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ASG Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. 
 

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

 

 
Nr. 10, februari 2017 

Redactie: Hans de Jonge 
 

 
Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. We gaan er als ASG-bestuur alles aan doen om ook dit jaar voor u als ASG-lid weer 
geslaagd te maken. Het is verheugend dat de ledenwerfactie van vorig jaar de nodige nieuwe leden heeft opgeleverd. Dat 
geeft ons iets meer armslag voor het uitvoeren van activiteiten. Iets, want de ledenaanwas had best iets meer mogen zijn. 

Toch staat de teller nu op 204 leden. We groeien daarom niet hard maar we groeien en dat is het voornaamste! 
 

In deze 10e nieuwsbrief is het activiteitenplan voor het nieuwe jaar opgenomen. Dat is nog niet definitief. Wijzigingen 
daarop vermelden we in de volgende nieuwsbrieven. We nemen in deze nieuwsbrief verder een artikel op over de nieuwe 

AOW-pensioenbedragen per 1 januari 2017, een artikel over E-health, voorts een nieuw artikel over de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg, verder verslagen van de voorlichtingsbijeenkomst over het invullen van belastingformulieren en van een 
gesprek met de cliëntenraad van ADRZ o.a. over het functioneren van het afsprakenbureau. We wensen u veel leesplezier! 

 
ACTIVITEITENPLAN ASG 2017 

 

Het bestuur heeft voor 2017 het volgende activiteitenplan vastgesteld: 
 

a. In de maand mei 2017: autotocht  
We zoeken nog een leuke bestemming. Mensen die mee willen, worden op hun huisadres opgehaald. In de 

nieuwsbrief van april vermelden we de exacte datum, waar we heen gaan, wat het kost en bij wie u zich kunt 
aanmelden. 

b. Eind juni/begin juli: busreis (met kleine busjes) 
In de vorige Nieuwsbrief meldden we al dat het organiseren van een busreis met een 

grote bus te kostbaar is. Dan moeten er minstens zo’n 50 mensen mee. Dat halen we niet 

en is te duur. Daarom organiseren we dit jaar een busreis met kleine busjes, bestuurd 
door leden van het bestuur. Ook hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 

c. Kerstmiddag 
Na het succes van de Kerstmiddag afgelopen december krijgt deze ook dit jaar een vervolg. De middag is al 

vastgelegd op 14 december. We laten tijdig het programma weten en hoe u zich kunt aanmelden. 

d. Nieuwsbrief 
Het bestuur besloot de nieuwsbrief 6 keer per jaar te blijven uitgeven en deze eind februari, eind april, eind juni, 

eind augustus, eind oktober en medio december te verspreiden. 
 

e. BBGG-bijeenkomsten 
Het Bondenberaad Groot Goes organiseert in 2017 de volgende bijeenkomsten. Die zijn ook toegankelijk voor 

ASG-leden. We zullen deze bijeenkomsten steeds vooraf nog apart aankondigen: 
14 juni: voorlichtingsbijeenkomst over pensioenen getiteld ‘pensioen nu, pensioen later’. 

20 september 2017: voorlichtingsmiddag. ADRZ geeft toelichting op haar functioneren en haar toekomstplannen. 
13 december: voorlichtingsbijeenkomst getiteld ‘Het Sociaal Domein van de Gemeente’. 

f. Bingo- en spelletjesmiddagen 
Addy de Lange verzorgt 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 Soos De Legerdiek elke vrijdag 

van 13.30 tot 16.30 uur een spelletjesmiddag. Doe mee! 
 

g. Lief en leed 
Het bestuur zal, als iemand langdurig ziek is, een attentie verzorgen. Als u hoort dat een mede ASG-lid langdurig 

ziek is geef dat dan aub door aan Henk Hoogerland (hwhoog@zeelandnet.nl of 0113-229525). 
 

Er zullen in de loop van het jaar nog meer activiteiten/informatiebijeenkomsten e.d. volgen. U krijgt daar informatie over 

via deze nieuwsbrief. 

mailto:hwhoog@zeelandnet.nl
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OVERZICHT AOW-PENSIOEN 
 

Onderstaand de meeste recente bedragen voor de AOW-pensioenen (per 1 januari 2017).  
 

 

AOW’ers die getrouwd zijn of 
samenwonen hebben ieder een eigen 

recht op een AOW-uitkering (basis-

pensioen). De hoogte daarvan is 
gebaseerd op de helft van het netto 

minimumloon. De AOW voor een 
alleenstaande is gebaseerd op 70% van 

het netto minimumloon.  

Voor gehuwde of samenwonende 
AOW’ers van wie de partner jonger is 

dan de pensioengerechtigde leeftijd 
gelden afwijkende regels. Tot nu toe is 

het pensioen gebaseerd op 50% van 

het netto minimumloon (de uitkering 
voor een gehuwde). Daarbovenop komt 

een toeslag van maximaal hetzelfde 
bedrag (bruto € 769,03). Vanaf 1 

januari 2015 is de partnertoeslag 
gesloten voor nieuwe instroom. Hierop 

geldt één uitzondering: mensen die als 

gevolg van de verhoging van de AOW-
leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-

gerechtigd worden, hebben nog wel 
recht op toeslag. Het gaat hier om 

mensen die in november en december 

2014 65 jaar zijn geworden. Als het 
recht op pensioen al is ingegaan vóór 1 

februari 1994, dan valt de AOW’er 
onder een overgangsregeling en is het 

pensioen gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. De toeslag voor deze AOW’ers is maximaal 30%.  
 

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2017, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan nà 1 
februari 1994, staan in de bovenste tabel. 

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 voor AOW’ers die met pensioen zijn gegaan vóór 1 februari 
1994 (87 jaar en ouder) staan in de onderste tabel. 
 

BRON: NVOG 
 

BBGG-VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OP 1 FEBRUARI 2017 OVER INVULLEN BELASTINGFORMULIER 
2ER EEN JARIG 

Op 1 februari jl. gaf ASG-bestuurslid Leen van Zon (tevens Instructeur Belastingservice FNV, Provinciaal Coördinator 
belastingservice Ouderenbonden en Belastinginvuller FNV, SMWO en Ouderenbonden) een presentatie in De Spinne 

over het invullen van het belastingformulier over het jaar 2016. Er was een grote opkomst: de grote zaal van De 
Spinne zat vol met belangstellenden. Leen ging op tal van bijzonderheden die bij het invullen van het 

belastingformulier om de hoek komen kijken in. Hij gaf ook talrijke tips en aanwijzingen.  
ASG-leden die in aanmerking willen komen voor hulp bij de belastingaangifte kunnen een beroep doen 

op een van de belastinginvullers. Daartoe kan men contact opnemen met Leen van Zon (0113-270144 

of leen.zon@planet.nl).  
Voorwaarde voor de belastinghulp is wel dat het gezamenlijk jaarinkomen niet meer dan 35.000 euro per jaar 

bedraagt en dat men niet meer dan een gezamenlijk vermogen van 50.000 euro heeft. De hulp bij het invullen is voor 
ASG-leden gratis. De presentatie van Leen zal aan de ASG-leden per mail worden toegezonden. ASG-leden die geen e-

mail hebben kunnen de presentatie bij de secretaris opvragen. 

 

OPROEP! 
 De ASG heeft nu de beschikking over 2 belastinginvullers. Dat is kwetsbaar: als er iemand ziek wordt of 

om een andere reden uitvalt, stagneert het hele proces. Daarom zoeken we versterking. Het is leuk, 
interessant en dankbaar werk om te doen. Kandidaten worden door Leen van Zon opgeleid tot erkend 

belastinginvuller. Zij kunnen zich melden bij Leen (zie telefoonnummer en e-mailadres hierboven) 

mailto:leen.zon@planet.nl
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VERSLAG V/H OVERLEG MET ADRZ OP 19 JANUARI 2017 OVER FUNCTIONEREN AFSPRAKENBUREAU 
RIS 2ER EEN JARIG 

Een delegatie van het Bondenberaad Groot Goes had op 19 januari jl. een overleg met de Cliëntenraad (CL) van het 
ADRZ-ziekenhuis. Dit gesprek was een vervolg op het gesprek dat op 29 september werd gevoerd met de Raad van 

Bestuur van ADRZ, waar destijds de CL ook bij aanwezig was. In het overleg passeerden de al eerder besproken 
pijnpunten opnieuw de revue.  

In de eerste plaats kwam het functioneren van het Afsprakenbureau aan de orde. We stelden vast dat daarin 

verbetering, maar dat we nog lang niet tevreden zijn. Groot pluspunt is het optreden van de vrijwilligers, die bij de 
balies staan om vragen van mensen te beantwoorden en om mensen verder wegwijs te maken. Dat blijft een 

permanente functie gelukkig. Het hele afsprakengebeuren blijft echter een 
moeilijk en stroperig proces, waar veel factoren een rol bij spelen (bijv. 

gebrek aan goede doktersassistentes, ‘onwillige’ maatschappijen van artsen 

die andere visies hebben, een stroef verlopende ICT enz.). De CL heeft als 
eis gesteld dat de zogenaamde afsprakenzuilen, zoals die nu al in 

Vlissingen functioneren, in Goes pas in gebruik genomen mogen worden als 
vaststaat dat er geen haperingen meer zijn en dat de ICT daaromheen 

goed functioneert. Men onderkent dat het van groot belang is nieuwe 

processen zo zorgvuldig mogelijk in te voeren, met zo min mogelijk hinder 
voor de patiënten! Voorlopig concluderen we dus dat het weliswaar iets 

beter gaat, maar dat we er nog lang niet zijn. Er is wel sprake van goede 
wil en begrip voor de situatie. 
 

Tweede punt was de zogenaamde ‘one stop shop’ (het in één keer 

kunnen maken van meerdere afspraken voor meerdere behande-lingen). Ook hier is een belangrijk trefwoord 
’communicatie’. Als je aan de balie als patiënt zaken goed uitgelegd krijgt (ook waarom sommige dingen niet kunnen 

zoals de klant het zelf graag zou willen), dan zou dat veel ontevredenheid en wrevel wegnemen. De CL stuurt daarop 
aan en er is ook hier een verbetering waar te nemen. Maar ook hier geldt: we zijn er nog niet. Men streeft er ook naar 

het begrip ‘hoofdbehandelaar’ meer en meer te introduceren. Dat is een arts die aan de patiënt (ook) namens de 

andere artsen waar de patiënt mee te maken heeft, kan uitleggen welke stappen er in de behandeling worden gezet 
en waarom en waarom in die volgorde. Conclusie op dit punt eveneens: lichte verbetering maar er moet nog veel 

gebeuren. 
Derde punt: Communicatie ADRZ naar de ouderenbonden. Er is het een en ander door ADRZ aan schriftelijke 

communicatie naar de bonden gedaan, maar mondjesmaat. CL legde uit dat er een nieuw communicatiebeleid komt, 
waar een belangrijke pijler van is ‘ga als ADRZ naar buiten’, m.a.w. blijf niet op je troon zitten maar ga naar 

(organisaties van) mensen toe. En maak je beleid niet alleen digitaal bekend, maar doe dat ook (nog steeds) op 

papier. Er komt ook een betere (beter toegankelijkere) website. 
Vierde punt: informatiemiddag ADRZ. De CL zal bevorderen dat de Raad van Bestuur in september een dergelijke 

informatiemiddag voor leden van de ouderenbonden geeft. Op die middag zullen alle problemen aan bod komen. 
Vijfde punt: er is meer voorlichting nodig op het punt van het parkeerbeleid bij het ziekenhuis. Er is veel 

onduidelijkheid over de werking van het systeem. De CL zegde toe hiermee verder te gaan. Er is ook melding van 

gemaakt dat er nog betrekkelijk veel storingen met het systeem zijn. 
Zesde punt: keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. De CL heeft een rol gekregen in het beoordelen hiervan. De CL 

vroeg de ouderenbonden een kandidaat te leveren voor een team dat hiernaar onderzoek gaat doen. Door de bonden 
is medewerking toegezegd. 

Zevende punt: overname ADRZ door Erasmus MC in Rotterdam. De CL heeft hierover positief advies uitgebracht, 
o.a. omdat door de fusie de kwaliteit en snelheid van de zorg kan verbeteren. Erasmus MC functioneert voor ADRZ 

vooral als leverancier van tertiaire (superspecialistische) zorg. Er is overigens al langer een dergelijke samenwerking, 

maar die kan nu geformaliseerd worden. 
Achtste punt: De afspraak is gemaakt dat de bonden in de eerste week van oktober opnieuw met de Raad van 

Bestuur van ADRZ en de CL om de tafel gaan en de stand van zaken van dat moment dan zullen bespreken. 
 

Hans de Jonge 
E 

DISCUSSIES OVER DE TOEKOMST VAN DE ORGANISATIE EN DE FINANCIERING VAN DE ZORG 
 ER EEN JARIG 

De kranten staan er vol van. Velen zeggen dat er in de organisatie van de zorg iets moet gaan veranderen. 
De gezamenlijke landelijke belangenbehartigingsorganisaties voor ouderen hebben in maart de politieke partijen laten 

weten dat zij vinden dat de marktwerking in de jaarlijkse activiteiten voor het oversluiten van de zorgverzekering naar 

een andere uitvoerder (ruim 1 miljoen verzekerden hebben dit per 1-1-2017 gedaan!!), wat veel geld kost aan 
reclame en administratieve activiteiten, zou moeten worden afgeschaft. Er gaan geruchten waarin voorstellen naar 

voren komen om dit om te beginnen maar eenmaal per 3 jaar toe te staan. Dat zou een betere positie voor de 
zorgverzekeraars doen ontstaan voor de inkoop van zorg. Maar ook de zgn. marktwerking bij de inkoop van zorg zou 

10.30: afspraak 
internist in ADRZ 

10.30: internist 

 in ADRZ 
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naar de mening van de belangenorganisaties moeten veranderen. Velen in het veld delen die mening. 

Zo ook de voorzitter van de vereniging van zorgverzekeraars, André Rouvoet. Hij zegt in de NRC van 
eind december 2016 dat er iets in de wijze van marktwerking in de zorginkoop moet gaan veranderen. 

Zorgverzekeraars zijn in zijn visie teveel bezig met de ‘centen’ en niet met de kwaliteit van de zorg, 
hetgeen hun hoofddoel zou moeten zijn, naast de beheersing van de kosten van de zorg. Hij zei ook 

dat de politiek zich niet alleen moet bemoeien met de ‘verzekerdenraad’ bij de zorgverzekeraars maar 

veel meer met wat de grote uitdagingen zijn in de zorg, zowel die in ziekenhuizen als thuis en in 
verpleeghuizen. En dat staat niet in de zorgparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen! 

Sommige partijen praten wel over vermindering van het eigen risico (zonder te zeggen wie dat moet betalen!) Zo kost  
€ 100,- vermindering van het eigen risico ruim € 800 miljoen! Dat zou een premieverhoging vragen van ongeveer € 75 

per jaar. Voor degenen die het eigen risico opgebruiken een klein voordeel, maar degenen die geen zorg nodig 
hebben moeten dan het volle bedrag van € 75,-  extra betalen!) 

In adviezen die in 2015 en vorig jaar aan de regering zijn uitgebracht wordt, naast de constatering dat de 

zorg in Nederland tot de beste van de wereld behoord maar ook tot de duurste, ook gezegd dat in de 
komende jaren de organisatie van de zorg evenals de financiering daarvan daadwerkelijk moeten 
veranderen. De vergrijzing en de steeds grotere medische mogelijkheden om het leven van de bevolking te 
verlengen zal, als er niets wordt veranderd, steeds grotere financiële offers vragen van de bevolking en wellicht tot 

grote problemen kunnen leiden in de uitvoering van de zorg, zowel financieel als in de bezetting van alle zorgfuncties! 

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de bevolking met betrekking tot preventieactiviteiten en het voorkomen 
van ziekte en invaliditeit zullen zeer belangrijk worden. En naast het gebruik van technische hulpmiddelen zullen 

mantel- en vrijwilligerszorg het verwachte personeelstekort in de zorg moeten gaan opvangen. 
Er staan dus nog veel veranderingen op stapel. De belangenorganisaties zullen deze veranderingen niet alleen volgen 

maar ook invloed daarop trachten uit te oefenen en namens en voor de lidorganisaties en hun leden haar best doen 
om de komende jaren een en ander in goed vaarwater te houden. Wordt vervolgd! Bron: NVOG 
 

ER IS ER EEN JARIG 

 
 

 
 
 

In de maanden januari en februari vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen: 
 

Op 10 januari: mevrouw. D. Mol-Koster uit Goes  70 jaar 
Op 12 januari: de heer C.H. van ’t Veer uit Goes  80 jaar 

Op 17 januari: de heer J. de Bue uit Goes   65 jaar 

Op 19 februari: de heer W. Pentzek uit Goes   75 jaar 
Op 19 februari: mevrouw J. Gorsse-Schipper uit Goes 85 jaar 

 

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE MET HUN VERJAARDAG! 
 

!!!     ASG-CONTRIBUTIE 2017    !!! 
RIS ER EEN JARIG 

Vriendelijk verzoek namens de penningmeester: willen de leden die dat nog niet deden de contributie 

voor 2017 aan de penningmeester overmaken? We herhalen nog even: voor een lid bedraagt de 

contributie € 24,- en voor een partnerlid (man, vrouw, vriend, vriendin) waarmee het lid samen woont  
€ 16,- per jaar. De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening  

NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG GOES,  
ONDER VERMELDING VAN UW NAAM/NAMEN EN ‘CONTRIBUTIE 2017’. 

Na ontvangst van uw contributiegeld ontvangt u van ons de ledenpas 2017. 
 

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 

Bestuurslid/invuller belastingformulieren: Leen van Zon 
Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge 

T: 0113-270144 
e-mail: leen.zon@planet.nl 

Bingo- en spelmiddagen: Addie de Lange T: 0113-211421 

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

 
 

Heeft u gratis advies nodig? 
Wij geven o.a. adviezen op het gebied van administratie, 

archiefonderzoek, boekhouden, bouwkunde, financiële zaken, 
geschiedenis, juridische zaken, keramiek, metaalbewerking, 

notariële zaken, ICT problemen, schaken, tuinieren, vertalen, 
taxaties, en nog veel meer. 

Er staan meer dan 70 vrijwilligers tot uw beschikking. 
 

 
 

Kunnen wij u helpen of helpt 
u mee met het geven van adviezen? 

Neem dan contact op met  
aanvragen@gildedebevelanden.nl 

of bel 06-14 53 06 01 
 

 

Samen leven, samen spreken? 
‘t Gilde de Bevelanden heeft een integratieproject 

SamenSpraak, 
waar Gildecoaches anderstaligen op een informele wijze 
behulpzaam zijn bij het Nederlands leren spreken en de 

gebruiken en samenleving te leren kennen. Dat alles om zo 
makkelijker te kunnen integreren. 

 

 
 

Wilt u ook deelnemen aan dit project, als 
anderstalige of taalcoach? 

Stuur een e-mail naar  
samenspraak@gildedebevelanden.nl  

of bel 0113 215090. 
 

Inspireren in positief ouder worden? 
Vanaf ons vijfenvijftigste levensjaar verandert langzaam maar 
zeker onze positie op de arbeidsmarkt en onze rol in het gezin 
of de huishouding. En u vraagt zich af: Wat wil ik? Wat kan ik? 

Wat vind ik belangrijk? Waarvoor ga ik me inzetten? 
’t Gilde de Bevelanden heeft met POWER een traject voor 
senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale 

netwerken en zinvolle activiteiten. 
 

 
 

Wilt u ook deelnemer worden aan het POWER 
project? 

Neem contact op met Chris Otto, 
power55@gildedebevelanden.nl 

Of bel 0113-563304 
 

 

Stads- en streekgidsen van ‘t Gilde 
Onder leiding van de enthousiaste gidsen van ’t Gilde de 

Bevelanden kunt u deelnemen aan rondleidingen langs de 
mooiste plekjes in het hart van Goes met zijn historische 

monumenten. 
Gidsen gaan ook mee in de bus door de Zak van Zuid-Beveland. 

Zie ook: www.gildedebevelanden.nl 
 
 

 
 

Heeft u zin in één van de rondleidingen of interesse om 
ook gids te worden? 

Neem contact op met  
stadsgidsen@gildedebevelanden.nl 

of bel 06-14 53 03 19 

  
  

                    

mailto:aanvragen@gildedebevelanden.nl
mailto:samenspraak@gildedebevelanden.nl
mailto:power55@gildedebevelanden.nl
mailto:stadsgidsen@gildedebevelanden.nl
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Kleurexplosie van honderden orchideeën tijdens Omnium Orchideeënfestival 
 

Beleef een explosie van geuren en kleuren en ontdek het Tropisch bos met 
honderden orchideeën tijdens het Omnium Orchideeënfestival van zaterdag 25 

maart t/m maandag 17 april (2e Paasdag). Tijdens het festival zijn er tal van 

extra activiteiten, speciale workshops en bijzondere rondleidingen. 

Achter elke boom of plant een andere belevenis 

Om de tropen te ontdekken hoeft u niet ver van huis. Kom naar het Tropisch 
Bos van Omnium in Goes en ervaar hoe we bomen en planten – vaak zonder 

het te beseffen – gebruiken in ons dagelijks leven. Orchideeën zijn daar een 

mooi voorbeeld van. We gebruiken ze niet alleen als decoratie in huis maar ook 
om dranken en voedsel smaak te geven. Wist u bijvoorbeeld dat vanille, na saffraan de duurste specerij ter wereld, 

afkomstig is van de peul van de vanilleorchidee? Naast honderden orchideeën ontdekt u in het Tropisch Bos nog zo’n 
400 andere bijzondere bomen en planten, zoals de kapokboom, rubberboom, koffieplanten, specerijen en vele 

fruitsoorten. 
 

 
 

 

Speciaal voor ASG leden:  
Toegang Tropisch bos + een tropisch drankje voor € 6,- p.p. (normale prijs € 8,25 p.p.) 
Tegen inlevering van deze ingevulde bon krijgt u bij de kassa van Omnium Sport & Recreatie toegang tot het Tropisch bos 

voor slechts € 6,- p.p.  inclusief een tropisch drankje in de Cubaanse bar. Geldig tijdens het Orchideeënfestival van 25 
maart t/m 17 april 2017.  

Naam: 

 
Adres+huisnummer: 

  
Postcode; 

 

Woonplaats: 
 

E-mailadres: 
 

       Ja, hou mij op de hoogte van nieuwe acties van Omnium en stuur mij de digitale nieuwsbrief. 
 

Maximaal 4 personen per bon. Niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen en niet inwisselbaar voor contant geld. Voor groepen vanaf 10 
personen organiseren we arrangementen op maat. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, stuur dan een mail naar groepen@omnium.nl. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Toneelvereniging "KUNSTVRIENDEN" Goes presenteert een theateravond getiteld: 

 

‘A A N  T A F E L !’ 
 

KUNSTVRIENDEN schotelt u een lekkere theateravond voor, gevuld met humor en muziek, met als  
GRAND DESSERT: een loterij met mooie prijzen! 

 

1 april: Wijkcentrum De Spinne in Goes 

7 april: Dorpsuus in Nisse 
8 april: Wilhelminahuis in Wilhelminadorp 

22 april: De Vroone in Kapelle 
 

Zaal open: 19. 30 uur/Aanvang 20.00 uur 
Entreeprijs: € 9,00-/ 65+, CJP + donateurs: € 7,50/ kinderen t/m 12 jaar € 4,50 

Kaarten reserveren via de diverse speellocaties of via 0113 – 342639 (b.g.g. 0113-612926), via 

www.kunstvrienden.goesnet.nl, en op facebook 
 

ASG betaalt voor haar leden die een van deze uitvoeringen willen bezoeken, een korting van € 2,- op het 

plaatsbewijs, op vertoon van de ledenpas. De korting wordt aan de kassa verrekend. 

mailto:groepen@omnium.nl
http://www.kunstvrienden.goesnet.nl/

