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Beste lezer,
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 14 van de maand oktober. Deze bevat, naast de gebruikelijke zaken, uitnodigingen voor
de Algemene Ledenvergadering en de Kerstbijeenkomst 2017, een verhaal van het bestuur over het uitgeven van de
ledenpas, een artikel over de wijkverpleegkundige, een artikel over het toekomstige pensioenstelsel, een artikel over
de invloed van de lokale (gemeentelijke) heffingen op het inkomensplaatje van senioren, informatie over het SMWOproject over huisbezoeken aan 70-plussers en tot slot een artikel over notities over de zorg. We hopen dat ook deze
nieuwsbrief weer voldoende interessante zaken voor u bevat. Veel leesplezier!
BELASTINGSERVICE ASG
De voorbereidingen voor de belastingservice van ASG voor haar
leden in 2018 zijn in volle gang. Ook in dat jaar zullen wij voor onze
leden gratis de belastingaangiften over het belastingjaar 2017
verzorgen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij hier nog nader op
ingaan omdat dan meer bekend zal zijn over de veranderingen in de
belastingwetgeving ten opzichte van het belastingjaar 2016.
Wij zoeken nog mensen die mee willen helpen met het verzorgen
van de belastingaangiften en het verzorgen van de aanvragen en/of
het wijzigen van de toeslagen van onze leden. Heeft u hiervoor
interesse? Neem dan contact op met:
Bestuurslid/coördinatie belastingservice: Leen van Zon, Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge
T: 0113-270144. E-mail: leen.zon@planet.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING ASG 2017

13.30
13.35
13.45
13.55

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ASG te houden op
woensdag 15 november 2017, aanvang 13.30 uur in Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.
Graag nodigen we u daarvoor uit. De agenda voor die middag ziet er als volgt uit:
uur:
Opening door voorzitter Henk Hoogerland
uur:
Terugblik op het afgelopen jaar aan de hand van het Jaarverslag
uur:
Vaststelling Jaarstukken:
a. Jaarverslag 2017
b. Jaarrekening 2016/17 en begroting 2018
uur:
Wat verder ter tafel komt. Onder dit agendapunt vertellen we iets over de landelijke organisatie van
de FASv, waarbij de ASG is aangesloten

Hierna organiseren we een gezellige bingomiddag
Deze is niet alleen toegankelijk voor de leden, maar ook voor introducés. Er zijn geen kosten aan verbonden. Neemt u
dus gerust mensen mee, zeker degenen waarvan u misschien weet dat ze in de ASG geïnteresseerd zijn. Wie weet,
krijgen we daardoor nieuwe leden? De stukken voor de ALV zijn bij deze nieuwsbrief gevoegd.
CONTRIBUTIEBETALING EN LEDENPAS 2017
Het bestuur schonk in zijn vergadering van 25 september jl. aandacht aan de (wijze van) contributiebetaling en het
uitgeven van de ledenpas voor 2017. Zoals bij de meesten bekend is wordt de ledenadministratie verzorgd door de
secretaris. Begin dit jaar overkwam hem een vervelend ongeluk, met vrij vergaande gevolgen. En alsof het nog niet
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genoeg was kwam daar nog een lichte TIA overheen in mei. Al met al lagen de meeste werkzaamheden daardoor
tijdelijk stil. Vervelend, want we kregen van veel mensen (terecht) de vraag waar de aangekondigde ledenpas nu toch
wel bleef. Welnu, die ledenpas komt er voor 2017 niet meer, zo besloot het bestuur. Dat zou mosterd na de
maaltijd zijn. We hebben ons wel verplicht om vanaf 2018 het hele traject van contributieaankondiging, -inning en
uitgeven ledenpas op een zo professioneel mogelijke manier te laten verlopen. U krijgt daarover meer informatie in de
Nieuwsbrief van december. Het bestuur hoopt dat u voor deze maatregel begrip hebt. Als er leden zijn die erop staan
een betalingsbewijs te ontvangen, dan kan dat natuurlijk. In dat geval kunnen ze daartoe bij de secretaris een
verzoek indien. Zij ontvangen dan een formele brief met de mededeling dat de contributie is voldaan.
Overigens stelde het bestuur ook vast dat nog steeds een aantal mensen de contributie niet overmaakte. Die mensen
hebben we inmiddels persoonlijk benaderd.
KERSTBIJEENKOMST ASG 2017
Evenals vorig jaar organiseert ASG ook dit jaar weer een Kerstbijeenkomst en wederom in het
Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. De bijeenkomst is op donderdag 14 december 2017,
aanvang 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur).
De kosten voor het bijwonen van de Kerstbijeenkomst bedragen € 15,-. U mag als ASG-lid een
introducé meenemen. Voor hem/haar bedragen de kosten € 20,Het programma voor de Kerstbijeenkomst ziet er als volgt uit:
14.00 uur
Openingswoord door de voorzitter
14.05 uur
Optreden van ‘Friends of Folk’, een Zeeuws-Vlaamse band, die overwegend Ierse liederen
ten gehore brengt. Voor de gelegenheid natuurlijk ook de nodige in de Kerstsfeer.
14.30 uur:
Optreden van de welbekende verteller Frans van der Heijde
15.00 uur:
Pauze met kopje koffie of thee
15.30 uur:
Vervolgoptreden van ‘Friends of Folk’
16.15 uur:
Slotoptreden van verteller Frans van der Heijde
16.45 uur:
Aanvang broodmaaltijd
± 18.00/18.30 uur:
Einde bijeenkomst

Als u de Kerstbijeenkomst wilt bijwonen meldt u dit dan uiterlijk 8 december 2017 bij
penningmeester Izaak de Graaf: T: 0113-220111, e-mail: iza.con@worldonline.nl,
onder gelijktijdige overmaking van het bedrag
op bankrekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. ‘Kerstmiddag 2017’.
Evenals vorig jaar bestaat voor de mensen die niet over eigen vervoer beschikken de mogelijkheid dat
zij worden opgehaald. Zij kunnen dit kenbaar maken aan Henk Hoogerland.
DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE
Zoals bekend is de functie van de wijkverpleegkundige weer terug. Vroeger
was de wijkzuster, zoals wij haar toen noemden, een bekende figuur in de
wijk. Met haar Solex ging zij naar thuiswonende patiënten die haar nodig
hadden. Zij werd gefinancierd uit de AWBZ en zij kon vrij zelfstandig haar
werkzaamheden invullen. Daarna kwam de wijkverpleegster te vallen onder
de thuiszorgorganisaties en dikwijls moest zij vanaf dat moment in een
strak geformaliseerd keurslijf haar werk verrichten. Niet de tevredenheid
van de thuiswonende patiënt telde maar de minuten die de wijkzuster aan
de hulp mocht besteden.
Per 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige als zorgfunctie in de zorgverzekering opgenomen en valt zij, net als de
huisarts, niet onder het eigen risico. Jos de Blok heeft met de oprichting van Buurtzorg Nederland de weg vrij
gemaakt om de wijkverpleegkundige weer haar eigen werk in de wijk te laten indelen. Dit in de vorm van een
samenwerkingsverband in de wijk van een aantal wijkverpleegkundigen, die het werk onder elkaar verdelen. Door dit
succes aangestoken hebben veel andere organisaties die wijkverpleegkundigen in dienst hebben, dit voorbeeld
gevolgd. Jammer is wel dat de wijkverpleegkundige nu door de zorgverzekeraar moet worden “gecontracteerd”, zodat
degene die verpleegzorg thuis nodig heeft, maar moet afwachten wie hij/zij thuis voor de zorg krijgt.
Uit de monitor over wijkverpleging blijkt dat bijna 20.000 patiënten niet kiezen voor een door zijn/haar
zorgverzekeraar gecontracteerde wijkverpleegster maar voor een Persoons Gebonden Budget waarmee zij zelf een
wijkverpleegster die hun bevalt kunnen inhuren! Zij ontvingen hiervoor per jaar gemiddeld een budget van € 20.000
waarvoor zij gemiddeld 600 uur een wijkverpleegster kunnen inhuren, dus bijna 12 uur per week!
Zorg Instituut Nederland is nu bezig een kwaliteitprogramma voor de wijkverpleegkundige te ontwerpen. Echter, de
wijkzusters zelf zitten ook niet stil. Een groep van ongeveer 1.000 wijkverpleegsters heeft zelf nu de bouwstenen
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gelegd voor een nieuw systeem voor de wijze van financiering van de wijkzusters. In dit systeem moet de behoefte
van mensen aan wijkverpleegkundige zorg centraal staan. Het gaat de wijkverpleegkundigen erom dat de
thuiswonende patiënt de algemene dagelijkse verrichtingen moet kunnen uitvoeren met ondersteuning van het sociaal
netwerk. Men wil zgn. zorgprofielen, waarop de benodigde wijkverpleegkundige zorg kan worden gebaseerd.
Het wijkverpleegkundige werk is weer zelfstandiger en volwassen aan het worden, daar kunnen wij voor al die
patiënten die alleen met hulp thuis kunnen wonen, blij om zijn. Er dreigt overigens wel een te kort te ontstaan aan
wijkverpleegkundigen, zeker door het beleid van de overheid waardoor ook voor mensen met een beperking, thuis
blijven wonen de enige optie is. Een goede organisatie en goede voorlichting kunnen jongeren wellicht bewegen om
zich voor deze belangrijke functie te laten opleiden!!

Bron: NVOG
NVOG WIL STAPPEN OM OVERLEG OVER TOEKOMSTIG PENSIOENSTELSTEL VLOT TE TREKKEN

Organisaties van gepensioneerden: “MSR (‘macrostabiele rentevoet’) uitweg voor pensioen na vastlopen overleg
sociale partners”
De koepels van organisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG vinden dat het tijd wordt dat organisaties van
gepensioneerden en ouderen betrokken worden bij de vastgelopen discussie over de pensioenen. Nu de sociale
partners er niet uitkomen, vinden de koepels dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen om, in samenwerking met
sociale partners en jongeren, een eerste stap te zetten om tot een oplossing te komen. Om de impasse te doorbreken
willen KNVG en NVOG met de sociale partners en de jongeren onderzoeken wat de consequenties voor de
verschillende generaties zijn bij de invoering van de zogeheten ‘macrostabiele rentevoet’ (MSR) als alternatief voor de
veel verguisde risicovrije rente (RTS).
De MSR biedt voor werkenden/jongeren en gepensioneerden een evenwichtige oplossing zowel voor toekomstige als
voor bestaande pensioenregelingen. De MSR is eerder al door de SER, de sociale partners, de pensioenfederatie en
pensioendeskundigen geadviseerd voor zowel de berekening van de premie als voor de verplichtingen.

MSR

De macro stabiele rentevoet (MSR) kan de huidige risicovrije rente (de huidige rekenrente) vervangen, die tot
instabiliteit en een hogere kans op korting leidt en waarover al jaren discussie is. De MSR wordt berekend op basis
van een verwacht portefeuillerendement onder aftrek van de loon-/prijsinflatie. De bepaling van dit verwachte
rendement en de loon-/prijsinflatie dient dan wel objectief te worden vastgesteld op basis van het advies van een
door de overheid ingestelde commissie. Dit past goed in de gedachte dat pensioenuitkeringen niet zeker en daarom
ook niet risicovrij zijn, maar wel zo stabiel en waardevast mogelijk moeten zijn. De huidige risicovrije rente biedt deze
stabiliteit en waardevastheid niet.
Hantering van de MSR leidt naar het oordeel van de ouderenorganisaties tot meer stabiele uitkeringen in zowel het
bestaande als een toekomstig pensioenstelsel, voorkomt onnodige kortingen, leidt tot een betere inflatiebescherming
en maakt een mogelijke overgang naar een nieuw pensioenstelsel eenvoudiger en transparanter.

Toekomstbestendig pensioen.

Dat er aanpassingen van het pensioenstelsel nodig zijn, nu het huidige stelsel niet goed functioneert, wordt ook door
de gepensioneerden onderschreven. Zij ervaren, net als de werkenden die nog een pensioen opbouwen, dat de
huidige regels leiden tot achterblijvende inflatiecorrectie (indexatie) en volstrekt onvoldoende opbouw om straks een
goed pensioen te krijgen. Daarom willen zij actief meewerken aan nieuwe modellen en voorstellen doen voor nieuwe
oplossingen. De organisaties van gepensioneerden komen op voor de belangen van 3,5 miljoen gepensioneerden,
maar ook voor de belangen van de komende generaties die net zo goed recht hebben op een goed pensioen.
Met de invoering van MSR zijn niet alle problemen in pensioenland opgelost, maar wel heel belangrijke. Invoering van
MSR is behalve een belangrijke eerste stap, ook voorwaarde om het herstel van het vertrouwen mogelijk te maken.
En dat vertrouwen is nodig, wil een aanpassing van het stelsel kans van slagen hebben. De discussie over de
pensioenen. De organisaties van gepensioneerden achten de tijd gekomen dat sociale partners, jongeren en de
overheid met hen rond de tafel gaan zitten om het voorstel tot hantering van de MSR te onderzoeken en te komen tot
een breed maatschappelijk gedragen akkoord. Zo’n akkoord is goed voor alle generaties en voor Nederland.

Bron: NVOG
PRINSJESDAG EN DE LOKALE LASTEN

De plannen en cijfers van het Kabinet die bekend zijn gemaakt met Prinsjesdag, zijn zeker niet de definitieve uitkomst
voor wat we in 2018 mogen verwachten. Want daarvoor zal er eerst een nieuw kabinet moeten zijn. De NVOG zal de
plannen uiteraard wel analyseren, en daar ook snel over communiceren. De NVOG heeft (met andere organisaties
voor gepensioneerden en ouderen) besloten om de focus dit jaar vooral te leggen bij de lokale lasten. Dus bij de
zorg- en andere kosten waarmee huishoudens vanuit de gemeenten te maken krijgen en die niet of nauwelijks
worden opgenomen in de reguliere koopkrachtplaatjes.
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Samen met de seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG en NOOM heeft de NVOG opdracht gegeven aan
onderzoeksbureau Regioplan om te onderzoeken of het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente
zij wonen. Regioplan heeft deze zomer een steekproef genomen in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten (1 in
elke provincie). En daar is gekeken naar de hoogte van de eigen bijdrage WMO, de gemeentelijke woonlasten,
waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting. Per gemeente zijn daarvoor 3 fictieve huishoudens gekozen, elk met
relatief hoge zorgkosten. Het gaat om:
 een echtpaar (waarvan 1 partner met AOW) met relatief goed inkomen en enig vermogen;
 een echtpaar met AOW en gemiddeld aanvullend pensioen; en
 een alleenstaande AOW-er met klein aanvullend pensioen.
Wat blijkt? De jaarlijks te betalen lokale lasten zijn fors en lopen flink uiteen.
Ook al is door forse maatschappelijke druk de maximale WMO-bijdrage in 2017 verlaagd, de lokale lasten zijn nog
steeds substantieel en de verschillen per gemeente blijven (te) groot. Deze verschillen lopen op van 395 euro voor
huishoudens met een laag inkomen, tot 807 euro voor huishoudens met een hoog inkomen. De onderzochte lokale
lasten vallen in Amsterdam het laagst uit. Maar in bijvoorbeeld de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo
zijn senioren minder goed af.
De onderzoeksuitkomsten versterken dus het beeld dat gemeenten het verschil maken in koopkracht.
De seniorenorganisaties roepen nu het nieuwe kabinet en gemeenten op om een bindend convenant af te sluiten:
verlaag de eigen betalingen. Voorkom daarmee de verdere stapeling van kosten die de zorg inmiddels zo duur maakt
dat steeds meer mensen de zorg (zoals bezoek aan tandarts of dagbesteding) gaan vermijden. Daarnaast kunnen
gemeenten van elkaar leren. Zo hebben de gemeenten Meierijstad en Roosendaal de eigen bijdrage voor WMO-zorg
geheel afgeschaft voor alle inwoners met een inkomen beneden modaal, ook de AOW-gerechtigden.
Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor iedereen, in alle gemeenten!

Bron: NVOG
NOTITIES OVER DE ZORG

De zorgcommissie van de NVOG heeft drie notities opgesteld, die wij hieronder graag aan u doorgeven.
1. Het Zorginstituut heeft geadviseerd om, als men kiest voor thuisverpleging i.p.v.
verpleging in een verpleeghuis, de kosten van de verpleging volledig ten laste van
de Wet Langdurige Zorg te brengen en niet meer gedeeltelijk onder de
Zorgverzekering. Ongeveer 30% van de 287.000 patiënten die langdurige zorg
ontvangen, hebben gekozen voor verpleging thuis en vallen hieronder. Een goed
advies dat hopelijk door de regering wordt opgevolgd. Veel patiënten die
thuisverpleging al hebben, weten dikwijls niet waar zij aan toe zijn en tot wie men
zich moet wenden om de zorg te ontvangen en gefinancierd te krijgen!
2. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door de gemeente waar men is ingeschreven
en de wijkverpleging thuis wordt gefinancierd uit de zorgverzekering. Dat werkt niet goed. Een meerderheid van
de wijkverpleegkundigen (65 %!) heeft meegemaakt dat gemeenten de cliënten die vragen om hulp uit de WMO
soms afschuiven op de wijkverpleging. Daardoor krijgen de nu al overbelaste wijkverpleegkundigen extra werk op
hun schouders dat volgens de afspraken die zijn gemaakt, door de gemeente moet worden geregeld. De
samenwerking tussen de gemeente en de wijkteams waar de wijkverpleegkundige is opgenomen laat nogal eens
te wensen over. Men vergeet dat het om patiënten/cliënten gaat en niet om wie de zorg moet betalen! Daar
moeten oplossingen voor gevonden worden de gemeente moet daarin het voortouw nemen
3. Uit onderzoek blijkt dat 46% van de zorg die in het ziekenhuis plaats vindt, ook en beter thuis kan plaatsvinden!
Dat zou ziekenhuiskosten (en daardoor ook de zorgpremie!) behoorlijk kunnen verlagen. De belangrijkste barrière
om dit te veranderen zit in de mensen zelf: de zorgprofessionals en medisch specialisten en de patiënten. Hun
vaardigheden en manier van denken zijn gericht op zorg verlenen en ontvangen in het ziekenhuis. Volgens de
onderzoekers heerst er nog veel koudwatervrees, omdat de verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis om een
belangrijke verandering in de werkwijze, cultuur en mentaliteit in de zorg vraagt. Het organiseren van zorg thuis
kan een stuk complexer zijn dan in het ziekenhuis en vraagt om samenwerking tussen verschillende zorgverleners
en organisaties. Bovendien vraagt het ook nieuwe vaardigheden van de individuele zorgverlener zoals het
coördineren van zorg. Nu is er nog te weinig aandacht voor het aanleren van deze nieuwe vaardigheden.
De NVOG heeft al eerder geschreven dat er grote veranderingen in de organisatie en structuur van de zorg moeten
plaatsvinden wil deze zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed blijven. Zij hoopt en verwacht dat de
zorgsector maar ook de politiek deze adviezen goed tot zich laat doordringen en maatregelen gaat voorbereiden. Maar
ook de huidige en toekomstige patiënten/cliënten moeten zich op dit soort veranderingen gaan voorbereiden, want
uiteindelijk gaat het om het behoud van goede en betaalbare zorg!

Bron: NVOG
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SMWO-PROJECT ‘INFORMATIEF EN SIGNALEREND HUISBEZOEK 70+’

Afgelopen week is –dit keer in Goes Centrum- het project Informatief en Signalerend Huisbezoek 70+ (IHB70+) weer
van start gegaan. Het project wordt door SMWO uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goes.

Doel is om de senioren in de gemeente Goes actief te benaderen om te signaleren wat er bij deze groep speelt. De
senioren worden geïnformeerd over verschillende regelingen en mogelijkheden tot ondersteuning als dit nodig of
wenselijk is (bijv. aanvragen hulpmiddelen, vervoer of ondersteuning bij administratie). Het aanbod van activiteiten op
het gebied van welzijn, gezondheid en bewegen in de omgeving wordt ook onder de aandacht gebracht. Tijdens het
huisbezoek krijgt verder aandacht het sociale netwerk van de deelnemers aandacht. Eenzaamheid van ouderen kan
op deze manier vroegtijdig worden gesignaleerd.
Alle zelfstandig wonende 70-plussers in Goes Centrum worden door middel van een brief uitgenodigd deel te nemen
aan dit huisbezoek. Bij interesse wordt een afspraak gemaakt door een vrijwillig ouderenadviseur. Die adviseurs gaan
aan de hand van een vragenlijst met de ouderen in gesprek. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: wonen,
gezondheid, mantelzorg, sport en beweging, sociaal netwerk, tijdsbesteding en activiteiten, mobiliteit en financiën.
Als het wenselijk of noodzakelijk is wordt in overleg met de deelnemer een vervolgafspraak gemaakt met een
professional van SMWO of wordt doorverwezen naar een partner in de wijk.
Als alle huisbezoeken zijn afgerond krijgt ASG de resultaten te horen. We zullen u daarvan verslag doen.

Bron: SMWO
-0-0-0-0-0-

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

mevrouw. C. Kuijper uit Goes: op 1 september 70 jaar.
De heer M. Pieters uit ‘s Heer Hendrikskinderen: op 9 september 75 jaar.
mevrouw L. Geluk uit Goes: op 5 oktober 80 jaar.
mevrouw P. Westveer van Boven uit Goes: op 19 oktober 70 jaar.
mevrouw E. Vollmar uit Goes: op 20 oktober 70 jaar.
HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE MET HUN VERJAARDAG!
BESTUUR ASG
Voorzitter: Henk Hoogerland
Westhavendijk 52, 4475 AD Wilhelminadorp
2e Voorzitter: Dick van de Merwe
's-Heer Elsdorpweg 20, 4461 WK Goes
Secretaris en Nieuwsbrief: Hans de Jonge
V.d. Spiegelstraat 29C, 4461 LJ Goes
Penningmeester: Izaak de Graaf
Oude Diep10, 4465 AD Goes
Bestuurslid/coördinatie belastingservice: Leen van Zon
Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge

T: 0113-228525

e-mail: hwhoog@zeelandnet.nl
T: 0113-228428

e-mail: dwvdmerwe@zeelandnet.nl
T: 06-46188122

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

e-mail: iza.con@worldonline.nl
T: 0113-270144

e-mail: leen.zon@planet.nl
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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 ZuidBeveland.
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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