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AUTOTOCHT NAAR STREEK- EN LANDBOUWMUSEUM GOEMANSZORG IN DREISCHOR  

OP 11 MEI 2017 
 
 
 

We vertrokken om 13.15 uur met 6 auto’s vanaf 

de parkeerplaats langs de West-havendijk. De 
tocht ging via Wilhelminadorp, Zierikzee en 

Schuddebeurs naar Dreischor. Daar kwamen we 

aan bij het Streek- en landbouwmuseum 
Goemanszorg. Dankzij het fraaie weer genoten 

we op het terras van koffie/thee met een bolus. 
Na een toespraak van de gids startte de 

rondleiding door het museum.  

De benedenverdieping vertelt het verhaal over 
de teelt van meekrap en het verwerken tot de 

beroemde rode kleurstof. Ook komt de teelt en 
verwerking van vlas aan de orde. Verder zijn er 

mooie beelden van het Zeeuwse werkpaard te 
zien. Bijzonder fraai is de origineel ingerichte 

boerenwoning met veel klederdrachten uit de 

streek. Op de bovenverdieping waren veel oude 
gereedschappen te zien. En in de tuin rond het 

museum waren veel oude landbouwwerktuigen 
opgesteld.  

 

 
Na het museumbezoek volgde een kort autoritje naar wijnhoeve de Kleine Schore ook in Dreischor. Na het nuttigen van 

een drankje in het proeflokaal werd de middag afgesloten met een bezoek aan het winkeltje met wijn en allerhande 

streekproducten.  Om 17.00 uur keerden we met 23 tevreden ASG senioren huiswaarts, met veel dank aan de vrijwillige 
chauffeurs. 
 

Els Poppe 
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BUSREIS THOLEN OP WOENSDAG 12 JULI 2017 
RIS ER EEN JARIG 
 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de busreis naar Tholen op 12 juli al aan. We kregen daarvoor al de nodige 

aanmeldingen. Er kunnen nog mensen bij! Daarom hierbij nog een keer de aankondiging.  
 

U kunt nog tot 1 juli a.s. aanmelden! 
 

Het programma voor de busreis (met kleine busjes) 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, telefoonnummer en opstapplaats! 
 

NIEUWS UIT DE BELASTINGSERVICE VAN ASG 
RIS ER EEN JARIG 

 

De periode voor het doen van aangifte inkomstenbelasting ligt weer achter ons. Ook dit jaar zijn 

er door onze invullers veel aangiften verzorgd. Het waren er wel minder dan voorgaande jaren. 
Dit kan komen omdat mensen het invullen van de formulieren meer zelf gaan doen, maar ook 

omdat de belastingdienst in een aantal gevallen een brief stuurt dat geen aangifte meer gedaan 
hoeft te worden. Toch is het voor (bijna) iedereen belangrijk om elk jaar te (laten) kijken of het doen van 

belastingaangifte nodig en/of zinvol is. Het is sowieso altijd zinvol voor mensen met een AOW-uitkering met daarnaast 
nog een klein pensioen. Er is in dat geval vaak recht op belastingteruggave, ook al zijn er verder geen aftrekposten. 

Denk aan de toeslagen 

Het komt vaker voor dat mensen jaren geen aangifte inkomstenbelasting doen en plotseling een brief van de 
belastingdienst krijgen dat wel aangifte gedaan moet worden. Een oorzaak daarvoor kan zijn dat de belastingdienst 

heeft gezien dat het spaargeld boven het wettelijk vastgestelde vrijstellingsbedrag is uitgekomen. De hierover te 
betalen belasting valt dan vaak nog wel mee, maar ingeval er sprake is van uitbetaalde huurtoeslag dan moet die in 

zijn geheel terugbetaald worden. Dat kan, zeker als het over meerdere jaren gaat, zeer hoog oplopen. Dus: elk jaar 

checken of het voordelig kan zijn toch een belastingaangifte te doen, ook om te voorkomen dat u (veel) geld moet 
terug betalen, is verstandig! 
 

Leen van Zon 
Coördinator Belastingservice ASG 
 

VALPREVENTIE VOOR OUDEREN 
RIS ER EEN JARIG 

De NVOG heeft samen met KNVG het onderwerp preventie, in brede zin, binnen BeterOud op de agenda gezet. 
Daarbij schenken zij aandacht aan valpreventie voor ouderen (65 jaar en ouder). 
 

Dat het nut heeft om iets over het onderwerp valpreventie te schrijven, bewijzen de cijfers (bron: 

Letsel Informatie Systeem 2015): in 2015 zijn maar liefst 97.500 ouderen na een val in of rondom 
het huis bij de Spoedeisende Hulp terechtgekomen. Zo’n 38.000 van hen zijn vervolgens voor 

kortere of langere tijd in het ziekenhuis opgenomen. Letsel aan heup en bovenbeen kwam het 
meeste voor. Hersenletsel is helaas ook een veel voorkomend gevolg. Een val heeft vaak grote 

fysieke en mentale gevolgen. De mobiliteit komt in het gedrang en daardoor ook de zelfstandigheid 
van iemand. 
 

U bent (of voelt zich) niet oud, u valt niet?                                                                                          

Lees je de cijfers, ook in de wetenschap dat er als gevolg van een val zo’n 2000 ouderen per jaar overlijden, dan moet 
je toch wel overtuigd zijn van het nut van valpreventie. Dat valt toch tegen. Het merendeel van de ouderen, ook van u 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home
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dus, denkt dat het voor de buurvrouw goed is om iets aan valpreventie te doen, maar ziet dat voor zichzelf niet zitten: 

“och, zo oud ben ik toch nog niet”. Het past niet bij de levensstijl. Adviezen kunnen als betuttelend worden ervaren. 
Toch vertellen wij u iets over de oorzaken van vallen en de mogelijkheden om dat vallen te voorkomen. 
  

De oorzaken van het vallen 

Er zijn tientallen verschillende oorzaken. Een combinatie van oorzaken komt ook veel voor. Bij het ouder worden 
neemt de spiermassa af, worden de gewrichten stijver en vermindert het reactievermogen. Medicatiegebruik kan ook 

een reden zijn, vooral de invloed van slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en antidepressiva kan groot zijn. Trager 
reageren, maar ook het duizelig worden en daardoor het evenwicht verliezen. Hele gewone dingen spelen ook een rol: 

even niet opletten, een verschuivend matje, ongelijkheid op het trottoir of verminderd gezichtsvermogen bijvoorbeeld. 

Een belangrijke factor is ook of iemand goed in staat is zijn evenwicht (de balans) te bewaren. Genoeg over de 
oorzaken. 
 

Wat kunt u doen om vallen te voorkomen? 

Volgens veel deskundigen is het allerbelangrijkste veel bewegen en daardoor zorgen dat je conditie, kracht en balans 
op peil blijven. Ook in de situatie dat bewegen lastig is, is het verstandig om te zoeken naar mogelijkheden om zoveel 

mogelijk in beweging te blijven. Dat hoeft u niet alleen te doen. Er is een breed scala aan beweegcursussen, 
bijvoorbeeld In Balans en valpreventietrainingen. Ook in uw woonomgeving. 

Zorgverzekeraars vergoeden vaak vanuit de aanvullende verzekering een bepaald bedrag voor deelname aan 
dergelijke preventiecursussen. Samen met andere partijen ontplooien zorgverzekeraars ook activiteiten om bij te 

dragen aan het verlagen van het valrisico. Het project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is daar een voorbeeld van. Voor 

meer informatie kijkt u op www.projecttom.nl . 
Er is meer dan bewegen. Gebruikt u medicijnen? Bespreek het medicijngebruik en de risico’s op vallen regelmatig met 

uw huisarts. De invloed van gezond en vitaminerijk, vooral vitamine D, eten is een niet te onderschatten factor 
Check in en rondom uw huis eens welke “obstakels” er zoal op uw weg kunnen komen. Een mooi hulpmiddel hierbij is 

de door Veiligheid.nl uitgebrachte brochure “Zorg dat u thuis niet valt”. Een brochure met veel tips om vallen te 

voorkomen. Deze brochure vindt u op de site van NVOG (naar beneden scrollen - ZWWW - Brochure valpreventie). U 
kunt de brochure ook hier downloaden Haal er uit wat in uw situatie van toepassing is. Dé oudere bestaat immers 

niet! 
Bron: NVOG 
 

FEDERATIERAAD FASV GEÏNSTALLEERD! 
RIS ER EEN JARIG 

 Op 12 mei 2016 begonnen de voorbereidingen voor een federatie van seniorenverenigingen. 
Op 1 september 2016 werden de statuten gepasseerd en op vrijdag 12 mei 2017 is de 

federatieraad  geïnstalleerd. Daarmee is de instelling van de FASv voltooid.  

De Federatie is lid van NVOG en is één van de zgn. platforms dat deelneemt aan het 
bestuurlijk overleg binnen de NVOG. De ASG is lid van de FASv. Daarmee zijn de belangen van 

de ASG-leden op het gebied van landelijke vertegenwoordiging bij de politiek, belastingservice en korting op de 

zorgpremies verzekerd. 
Er zijn in totaal al 73 verenigingen tot de federatie toegetreden. Het betreft zelfstandige verenigingen, die plaatselijk 

doen wat kan en gezamenlijk doen wat wenselijk is. Dit als reactie op de andere, strak aangestuurde landelijke 
ouderenbonden.  

 

ONTWIKKELINGEN SOOS ‘DE LEGERDIEK’ 

RIS ER EEN JA 

Het college van B en W van de gemeente Goes heeft besloten om Soos De Legerdiek te verkopen. In 2000 werd op 

initiatief van het toenmalig afdelingsbestuur van de ANBO de vereniging Seniorensoos Legerdiek opgericht. In de loop 
der jaren ontstond er op de eerste woensdagmiddag van de maand een bingomiddag. Formeel was het een initiatief 

van het ANBO-bestuur, maar later werd dat een zelfstandige groep. Datzelfde gebeurde met een aantal mensen, die 
een spelletjesmiddag op vrijdag organiseerden. Velen veronderstelden dat de bingo en de spelletjesmiddag bij de 

ANBO (later ASG) hoorden. Formeel is dat onjuist.  

Dat neemt niet weg, dat we als ASG, toen wij vernamen dat er een ander onderkomen gezocht moest worden voor 
beide groepen, contact hebben opgenomen met de gemeente. Daaruit blijkt dat er voor beide groepen een alternatief 

is gevonden in het gebouw van wijkvereniging Goes-West: De Westkant. Of beide groepen daar gebruik van willen 
maken, is aan hen. Formeel speelt het bestuur van de ASG hierin geen rol. Mocht er toch een beroep op het bestuur 

worden gedaan, dan willen we eventueel wel in overleg treden met het college van B en W of nagaan of er elders 
ruimte beschikbaar is. De voorwaarde daarbij is dan wel dat de deelnemers aan de bingo- en/of spelletjesmiddag lid 

moeten zijn of worden van de ASG. We hebben begrepen dat Addy de Lange e.e.a. na de zomervakantie niet langer 

coördineert. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar bereidwilligheid om de middagen in goede banen te 
leiden. 
 

Henk Hoogerland.   

http://www.letsmail.nl/t/r-l-yuiyfkk-hhltduob-t/
http://www.letsmail.nl/t/r-l-yuiyfkk-hhltduob-h/
http://www.letsmail.nl/t/r-l-yuiyfkk-hhltduob-k/
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‘BETER OUD’ 

RIS ER EEN JA 
In het artikel over valpreventie (zie hierboven) spreken we al over BeterOud. De NVOG 

heeft op papier gezet wat BeterOud precies inhoudt, welke rol de NVOG hierin speelt en 
wat de leden van de lidorganisaties (zoals onze ASG) eraan hebben. Dit artikel volgt hierna: 
 

Wat doet BeterOud  
Binnen BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in met als doel om: ‘de levenskwaliteit van 
ouderen te verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten op een manier die bij de 

levensfase past.’ BeterOud stelt de leefwereld van ouderen centraal. BeterOud werkt niet vanuit één specifiek domein 
maar verbindt ouderen, wetenschappers en professionals uit de verschillende werkvelden zorg, wonen en welzijn met 

elkaar.  

 

Rol van de koepels van gepensioneerdenverenigingen.  
De NVOG levert samen met de KNVG een actieve bijdrage aan het BeterOud. Zij worden binnen BeterOud 

vertegenwoordigd door Jan Pouw (NVOG) en Joost Bos (KNVG) die namens de koepels betrokken zijn bij de 

programmacoördinatie. Binnen BeterOud zijn verschillende themateams actief die zich op een specifiek onderwerp 
richten zoals Vitaal en Zelfstandig wonen, Eigen Regie, Vroegsignalering, Maatwerk, Lokaal samenwerken, 

Transmurale zorg en Preventie. Binnen deze themateams wordt onderzoek gedaan en worden werkwijzen ontwikkeld 
die ouderen helpen zich voor te bereiden op de toekomst, langer zelfstandig thuis te blijven wonen en zorg en 

ondersteuning te verbeteren. De KNVG/NVOG richten zich binnen BeterOud specifiek op de thema’s preventie en 

langer thuis wonen.  
 

Wat hebben de leden van de lidorganisaties eraan?  
Door samen met andere ouderenorganisaties in BeterOud mee te doen stellen we de ouderen centraal. Wat vinden 

ouderen belangrijk? Wat hebben zij nodig? Hoe kunnen zij zich voorbereiden op de toekomst? Dit zijn de belangrijkste 
vragen waarmee BeterOud zich bezighoudt. De individuele oudere merkt het effect van BeterOud doordat er 

bijvoorbeeld nieuwe initiatieven ontstaan in hun wijk, of gemeente. Het effect van BeterOud wordt ook zichtbaar in 
een goede, effectieve samenwerking tussen diverse professionals. Zij weten elkaar goed te vinden en verwijzen naar 

elkaar door als dit bijdraagt aan passende ondersteuning van de oudere en zijn/haar netwerk. De uitkomsten van 
deze samenwerking worden via de website van BeterOud (www.beteroud.nl) en via de deelnemende 

ouderenorganisaties zoals de KNVG en NVOG gedeeld met de achterban. Het ASG-bestuur houdt voor u de vinger aan 

de pols en vermeldt interessante ontwikkelingen steeds in de nieuwsbrief! 
 

Bron: NVOG  
 
 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BONDENBERAAD GROOT GOES OVER PENSIOENEN OP 14 JUNI 2017 
 

Op 14 juni werd in De Spinne in Goes een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over onze pensioenen 
(ontstaansgeschiedenis, huidig pensioenstelsel en toekomst van het stelsel). De bijeenkomst werd georganiseerd door 

het Bondenberaad Groot Goes. Er waren 23 mensen op de bijeenkomst afgekomen. Het was een bijzonder 

interessante bijeenkomst. De inleider, Jan Ilsink, voorzitter van de FNV-seniorenvereniging Haagsteden leidde ons 
door de problematiek van de pensioenen. De kern van de zaak: 

 

 Pensioenen zijn door de vele jaren heen gebaseerd op een stelsel waarin solidariteit de hoofdgedachte was. We 

moesten het samen opbrengen, de jongeren voor de ouderen, maar, als dat nodig is, de ouderen ook voor de 

jongeren en de mensen op de middenleeftijd van rond de 50.  
 

 Die solidariteitsgedachte is aan het verwateren. De politiek vindt dat ook het pensioenstelsel moet worden 

geprofessionaliseerd, zoals dat ook met het openbaar vervoer is gebeurd en met de zorg. Dat is een mooi en 

bedekkend woord voor privatiseren. Want: dit betekent dat de invloed van de mensen die de pensioengelden bijeen 
brengen (waaronder de werknemers dus) geen zeggenschap meer over hun eigen geld hebben. Dat wordt door 

‘professionals’ beheerd. En kijk je naar de zorg en het openbaar vervoer dan kun je maar nauwelijks beweren dat 

het daar, na de privatisering, goed loopt. 
 

 En daar wringt de schoen: pensioengelden zijn nog steeds gelden die o.a. door de werknemers zijn opgebracht als 

uitgesteld loon: je betaalt daar tijdens het werken voor om dat uitgestelde loon later, bij het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, te laten uitbetalen. Het is dus in de woorden van Ilsing ‘je eigen poen’. 
 

 Desondanks zeggen de politieke partijen nu dat het pensioenstelsel op de schop moet. Er moet veel meer 

geïndividualiseerd worden; mensen moeten zelf maar regelen hoe zij later hun pensioen willen hebben. Daarvoor 
hebben zij geen pensioenstelsel met verplichte premiebetaling nodig, zo zeggen zij. In de woorden van Ilsing vormt 

dit neo-liberale gedachtegoed een grote bedreiging voor ons met zorg opgebouwde stelsel. Maar de politiek lijkt al 
om. In de formatiediscussies hoor je hier niets over, omdat alle partijen het er al over eens zijn. 
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 Volgens Ilsing is er alle aanleiding tot stevige actie: we moeten als ouderen van ons laten horen, wij moeten alle 

landelijke besturen die hier mee van doen hebben motiveren actie te nemen, anders dreigen we Nederland op te 

zadelen met een systeem dat vele malen slechter is dan dat we als samenleving vanaf de Tweede Wereldoorlog 
gezamenlijk hebben opgebouwd. En dat mag niet! 
 

 Voorzitter Henk Hoogerland dankte de heer Ilsing voor zijn inbreng. Na de presentatie vond er nog een levendig 

vragenhalfuurtje plaats, dat aantoonde dat deze problematiek behoorlijk leeft. Vooral het gevoel van onmacht bij de 
mensen om de politiek tot andere gedachten te brengen leeft. Ook is er grote onvrede over het besluit om de 

pensionen niet te indexeren of erger om pensioenen te korten. In de ogen van Ilsing volstrekt onnodig, omdat de 

pensioenfondsen voldoende reserves hebben. De fondsen behalen rendementen van 5 tot 6% en mogen van dit 
kabinet maar met 1% rekenen. Daardoor kunnen/mogen zij niet indexeren of moeten ze korten, terwijl dat 

helemaal niet nodig is. Er zit een ongekend hoog bedrag in de fondsen: 1,2 biljoen, oftewel 1.200 miljard euro, 
genoeg om, zonder premiebetaling zelfs, nog zo’n 30 jaar te kunnen uitkeren. Actie dus! 
 

Hans de Jonge 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 
In de maanden mei en juni vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen: 

 
8 mei mw. J. van Ast uit Goes: 65 jaar 

22 mei mw. H.C.A. Maas-Nieuwenhuize uit Goes: 70 jaar 
24 mei mw. A.M. Janse- van Houte uit Goes: 75 jaar 

26 mei mw. J.P.G. Hoogerland-Gommers uit Wilhelminadorp: 70 jaar 
14 juni mw. G. Bolding uit Wilhelminadorp: 80 jaar 

29 juni dhr. H.P. Wagenaar uit Goes: 80 jaar 
 
 

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE MET HUN VERJAARDAG! 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

LEDENPASSEN 
 

Anders dan vorig jaar ontvingen de leden die hun contributie betaalden nog geen ASG-ledenpas. De reden daarvoor is 
dat de secretaris dit voorjaar ernstig gehandicapt was en aan het maken van de pas niet toekwam. Inmiddels is hij om 
andere redenen even uitgeschakeld. Daarom besloot het bestuur de leden die hun contributie betaalden nu een brief 
te sturen als bewijs van betaling. We gaan dit jaar niet meer over tot het uitgeven van ledenpassen. Volgend jaar 
zorgen we voor een minder bewerkelijk systeem, waarmee  we in het begin van het jaar de leden erop attent kunnen 
maken dat de contributie weer moet worden betaald en waarmee we na betaling snel de ledenpassen kunnen 
uitgeven. Excuses voor het ongemak en we rekenen op uw begrip…. 

 
-0-0-0-0-0- 

 

In de maand april overleed ASG-lid de heer J. de Wit uit Goes. De heer De Wit werd 85 jaar. 

Op vrijdag 2 juni 2017 overleed ASG-lid mevrouw E. Geensen uit Goes. Mevrouw Geensen werd 83 jaar. 

Wij condoleren de nabestaanden van de heer De Wit en mevrouw Geensen met dit verlies! 
 

-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 
V.d. Spiegelstraat 29C, 4461 LJ 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/coördinatie belastingservice: Leen van Zon 
Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge 

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

 

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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    ASG 

 
!Gratis softijsje bij bezoek aan Super Zomer Festival! 

 
Beleef deze zomer een uniek uitstapje met de kleinkinderen. Van 15 juli t/m 27 augustus staat Omnium sport & 

recreatie in het teken van het Super Zomer Festival. Meer dan 10.000 m² speelplezier voor de hele familie: een 
wervelende Magic show, pop-up pretpark met trampolines en springkussens, een avontuurlijke expeditie in tropenland 

en waterpret in het grootste zwembad van Zeeland. Alles onder één dak. Speciaal voor ASG-leden hebben we een 

unieke actie. Tegen inlevering van deze nieuwsbriefpagina krijgen jullie een gratis softijsje bij aankoop van een 
toegangsticket voor het Super Zomer Festival. Geldig voor max. 5 personen per ASG-lid en geldig van 15 juli t/m 27 

augustus. 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Naam:   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E-mailadres:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Aantal personen:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 


