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ASG Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. 
 

De ASG is een op democratische wijze tot stand gekomen seniorenvereniging. De ASG treedt 
op als belangenbehartiger en activiteitenorganisatie voor senioren in de regio Goes e.o. 

 

 
 

Nr. 3, april 2016 
Redactie: Hans de Jonge 

 

 

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

De 3e Nieuwsbrief van ASG alweer! In deze nieuwsbrief vraagt voorzitter Hoogerland zich af of het bestuur (op 

dezelfde manier) moet doorgaan met het organiseren van activiteiten voor de leden. Er is verder een overzicht van de 
uitvoering van het Activiteitenplan, de secretaris doet verslag van de vorderingen met de oprichting van de landelijke 

Federatie voor senioren, er is een verslag over een informatiebijeenkomst over wonen voor senioren en er zijn nog 
wat algemene mededelingen. Wij wensen u veel leesplezier! 
 

-0-0-0-0-0- 
 

1. ASG-ACTIVITEITEN, WEL OF GEEN BELANGSTELLING? 
 

We hebben eind vorig jaar een eigen seniorenvereniging opgericht om er voor te zorgen dat de activiteiten voor de 

leden door konden blijven gaan. Op 15 maart zou onze eerste bijeenkomst uit het activiteitenplan 2016 plaatsvinden 

met een inleiding over uitvaartbegeleiding. Aanmelden kon tot uiterlijk 11 maart bij ondergetekende. Aantal 
aanmeldingen: 3! De volgende activiteit: Bezoek aan SMWO op 30 maart. Aantal aanmeldingen: 0! 

Toen rees bij mij de vraag: doen wij wellicht iets verkeerd, was de uitnodiging misschien niet duidelijk genoeg? 
Bestaat er geen behoefte aan dit soort activiteiten, moeten we andere activiteiten organiseren? We weten het niet. 

Intussen is het natuurlijk wel jammer dat er geen belangstelling was voor de bijeenkomsten op 11 en 30 maart! Het 

bestuur benaderde immers inleiders, regelde accommodaties en de leden kwamen niet………!  
We laten echter de moed niet zakken! In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat er opnieuw activiteiten zijn gepland. Meldt 

u zich bijvoorbeeld aan voor de autotocht en voor de rondleiding door Goes o.l.v. oud-wethouder Joost Adriaanse. We 
hopen dat u belangstelling toont! Zo niet, dan gaat het bestuur zich afvragen of het nog wel iets moet organiseren. 

Als u vindt dat we u iets anders moeten bieden, laat het dan weten. Moeten we inventariseren waarvoor u 
belangstelling hebt? Laat ons ook dat weten! We organiseren liever iets dat uw belangstelling heeft dan dat we 

achteraf teleurgesteld moeten zijn over de lage opkomst. We horen het graag! 
 

Henk Hoogerland, voorzitter ASG 
 

-0-0-0-0-0- 
 

2. UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG VOOR 2016 
 

Hieronder de stand van zaken van de uitvoering van het Activiteitenplan voor 2016. 

 
 
 
 

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat we zouden proberen te regelen dat u op vertoon 

van uw ledenpas in Filmhuis ’t Beest korting zou krijgen op de toegangsprijs, of 
bijvoorbeeld een gratis consumptie. Ook dat we zouden proberen om 4 keer per jaar in ’t 

Beest een film te organiseren. Inmiddels weten we dat ’t Beest er positief tegenover staat 

om wat te regelen, maar we weten ook dat dat best even gaat duren, omdat ’t Beest vanaf 
1 april wegens verbouwing gesloten is en wel voor bijna een jaar. Jammer, maar we 

komen hier dus later op terug!  

 

 
 

We zetten de traditie van de organisatie van een jaarlijkse autotocht voort. Donderdagmiddag 12 mei gaat onze 

jaarlijkse autotocht naar het Dijk- en Oorlogsmuseum in het Polderhuis in Westkapelle. U wordt thuis opgehaald en 
we vertrekken gezamenlijk om 13.15 uur vanaf de carpoolplaats bij ’s-Heer Hendrikskinderen en rijden naar het 

FILMBEZOEK 
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museum in Westkapelle. Daar worden we ontvangen met koffie/thee en iets lekkers. Een gids 

leidt ons rond door het museum. 
De Stichting Polderhuis is opgericht in november 1999 en heeft vanaf die tijd hard gewerkt. Het 

is een actieve organisatie op het terrein van cultuurbehoud en overdracht van cultuur en 
geschiedenis. De Stichting Polderhuis wil interesse hierin bij zowel Westkappelaars als bij 

toeristen bevorderen en stimuleren. 

Het hoofdgebouw van het Polderhuis is een oud gebouw van het Waterschap, voor Westkapelle in het verleden de 
grootste werkgever door dijkwerk. Dit gebouw herbergt het Dijk- en Oorlogsmuseum. In dit gebouw vind je ook het 

Museumcafé en de Museumwinkel. 
Na het museumbezoek volgt een autotochtje over de zeedijk bij Westkapelle. Afsluiting met een drankje in 

dijkpaviljoen De Westkaap waar we een mooi uitzicht op de Noordzee hebben en zeeschepen voorbij zien komen. 
Omstreeks 17.00 uur verwachten we weer in Goes terug te zijn. Kosten voor deze middag: leden €10,00,- niet 

leden: €12,50. 

 

Aanmelden vóór 8 mei 2016, door storting van het bedrag op rekening NL23 RABO 03 08 48 29 21 

van Penningmeester ASG Goes, o.v.v. autotocht. En/of per e-mail: iza.con@worldonline.nl 

 
Wij vragen vrijwilligers om deze middag de mensen, die zelf niet kunnen rijden, als gast mee te nemen. U wordt zelf 

deze middag vrijgehouden en ontvangt een kleine vergoeding. Aanmelden bij Izaak de Graaf tel. 0113-220111 of per 
e-mail: iza.con@worldonline.nl 
 

 

 
 

Op woensdag 1 juni 2016, om 14.00 uur, bieden wij een 
stadswandeling door Goes aan, onder leiding van oud-

wethouder van Goes Joost Adriaanse. We starten in het 
museum voor de Bevelanden aan het Kerkplein, met een 

gratis kopje koffie. De route duurt zo’n anderhalf uur en start 

meestal in de Manhuistuin of de Museumtuin. Daar vertelt 
Joost wat over het ontstaan van Goes en hoe de stad tot 

welvaart is gekomen. Daarna volgt Joost meestal de volgende 
route: Zusterstraat/ Singelstraat/ Grote Markt/ Oude 

Vismarkt/ Sint Jacobstraat/ Bocht van Guinee/ Oostwal/ Sint 

Maartensbrug/ Kleine Kade/ Visperk/ Turfkade/ Keizerstraat/ 
via stadsgang naar Koningstraat/ Magdalenastraat/ Beesten-

markt/ Vlasmarkt/ Grote Markt/ Lange Kerkstraat/ Kattestraat/ VVV. 
Bij mooi weer wordt ook wel eens de volgende route genomen: Manhuistuin/Zusterstraat/Grote kerk/Slot 

Oostende/Kreukelmarkt/Keizersbolwerk/bolwerken tot Gasthuisstraat/Sint Jacobstraat en verder. Onderweg wordt 
zo’n 25 keer gestopt om wat te vertellen over wat we rondom ons zien, bijzondere gebouwen, dingen die daar 

hebben plaats gevonden etc. Als de Grote Kerk open is, wordt die meestal zo’n tien minuten bezocht, om wat te 

vertellen over de beide Maria Magdalenakerken. Joost stelt het op prijs als er onderweg veel vragen komen. 
 

Als u met de stadswandeling mee wilt doen: graag uiterlijk 27 mei 2016 aanmelden bij 

Henk Hoogerland: hwhoog@zeelandnet.nl / 0113-228525! 

 

 

 
 

Op 14 juli organiseren we de jaarlijkse bustocht. Bestemming nog onbekend, maar het wordt zeker interessant en 

leuk! We herhalen nog maar even dat we er vooraf niet helemaal zeker van kunnen zijn dat de bustocht doorgaat. 
Dat hangt van het deelnemersaantal af. Maar, als u zich ‘massaal’ aanmeldt is er geen enkel probleem. In de 

nieuwsbrief van eind juni krijgt u meer informatie en dan kunt u zich ook aanmelden. En nogmaals: ook niet-leden 

van ASG mogen met de bustocht mee, maar die krijgen vanzelfsprekend geen ASG-korting. Noteer de datum! 
 

 

 
 

Wij nodigen onze leden van harte uit voor het bijwonen van een voorstelling van toneelvereniging 
“KUNSTVRIENDEN”, op zaterdag 21 mei om 20.00 uur in het Wilhelminahuis te Wilhelminadorp. Het op te 

voeren stuk “Paniek op de 13e” betreft een blijspel van Peter Damen. 
 

Danny is een jonge vent en werkt op de afdeling geluid van een groot warenhuis. Zijn baas zit door personeelstekort 
op de afdeling lingerie (op de 13e verdieping) echter erg omhoog en vraagt Danny om te komen assisteren! De enige 

STADSWANDELING DOOR GOES 

BUSTOCHT 

TONEELVOORSTELLING 
 

http://www.polderhuiswestkapelle.nl/musea-expositie/dijk-en-oorlogsmuseum
http://www.polderhuiswestkapelle.nl/museumcafe-winkel
http://www.polderhuiswestkapelle.nl/museumcafe-winkel
mailto:iza.con@worldonline.nl
mailto:hwhoog@zeelandnet.nl%20/
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ervaring die Danny heeft met lingerie is het ondergoed van zijn vriendin… Toch besluit hij te helpen. Maar dan….. 

krijgt hij te maken met een cheffin die het hoog in haar bol heeft en met een paar hele eigenaardige klanten… Tot 
overmaat van ramp vindt er in het warenhuis een gijzeling plaats en zijn ze allen op elkaar aangewezen op die 13e 

verdieping! Dit alles resulteert in hilarische, grappige en soms erg vreemde situaties! Een avond die garant staat voor 
een lach. 

ASG Goes biedt haar leden deze avond aan voor € 6,00 inclusief consumptie. Voor gasten niet-leden €7,50. Bestelde 

kaarten liggen 21 mei in het Wilhelminahuis voor u klaar.  
 

 
 

-0-0-0-0-0- 
 

 

3. LANDELIJKE FEDERATIE VAN SENIORENVERENIGINGEN 
 

In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat er voorbereidingen gaande zijn om een landelijke federatie van 

seniorenverenigingen op te richten, waar ASG zich bij zal aansluiten. Ondergetekende doet aan die voorbereidingen 
mee en heeft daarvoor een startnotitie geschreven. Die is op 14 april jl. ongewijzigd vastgesteld. Dat betekent: 

 Op 1 oktober 2016 gaat de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) van start. 

 Op 12 mei vindt er in Amersfoort een grote landelijke bijeenkomst plaats, waarop de Federatie aan de verenigingen 

en aan de pers wordt gepresenteerd. 
 De Federatie wordt gevestigd in Utrecht, in het kantoor van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG). De NVOG biedt de Federatie tegen een redelijke vergoeding huisvesting aan en voert 

een aantal belangrijke taken voor de Federatie uit (zie hierna). 

 Er is een interim-bestuur voor de Federatie benoemd. Samenstelling: 

o Eint Ockels (Steenwijk), voorzitter 
o Erik Triemstra (Blijham), vice-voorzitter 

o Hans de Jonge (Goes), secretaris 
o Koos Graniewski (Zoetermeer), 2e secretaris 

o Harry Verheul (Goor), penningmeester 

 Het interim-bestuur zal tussen nu en 1 oktober de Federatie op poten zetten en zorgen dat deze op 1 oktober kan 

gaan draaien. Absolute voorrang heeft het overleg dat we moeten gaan voeren met de ziektekosten-
verzekeringsmaatschappijen over de korting op de ziektekostenverzekeringen. Verder is urgent het overleg met de 

Belastingdienst over het invullen van belastingformulieren door vrijwilligers. 
 

Het takenpakket waarmee de Federatie start ziet er als volgt uit: 
Vertrekpunt is dat de Federatie die zaken behartigt die de lokale verenigingen overstijgen. Een ander vertrekpunt is, 

dat de Federatie klein begint en via een groeimodel eventuele taakuitbreiding bekijkt. De stuurgroep heeft vanuit deze 
vertrekpunten de volgende basistaken geformuleerd: 

1. Belangenbehartiging voor de aangesloten verenigingen en hun leden. Die wordt onder meer gerealiseerd door  
a. het gevraagd en ongevraagd adviseren van ‘de politiek’ (Kabinet, individuele bewindslieden, parlement, de 

betrokken departementen, gemeentelijke overheden, instellingen, organisaties en personen) op het gebied 

van de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan; 
b. het verzorgen van de politieke antennefunctie ten behoeve van de doelgroep en het actief opkomen voor de 

belangen van de doelgroep;  
c. het aangaan van samenwerking op het terrein van seniorenbelangen met gelijkgestemde organisaties en 

instellingen, in formele en informele verbanden; 

d. deskundigheidsbevordering door middel van informatie- en platformbijeenkomsten 
  

De taken genoemd onder a en b worden niet door de Federatie zelf gedaan, maar door de NVOG. 
 

2. Landelijke belangenbehartiging door afspraken te maken met de Belastingdienst in verband met het invullen van de 
belastingaangiften voor daarvoor in aanmerking komende bij de verenigingen aangesloten leden 
 

3. Het maken van landelijke afspraken betreffende collectieve regelingen, zoals met zorgverzekeraars, teneinde 
korting op de zorgverzekeringspremies te bewerkstelligen voor de aangesloten verenigingsleden; 

 

Bij de basistaken horen van meet af aan enkele faciliterende zaken zoals: 

 het ondersteunen en stimuleren van de aangesloten en nog aan te sluiten (in oprichting zijnde) verenigingen in het 

realiseren van hun verenigingsdoelen; 
 het ontwikkelen en onderhouden van een informatieve website; 

 het uitgeven van een frequent verschijnende nieuwsbrief dan wel magazine; 

 het bieden van ondersteuning, zoals bij het verzorgen van de ledenadministratie. 
 

Mogelijke uitbouw van taken in de toekomst 

Er zijn nog meer belangrijke taken denkbaar en wenselijk. Bezien moet worden of de Federatie daar in de toekomst 

uitvoering aan kan geven. Enkele van die taken:  

U kunt zich aanmelden voor ‘Paniek op de 13e’ vóór 20 mei 2016, door storting op bankrekening 

NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. Penningmeester ASG Goes of tel. 0113-220111 (Izaak de Graaf) 
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 Bekend is dat binnen veel verenigingen behoefte is aan het kunnen bieden van rechtskundige bijstand. Die kan 

worden gerealiseerd door met een advocatenkantoor een overeenkomst te sluiten tegen bedrag x per jaar.  

 Het bedingen van kortingen op voor de doelgroep interessante producten. Bekend is dat de NBvON op dit terrein al 

actief is. Bezien moet worden wanneer deze expertise ook voor de Federatie kan worden aangewend.  
 

Hans de Jonge, secretaris ASG 
 
 

4. INFORMATIEBIJEENKOMST OVER WONEN VOOR SENIOREN 
 

Op maandag 22 februari jl. woonde ik in De Spinne een interessante bijeenkomst bij over het 

thema ‘Wonen voor Senioren’, met als subtitel: ‘Geschikt wonen, een uitdaging’. De 
informatiebijeenkomst werd aangeboden door het Bondenberaad Groot Goes, waarin ook ASG 

meedoet. Mark Faasse (oprichter van makelaardij Faasse en Fermont) verzorgde de 
presentatie. Er waren ondanks het zeer slechte weer zo’n 75 mensen, waarvan overigens niet 

zoveel ASG-leden… Ik noteerde een paar wetenswaardige dingen, die ook voor ASG-leden 

interessant (kunnen) zijn: 
 een huis waarvoor je in 1980 88.000 gulden moest betalen (ca 40.000 euro) kostte toen tegen 12% rente (!) ca € 

450,- per maand. Nu zou dat zijn € 250 per maand bij 1,95% rente. Hiermee is duidelijk dat het anno 2016 

voordelig is om te kopen. 
 De gemeente Goes is door de crisis relatief gespaard gebleven voor extreme daling van de koopprijzen. Er is in 

Goes nu weer een behoorlijke stijging van het aantal transacties van koopwoningen.  

 Goes is de populairste Zeeuwse woongemeente (Terneuzen de minst populaire).  

 Er trekken meer en meer senioren van het platteland naar de stad. 

 De bevolkingspiramide verandert snel: er komen meer ouderen, dus er is steeds meer behoefte aan 

seniorenwoningen. En die zijn er maar mondjesmaat! Dat is erg jammer, omdat steeds meer senioren kleiner willen 

wonen en ‘ruimer willen leven’. 
 Er is al een trend zichtbaar dat kinderen (voor wie het ook moeilijk is aan een woning te komen) langer bij hun 

ouders in (grote) huizen blijven wonen en ook dat kinderen steeds vaker hun ouders bij zich in huis nemen, al dan 

niet in aangebouwde woningen of woningen in de tuin enz. 
 Een andere trend is dat bijvoorbeeld vrienden zogenaamde woongemeenschappen oprichten en daar samen gaan 

wonen. De een is handig in klussen, de ander kan lekker koken, de ander is goed in financiën enz. Zo helpt men 

elkaar. Daaraan zitten ook bezwaren: het gaat nogal eens verkeerd door ruzies, er komen mensen te overlijden en 
dan ontstaat er onenigheid over wie er dan in de woongemeenschap mag komen enz. 

 We zien dat er meer en meer een beroep op vrijwilligers kan worden gedaan. Daar gaat de overheid in haar 

zorgbeleid ook vanuit.  

 Kopen via de erfpachtmethode wordt steeds populairder: je hoeft geen grond aan te kopen en je hoeft daardoor 

minder geld van de bank te lenen. Dat kan voor senioren met een (lager) pensioen interessant zijn. De 
erfpachtcanon is ook nog eens fiscaal aftrekbaar. 

 Huren is erg duur. Bovendien is er een max. huurgrens voor sociale woningbouw van € 710,68 per maand, bij een 

max. inkomen van € 35.739,- euro per jaar. Woningbouwcorporaties mogen niet meer voor de vrije sector bouwen. 
Als je dus boven het max. inkomen wil huren val je in die vrije sector met dure huren en een zeer beperkte keuze, 

zeker in Zeeland.  

 Bedenk ook dat bij een (lage) jaarlijkse huurverhoging van 2%, de huur voor een woning die nu bijvoorbeeld € 

780,- per maand kost, over 10 jaar meer dan € 100,- per maand duurder is! En 2% verhoging per jaar is nogmaals 
erg laag! 

 Banken mogen senioren niet discrimineren op grond van leeftijd! 

 Al met al: laat u niet afschrikken door het idee dat kopen voor u niet kan. Kopen is anno 2016 voordelig. Bedenk 

wel dat kopen voor iedereen een individueel proces is. Er kan niet van tevoren worden gezegd dat het u gaat 
lukken. De bank zal namelijk steeds elk geval apart beoordelen. 
 

Hans de Jonge, secretaris ASG 
 

-0-0-0-0-0- 
 

5. ER IS ER EEN JARIG 
 

 

 
 

Het bestuur zal leden, die een kroonjaar vieren, vanaf het 75e jaar, voortaan een felicitatie sturen. Dit is de eerste 

keer. Onderstaand de jarigen van dit jaar: 
 

 De heer C.P. van der Vliet werd in januari 80 jaar 

 Mevrouw M. Kaaisteker-Smits vierde in maart haar 95e verjaardag  

 De heer J.P. Repkes bereikte ook in maart zijn 85e verjaardag. 
 

!VAN HARTE GEFELICITEERD MET DEZE MIJLPAAL IN UW LEVEN! 
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6. LIEF EN LEED 
 

Als iemand van onze leden langdurig ziek is of in het ziekenhuis terecht komt en u bent daarvan op de hoogte, geef 

het dan door aan één van onze bestuursleden! We kunnen hier dan op gepaste wijze aandacht aan besteden. 
 

-0-0-0-0-0- 

 
7. BINGO- EN SPELLETJESMIDDAGEN 

 

Addy de Lange verzorgt als vanouds elke 2e woensdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur een 

bingomiddag in Soos De Legerdiek, aan de Westwal 8 in Goes. Daarnaast verzorgt ze, eveneens in De Soos De 
Legerdiek elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur een spelletjesmiddag. Doe mee! 
 

-0-0-0-0-0- 
 

KOEIEN VERDELEN 
Echte wijze vrouwen zijn zeldzaam, maar ze bestaan! Dat geldt voor mannen overigens ook! 

Een man had drie zonen. Toen hij overleed, liet hij 17 koeien na. De oudste zoon kreeg de helft. 
De tweede zoon een derde en de jongste een negende. Ze gingen met elkaar in overleg en zagen 

al direct dat 17 koeien niet door de helft, niet door drie en niet door negen te delen zijn. Ze 
kwamen er niet uit en zochten hulp bij een wijze dorpsvrouw. Deze dacht lang na over hun 

probleem en kwam een paar dagen later met een oplossing. Ze zei dat ze niet wist of ze echt kon 

helpen, maar als jullie willen, dan mogen jullie mijn koe ook hebben. Daarmee hadden de broers 18 koeien! De eerste 
zoon nam de helft. De helft van 18 is 9. De tweede zoon nam een derde. Dat is 6. De jongste zoon nam 1/9 van 18 

en dat is 2. Het totaal van 9 en 6 en 2 is 17 koeien. Ze hielden een koe over en gaven deze terug aan de vrouw..... . 
Een wijs mens!!! 
 

Henk Hoogerland 

____________________________________________________________________ 
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WERKEN 

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan de minister: " Hoeveel ambtenaren werken hier 
nu eigenlijk?" Zegt de minister: "Iets meer dan de helft." 
 

Henk Hoogerland 
 

-0-0-0-0-0- 
 

8. EEN TROPISCHE ONTDEKKINGSREIS DICHT BIJ HUIS 
 

In de vorige Nieuwsbrief meldden we dat het bestuur zou bekijken of het mogelijk is groepskortingen te bedingen om 

het Orchideeënfestival in het Omnium te bezoeken. Zo deden we en het resultaat is dat we tot 16 mei tegen een 
gereduceerd tarief en met gebruikmaking van de hieronder opgenomen kortingsbon (even uitknippen) het 

Orchideeënfestival kunnen bezoeken. Maak er gebruik van, we horen er goede berichten over!  
 

 

 
-0-0-0-0-0- 

 
 

BESTUUR ASG 

Voorzitter: Henk Hoogerland 

Westhavendijk 52, 4475 AD Wilhelminadorp, T: 0113-228525; e-mail: hwhoog@zeelandnet.nl 
2e Voorzitter: Dick van de Merwe 

's-Heer Elsdorpweg 20, 4461 WK Goes, T: 0113-228428; e-mail: dwvdmerwe@zeelandnet.nl 
Secretaris en Nieuwsbrief: Hans de Jonge 
Blanckstraat 4, 4461 KS Goes, T: 06-46188122; e-mail: hdj@zeelandnet.nl 
Penningmeester: Izaak de Graaf 

Oude Diep10, 4465 AD Goes, T: 0113-220111; e-mail: iza.con@worldonline.nl 
Bingo- en spelmiddagen: Addie de Lange, T: 211224 

 
 

-0-0-0-0-0- 
 

 
CONTRIBUTIE 2016 

Er zijn mensen die de contributie voor 2016 nog steeds niet hebben voldaan. Het bestuur verzoekt die mensen 
vriendelijk er voor te zorgen dat de contributie uiterlijk op 1 mei 2016 is voldaan. Dat kan door overmaking van 

het verschuldigde bedrag op rekening NL23 RABO 0308482921 van Penningmeester ASG Goes, onder 
vermelding van uw naam en ‘contributie 2016 ASG’. Dank alvast! 

 

mailto:hwhoog@zeelandnet.nl
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