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In deze 9 e Nieuwsbrief, de laatste van het jaar 2016, blikken we terug op de lezing van Guus 
Langeraert op 14 november en op de Kerstviering op 8 december jl. Verder een artikel van de 
FASv, een artikel over de kosten en de kwaliteit van de zorg in Nederland, een verhaaltje over 
‘Beter Oud’, een platform voor vernieuwing en innovatie voor ouderen en een verhaaltje over de 

nieuwe buurtbuslijn naar Kattendijke. We sluiten hiermee het jaar af. In februari ligt de volgende nieuwsbrief 
weer voor u 
 

 
Het bestuur wenst alle leden van de ASG en hun aanverwanten hele fijne feestdagen 

en een voorspoedig en zo gezond mogelijk 2017 toe! 
 

 

 

1. LEZING ‘LANGS OUDE PELGRIMSWEGEN IN WEST-EUROPA’ OP 14 NOVEMBER 2016 
 

Op 14 november woonden 22 mensen in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp de lezing 
bij van Guus Langeraert getiteld “Langs oude pelgrimswegen in West-Europa”. Degenen 
die niet zijn geweest hebben echt wat gemist! Wat een verteller is die man. In lekker 
sappig Zeeuws-Vlaams dialect vertelde hij ons over zijn ervaringen als loper van de 
bekende pelgrimsroutes door West-Europa.  
De bekendste pelgrimsroute is natuurlijk de tocht naar Santiago de Compostella in 
Noord-Spanje. Vanuit alle landen in Europa loopt daar een wandelpad heen, dat al 
eeuwen en eeuwen lang door de pelgrims wordt gebruikt. Ook vanuit Nederland. 
Het leuke was dat Guus niet alleen plaatjes liet zien, maar daar op een boeiende manier 
allerlei anekdotes omheen wist te vertellen. De boodschap was ook duidelijk: je begint 
niet zomaar aan zo’n tocht. Er is een erg goede voorbereiding nodig, zowel fysiek als 
mentaal, anders red je het niet. Mensen doen om verschillende redenen mee: de een uit 

religieuze overwegingen, de ander omdat hij of zij het avontuur zoekt en weer een ander omdat die naar 
zichzelf op zoek is en hoopt dat na ruim 6 weken wandelen, 
de ‘eigen ik’ gevonden is. Guus wist te vertellen dat dat veel 
mensen inderdaad lukt. Zo worden vandaag de dag vanuit 
Terneuzen wandelingen naar Santiago de Compostella 
georganiseerd voor moeilijk opvoedbare jongeren. Die 
moeten die tocht voltooien onder moeilijke omstandigheden: 
weinig geld, veel en zwaar lopen en volgens Guus komen de 
meesten ‘nieuw’ terug. Een interessante en leuke middag! 
Volgende keer vragen we de beheerder van het 
Wilhelminahuis wel om de kachel wat hoger te zetten….. 
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2. ASG-KERSTMIDDAG 8 DECEMBER 
 

Op donderdag 8 december organiseerde de ASG voor het eerst in 
haar bestaan voor de leden een Kerstmiddag. We hebben als 
bestuur, zo sprak voorzitter Henk Hoogerland in zijn openings-
woord, vooraf wel even met kromme tenen gezeten: na de eerste 
oproep hadden we wel 8 deelnemers…. Omdat we vonden dat de 
kerstmiddag sowieso moest doorgaan deden we in een volgende 
nieuwsbrief een tweede oproep en die had groot succes. In totaal 
meldden zich 94 mensen aan. Door ziekte, plotselinge andere 
verplichtingen enz. is dat aantal uiteindelijk gedaald tot 85 mensen. 
Toch een zeer respectabel aantal! Het was daarom gezellig vol in 
het Wilhelminahuis deze middag.  
Zoals het een goed voorzitter betaamt meldde Henk dat voor de 

aanwezige mensen in de zaal die nog geen ASG-lid waren, er bij de ingang aanmeldingsformulieren lagen. Die 
zijn natuurlijk ook bij de secretaris te verkrijgen. Hij memoreerde ook nog dat we inmiddels op bijna 200 leden 
zitten. Een groot succes in nauwelijks een jaar tijd. Inmiddels is alles vormgegeven: we hebben een goed gevuld 
activiteitenplan, we geven elke 2 maanden een nieuwsbrief uit, we zijn aangesloten bij een landelijke federatie, 
waardoor we kortingen kunnen bieden op zorgpremies en hulp kunnen bieden bij het invullen van 
belastingformulieren enz. Desondanks is toename van het ledenbestand wenselijk: hoe groter je bent hoe meer 
draagvlak, vandaar de oproep van Henk: als je iemand kent die lid wil worden: benader hem of haar!  
Over de jaarlijkse busreis meldde Henk nog dat we volgend jaar een (goedkoop) alternatief zoeken met kleine 
busjes, waarmee we toch een leuk programma in elkaar kunnen zetten Daarover hoort u begin volgend jaar! 
 

   
 

Dan nu de kerstmiddag: na afloop 
hoorde ik niet anders dan dat iedereen erg 
genoten had: van de muziek van zangkoor 
‘Zokantook’ uit Vlissingen en vooral ook 
van Walchenaar uut ‘Bekerke’ Frans van 
der Heijde met z’n sappige verhalen. 
‘Zokantook’ had bij de eerste songs nog 
een klein beetje moeite om de zaal in 
beweging te  krijgen, maar dat veranderde 
zo’n beetje met de 5 minuten. Het publiek 
werd steeds enthousiaster en begon 
steeds meer op de stoelen mee te deinen 
en een enkeling zelfs mee te zingen. Het 
repertoire bestond vooral uit songs uit de 
oude doos, die de meesten erg 
aanspraken. Zo waren daar na de 
openings ‘Zokantookboogie’ songs als 
‘Siera Madre’, ‘Steek dan een kaarsje aan’, 
‘Sloop John Bee’ van de Beach Boys, 
‘Schön ist die Jugend’, ‘Just a closer walk 
with The’, ‘Wheels on fire’, ‘Silent Night’ (in 
3 talen) enz. Het is niet ieders genre, maar 
‘Zokantook’ wist de mensen zeer te 
plezieren. Voor sommigen hadden er wel 
meer kerstliedjes tussen mogen zitten……. 
 



 

3 
 

 
Hierna kwam Frans van der Heijde die, 
ondanks zijn leeftijd, heel soepel zonder 
trap het hoge podium op sprong! Wat 
voor Guus Langeraert gold, gold ook 
voor Frans: wat een spreker is die man. 
Heerlijk. Hij kreeg de zaal vanaf de 
eerste seconden gelijk goed mee. Geen 
ingewikkelde, hoogstaande conference, 
maar gewoon lekkere kabbelverhalen 
waarmee hij zijn publiek vermaakte. Zijn 
eerste zinnen leverden al gelijk een 
lachsalvo op: ‘Zokantook’ liep van het 
podium de zaal in om ook naar de 
conference van Frans te luisteren en dat 
ging niet zo snel, waarop Frans zei: ‘de 
techniek bij ‘Zokantook’ is er nog wel, 
maar ja, de snelheid hè’  
 

Frans begon zijn conference met een ‘huldiging’ van voorzitter Henk Hoogerland, die op 8 december in een 
interview in de PZC stond: een artikel met 3 foto’s van Henk, verspreid over 2 pagina’s, naar aanleiding van zijn 
afscheid van de politiek. Dat ontlokte Frans de uitspraak: ‘ik dacht tot nu toe dat alle belangrijke Zeeuwen op 
Walcheren woonden, maar na vandaag weet ik wel beter…’. 
Vanaf dat moment was het lachen met Frans. Heerlijke gewone verhalen uit het leven gegrepen: van het 
jongetje dat voor zijn verjaardag een (goedkope) plastic bal kreeg, die volgens zijn moeder en de meneer in de 
winkel net zo goed was als een leren bal, maar die uiteindelijk niet tegen prikkeldraad kon en toen siste, wat 
tegenwoordig niet meer mag, tot het fenomeen tattoos bij vrouwen dat hij op een heerlijke manier uitpelde. Zo 
weten we nu hoe tattoos van lieve kleine dolfijntjes op de buik van een mooie jonge dame, op latere leeftijd 
kunnen uitgroeien tot grote walvissen… Dat zie je vooral bij vrouwen die op latere leeftijd hun bloesjes te heet 
wassen, waardoor delen van de buik zichtbaar worden als ze de armen omhoog doen, volgens Frans.  
Voordat we daar waren kregen we eerst helder uitgelegd hoe het is om in oude fotoboeken te kijken en van 
jezelf of van je geliefde, zoals ze vroeger waren te schrikken: ‘ben ik dat’? Heel veel succes had Frans met zijn 
verhaal over de man die bij de Jumbo in zijn eentje boodschappen deed, over zichzelf best tevreden was met 
het resultaat, vervolgens thuiskomt en er door zijn vrouw op wordt gewezen dat er eigenlijk niets van deugt. 
Alleen de ouwe wijven zoete koek was goed. En dat kwam weer, zo zei hij, omdat hij gewend was met ouwe 
wijven om te gaan… Volgens Frans allemaal de schuld van de welvaart. Nogmaals: heerlijke verhalen waarvan 
de mensen erg genoten. Niet iedereen kon het Zeeuwse dialect van Frans altijd even goed verstaan, of kon niet 
horen wat Frans zei omdat de buurvrouw zo hard lachte, maar dat drukte de pret niet. 
Henk bedankte ‘Zokantook’ en Frans uitvoerig en kondigde aan dat hij over 10 jaar, onder voorwaarde dat hij 
opgehaald wordt, bij voorstellingen van ‘Zokantook’ als spreekstalmeester zal optreden. 
 

   
 

Tot slot van deze gezellige middag kregen we een broodmaaltijd met een lekker kopje soep. Niet iedereen had 
tijdens het gebed voor het eten door dat er gebeden werd, maar ook dat drukte de pret niet, in tegendeel… De 
catering was goed verzorgd door Angela van ’t Westeinde, beheerster van het Wilhelminahuis. Gelukkig werd ze 
bij het uitserveren goed geholpen! Bij het naar buiten gaan kregen de gasten allemaal nog een presentje: een 
lekker stukje brie en een reep chocolade. 
We kijken terug op een geslaagde middag. Volgend jaar doen we dat zeker weer. Het bestuur gaat nu al 
nadenken over wat we de leden dan kunnen voorschotelen. Ierse volksmuziek misschien? 
 

Hans de Jonge 
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3. FEDERATIE VAN ALGEMENE SENIORENVERENIGINGEN 

 

NVOG stuurt brief naar staatssecretaris mevr. Klijnsma 
De FASv maakt gebruik van de diensten van de NVOG om de belangen van de leden op het Haagse politieke 
toneel te behartigen. De NVOG heeft deze maand, samen met de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en 
NOOM, een brief gestuurd aan mevrouw Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
over het kabinetsbeleid ten aanzien van de pensioenen in Nederland. Een kopie van de brief is ook gestuurd aan 
De Nederlandse Bank, het parlement, de Pensioenfederatie, het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de 
deelnemers aan het zgn. Achtpartijenoverleg en aan de SER-commissies die zijn betrokken bij de 
Pensioendialoog.  
Met deze brief wordt de staatssecretaris als het ware de helpende hand toegestoken, door een aantal 
voorstellen aan haar voor te leggen die tot strekking hebben dat korting op de pensioenen kan worden 
voorkomen als er andere zogenaamde rekenregels kunnen/mogen worden gehanteerd. 
Omdat de organisaties vinden dat het kabinet op het punt van het (onnodig) korten op pensioenen vrijwel niets 
heeft ondernomen, is ook aan minister-president Rutte een kopie van de brief aan mevr. Klijnsma gestuurd, 
waarin hem uitdrukkelijk wordt verzocht zich ten volle in te zetten om maatregelen te treffen ter voorkoming 
van het onnodig korten van pensioenen. We houden u op de hoogte. 
 

4. NEDERLANDSE ZORG DUURSTE, MAAR OOK BESTE VAN EUROPA 
 

De zorgkosten in Nederland behoren tot de allerhoogste van Europa. Maar we krijgen wel waar voor ons geld. 
Ook wat betreft kwaliteit zit Nederland in de top van Europa. Dat blijkt uit onderzoek dat ZorgWijzer.nl onlangs 
heeft gepubliceerd. 
 

De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander geeft jaarlijks 
gemiddeld 5169 euro uit aan zorg. Andere Europeanen, bijvoorbeeld de Belgen met 4434 euro, de Engelsen met 
3572 euro of de Portugezen met 1904 euro zijn beduidend goedkoper uit. In het Verenigd Koninkrijk, een land 
waar mensen gemiddeld meer verdienen dan in Nederland, vallen de zorgkosten per hoofd 31 procent lager uit. 
Dat komt neer op ruim 130 euro per maand minder. En ook in onze directe buurlanden, Duitsland en België, is 
zorg goedkoper. Alleen in een aantal Scandinavische landen en in Zwitserland, Monaco en Luxemburg is zorg 
duurder. Maar daar hebben inwoners een veel hoger salaris zodat ze de hogere zorgkosten ook makkelijker 
kunnen opbrengen. 
 

Afgezet als percentage van het Bruto Nationaal Product (BNP) zijn onze zorgkosten ook Europese top. 
Nederland geeft ca 10 procent van het BNP uit aan zorg. Alleen de Verenigde Staten besteden meer van het 
BNP aan zorg dan Nederland. 
 

De Nederlandse zorg is dus duur, maar scoort ook het hoogst op kwaliteit en klantvriendelijkheid. Het gaat 
vooral om de kwaliteit van informatievoorziening, van ziekenhuiszorg, toegankelijkheid en medicijngebruik. In de 
analyses is een maximumscore van 1000 punten te halen. Nederland eindigt als beste met 916 punten, gevolgd 
door Zwitserland (894 punten) en Noorwegen (854). Onze buurlanden, België en Duitsland scoren met 
respectievelijk 836 punten en 828 punten een stuk minder. Het goedkope stelsel in Engeland scoort slechts 736 
punten. 
Dit artikel is overgenomen uit SKIPR, het informatiesysteem voor de zorg in Nederland. 
 

5. BETER OUD 
 

 ‘BeterOud’ is een platform dat organisaties helpt bij het verder ontwikkelen, verspreiden en toepassen van 
vernieuwingen in de ouderenzorg. Sinds april 2015 is de website van BeterOud online: een verzamel-, vind-, en 
deelplaats voor alles wat te maken heeft met innovaties van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. BeterOud 
bestaat uit een website, leergemeenschappen en werkplaatsen. BeterOud is ontwikkeld door MOVISIE en Vilans, 
is mogelijk gemaakt door ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). 
Elke veertien dagen verschijnt een BeterOud nieuwsbrief, die u op de hoogte houdt van de innovatieve 
projecten en instrumenten voor de zorg en ondersteuning van ouderen. Wanneer u hier klikt, kunt u de 
nieuwsbrief van oktober lezen. Als u zich wilt abonneren op deze gratis nieuwsbrief, kunt u zich aanmelden 
op www.beteroud.nl/ouderen/gratis-nieuwsbrief. U vindt daar tevens alle verschenen nieuwsbrieven vanaf begin 
mei 2015. 
 
 

 

http://www.letsmail.nl/t/r-l-yhetudt-dturtthkku-t/
http://www.letsmail.nl/t/r-l-yhetudt-dturtthkku-h/
http://www.letsmail.nl/t/r-l-yhetudt-dturtthkku-u/
http://www.letsmail.nl/t/r-l-yhetudt-dturtthkku-o/
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6. NIEUWE BUSLIJN GOES-KATTENDIJKE V.V. 
 
 

Goed nieuws voor de (oudere) 
bewoners van Goes-Oost 
Kloetinge en Kattendijke 

Vanaf 12 december is het aantal 
lijnen waarop de Buurtbus-
vereniging Zuid-Beveland het 
openbaar vervoer verzorgt, met 
een lijn uitgebreid: Dat is lijn 580, 
die rijdt vanaf Goes (Station) naar 
Kattendijke. De haltes die vanaf 
het station worden aangedaan 
zijn: Kloetingseweg ( Ockenburg), 
Zomerweg (Kloetinge),  Oranje-
weg (Goes), De Horst en Ter 
Valcke, dan op de Beatrixlaan de 
halte Leliestraat, dan de Oostwal, 
Albert Joachimikade, Noordhoek-
laan en zo langs de Mannee over 
de Kattendijksedijk naar Katten-
dijke. Terug weer dezelfde route. 
Goes-Oost had met Goes-West 
nog geen verbinding op het 

buurtbusnetwerk. Dat is voor Goes-Oost nu dus opgelost. De buslijn heeft bij het station een aansluiting op de 
buurtbus naar het ziekenhuis. 
De bus naar Kattendijke rijdt, evenals de andere bussen, een uurdienst. Vanaf 12 december komt er voor alle 
buurtbussen een nieuwe dienstregeling. De buslijnen 582 (Goes-Oud-Sabbinge), 595 (Goes-Hoedekenskerke) en 
de lijnen 596 (’s-Heerenhoek-Ellewoutsdijk, 597 (’s-Heerenhoek-Hoedekenskerke) en 597 (’s-Heerenhoek-
Heinkenszand) gaan allemaal een kwartier vroeger rijden. Lijn 580 (Goes-Kattendijke v.v.) begint zijn eerste rit 
altijd in Kattendijke, waar hij om 8.13 start. Lijn 599 (Wemeldinge-Yerseke v.v.) start een kwartier later dan nu. 
De dienstregeling is vermeld op de website van de Buurtbusvereniging: www.buurtbuszuidbeveland.nl. Op het 
kaartje hierboven staat de nieuwe buslijn naar Kattendijke ingetekend. Op het onderste kaartje zijn alle 
buurtbuslijnen in Zuid-Beveland ingetekend.  
 

Hans de Jonge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buurtbuszuidbeveland.nl/
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7. ER IS ER EEN JARIG 
 

 
 
 
 

In de maanden september, oktober, november en december vier(d)en de volgende ASG-leden hun 
kroonverjaardagen:  
 

Op 26 september:  de heer J.P. de Klerk uit Goes:    85 jaar 
Op 1 oktober:   mevrouw P. de Koning-Goedegebuure uit Goes:  85 jaar  
Op 14 oktober:  mevrouw A. de Jonge-Wansink uit Goes:   85 jaar 
Op 23 oktober:  mevrouw H.W. de Leeuw-Walrave uit Goes:   90 jaar. 
Op 3 november:  de heer B. Koudenburg uit Goes:    85 jaar,  
Op 7 november:  mevrouw F.N.S. Meijer-Dekker uit Wilhelminadorp:  80 jaar. 
Op 13 november:  mevrouw P. Gebraad-Plaatsman uit Goes:   80 jaar 
Op 21november:  mevrouw T.A.E. de Korte-Groen uit Wilhelminadorp:  80 jaar 
Op 14 december:  de heer J. de Wit uit Goes:     85 jaar  
Op 24 december: mevrouw M.N. Westdorp-de Jonge uit Goes:   85 jaar. 
 

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

 

mailto:hwhoog@zeelandnet.nl
mailto:dwvdmerwe@zeelandnet.nl
mailto:hdj@zeelandnet.nl
mailto:iza.con@worldonline.nl

