
 

1 
 

 

ASG Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. 
 

-Belangenbehartiger en activiteitenorganisatie voor senioren in de regio Goes e.o.- 
 

 
Nr. 13, augustus 2017 

Redactie: Hans de Jonge 
 

 

Beste lezer, 
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 13 van de maand augustus. Een zomernummer dus. Op het moment van schrijven is het 

weer wisselvallig en niet heel echt zomerachtig. Niet getreurd: we kunnen nog een mooi najaar krijgen! In deze 

nieuwsbrief een uitgebreid verslag van de busreis naar Tholen op 12 juli, die eveneens niet zomers begon. Verder een 
heleboel andere interessante informatie, althans dat hopen we. De redactie wenst u weer veel leesplezier! 
 

BUSREIS THOLEN OP WOENSDAG 12 JULI 2017 
RIS ER EEN JARIG 
 

Op woensdag 12 juli jl. organiseerde het bestuur de jaarlijkse bustocht. Dit jaar ging het in 4 afzonderlijke (zo goed 
als volle) busjes, waarin naast de bestuurder elk voor maximaal 8 personen plaats was, naar Tholen. Ons lid Els 
Poppe maakte van de reis een verslag, waaraan de secretaris nog wat foto’s toevoegde.  
 

De dag had een nogal regenachtige en qua organisatie wat rommelige start. Door een miscommunicatie bleek een lid 
dat zich had opgegeven jammer genoeg niet mee te kunnen. En een aantal mensen in Wilhelminadorp en bij de 

Erasmusflat bleek een meer dan gewone portie geduld te moeten opbrengen voordat ze in het busje konden stappen. 
Heel vervelend, maar het was niet anders. De stemming was uiteindelijk toch goed en het kwam in de loop van de 

dag ook allemaal goed. Behalve voor dat ene lid dat niet mee kon. Heel jammer! 
 

Zoals gezegd waren er 4 busjes geregeld om naar Tholen te rijden. Die werden bestuurd door Adrie de Boe, 
bestuurslid Dick van de Merwe, bestuurslid Hans de Jonge en ASG-lid Frits van de Velde. Na een kort oponthoud bij 

de Carpool in Kapelle vertrokken we om half elf naar het eiland Tholen. 
 

Bij aankomst in Oud-Vossemeer dronken we eerst koffie, thee enz. bij een restaurant tegenover ‘het Roosevelthuys’. 
In dit restaurant hingen afbeeldingen van de Rooseveltfamilie met daarop hun inspirerende statements. 
 

   
 

Vervolgens werden we ontvangen in het ‘Roosevelthuys’ dat gevestigd is in het monumentale Ambachtsherenhuis. De 

wereldwijde bekendheid van de familie Roosevelt is vooral te danken aan Theodore Franklin Delano en diens vrouw 

Anna Eleanor Roosevelt. Twee vrijwilligers van de stichting Roosevelt gaven o.a. informatie over de familie Roosevelt, 
de stamboom van de familie, ‘the four freedoms award’ die het ene jaar in Middelburg wordt uitgereikt en het andere 

jaar in New York en de briefwisseling met de Nederlandse Koninklijke familie (Juliana). Ook konden we in het 
Roosevelthuys familiewapens van de vroegere ambachtsheren bewonderen. 
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Hierna reden we vanuit Oud-Vossemeer met de busjes naar St. Annaland (‘Stalland’ op z’n Tholens), waar wij een 

bezoek brachten aan streekmuseum ‘De Meestoof’. 
  

Het was inmiddels droog geworden en de eerste blauwe luchten 
waren al te zien. In de Meestoof werd een prima lunch voor ons 

verzorgd: slaatje, verschillende broodjes met beleg, een fruit-
cocktail, koffie, sinaasappelsap enz. Na onze hongerige magen 

gevuld te hebben, volgde er een rondleiding in het 

streekmuseum: eerst met zijn allen ‘in de klas’, waar we ‘les 
kregen’. De meester legde van alles uit over hoe het er vroeger in een schoolklas aan 

toe ging, onder het tonen van allerlei attributen (pennen, lessenaars enz.). Erg leuk.  
Er waren in het museum ook veel andere interessante dingen te zien: een 

ambachtenschuur waarin o.m. een smederij met werkende smid aanwezig was, een 
gereedschapskist van een vroegere timmerman, informatie over de meekrap, modellen 

van tjalken (platbodems) en een zeilboot ‘De Valk’ van Bruynzeel (die van de keukens). 

Op het terrein van het streekmuseum was nog een Noors huis, na de watersnoodramp 
in 1953 door Marshallhulp geschonken en ingericht met meubilair van die tijd. In een 

wagenschuur werd touw gevlochten door een vrijwilliger van het museum. Een van de 
bestuursleden heeft dit onder het zingen door medebezoekers voor elkaar gekregen, 

waarna van het touw een springtouw werd gemaakt. Een jeugdig ASG-lid kon daarmee goed overweg (zie foto) …. 

 

Na de Meestoof togen we naar de enige echte aardappelveiling in Sint Annaland, waar iedere werkdag om half tien 

aardappels bij afslag geveild worden. Daar is ook de Thoolse streekproductenveiling gevestigd. Wij werden ontvangen 
met koffie of thee en een Zeeuwse bolus. Na wat instructie over de veilingklok en de Zeeuwse producten mochten wij 

zelf met de veilingklok aan de slag. Er werd een minimum- en een maximumprijs van het te veilen product gegeven. 
Door middel van een drukknop met cijfer op je zitplaats kon je reageren bij de prijs die je voor het product over had 

dat je wilde hebben. Het geld dat werd ontvangen boven de minimumprijs werd besteed aan de streekproducten-

veiling. Ik ging met aardappels (Frieslanders), snoeptomaatjes en zwarte bessendrank naar huis. 
 

    
 

Om ongeveer half vijf was het tijd om weer met de busjes naar huis te gaan. Er werd een mooie route terug over de 
Oesterdam naar Goes gereden, met aan de ene kant het Schelde-Rijnkanaal en de andere kant de Oosterschelde. En: 

met prachtig weer! Ik heb het een hele leuke dag gevonden en wil het bestuur hiervoor hartelijk bedanken. En 
natuurlijk de chauffeurs voor hun inzet op deze dag.                                                                                

Els Poppe    
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PALLIATIEVE ZORG OP MAAT 
 

Van de Stichting ClaraThuis ontvingen we als ASG onderstaande aankondiging over 
palliatieve zorg op maat. Wellicht bestaat er bij u interesse in dit wat ons betreft 

goede initiatief? 

 
Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Maar wanneer u zelf of uw dierbare te 

horen heeft gekregen dat het einde nadert, is dat zwaar. Samen wilt u het best mogelijke uit die 
laatste periode halen. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en 

intensiever. Als het te zwaar wordt, of beter nog: voor het te zwaar wordt, kunnen de opgeleide 
vrijwilligers van ClaraThuis tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de cliënt, maar ook aan de 

mantelzorgers zodat die even op adem kunnen komen. De vrijwilligers zijn er als het er écht om gaat. 
 

Wat kan ClaraThuis voor u betekenen? 
Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg zijn de vrijwilligers er voor u in deze bijzondere en onzekere 

periode. Overdag, ’s avonds, in de weekenden en in overleg ’s nachts bieden de vrijwilligers aanvullende zorg op de 

mantelzorg en beroepsmatige zorg.  Denk bijvoorbeeld aan het gezelschap houden van de cliënt, helpen bij lichte 
lichamelijke verzorging of het bieden van een luisterend oor. Ook waken behoort tot de mogelijkheden. De vrijwilligers 

voeren geen medische of verpleegkundige handelingen uit. De wensen van de cliënt en diens omgeving vormen het 
uitgangspunt voor de dienstverlening van ClaraThuis. 
 

De vrijwilligers zijn goed voorbereid op hun werk. Ze hebben een intensieve introductietraining gevolgd en nemen 

deel aan cursussen en bijscholingen. Ze worden begeleid door de coördinator. 
 

Hoe schakelt u ClaraThuis in? 
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met ClaraThuis (06 234 966 84; coördinator) of via email: 

info@clarathuis.nl (7 dagen in de week bereikbaar). De hulp die de vrijwilligers bieden is kosteloos. Een vrijwillige 
donatie is altijd welkom. ClaraThuis is onderdeel van Stichting Het Clarahofje en lid van VPTZ Nederland. 
 

U bereikt de stichting als volgt:  

06 – 23 49 66 84  |  www.clarathuis.nl  |  info@clarathuis.nl 
 

-0-0-0-0-0- 

 

BELEEFPLUS, DE GROTE 50+ BEURS OP 20 EN 21 OKTOBER IN HET OMNIUM IN GOES 
 

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 2017 vindt de tweede editie van BeleefPlus, een 50+ beurs 
in Goes plaats.  
 

BeleefPLus biedt duizenden vierkante meters met exposanten die hun producten en diensten aan u 
presenteren. Diverse thema’s passeren de revue: Vrije Tijd, Vakantie, Wonen, Zorg & Welzijn, Tuin 

& Tuinieren en Mobiliteit. Naast de uitgebreide informatie die wordt verstrekt, organiseren de 
exposanten diverse workshops en demonstraties en worden gevarieerde activiteiten georganiseerd. 

BeleefPlus prikkelt al uw zintuigen: proef, zie, leer, doe & ervaar dit tijdens dit unieke dagje uit. 

Tevens maakt iedere bezoeker van BeleefPlus kans op leuke prijzen! Wilt u erheen? Ga dan naar 
www.beleefplus.nl om u vooraf te registreren. Als u dat doet is uw bezoek gratis. Anders betaalt u 

5 euro.  

 
-0-0-0-0-0- 

 
De NVOG zond ons de volgende informatie. 

 

A. EENZAAMHEID, EEN PROBLEEM? 
 

Onlangs publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een verkenning over eenzaamheid in Nederland.  
Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijden, maar uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van TNO blijkt dat boven 

de 65 jaar zich meer dan 60 % zich enigszins eenzaam voelt en 6 % erg eenzaam. Je eenzaam voelen is niet 

hetzelfde als alleen zijn, hoewel dat wel vaak wordt gedacht. Ook “onder de mensen” kan eenzaamheid worden 
gevoeld, soms zelfs des te meer. 

Praten over de eigen eenzaamheid zit in de taboesfeer, dat doet men niet graag. Maar zeker in onze samenleving 
waarin de zekerheden en saamhorigheidsgevoelens aan het afnemen zijn en voorzieningen in de plaats komen van 

mailto:info@clarathuis.nl
mailto:info@clarathuis.nl
http://www.beleefplus.nl/
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recht op zorg is de kans groot dat eenzaamheid bij ouderen gaat toenemen. Naast een algemeen gevoeld onbehagen 

van vele burgers over de hedendaagse politiek en bezorgdheid over de veranderingen in de verzorgingsstaat speelt 
daaronder misschien soms nog een andere onzekerheid: Hoe ziet mijn oude dag eruit, en op wie kan ik terugvallen 

voor zorg en hulp als dit nodig is. Uit de verkenning van RVS is gebleken dat mensen heel verschillende noden hebben 
in relatie tot eenzaamheid. Dit maakt het extra complex. Soms gaat het erom zich in verbinding te kunnen stellen met 

de ander, soms ligt het genuanceerder en gaat het over meer zingeving of juist om de mogelijkheid zich terug te 

kunnen trekken op een privé plek met privé gedachten. 
Een van de conclusies van de verkenning is: Maak geen generiek eenzaamheidsbeleid in Nederland. Eenzaamheid is 

te divers en complex om een generieke maatregel of in een generiek beleid te vangen. 
Is er dan wel iets aan te doen? Het kan, al moeten wij reëel zijn dat eenzaamheid als algemeen verschijnsel tot op 

zekere hoogte altijd zal blijven bestaan. Maar vooral lokaal in de buurt of onder vrienden en familie, ligt dat anders. 
Daar is omzien naar elkaar mogelijk en kan een begin van een antwoord worden gevonden. 

Dat omzien naar elkaar kan veel betekenen in onze samenleving. Natuurlijk zijn er al veel mantelzorgers in Nederland, 

vooral uit de familie en gezinssfeer. De druk op hen kan heel groot zijn en werk en het eigen gezin van kinderen 
kunnen zelfs daaronder lijden. Zeker in dezer vakantietijd is het goed hierover eens na te denken: 

Wat kunnen ik of wij doen om de eenzaamheid onder onze mede-senioren te verlichten? 
 

 

B. WACHTTIJDEN MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG STIJGEN WEER! 
 
De vraag naar medisch specialistische zorg stijgt. Waarom weet men niet! De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) 
vraagt de zorgsector daar, samen met de zorgverzekeraars, een onderzoek naar te doen en maatregelen te nemen! 
De problematiek doet zich vooral voor bij allergologie, oogheelkunde, maag-, darm en leverziekten, reumatologie, 

revalidatiegeneeskunde, pijnbestrijding, neurologie en neurochirurgie. Dit zijn specialisaties waarbij ook veel ouderen 
betrokken zijn. Zou het wellicht veroorzaakt worden door het feit het aantal ouderen en zeer ouderen stijgt? 

Ook lezen wij in de pers dat de problematiek van wachttijden toeneemt bij de Eerste Hulp afdelingen van de 
ziekenhuizen. Dat wordt, volgens de informatie van de ziekenhuizen, veroorzaakt door een steeds groeiend aantal 

ouderen dat langer thuis moet blijven wonen, door te lang wachten met het inroepen van medische hulp en dat de 

huisartsen, als er iets aan de hand is, de oudere steeds meer naar de Eerste Hulpdiensten verwijst. 
Wij hebben al eerder de overheid duidelijk gemaakt dat de vraag naar specialistische zorg mede door de groei van het 

aantal ouderen, snel toeneemt en dat daarvoor maatregelen moeten worden getroffen. De overheid verwijst dan wel 
naar zelfzorg en eigen regie, maar dat zal niet altijd helpen. 
 

De NZA  ziet nu de oplossing in een integraal plan. 

Ten eerste moet de informatievoorziening aan de patiënten verbeteren. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten 
patiënten actief bemiddelen naar een ander ziekenhuis als de wachttijden te lang zijn (dat echter is volgens ons niet 

de oplossing, het is dweilen met de kraan open!).  
Ten tweede wil men de registratie van de wachttijden verbeteren. Ook dat is volgens ons niet de oplossing. Meer 

weten erover betekent niet dat het wordt opgelost.  

Ten derde vraagt de NZA zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken te maken voor een gezamenlijke aanpak.  Dat 
levert echter geen extra behandeltijd op! 

Als vierde oplossing zegt de NZA dat de “eerste lijn” de problemen meer zelf gaat oplossen of dat meer kan worden 
doorverwezen naar zelfstandige behandelcentra. Dus particuliere klinieken zouden het moeten oplossen. En dat is iets 

waar de minister nu weer tegen is. 
 

Wat wij missen in dit rijtje: een grondiger herziening van de organisatie van de curatieve zorg zoals voorgesteld in het 
advies van de commissie “Zorg in 2030” aan de regering in 2015. Dat zou ons inziens de oplossing moeten zijn!  Enige 

tijd geleden publiceerden wij een stuk over ziekenhuis Bernhoven in Uden, dat volgens de uitgangspunten van het 

advies over de Zorg in 2030 is gaan werken met een uitstekend resultaat! 
 

Wij blijven er bij de overheid op aandringen om de organisatie van de curatieve zorg aan te passen conform het 

gegeven advies, willen wij in 2030 een betaalbare en toegankelijker zorg hebben!! 
 

Mocht u problemen hebben met wachtlijsten dan kan wellicht uw zorgverzekeraar u een alternatief bieden. Benader 
dus in voorkomend geval uw zorgverzekeraar! Meer informatie hierover zal waarschijnlijk in de polisvoorwaarden van 

uw verzekeraar staan. 

 
-0-0-0-0-0- 
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In de maanden juli en augustus vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen: 
 

11 juli dhr. D. van Maaren Goes 70 jaar 
14 juli mw. D. Hoogerwerf Goes 75 jaar 

19 juli dhr. B.W. Westveer Goes 70 jaar 

1 aug. mw. G. v.d. Velde Berg ‘s Heer Hendrikskinderen 65 jaar 
1 aug. mw. M.E. Moison de Theye Goes 70 jaar 

10 aug. dhr. J. Dalebout Wilhelminadorp 70 jaar 
13 aug. dhr. A. Martijn Goes 90 jaar 

21 aug. mw. A Grim Goes 65 jaar 
30 aug. mw. C.H. Minderhout Goes 70 jaar 

 
 

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE MET HUN VERJAARDAG! 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

    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:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

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

