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AUTOTOCHT NAAR STREEK- EN LANDBOUWMUSEUM GOEMANSZORG IN DREISCHOR OP 11 MEI 2017
RIS ER EEN JARIG

U wordt voor deze jaarlijkse autotocht thuis opgehaald en we vertrekken om 13.15
uur vanaf de Westhavendijk (parkeerstrook tegenover de Praxis) naar het museum
in Dreischor. Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers; en rondleiding door gids.
Streek en landbouwmuseum Goemanszorg heeft een flinke verbouwing ondergaan
en een vernieuwde inrichting gekregen. De vier hoofdthema’s zijn: vlas, meekrap,
het trekpaard en de geografie van Schouwen Duiveland. De drie hoofdthema’s zijn
terug te vinden op zgn. eilanden in de grote schuur. Daarnaast is er de
boerenwoning ingericht anno 1920. Ook is er volop aandacht voor de streekdracht.
Een grote collectie gereedschap en werktuigen is op de bovenverdieping en rondom
de tuin te vinden. We sluiten de middag af met een drankje in Wijnhoeve de Klein
Schore ook in Dreischor. Hier heeft men een leuke winkel met wijn maar ook met allerlei streekproducten. Omstreeks 17.00
uur verwachten wij weer in Goes terug te zijn.
De kosten voor deze middag bedragen €10,00 voor leden en €13,50 voor niet leden. Aanmelden kan vóór 6 mei door
storting van het bedrag op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes. En/of per e-mail iza.con@worldonline.nl.
We doen een oproep aan vrijwilligers om deze middag mensen, die zelf niet kunnen rijden, als gast mee te nemen. U wordt
deze middag vrijgehouden en ontvangt een kleine vergoeding. Aanmelden bij Izaak de Graaf tel. 0113-220111 of per e-mail.
iza.con@worldonline.nl.

Willen de leden die dat nog niet deden hun contributie s.v.p. overmaken op rekening NL23 RABO
0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. naam en lidmaatschapsnummer en ‘contributie 2017’
OP REIS, OP REIS, OP REIS…..
RIS ER EEN JARIG

We gaan naar Tholen toe, wie gaat er mee?
We gaan met busjes, wie rijdt er mee?
O wat is het een zaligheid als je daar in Tholen rijdt!
We gaan naar Tholen toe, wie gaat er mee?
Het is zover! Het bestuur heeft voor u een programma voor de jaarlijkse busreis op woensdag 12 juli a.s. We rijden in
kleine bussen met eigen chauffeurs!!! Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur vertrek uit Goes. Opstapplaatsen: Bushalte Erasmusflat (Goese Polder), Parkeerterrein Randhof (Goes Oost),
Station NS, Hoofdingang De Schakel (Goes Zuid)
11.00 uur Bezoek Roosevelthuys in Oud Vossemeer
12.30 uur Lunch in streekmuseum Oud Vossemeer
13.15 uur Rondleiding in het streekmuseum
14.15 uur Rondrit over Tholen
15.15 uur Koffie met een bolus
15.45 uur Bezoek aan de veiling in St. Annaland. Streekproducten te koop!
16.30 uur Vertrek naar Goes.
Kosten voor leden: € 20,- Voor niet-leden: € 30, - . Aanmelden: Het inschrijfbedrag
overmaken naar: NL 23 RABO 0308 4829 21 ten name van ASG Goes. Vermeld
duidelijk naam en telefoonnummer en opstapplaats!
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DE STAND VAN ZAKEN IN DE VERPLEEGHUISZORG
RIS ER EEN JARIG

In Nederland zijn in de meer dan 2300 verpleeghuizen op dit moment bijna 130.000 ouderen opgenomen. Deze kosten de
samenleving per persoon € 210,- per dag (dit is een jaarlijks vastgestelde vaste vergoeding!) Dat is € 10 miljard per jaar
waarvan ongeveer 8% door de bewoners zelf wordt betaald. De door de regering extra uitgetrokken € 100 miljoen n.a.v. het
manifest van Hugo Borst is dus maar 1% van de kosten, een druppel op een gloeiende plaat! De premie voor de uitvoering
van de Wet langdurige zorg bedraagt 9,65% tot een maximuminkomen van € 53.697 en is verwerkt in de eerste en tweede
schijf van de IB. De opbrengsten worden ook gebruikt voor bv psychiatrische inrichtingen en andere langdurige zorg.
De financiering van verpleeghuiszorg voor ouderen in Nederland is uniek in de wereld; nagenoeg nergens is de solidariteit
met de zorgbehoevende ouderen zo groot en zo goed geregeld, daar moeten wij trots op zijn. De doelstelling van de
regering is om het aantal bedden niet verder te laten groeien: ouderen moeten zo lang mogelijk thuis worden verzorgd en
verpleegd. Dit mede gezien de hoge kosten die met een opname zijn gemoeid. Dat betekent wel dat de ouderen die wel
opgenomen worden een steeds zwaardere zorg nodig hebben met alle problemen van dien. Knelpunt is ook dat er te weinig
gekwalificeerd opgeleide verplegenden zijn om deze zorg te verlenen en dat er ook te weinig jongeren kiezen voor dit
prachtige beroep. Deze ontwikkeling legt een grote druk op de oudere die te maken krijgt met bv. dementie en op de sociale
omgeving van de oudere, maar ook op de capaciteit van de wijkverpleging. Ook daar zijn de organisatie- en
capaciteitsproblemen groot.
Deze maand is door Zorginstituut Nederland in vervolg op de actie ‘Waardigheid en trots’ het kwaliteitskader voor
verpleeghuizen geïntroduceerd. Daarin wordt gesteld dat het vertrekpunt moet zijn: DE CLIËNT ALS MENS! De bureaucratie
moet worden verminderd. De kwaliteit van het leven van de cliënt moet voorop staan. Daar is niet een norm van twee
gekwalificeerde personeelsleden per 6 cliënten nodig, maar een voldoende bezetting om het leven van de cliënten door
persoonsgerichte zorg en ondersteuning dragelijk te laten zijn. Daarnaast moet tevens het welzijn goed geregeld zijn. Het
gaat om de optimale levenskwaliteit van de bewoners.
De NVOG blijft deze problematiek voor de zorgbehoevende ouderen volgen en beïnvloeden.

Bron: NVOG
E-HEALTH
RIS ER EEN JARIG

E-Health (letterlijk vertaald: elektronische gezondheid(szorg)) blijft voor veel mensen een ongrijpbaar iets. Dat is jammer
want veel toepassingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook om langer zelf de regie te
kunnen voeren zijn e-Health-toepassingen belangrijk.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure ontwikkeld waarin een aantal voorbeelden
van e-Health toepassingen in de zorg wordt getoond. U moet hierbij denken aan hulpmiddelen bij dementie, het eenvoudig
vinden van hulpadressen, bijvoorbeeld van bedrijven die klusjes kunnen uitvoeren, het makkelijk kunnen raadplegen van
internetplatforms voor informatie en tips bijvoorbeeld over specifieke (chronische) aandoeningen. Ook het benaderen van
lotgenotenplatforms is een mogelijkheid. De digitale versie van de brochure “e-health zorg van nu” kunt u hier downloaden.

Bron: NVOG

PARKEREN EN HET DIGITAAL GEMAK?
RIS ER EEN JARIG

ASG-voorzitter Hoogerland en de secretaris van het BondenBeraadGrootGoes hadden op 7 februari een gesprek
met wethouder Loes Meeuwisse en parkeermanager mw. Catsman van de gemeente Goes. Aan de orde kwam
vooral de ‘kraskaart’ voor bezoekers. Hieronder de uitkomsten.
1. In 2017 blijft de kraskaart gewoon geldig en kan worden afgehaald op het stadskantoor.
2. In de loop van 2017 komt daarvoor een ‘digitale bezoekersregeling op saldo’ voor in de plaats. Gekochte
dagdeelkraskaarten blijven voorlopig geldig. Met het invoeren van een digitale bezoekersregeling wordt ook aangegeven
hoelang u deze nog kunt gebruiken of mogelijk dat u deze kunt inwisselen bij het stadskantoor en het saldo kan toevoegen
aan uw digitale bezoekersregeling.
3. De digitale bezoekersregeling met parkeersaldo zal aan te vragen zijn via het digitaal loket parkeren via de website van
de gemeente Goes en het is ook mogelijk om deze aan te vragen bij de publieksbalie in het stadskantoor (op afspraak).
4. De gemeente verwacht hierover in het 2e kwartaal 2017 meer duidelijkheid te hebben. Dit zal dan gecommuniceerd
worden via een persoonlijke brief, via Samenspel, via inforubriek De Bevelandse Bode, via de website en via social media.
Op het moment van ingebruikneming van dit systeem ontvangt iedereen daarover bericht en informatie hoe er gehandeld
moet worden.
5. Personen die niet in het bezit zijn van een computer, i-pad, smartphone en alleen beschikken over een ‘gewone telefoon’,
kunnen ook gebruik maken van de nieuwe bezoekersregeling. U kunt dan het parkeersaldo aanvragen en door middel van
het aanmelden van het kenteken van uw bezoek met vaste telefoon (het bellen naar een callcenter) staat uw bezoek
geparkeerd. Het zal ook mogelijk worden om familie en vrienden te machtigen, zodat zij zichzelf aan- en af kunnen melden.
Vast bezoek (bijvoorbeeld schoonmaakster die elke donderdag van 9-11 uur komt), kan vooraf ingesteld worden.
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6. Informatie verkrijgen over parkeren, parkeerkaarten en alles wat met parkeren te maken heeft, blijft telefonisch of via
afspraak mogelijk via het stadskantoor. Degenen die over een computer, i-pad of smartphone beschikken kunnen natuurlijk
ook informatie opvragen via www.goes.nl/parkeren.
7. Afgesproken is dat de ouderenbonden betrokken worden bij de invoering en communicatie over het nieuwe systeem.

Henk Hoogerland
ZORGKOSTEN TERUG VIA DE BELASTING
Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer,
hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting.
De website Meerkosten.nl legt in begrijpelijke taal heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de
website uitleg over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe u
gemaakte kosten terug kunt verdienen. Dat kan soms oplopen tot honderden euro’s. Hoe hoog het bedrag is dat u terug
kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en het inkomen van een eventuele fiscale partner.
Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de
berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar
beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.
Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook
over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een
arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer.
Inkomen extra ondersteunen
Naast de belastingaftrek zijn er ook nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte om hun
inkomen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting,
dubbele kinderbijslag. Meerkosten.nl geeft ook over deze regelingen heldere informatie.
Brochure
De informatie van Meerkosten.nl is ook te raadplegen in een brochure. Deze brochure Belastingvoordeel 2016 kunt u
bestellen in de webwinkel van Ieder(in)(http://www.mijnwinkel.nl/shop24024/).

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn
aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking en behartigt de
belangen van meer dan twee miljoen mensen.
NOG MEER NIEUWS OVER DE ZORG
Organisatie curatieve zorg richting 2030 in de steigers
Vorig jaar hebben wij al in de Nieuwsbrief geschreven dat de voorstellen om de zorg richting 2030 te reorganiseren om deze
betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, zouden worden uitgeprobeerd in proeftuinen. Eén van deze
proeftuinen is de gemeente Uden en het ziekenhuis Bernhoven aldaar. Een paar ontwikkelingen:
Patiënten uit het ziekenhuis houden
Het ziekenhuis Bernhoven heeft nu als leidraad zoveel mogelijk patiënten uit het ziekenhuis te houden. Daarvoor zijn er
intensieve contacten met de gezamenlijke huisartsen in Uden en houden specialisten regelmatig ook hun spreekuur in de
huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn alle medisch specialisten in dit ziekenhuis, die daarvoor vrijgevestigde kleine zelfstandigen
waren, in loondienst van het ziekenhuis getreden. De prikkel om zoveel mogelijk patiënten te zien en omzet te maken is
daarmee verdwenen, de prikkel om uitstekende kwaliteit te leveren uiteraard niet.
Veel zorg en controles die nu in ziekenhuizen plaatsvinden, kunnen ook prima door de huisartsen worden gedaan. Dat is
veel goedkoper en voor de patiënten veel gemakkelijker. “Wij willen de overbodige zorg eruit halen, nietsdoen was geen
optie, dan hadden wij op termijn de deuren moeten sluiten”, stelt de directeur Peter Bennemeer van het ziekenhuis
Bernhoven (Het ziekenhuis zat financieel aan de grond!).
Taakverdelingen binnen de huisartsenpraktijk
Natuurlijk is het ook belangrijk dat er specialisaties komen binnen de huisartsenpraktijk. De in een samenwerkings-verband
werkende huisartsen gaan zich ook specialiseren, waardoor het overnemen van het werk van medisch specialisten beter kan
gebeuren. Daar is men in Uden volop mee bezig. De patiënten zijn dan niet meer afhankelijk van de eigen huisarts alleen,
maar die kan collega’s om raad vragen bij bijzondere ziektegevallen.
De patiënten zijn zeer positief over deze veranderingen. Ook het beleid dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, zal
door deze veranderingen veel beter kunnen worden uitgevoerd. En het eigen risico wordt ook steeds minder aangesproken,
omdat de huisartsenzorg niet onder het eigen risico valt!
Zorgverzekeraars ondersteunen veranderingen
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De behandelingen in deze proeftuin gaan beter en sneller. De zorg moet uiteraard wel anders worden georganiseerd.
Daarom hebben de 119 huisartsen met 65 praktijken in de regio Oss-Uden-Veghel een eigen zorggroep ‘Synchroon’
opgericht om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren.
De zorgverzekeraars ondersteunen deze veranderingen volop. De meeste inwoners van de deze regio zijn verzekerd bij VGZ
of CZ. Die hebben de handen ineengeslagen en de regio de mogelijkheid gegeven om het budget dat men als regio jaarlijks
kreeg op een andere wijze te verdelen. Dit is dus het begin van een zgn. regiobudget.

Bron: NVOG

DIGITAAL IN DE WIJK

Wilt u ondersteuning bij problemen met het bedienen van uw PC of laptop? Zie onderstaand een overzicht van de plaatsen
en de tijdstippen waarop u daarvoor terecht kan.

In de maanden maart en april vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen:
7 maart dhr. J.H. Duijn uit Goes 70 jaar
13 maart mw. M. Kaaisteker-Smits uit Goes 96 jaar
18 maart mw. J. Korstanje uit Goes 97 jaar
24 maart dhr. J.W. Meulblok uit Goes 75 jaar
31 maart mw. N. Nelissen uit Goes 70 jaar
12 april mw. T. Nijsse-Westdorp uit Wilhelminadorp 75 jaar
13 april dhr. M. Tazelaar uit Wilhelminadorp 80 jaar
18 april dhr. G.P.C. Geene uit Goes 80 jaar
30 april dhr. H.J.J. Houg uit Goes 70 jaar
HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE MET HUN VERJAARDAG!
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Advertenties

Heeft u gratis advies nodig?

Samen leven, samen spreken?

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.

‘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.

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

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

Neem dan contact op met
aanvragen@gildedebevelanden.nl
of bel 06-14 53 06 01

Stuur een e-mail naar
samenspraak@gildedebevelanden.nl
of bel 0113 215090.

Inspireren in positief ouder worden?

Stads- en streekgidsen van ‘t Gilde

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.

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

Wilt u ook deelnemer worden aan het POWER
project?

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

Neem contact op met Chris Otto,
power55@gildedebevelanden.nl
Of bel 0113-563304
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HIERONDER EEN PAAR BIJDRAGEN VAN ONZE VOORZITTER
OM OVER NA TE DENKEN
*Arbeid rustig zonder zorgen, wat vandaag niet klaarkomt is voor morgen
*Hou je werk in ere, alleen een dwaas werkt zich de klere
*U mag hier wel roken, als u ’t maar niet uitblaast
*Soms moet je zwijgen om gehoord te worden
*Niet ieder kinderhoofdje hoeft een kei te zijn
*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 te veel hooi op de vork, maar steekt soms de vork in het verkeerde hooi
*Overeenkomst tussen een speelgoedtreintje en een vrouwenborst: Het is voor de kleine, maar papa speelt ermee…
BALLEKE
Een oud mannetje ging naar de kapper. Hij zei: Ik kan mijn bakkebaarden er niet goed afhalen
want ik heb teveel rimpels. Geen probleem zei de kapper en haalde een klein houten balletje van
de plank. Stop dat maar in je mond. Zo deed het mannetje en zijn wangen kwamen mooi bol te
staan. Toen de kapper klaar was zei het mannetje. Dat was de gladste scheerbeurt die ik ooit
kreeg, maar wel een beetje gevaarlijk. Ik had het balletje wel in kunnen slikken. Geen probleem
zei de kapper, dan had je dat na een paar dagen gewoon terug kunnen brengen, dat doen ze
allemaal…..

DE MISÈRE
Mijn vader en ik woonden samen in een flat. Hij was weduwnaar en ik was ongetrouwd. Beneden woonden een weduwe
en haar dochter, beiden schoon van uiterlijk. Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde haar; mijn vader werd verliefd
op de dochter en trouwde haar. TOEN BEGON DE MISÈRE.
Daar de vader de dochter van mijn vrouw en dus ook mijn dochter trouwde, is zij thans mijn moeder. Ik ben echter
tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder touwde. Verder werd mijn vader de schoonvader van mijn vrouw,
omdat ik zijn zoon en haar echtgenoot ben.
Mijn vader werd echter ook de schoonzoon van mijn schoonmoeder en ik dus zijn schoonvader, aangezien ik met zijn
schoonmoeder getrouwd ben. Maar dat is nog niet alles.
Mijn vrouw krijgt een zoon en nu begint het pas goed. Mijn zoon is vooreerst mijn zoon, maar verder de broer van mijn
schoonmoeder, omdat die zijn zuster is en omdat die de dochter van mijn vrouw is. Hij is echter tevens de zwager van
mijn vader. Ik ben de neef van mijn zoon en daarom ook de neef van mijn schoonmoeder, omdat die zijn zuster is, dus is
mijn schoonmoeder mijn tante.
Het wordt nog erger. De jonge vrouw van mijn vader wordt moeder en haar zoon wordt dus mijn broer. Verder is mijn
eigen zoon de oom van mijn kleinkind omdat hij de broer van mijn dochter is.
Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want hij is het kind van haar dochter. Ik ben als man van mijn vrouw, zijn grootvader,
dus de grootvader van zijn broer en aangezien de grootvader van mijn broer ook mijn grootvader is, ben ik mijn eigen
schoonvader…………………………………..of niet?.
BESTUUR ASG
Voorzitter: Henk Hoogerland
Westhavendijk 52, 4475 AD Wilhelminadorp
2e Voorzitter: Dick van de Merwe
's-Heer Elsdorpweg 20, 4461 WK Goes
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T: 0113-228525

e-mail: hwhoog@zeelandnet.nl
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T: 0113-220111

e-mail: iza.con@worldonline.nl
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