niet vanaf. Belangrijkste 
discussiepunt was het feit dat een behoorlijk aantal mensen wel als lid had opgezegd bij ANBO, maar er bij 
de ANBO gewoon niet doorheen kwam, geen contact kreeg dus en daardoor in december gewoon weer een 
nieuwe afschrijving van ANBO kreeg. Advies van Henk: je kunt dat bedrag storneren (de bank boekt het 
dan zonder meer terug). Voor mensen zonder bankrekening is dat lastiger: dan moet je even naar de bank 
zelf toe, maar het kan. Als ANBO eventueel moeilijk gaat doen: niet op reageren. Komt er een deurwaarder 
of gebeurt er iets anders vervelends: dan even met Henk bellen. Dan bezien we wat er mogelijk is. In ieder 
geval altijd het bewijs van opzegging (brief of e-mail) goed bewaren! 
Een volgend punt dat veel aandacht kreeg was de korting op de ziektekostenverzekering. Henk meldde 
daarover het volgende: iedereen heeft op dit moment de polis van zijn of haar maatschappij voor 2016 al 
ontvangen. Wij weten zeker dat de maatschappijen er niet toe zullen overgaan om voor 2016 nog nieuwe 
polissen op te stellen voor de mensen die geen lid meer zijn van ANBO. Voor 2016 is er dus geen probleem! 
Dat betekent dat u ook niet naar uw verzekeringsmaatschappij moet bellen of schrijven, niet nodig! De ASG 
zal in 2016, samen overigens met de andere onafhankelijke seniorenverenigingen in het land, ervoor zorgen 
dat de aangesloten leden zonder probleem ook bij ASG hun korting krijgen. Daarvoor is het wel nodig op te 
treden in het grotere verband van een federatie. Daaraan wordt nu gewerkt. Hans de Jonge is gevraagd om 
vanaf januari in een landelijke werkgroep aan de oprichting van die federatie mee te werken. Als die 
federatie er is, dan kunnen de aangesloten bonden ook veel meer aan belangenbehartiging richting 
bijvoorbeeld de landelijke politiek doen. En, niet onbelangrijk: een kleine vereniging als de ASG kan zich 
geen eigen jurist veroorloven om bijvoorbeeld rechtskundige bijstand aan de leden te bieden. Door 
aansluiting bij de federatie kan dat wel! 
Een laatste punt was de ondersteuning die aan een aantal mensen vanuit ANBO werd geboden bij het 
invullen van de belastingaangifte. Daarover kunnen we kort zijn sprak Henk: die ondersteuning gaat 
gewoon door. Wendt u zich tot Leen van Zon of tot SMWO! Overigens is die ondersteuning afhankelijk van 
de hoogte van het inkomen! 
 
Voor de vergadering was een agenda gemaakt. Die werd vervolgens in rap tempo door Henk door-
genomen. Hieronder de resultaten daarvan:  
1. Verkiezing bestuur 
De leden konden tot een uur voor de vergadering kandidaten aandragen bij de secretaris. Dat is niet 
gebeurd. Henk presenteerde daarom de in de aankondiging al genoemde kandidaten: 

 Henk Hoogerland als voorzitter; de leden stemmen hier unaniem mee in. 
 Hans de Jonge als secretaris; idem 
 Izaak de Graaf als penningmeester: Henk meldt dat Izaak zich kandidaat stelt voor maximaal 2 jaar en 
onder de voorwaarde dat niemand anders zich voor deze functie kandidaat stelt. Nu dat niet zo is, is de 
vergadering ook met zijn benoeming unaniem akkoord. 
 Dick van de Merwe als vicevoorzitter: de vergadering is unaniem akkoord. 
 Leen van Zon: Henk meldt dat Leen later als lid tot het bestuur zal toetreden. Nu kan dat formeel nog 
niet aangezien hij dan problemen kan krijgen met zijn overige taken, maar ‘het komt goed’. 
 
Henk meldt tenslotte dat het bestuur veel doet, maar niet alles zelf kan. Zo roept hij mensen op om mee te 
doen met het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lief-en-leed clubje. Maar ook bij de 
organisatie van autotochten en de jaarlijkse bustocht. Aanmelden bij de secretaris graag. 
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2. Statuten vereniging 
Henk en Hans waren al bij de notaris voor het opstellen van de statuten van de vereniging. De statuten 
kunnen op 24 december worden gepasseerd. Dan is de vereniging formeel opgericht! 
3. Huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement is door het bestuur i.o. voorbereid en opgesteld. Een exemplaar is ter 
vergadering uitgereikt. De leden geven toestemming om het reglement in deze vorm vast te stellen. Blijken 
er nadien nog veranderingen/aanpassingen nodig, dan kunnen die in een volgende ledenvergadering aan de 
orde komen. 
4. Vaststellen hoogte contributie 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de hoogte van de contributie: € 24,- per jaar. Indien man en 
vrouw samen lid zijn, betaalt de partner € 16,- per jaar. De contributie dient door de leden zelf aan de 
vereniging te worden overgemaakt. Half januari ontvangen de leden bericht over de manier waarop dat 
moet gebeuren. De leden krijgen na betaling ook een ledenpasje. 
5. Activiteiten van de vereniging 
Zoals in de aankondiging al door het bestuur is voorgesteld ziet het de volgende taken van de vereniging: 
a. Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden, onder meer door aansluiting bij de landelijke 

federatie van onafhankelijke seniorenverenigingen, waardoor het o.a. mogelijk wordt aan de leden 
rechtskundige bijstand te verlenen. 

b. Het verschaffen van faciliteiten aan de leden, waaronder, in voorkomende gevallen, het invullen van de 
belastingaangifte. Verder is een belangrijke faciliteit die het lidmaatschap van de vereniging biedt het 
verkrijgen van een korting op de ziektekostenverzekering 

c. Het organiseren van activiteiten voor de leden, zoals: 
 Bus- en autotochten 
 Spelmiddagen 
 Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten 

d. Het uitgeven van een Nieuwsbrief, waarin nieuws over de vereniging en actuele en relevante informatie 
voor onze doelgroep wordt opgenomen. De verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief is 1 x per 2 
maanden. 

e. Het verkrijgen van kortingen op overige diensten/artikelen. Daarover gaat het bestuur onderhandelen 
met leveranciers. 

 
De vergadering ging unaniem met deze voorstellen akkoord. Indien iemand nog andere ideeën heeft dan 
kunnen die worden gemeld bij de secretaris. Het bestuur zal in zijn januarivergadering een activiteiten-
programma opstellen en aan de leden bekend maken. 
 
Hiermee was het officiële gedeelte van de vergadering afgelopen.  
 
Zoals aangekondigd konden de aanwezigen vervolgens de film “The Lobster” bekijken. In de aankondiging 
van de oprichtingsvergadering stond:  
‘met z’n allen genieten van de film ‘The Lobster’ in de filmzaal van ’t Beest, een film die gaat over een paar 
vrijgezellen, die worden gearresteerd en overgebracht naar een hotel, waar ze verplicht worden binnen 45 
dagen een partner te vinden. Lukt dat niet, dan worden ze veranderd in een dier en losgelaten in het 
bos….’.  
Na het bekijken van deze film wist het bestuur dat je nooit helemaal op een programmaboekje kunt afgaan. 
Wat we te zien kregen was voor sommigen afgrijselijk (echt waar), voor anderen bizar, voor weer anderen 
‘ongelofelijk dat iemand zoiets kan maken en er nog voor betaald krijgt ook’. En een enkeling vond de film 
best goed. Hoe dan ook, de meningen waren zeer divers. Dat bleek vooral na de pauze, toen er nog zo’n 20 
mensen in de zaal zaten om de film af te kijken. Het programmaboekje meldt dat de film zich afspeelt in 
een ‘dystopische nabije toekomst’. Het woordenboek zegt over dystopisch: dat is een wereld waarin we niet 
willen leven! En zo was het wat mij betreft!  
 
Al met al een bijzonder slot van een toch zeer geslaagde oprichtingsvergadering. En wees gerust: volgende 
keer gaat het bestuur eerst zelf een voorstelling bekijken! 
Hans de Jonge 
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En dan nu onderwerpen die we straks ook 2-maandelijks in de Nieuwsbrief zullen opnemen. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat een aantal artikelen al klaar lag voor de laatste ANBO-nieuwsbrief. Wat ons betreft 
interessante artikelen. Die publiceren we nu dus gewoon onder ASG-vlag. 
 

-0-0-0-0-0- 
 

Het medicijnenoverzicht en mantelzorgers 
Elk jaar belanden mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Sommigen 
overlijden er zelfs door, bijvoorbeeld door een te hoge dosis, of een gevaarlijke 
combinatie van medicijnen. Mantelzorgers zijn niet altijd op de hoogte van de 
medicijnen en medicijnvoorschriften. Daarom in deze nieuwsbrief enkele tips speciaal 
voor hen. 
  

 Is iemand nog in staat zelf zijn/haar medicijnen goed in te nemen? 
Heb je het idee dat de persoon verward raakt of vergeetachtig? Bespreek dit dan met de arts. Misschien 
is het beter als iemand anders verantwoordelijk wordt voor het medicijngebruik.  

 Laat een innameschema opstellen en vraag naar ‘hulpjes’ 
Voor de mantelzorger is het niet altijd makkelijk te onthouden welke medicijnen wanneer en in welke 
dosering moeten worden gebruikt. Bij de apotheek kunnen ze een innameschema maken. Bij heel veel 
medicijnen is er ook nog de mogelijkheid om een ‘medicijnrol’ te laten maken. Hierin zijn de medicijnen 
per toedieningsmoment verpakt. 

 Vraag de apotheker naar een actueel overzicht 
Neem het medicijnenoverzicht mee als je meegaat naar het ziekenhuis of de polikliniek. Dan kunnen 
behandelaren snel de juiste beslissingen nemen. 

 Vertel apotheker en arts welke medicijnen de cliënt gebruikt. 
Denk niet alleen aan de medicijnen op recept maar ook die zonder! Laat deze medicijnen door de 
apotheker op het medicijnenoverzicht zetten. 

 Ken de bijwerkingen van de medicijnen. 
Zorg dat je op de hoogte bent van mogelijke bijwerkingen. Let ook op allergieën of bijwerkingen en meld 
deze aan de apotheker of arts. Laat die ook op het overzicht zetten. 

 Geef wijzigingen door 
Houd samen met de apotheker het overzicht actueel.  

 Aarzel niet om vragen te stellen 
Heb je het idee dat er sprake is van overdosering? Heb je andere vragen of twijfels? Bespreek deze met 
de arts. Jij kent de cliënt goed en daarom ben je een waardevolle bron van informatie. Vraag bij ontslag 
uit het ziekenhuis of er iets is veranderd in de medicatie. 

 Zorg dat medicijnen bewaard worden op een droge en donkere plek.  
 Zorg ervoor dat kinderen er niet bij kunnen. 
 Sommige medicijnen moeten in de koelkast bewaard worden. Doe dat ook altijd. 
 Let op de houdbaarheidsdatum 
 Let bij het laten innemen van medicijnen op het volgende: 

 zorg dat iemand rechtop zit als die medicijnen neemt 
 geef de medicijnen met een vol glas water. 
 breek het medicijn alleen kapot als de arts of apotheker dit voorschrijft. 

 
-0-0-0-0-0- 

 

Buurtbusvereniging Zuid-Beveland 
Nog lang niet iedereen is ermee bekend dat er in Zuid-Beveland een Buurtbusvereniging actief is, die 6 
buslijnen verzorgt. Vanuit Goes zijn dat er 2: van Goes naar Hoedekenskerke v.v. en van Goes naar Oud-
Sabbinge v.v. Van belang is dat beide lijnen de nodige haltes in Goes zelf aandoen. Doe er uw voordeel 
mee!  
Lijn 582, naar Oud-Sabbinge vertrekt vanaf station Goes en stopt op de haltes Westwal, de 
Tiendenschuur, de Van Hogendorplaan, de Laan der Verenigde Naties, Erasmuspark, de Troelstralaan, de 
Ringbrug, de NH Kerk in Wilhelminadorp, de Roodewijk, de Kaaidijk, de Lepelstraat in Wolphaartsdijk, de 
Molendijk, de Bernhardlaan in Oud-Sabbinge met als eindpunt de Ring in Oud-Sabbinge. Op de terugweg 
worden in Wolphaartsdijk ook de haltes Veerweg, Papeweg en Kerk aangedaan. Vanaf de Lepelstraat 
richting Goes zijn het dan weer dezelfde haltes als op de heenreis.  
Lijn 595 naar Hoedekenskerke vertrekt eveneens vanaf station Goes en stopt bij de haltes Van 
Hertumweg, De Bussel, de Populierenstraat, De Schakel, de Beethovenlaan (Emergis), het ziekenhuis, De 
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Groe, dan in ’s-Gravenpolder 3 haltes: de ’s-Goesestraatweg, de Schuitweg en de Korte Koedijk, dan in 
Langeweegje de halte voor de stoomtrein SGB en de Vreelandsedijk, dan de halte dorp Kwadendamme 
en de halte Spoordijk tussen Kwadendamme en Hoedekenskerke. En tenslotte de haltes Molenstraat met 
Hoedekenskerke Dorp als eindpunt. Terug gaat de bus niet over Kwadendamme/Langeweegje, maar 
rechtstreeks naar ‘s-Gravenpolder en doet vanaf daar richting Goes dezelfde haltes als heen aan. 
Beide buslijnen zijn uurdiensten en rijden van maandag tot en met vrijdag. Vertrek 4 minuten over het 
hele uur vanaf station Goes, tussen 8 en 6 uur. De laatste bussen vertrekken dus om 4 minuten over 5. 
De buurtbussen worden gereden door vrijwilligers. 
Er is discussie om nog een lijn in het leven te roepen, namelijk tussen Goes en Kattendijke, die ook 
haltes in Goes-Oost zou kunnen aandoen. Daaraan is bij veel mensen grote behoefte. Natuurlijk is dat 
ook een centenkwestie en is het de vraag of die lijn met voldoende vrijwilligers is te bemensen. Als hier 
meer nieuws over is hoort u van ons! 
Wat de vrijwilligers betreft: als er onder de ASG-leden actieve, fitte leden zijn die het leuk vinden om als 
vrijwilliger een buurtbus te besturen voor inwoners uit hun eigen buurt, dan kan dat! Als chauffeur rijdt u 
een of meerdere dagdelen per week op de bus volgens het rijrooster van Connexxion. Voor uw eigen 
rijrooster kunt u kiezen uit een vast of een flexibel dagdeel per week. Het werk is zeer afwisselend en u 
komt passagiers van verschillende pluimages tegen. U rijdt met 8-persoons busjes.  
Eigenschappen van de vrijwilliger: 
 U bent geïnteresseerd in anderen en in voor een praatje 

 U hebt nog wat tijd over om vrijwilligerswerk te doen 
 U bent minstens 1 dagdeel per week beschikbaar en in het bezit van een geldig rijbewijs B 
Voldoet u hieraan? Meldt u zich dan gauw aan! 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Hans de Bel, Connexxion, 06-
11957556, H.d.Bel@connexxion.nl. Of bij de buurtbuschauffeur zelf; u kunt om de sfeer te proeven 
eventueel gratis een ritje met hem of haar mee rijden. 
 

-0-0-0-0-0- 
 

Aanvragen parkeervergunning  
Naar aanleiding van een klacht van een KBO-lid over de procedure voor het aanvragen van een 
parkeervergunning voor gehandicapten, ontvingen we van KBO onderstaande informatie. Deze is ook 
voor ASG-leden van belang.  
De klacht was dat voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart kosten zouden zijn gerekend 
voor een medische keuring. De vraag was waarom een aanvraag om gehandicaptenparkeerkaart 
gevolgd moet worden door een keuring aan huis door een keuringsarts.  
De gemeente Goes geeft daarop het volgende antwoord:  
Medische keuring: 
Voor het toekennen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn wij gebonden aan regels die gesteld zijn in 
de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Dit zijn landelijk geldende regels. Zo stelt deze Regeling 
GPK dat een gehandicaptenparkeerkaart niet wordt afgegeven alvorens een geneeskundig onderzoek 
heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager.  
Keuringsarts:  
Voorgesteld was om kosten te besparen als een medewerker van de gemeente Goes een dergelijke 
keuring kan doen. Antwoord gemeente Goes: de Regeling GPK verplicht ons dat wij een geneeskundig 
onderzoek moeten laten verrichten door de GGD dan wel -bij externe advisering- door een vanwege het 
gemeentelijk gezag aangewezen deskundige. Keuring door eigen huisarts of eigen specialist is niet 
toegestaan. De kosten voor de medische keuring komen voor rekening voor de aanvrager van de kaart.  

 
-0-0-0-0-0- 

 

Begeleiding bij uitvaarten 
Voorzitter Henk Hoogerland had onlangs contact met de voorzitter van de Humanistische 
uitvaartbegeleiding Zeeland over de mogelijkheid om over de activiteiten van deze uitvaartbegeleiding 
een keer een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Uitgangspunt is dat er een voorlichtings-
bijeenkomst komt van de gezamenlijke ouderenbonden. Op dit moment staat nog niet vast of dat gaat 
lukken. Zou dat niet zo zijn dan zal het bestuur een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst koppelen aan de 
eerstvolgende ASG-ledenvergadering. Om u alvast een idee te geven wat daarop aan de orde komt 
geven we u onderstaande informatie.  

mailto:H.d.Bel@connexxion.nl


6 
 

De sprekers bij uitvaarten vertellen op de bijeenkomst iets over hun (vrijwilligers-)werk, hoe zij 
inspelen op de wensen van steeds bewuster levende ouderen en welke veranderingen we om ons heen 
zien.  
De sprekers hebben vooraf een gesprek met personen die de overledene goed kennen (echtgenoot, 
kinderen, broers en zussen of vrienden) om een goed beeld te vormen over de overleden persoon. Er 
wordt dan niet alleen naar feiten gevraagd, maar ook naar wat iemand belangrijk vond in zijn leven en 
waarom en wat iemand betekende voor de nabestaanden. Dit zijn lang niet altijd verdrietige 
gesprekken. Bij het ophalen van herinneringen en het typeren van iemands karakter wordt regelmatig 
gelachen. Daarna wordt een verhaal geschreven, waarin het leven van de overledene centraal staat. Dit 
verhaal wordt voorgelezen tijdens het afscheid in het crematorium, in een kerk of ergens anders (soms 
zijn dit plaatsen waaraan de overledenen mooie herinneringen hadden). Op verzoek van de familie en 
in overleg met de uitvaartondernemer, kunnen de sprekers bij uitvaarten ook de regie van de hele 
afscheidsceremonie verzorgen. 
Tegenwoordig is er steeds vaker contact met mensen die ziek zijn en die weten dat zij binnenkort 
zullen overlijden. Deze mensen willen graag zelf hun verhaal vertellen en hun wensen m.b.t. het 
afscheid doornemen. Soms is hun drijfveer ook om hun familie te ontlasten, omdat ze weten dat zij het 
heel moeilijk zullen hebben na het overlijden en worden overruled door emoties. Als zij dit willen wordt 
het geschreven verhaal aan hen voorgelezen.  Wat ook steeds meer voorkomt is dat mensen, terwijl ze 
nog helemaal fit zijn, hun levensverhaal al willen vertellen en wat zij belangrijk vonden in hun leven. Dit 
zijn vaak alleenstaanden, mensen met een zieke partner of mensen met kinderen die ver weg wonen of 
met wie ze weinig contact hebben. 
Voorbeelden van veranderingen om ons heen 
 steeds meer mensen hebben ideeën over hun eigen afscheid; 
 steeds minder afscheidsbijeenkomsten worden verzorgd door een pastoor of dominee, en vaker door 

familieleden of goede kennissen of sprekers bij uitvaarten waardoor het afscheid persoonlijker is; 

 steeds vaker besloten afscheidsbijeenkomsten en technische crematies; 
 steeds meer mogelijkheden bij het nemen van afscheid van dierbaren. Speciale wensen worden 

steeds vaker gehonoreerd. Bijvoorbeeld met het uitzoeken van de locatie van het afscheid, de sfeer 
van een afscheid (bijv. liever een herdenkingsbijeenkomst met vrienden in een café dan een formele 
dienst), het transport, het schrijven van een afscheidsgedicht, het zelf uitvoeren van handelingen en 
het uitvoeren van rituelen. Voorwaarde is wel dat je hier tijdig over hebt nagedacht en anderen 
weten wat je wilt, omdat anders je wensen ondersneeuwen in de snelheid waarmee beslissingen 
moeten worden genomen: 

 iets meer aandacht voor het afscheid van mensen die helemaal geen vrienden of kennissen hebben.   
 
Al deze zaken komen op de voorlichtingsbijeenkomst uitvoerig aan de orde. U kunt daar volop vragen 
over stellen. U hoort nog wanneer de bijeenkomst plaatsvindt. 
 

-0-0-0-0-0- 
 

Let op de voorwaarden huurtoeslag 2016 
Prinsjesdag is weer voorbij. Belastingvoorstellen worden in de komende periode nog nader uitgewerkt. 
In het voorjaar van 2016 zijn vrijwilligers weer beschikbaar voor het invullen van belastingformulieren 
en het aanvragen of wijzigen van toeslagen. Belangrijk voor dit moment is dat de vermogenstoets voor 
de huurtoeslag in 2016 anders is dan tot en met 2015 het geval was.  

 Bent u alleenstaand en heeft u (alle rekeningen bij elkaar) € 21.139, - of meer of 
 Bent u gehuwd en heeft u 42.278, - of meer, 
dan hebt u in 2016 geen recht (meer) op huurtoeslag. Het is maar om er alvast rekening mee te 
houden. Het nieuwe belastingplan gaat namelijk uit van € 25.000,- voor een alleenstaande en € 
50.000,- voor een echtpaar. Het is (nog) niet duidelijk of dit per 1 januari 2016 zal gelden. 
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