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In deze 6e editie van de ASG-Nieuwsbrief gaan we zoals gebruikelijk weer in op de voortgang in de uitvoering 
van het activiteitenplan (let op: dit keer presenteren we een nieuwe activiteit!). We kijken verder met Henk 
Hoogerland terug op een boottocht met ‘De Avontuur’ en op een optreden van ‘Zeeuwse Sien’. De secretaris 
vertelt het nodige over de vorderingen van de FASv. Lees dat deze keer met nadruk: er staan belangrijke dingen 
in over kortingen op de zorgpremies en de belastingservice! Vanuit het bestuur overlegden we samen met 
andere partners uit het Bondenberaad Groot Goes met de Raad van Bestuur van het ADRZ over het slecht 
functionerende afsprakenbureau. Daarover doen we uitgebreid verslag. We belichten verder de mogelijkheden 
voor een nieuw zorgstelsel, waarover een groep mensen in Nederland nadenkt. Tenslotte de gebruikelijke 
rubrieken, met dit keer een interessant aanbod voor een bezoek aan de Beleefplusbeurs in het Omnium. 

 

1. UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG VOOR 2016 
 

Het bestuur heeft weer (bijna verdrietig) vastgesteld dat de animo van ASG-leden voor de door het bestuur 
georganiseerde activiteiten niet bijster groot is. Zo was er niemand vanuit ASG op de onlangs gehouden 
informatiebijeenkomst over mondverzorging. Dat is jammer en voor het bestuur niet inspirerend. We gaan wel 
door. Maar jammer blijft het. Het kan zijn omdat we niet de goede activiteiten organiseren. Daarom de vraag 
aan u: heeft u suggesties? Laat die dan weten, dan kunnen we daar als bestuur mee verder. We wachten af! 
Een aantal leden heeft laten weten het jammer te hebben gevonden dat de busreis niet doorging. Dat vonden 
wij ook, maar dat kon niet anders. Weer anderen vonden de busreis aan de dure kant. Ook dat vonden wij, 
maar in het AMZ-concept kregen we die kosten niet omlaag. Maar we pakken deze signalen wel op: Komend 
voorjaar organiseren we een busreis met kleine busjes, met een eenvoudig, maar wel interessant programma. 
Dat kan tegen veel lagere kosten. We berichten u daarover in de Nieuwsbrief van februari 2017! 
 
Als er leden zijn die moeite hebben om vanwege de kosten aan activiteiten deel te nemen of die moeite hebben 
de contributie te betalen: schroom niet en meld dat aan het bestuur! We kijken dan of er oplossingen zijn! 
 

Intussen besloot het bestuur om een nieuwe activiteit te organiseren: Op maandag 14 november om 14.00 
uur organiseren we in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp een lezing met diabeelden met als titel 
‘Langs oude pelgrimswegen in West-Europa’. Deze interessante lezing wordt verzorgd door Guus Langeraert. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. We hopen op een grote belangstelling! 
 

Boottocht met ‘De Avontuur’ 
Zondag 11 september om 13.00 uur stak De Avontuur vanaf de Houtkade in 
Goes van wal met aan boord ruim vijftig passagiers, waaronder ook een 
aantal leden van onze ASG. Het was prachtig weer en haast iedereen bleef 
aan dek. Zo kon men zien, dat er nog veel gerepareerd moet worden aan de 
kanaaloevers. Via Wilhelminadorp arriveerden we omstreeks half twee in de 

sluis van Het Goese Sas. Nadat we weer op niveau waren, konden we de sluis verlaten en begonnen we aan een 
prachtige vaartocht op de Oosterschelde. Hier en daar werd er kennis gemaakt met elkaar onder het genot van 
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een drankje, hetzij aan dek of in de kajuit! De verzorging door de 
vrijwilligers van De Avontuur was prima en iedereen genoot met 
volle teugen van het prachtige weer en de gezellige sfeer aan 
boord.  
Tijdens het laatste uur van de tocht zagen we op zo'n twintig meter 
afstand 47 zeehonden (oud en jong zonnend op een zandbank). 
Schitterend! Omstreeks 17.00 uur arriveerden we weer bij de 
ligplaats aan de Houtkade! We kunnen terugzien op een zeer 
geslaagde vaartocht met De Avontuur!  
 

Henk Hoogerland. 
 

 Optreden ‘Zeeuwse Sien’ 
Woensdag 28 september genoten ruim 165 leden en niet-leden van de Goese Ouderenbonden -
waar ook wij bij zijn aangesloten- van een optreden van Zeeuwse Sien in Het Wilhelminahuis in 
Wilhelminadorp. Met een lach en een traan (van het lachen) hield Sien ons ruim twee uur bezig 
met verhalen over haar zgn. vrijgezelle broers en andere familieleden en kennissen en dat in het 
Walchers dialect! Als ze eenmaal begint is er geen rem op en de ene na de andere anekdote rolt 
de zaal in. Omstreeks half vijf keerden de aanwezigen tevreden terug naar huis. Sien mag een 
volgende keer beslist terugkomen! 

 
 

Henk Hoogerland 
 

2. FEDERATIE VAN ALGEMENE SENIORENVERENIGINGEN (FASV) 
 

Korting premie zorgverzekering bij zorgverzekeraar VGZ 
De FASv onderhandelt, zoals bekend is, met de zorgverzekeringsmaatschappijen over 
korting op de zorgverzekeringspremies. De FASv heeft onlangs met de VGZ, als eerste 
grote zorgverzekeraar, een overeenkomst gesloten over premiekorting van ouderen en 
hun gezinsleden die lid zijn van een individuele algemene seniorenvereniging. 
Voorwaarde is dat deze vereniging lid is of wordt van de FASv. Nou, dat zijn wij als ASG. 

Zie hierna de voorwaarden voor een verzekering bij VGZ. De kortingspercentages voor 2016 gelden ook voor 
2017. Alleen kan de hoogte van de premie per jaar verschillen. Vanzelfsprekend is de keuze is aan u. De 
resultaten van de onderhandelingen met de andere maatschappijen volgen zeer binnenkort (zie hierna). U kunt 
dan verschillende zaken met elkaar vergelijken. 
 

Wat biedt VGZ: 

 8% korting op de basisverzekeringen VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze.  
 10% korting op de aanvullende verzekeringen VGZ Goed, VGZ Beter en VGZ Best.  
 5% korting op het VGZ Vitaal pakket; speciaal voor iedereen boven de 50 jaar.  
 Hoge vergoedingen voor mantelzorg in alle aanvullende verzekeringen van VGZ. 
 VGZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de kosten voor voorkeursgeneesmiddelen niet verrekent 

met het verplicht of vrijwillig eigen risico. 

 Gratis persoonlijk advies van de VGZ Zorgadviseur, bijvoorbeeld over wachtlijstbemiddeling, kwaliteit van 
behandelingen of mantelzorg. 

Ga naar www.vgz.nl/fasv en kijk wat de overeenkomst met VGZ voor u zou kunnen betekenen! 
 

Leden die al bij VGZ verzekerd zijn (via een individuele of andere collectieve verzekering) 
kunnen met VGZ telefonisch contact opnemen via 0900–8490 of de omzetting naar de 
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen collectieve verzekering regelen via MijnVGZ. De 
wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand nadat VGZ de wijziging van u heeft 
ontvangen. 
 

Als u nu verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar en u denkt dat VGZ voor u gunstige voorwaarden biedt, 
dan kunt u VGZ bellen op 0900–8490 of ga naar www.vgz.nl/fasv! U kunt per 1 januari 2017 overstappen 
naar VGZ.  
Van de FASv ontvingen we recent onderstaand informatiebulletin, waaruit blijkt dat het goed komt met de 
korting op de zorgverzekeringen (lees: alle maatschappijen, dus niet alleen de VGZ!) en de belastingservice. 
Zodra wij de daarin toegezegde nieuwsbrief hebben ontvangen berichten we ASG-leden verder. 
 

Hans de Jonge 
  

http://www.vgz.nl/fasv
https://www.vgz.nl/particulier/klantenservice/wijzigen/overstappen-naar-vgz/Pages/default.aspx
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Informatiebulletin FASv: 
“Ons bereiken diverse mails over de door ons toegezegde duidelijkheid betreffende kortingen op collectieve 
zorgverzekeringen en de belastingservice. Het bestuur had toegezegd u vóór 1 oktober te informeren over de 
stand van zaken. We kunnen u nu melden dat wij in de maand oktober -en wat ons betreft graag zo spoedig 
mogelijk- een nieuwsbrief met nadere gegevens zullen uitgeven. Dat is helaas iets later dan beloofd. 
De collectiviteitskorting op zorgverzekeringen is gerealiseerd. Met een enkele verzekering moeten we de puntjes 
nog op de ‘i’ zetten, maar de korting is wel gewaarborgd. U hoort hierover dus spoedig nader. 
De belastingservice komt ook voor elkaar. Omdat de belastingdienst het totaal anders gaat aanpakken moeten 
daar ook nog afrondende besprekingen plaatsvinden om het goed geregeld te krijgen. Dat geldt ook voor de 
andere bonden. Wij, van de FASv, gaan overigens voor de belastingservice, in tegenstelling tot de andere 
bonden, geen extra kosten in rekening brengen”. 

 

3. UITKOMSTEN OVERLEG BONDENBERAAD GROOT GOES MET RAAD VAN BESTUUR ADRZ 
 

Al vanaf de invoering van een nieuwe regeling voor het maken van afspraken bij ADRZ met specialisten, voor 
opnames e.d. ontvangen de ouderenbonden vanuit de leden veel klachten. Deze gaan o.a. over  
 het proberen te maken van een afspraak per telefoon  
 lange wachttijden voor er wordt opgenomen,  
 lange wachttijden bij eventuele doorschakeling,  
 het ineens afbreken van een gesprek en  
 het niet nakomen van beloftes dat er wordt teruggebeld.  

Bij het maken van een afspraak aan de balie in de vestiging in Goes gaan 
de klachten vooral over lange wachttijden en de lange duur van de 
afhandeling, waardoor patiënten soms onwel worden en over het niet 
kunnen vinden van gemaakte afspraken, enz. Dit laatste geldt ook bij 

aanmelding bij de balie op de dag van de afspraak. De ouderenbonden hebben in 2015 al contact gehad met 
ADRZ over de problemen met de nieuwe maatregelen rond afspraken en polikliniekbezoek. Toen werd gesteld 
dat het aanloopproblemen waren en dat er aan werd gewerkt. Een paar dagen later stond in de PZC dat ADRZ 
inderdaad een aantal maatregelen zou treffen ter verbetering. Echter, de ouderenbonden krijgen nu, september 
2016, nog steeds veel problemen gemeld van hun leden vooral over: 

 de bereikbaarheid via telefoon, mail e.d.: bij alle vestigingen van ADRZ.   
 mondelinge afspraken en meldingen: vooral in Goes. Ook over Vlissingen waren klachten, maar de afgelopen 

tijd vond daar een verbouwing plaats en is de nieuwe situatie nog te vers om een goed beeld bij te krijgen. 

 afspraken maken met poli’s: voor de ene poli moet je wel het afspraken bureau bellen en voor de andere niet. 
Hier treden ook regelmatig wijzigingen in op. Natuurlijk staat het op internet maar nogal wat leden kunnen dit 
lang niet allemaal raadplegen. 

 lange wachttijden zijn zowel voor afspraken als aanmelden voor bezoek poli, een doorn in het oog. Senioren 
zijn vaak niet erg mobiel; (lang) staan is een probleem. Vaak zijn ze door het komende doktersbezoek 
mentaal ook uit hun evenwicht of nog onder de indruk van het gesprek wat ze zojuist met een dokter hadden. 
Frustrerend is dan ook dat je een aantal desks wel bemand ziet, maar dat daar dan een bordje staat dat je 
verwijst naar het naast gelegen loket.  

 de snelheid waarmee alles wordt afgewikkeld is ook niet om over naar huis te schrijven.  
 kennis van de patiëntsituatie is er nauwelijks tot niet. Gevolg is dat er misverstanden ontstaan over wat er nu 

precies moet worden afgesproken. Werd er vroeger bij de poli door de assistente nog net even die extra 
vraag gesteld die problemen kon voorkomen, dat is nu niet meer aan de orde. 

 

Er schijnen ziekenhuizen te zijn waar deze nieuwe regeling voor het maken van afspraken al weer is afgeschaft. 
Volgens de bonden is dat bij ADRZ ook te overwegen. Het via zuilen aanmelden, zoals nu in Vlissingen, kan 
mogelijk een oplossing zijn bij het aanmelden, maar dat lost de problemen bij het afspraken maken en de 
telefonische beschikbaarheid niet op. 
 

De bonden veronderstellen dat de motivatie bij het personeel ook een probleem kan zijn. Voor de lange termijn 
lijkt alles goed op orde, maar de lopende zaken moeten ook doorgaan! 
 

Voor de gezamenlijke Goese ouderenbonden is dit alles niet acceptabel omdat patiënten hierdoor onnodig zwaar 
belast worden. Op verzoek van de bonden vond op 28 september 2016 een overleg plaats met een 
vertegenwoordiging van ADRZ. De Cliëntenraad van ADRZ woonde dit overleg bij. De uitkomsten van dit overleg 
zijn hierna weergegeven: 
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ADRZ wees op de situatie van het ziekenhuis in de laatste jaren. Die leidde volgens ADRZ tot de noodzaak om 
de polikliniekspreekuren en de diagnostiekcentra te reorganiseren. De situatie daar was volgens hen niet meer 
van deze tijd. Alles was te duur, het personeel was onvoldoende geschoold naar de jongste normen en men had 
te maken met steeds verdergaande digitalisering. Liefst had ADRZ de veranderingen gefaseerd ingevoerd, maar 
dat bleek niet mogelijk, want financiers verlangden een snelle doorvoering van efficiëntie. Dus werd besloten tot 
een reorganisatie ineens. Die leidde onvoorzien tot een versnelde uittreding van ingewerkt personeel. Dit ging 
om tientallen personen. Hun vervangers moesten dus opnieuw worden opgeleid en ingewerkt. 
ADRZ zegt de zorgen van de bonden te delen. Zo ook de Cliëntenraad doet dat. De gang van zaken is niet 
acceptabel. Het ADRZ heeft om die reden de afgelopen maanden geïnvesteerd in het aantrekken van 
vrijwilligers om patiënten en bezoekers te ondersteunen. De verbetering in de processen is gaande en zal in de 
tijd uiteindelijk tot de gewenste situatie leiden. De noodzaak dat er verdergaand gedigitaliseerd wordt en dat er 
een moderne wijze van organiseren en afstemmen moet worden ingevoerd, is overigens voor iedereen duidelijk. 
 

De vertegenwoordigers van het Bondenberaad hebben er op gewezen dat juist ouderen behoefte hebben aan 
ondersteuning bij digitale zaken en behoefte hebben aan een vraagbaak, zeg ‘aan een mens van vlees en 
bloed’. Een ziekenhuisbezoek maakt mensen per definitie onzeker. Het grote probleem zit hem daarbij niet in de 
eerste plaats in de kwaliteit van de medische zorg en de behandeling, maar vooral in de telefonische 
bereikbaarheid en de wachttijd aan de afspraakbalie. Vanuit de bonden is daar ook de kwestie van het moeten 
betalen voor parkeren door mensen die een invalidenparkeerkaart bezitten. ADRZ legde uit waarom het beleid 
zo is en waarom deze keuze is gemaakt. Dat geldt ook voor het opnemen van kentekens op de parkeerplaats in 
relatie tot privacybescherming. De vraag van de bonden is: leg dit beter uit naar het publiek toe. 
 

ADRZ heeft benadrukt dat na het financieel op orde brengen van het ziekenhuis en de nieuwbouw- en verbouw 
projecten, er de komende tijd vooral ook gewerkt zal worden aan betere bejegening van patiënten, aan 
gastvrijheid en aan betere communicatie en informatievoorziening. 
Afspraken 
a. ADRZ onderkent dat het voor het behoud van het ADRZ belangrijk is dat de ouderenbonden positief en 

constructief betrokken worden bij het ADRZ, zodat negatieve uitlatingen in de pers worden voorkomen en 
meteen daar besproken kunnen worden waar het hoort. 

b. ADRZ bekijkt of er op termijn een keer in het ziekenhuis een voorlichtingsmiddag voor de leden van de 
bonden belegd kan worden (70-100 personen). 

c. ADRZ zal halfjaarlijks met het Bondenberaad een overleg hebben, waaraan dan ook de CR deelneemt. Een 
eerste datum voor zo’n overleg is al gepland in januari. 

Tot zover het verslag. De gezamenlijke bonden zullen er nauwlettend op toezien met welke toegezegde concrete 
maatregelen ADRZ komt om de gerezen problemen op te lossen. We houden u op de hoogte! 
 

Hans de Jonge 
 

4. GRATIS NAAR DE BELEEFPLUSBEURS BIJ OMNIUM! 
 

Op 28 en 29 oktober 2016 vindt in het Omnium te Goes de eerste Zeeuwse editie van BeleefPlus plaats. 
Proef, zie, leer, doe en ervaar heel veel tijdens dit evenement voor de actieve 50-plusser. Diverse activiteiten, 
optredens en demonstraties aangeboden door tientallen exposanten uit de regio maken BeleefPlus een gezellig 
en informatief dagje uit. 

 
 
  
 
       
 
 
 
 
 

Diverse thema’s passeren tijdens BeleefPlus de revue: vrije tijd, vakantie, wonen & tuinieren, zorg & welzijn en 
mobiliteit. Naast de uitgebreide informatie die wordt verstrekt, worden er diverse workshops en demonstraties 
gegeven en worden gevarieerde activiteiten georganiseerd door de exposanten. Ook is er muziek op het podium 
en maakt iedere bezoeker van BeleefPlus kans op leuke prijzen! 
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Praktische informatie. 
BeleefPlus is beide dagen geopend voor publiek van 10.00 – 17.00 uur. Door u vooraf te registreren via de 
website www.beleefplus.nl heeft u gratis toegang tot de beurs. Als u zich niet vooraf kunt registreren dan 
betaalt u aan de deur slechts € 5,00 voor een toegangsbewijs. Dat geld mag u in dat geval declareren bij een 
van de bestuursleden. BeleefPlus vindt plaats in het Omnium, gelegen aan de Zwembadweg te Goes. 
 

5.  EEN NIEUW ZORGSTELSEL? 
 

We hebben in Nederland een uitgebreid zorgstelsel, waarin veel 
voorzieningen zijn opgenomen. Veel wordt voor ons betaald vanuit de 
premiegelden die betaald worden door werknemers en werkgevers. Aan 
veel zaken moeten we mee betalen of we moeten soms alles zelf betalen. 
Alles bijeen is het een rijstebrij van bepalingen, regels en bedragen. De 
vraag is of iemand er eigenlijk nog wel wijs uit kan. En als er weer nieuwe 

ideeën opborrelen, die in wetten omgezet moeten worden, zijn er weer Kamerleden, die het nodig vinden in de 
voorstellen van de bewindslieden allerlei wijzigingen en compensaties op te nemen, want niemand mag onder 
de veranderingen te lijden hebben. Hierdoor komt er een nieuwe brij van haast niet te hanteren regels, die nog 
op het laatste nippertje moeten worden behandeld, goedgekeurd en ingevoerd. De gevolgen kennen we bij de 
veranderingen in de persoonsgebonden budgetten. Het ‘gepeuter’ bij de behandeling in de beide Kamers der 
Staten Generaal, had een enorme wanorde tot gevolg, waardoor velen nog steeds wachten op de uitkering van 
achterstallige betalingen. 
Er is nu een groep mensen, o.a. Jan Slagter en Erik van Muiswinkel, die pleiten voor een Nationaal Zorg Fonds 
zonder eigen risico. Deze groep wil regelen dat er goede zorg komt, zonder zorgverzekeraars en zonder eigen 
risico. Een ambitieus plan, dat nader bestudeerd en uitgewerkt wordt. De mogelijkheid wordt bezien de politiek 
ervoor te interesseren. Met natuurlijk debatten in zoveel mogelijk delen van het land om uw mening erover te 
peilen.  
Enkele maanden geleden is er een uitvoerige folder in alle brievenbussen zonder oranje sticker bezorgd, waarin 
de ideeën van het Nationaal ZorgFonds worden uitgelegd. Hebt u die folder niet (meer)? Kijk dan op 
www.nationaalzorgfonds.nl. Het is altijd de moeite waard om te weten wat er speelt!  
 
Bron: ‘Bij de Tijd’ van KBO Goes 
 

6. ER IS ER EEN JARIG 
 

 
 
 
 
In de maand september vierden de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen:  
Op 2 september: de heer D. Gebraad, 85 jaar. 
Op 7 september: de heer C. Moison, 75 jaar. 
  

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE MET DEZE MIJLPAAL IN HUN LEVEN! 
 

7. 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. 
 

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! 
 
 

http://www.beleefplus.nl/
http://www.nationaalzorgfonds.nl/
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Om over na te denken:  
Arbeid rustig zonder zorgen, wat vandaag niet klaarkomt is voor morgen. 
Hou je werk altijd in ere, alleen een dwaas werkt zich de klere. 
U mag hier wel roken, als u het maar niet uitblaast. 
Soms moet je zwijgen om gehoord te worden. 
Vaak hebben de mensen liever gelijk dan geluk. 
Vergissen is menselijk, maar om de boel echt in het honderd te laten lopen, kun je beter een computer 
gebruiken. 
Als je hard werkt en met beide benen op de grond staat, bereik je op den duur het moment waarop je je benen 
op het bureau kunt leggen. 
Men neemt niet gauw teveel hooi op de vork, maar plaatst soms de vork in het verkeerde hooi. 
Overeenkomst tussen een speelgoedtreintje en een vrouwenborst: Het is voor de kleine, maar papa speelt 
ermee. 
 

Toen en nu 
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. 
Er stond een warme kachel in, wat had je meer te 
wensen? 
De was hing er te drogen en de wordt aan een spijker. 
De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? 
We zaten in ons keukentje met negen man te eten Met 
soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit vergeten. 
De afwas was het ergste niet, dans tonden we te 
zingen. 
'N groet zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere 
dingen. 
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de 
markt, ik zie hem nog zweten De armen vol met 
groenten, we hadden weer te eten. 
Brood was er altijd op de plank en een varken in de 
kelder. 
Was het vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer 
helder. 
De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten. 
Het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet 
mee praten. 
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten. 
Het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten. 
Ze eten in het keukentje, ja met wie dat verzon? 
'N twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron. 
De afwas die gaat in het machien, daar zitten ze niet 
mee. 

En zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd. 
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur.  
Wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 
Wij hadden al die dingen al die dingen niet. 
 

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: 0113-211224 
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