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Beste lezer,
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 15 van de maand december. Deze bevat, naast de gebruikelijke zaken o.a. een
samenvatting van het besprokene op de algemene ledenvergadering van 15 november, een verslag van de
Kerstviering op 14 december en belangrijke informatie over de zorgverzekeringen.
Het bestuur wenst de leden en hun aanverwanten fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018!
ALGEMENE LEDENVERGADERING ASG 2017
Deze eerste ledenvergadering van ASG werd gehouden op 15 november jl in Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.
Naast het bestuur waren 32 leden naar de vergadering gekomen. Het bestuur was met deze hoge opkomst best
ingenomen. Onderstaand een samenvatting van wat er op de vergadering werd besproken:

a. Oprichting ASG

Voorzitter Henk Hoogerland meldde dat de beslissing om de ASG op te richten een goede was: er zijn behoorlijk wat
activiteiten georganiseerd, die overwegend tot tevredenheid verliepen. We hebben ons voor overkoepelende taken
aangesloten bij de FASv. O.a. daardoor kunnen ook ASG-leden korting op de zorgpremies krijgen. We doen dat alles
voor een zeer geringe contributie.
Kijkend naar het aantal ontevreden ANBO-leden had het bestuur wel gehoopt dat meer mensen de overstap naar de
ASG zouden hebben gemaakt. Dat is helaas niet het geval geweest: Het ledental bedraagt nu 213. De leden is
gevraagd in hun omgeving mensen aan te sporen ASG-lid te worden.

b. Activiteiten ASG

Gevraagd is naar de mogelijkheid om de busreis, die nu door ASG met kleine busjes werd uitgevoerd, samen met de
andere bonden te organiseren, zodat er iets groters georganiseerd kan worden. Henk Hoogerland merkte op dat dit
de kostentechnische problemen niet oplost. Juist daarom is voor de kleine busjes met eigen chauffeurs gekozen. Daar
gaan we dus ook volgend jaar mee door. Er is op andere terreinen wel samenwerking met de andere bonden.

c. Contributie ASG

Het bestuur heeft de contributie voor 2018 gehandhaafd op de bedragen die al golden: € 24,- per lid, € 16,- voor een
mede-gezinslid. Daarmee blijven we aan de lage kant zitten, voor een echtpaar bijvoorbeeld de helft van de premie
die bij de ANBO moet worden betaald.
De contributiebetaling verliep minder soepel dan gehoopt. Het bestuur heeft flink moeten rappelleren. Vanaf volgend
jaar komen er aan het begin van het jaar op naam gestelde nota’s voor de contributiebetaling.
Door ziekte van de secretaris is het uitgeven van de pasjes in 2017 in het honderd gelopen. Vanaf volgend jaar wordt
ook dat anders opgepakt. Het bestuur denkt nog na over de manier waarop we dat gaan doen.

d. Korting op de ziektekostenverzekering

Dit is volgens het bestuur goed geregeld, door de tussenkomst van de FASv. Met Zilveren Kruis kon niet tot een
overeenkomst worden gekomen. Dat zou door toedoen van de KBO zijn, die een exclusief contract met zilveren Kruis
bedongen heeft. Als individuele leden problemen hebben met hun maatschappij kunnen ze hulp van het bestuur
inroepen. Zodra op dit punt nog nieuws van FASv wordt ontvangen zal de secretaris dat doorsturen aan de leden.

e. Aansluiting bij FASv

Het bestuur is hier tevreden over. FASv biedt goede ondersteuning voor de aangesloten bonden. Via FASv verzorgt de
NVOG de belangenbehartiging op het Haagse politieke niveau. Ook op het gebied van de hulp bij het invullen van
belastingformulieren doet FASv goed werk en die diensten worden verder geprofessionaliseerd. Tot 1 januari 2017
betaalden de aangesloten bonden voor het FASv-lidmaatschap het symbolische bedrag van € 1,- per lid. Vanaf 1
januari 2017 is dat € 4,- per lid.
De leden stemmen desgevraagd in met continuering van het lidmaatschap van de FASv.
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f.

Nieuwsbrief ASG

De vergadering spreekt uit tevreden te zijn met de huidige inhoud, vorm en frequentie van verschijnen van de
Nieuwsbrief. Als er nieuwe ideeën zijn kunnen die aan de secretaris worden doorgegeven.

g. Bondenberaad Groot Goes (BBGG)

Het BBGG doet goed werk: het organiseert vooral voorlichtingsmiddagen die interessant zijn voor de doelgroep
senioren en eenmaal per jaar ‘een leuke middag’. Over dat laatste kunnen de meningen verschillen natuurlijk. De
voorzitter doet een oproep om ideeën voor het programma van dergelijke middagen aan te dragen.
Het BBGG is verder nuttig in het signaleren van zaken die voor de doelgroep van belang zijn. Zo is het laatste jaar
veel energie gestoken in het kritisch volgen van het functioneren van het ADRZ-ziekenhuis. Met de directie daarvan en
de Cliëntenraad is inmiddels een structureel overleg getart. De problemen zijn nog lang niet opgelost, maar er zit wel
duidelijk verbetering in.

h. Stand van zaken financiën en vaststelling jaarstukken

Er zijn geen bijzondere zaken te melden. Wel is gevraagd de financiële stukken voortaan bij de overige stukken met
de agenda mee te zenden. Dat is toegezegd, alsmede tijdige toezending voortaan van de begroting voor het volgende
jaar. Het moet zo zijn dat op de ledenvergadering aan het eind van het jaar de bedrijfsrekening voor het lopende jaar
wordt voorgelegd (ook al is dat jaar nog niet helemaal afgesloten) alsmede de begroting voor het volgende jaar.
De penningmeester en daarmee het bestuur werden bedankt voor het gevoerde financiële beleid, dat hiermee is
goedgekeurd.
De vergadering besloot een kascommissie in te stellen bestaande uit de leden Troost en Smallegange. Met als reserve
dhr. Capello.

i.




(Her)verkiezing leden bestuur

het rooster van aftreden is vorig jaar niet toegepast en wordt een jaar opgeschoven. Dat betekent dat voorzitter
Henk Hoogerland in december 2017 aftredend is. De vergadering stemt in met zijn herverkiezing. In 2018 zijn de
secretaris en een bestuurslid aftredend. Hun herverkiezing komt in de ledenvergadering van eind 2018 aan bod.
Het bestuur is al lang op zoek naar nieuwe bestuursleden. Immers, het huidige bestuur zal in zijn huidige
samenstelling niet al te lang meer door kunnen gaan. Gelukkig is Els Poppe bereid gevonden tot het bestuur toe
te treden. Zij was ook al bestuurslid in het Walcherse. De vergadering heeft daarmee ingestemd.

Na de ledenvergadering volgde een gezellige bingomiddag, waaraan enthousiast werd
deelgenomen.

Hans de Jonge
KERSTMIDDAG 2017
Op 14 december jl. organiseerde ASG de Kerstmiddag in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.
Voorzitter Hoogerland kwam iets later. Daarom opende vice-voorzitter Dick van de Merwe de
middag met een kort openingswoord. Aansluitend volgde het eerste optreden van ‘Friends of
Folk’, een Zeeuws-Vlaamse band, die Ierse liederen ten gehore bracht. En niet alleen liederen: in
de loop van hun optreden bleek Friends of Folk meer en meer ook een cabaretgroep; de Ierse
songs werden op komische manier aan elkaar gepraat, tot groot genoegen van de bezoekers. Klein ‘minpuntje’: we
hadden Friends of Folk gecontracteerd als groep van 6 leden en er kwamen er maar 4! Gelukkig merkten we daar
niets van. Het verhaal van Michiel die de WC-bril groen schilderde, terwijl zijn vrouw weg was zal lang bij blijven.
En ja, dan was daar tussendoor good old Frans van der Heijde met zijn heerlijke sappige verhalen. Ik genoot het
meest van het verhaal over zijn ‘twee rechter handen’ (want hij is links), waarin hij vertelde hoe het is om als
onhandige echtgenoot door het leven te moeten. Schitterend. Maar ook zijn eerste verhaal, waarin hij uitlegt dat hij
als opa, samen met zijn vrouw, zijn 2 kleinkinderen (een jongetje van drie en een half en een meisje van 6) te logeren
krijgt en tegen welke problemen je dan aanloopt: ten eerste krijg je een hele lijst met opdrachten mee van je
schoondochter (die als eerste taak in haar huwelijk het heropvoeden van je eigen zoon op zich nam, alsof dat nodig
was). Die opdrachten luiden dan : ‘niet verwennen, niet teveel chips, niet te lang naar TV kijken, niet te laat naar bed,
niet teveel hun zin geven’ enz. Heerlijk hoe Frans vervolgens uitlegde hoe het proces van het naar bed brengen,
slapen gaan en weer opstaan verliep en ook hoe de andere dag hun ogen op steeltjes zaten van vermoeidheid. Die
kinderen kwamen nog een keer logeren toen ze 19 en 15 waren: aankomst ’s avonds laat om 11.00 uur. Direct ook
weer weg naar de Hooizolder in Zoutelande om uit te gaan, waarbij de fietsen van opa en oma geleend moesten
worden en pas om kwart over vier ’s nachts terug. Gelukkig weer mèt de fietsen. Opa had de volgende ochtend een
heerlijk en uitgebreid ontbijt gemaakt. Stond al om 9 uur klaar. De jeugd kwam echter pas om 11 uur beneden en wat
denk je? ‘Lief opa, maar kun je misschien broodjes smeren, want we moeten direct weer weg….’
Ja, zo gaat dat en Frans weet die alledaagse dingen op een geweldige manier te brengen.
Friends of Folk scoorde tussendoor ook nog met leuke anekdotes en een mooi Kerstverhaal over de
in Londen aan lager wal geraakte zoon die eindelijk, na vele jaren, zijn oude moeder in Ierland
besluit op te zoeken en dan te laat blijkt te zijn. Moeder is net overleden….
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We kijken terug op een geslaagde middag. De kachel stond deze keer iets hoger dan de vorige keer, maar die moest
tussendoor toch nog weer iets hoger gezet worden. Verder was de verzorging in het Wilhelminahuis prima. De foto’s
hieronder laten genoeg zien.

Hans de Jonge
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Van de FASv kregen we de volgende informatie over de zorgverzekeringen. Leest u deze goed door!
‘De premies voor 2018 zijn bekend. U kunt dus nu nagaan of het in uw situatie nuttig is om naar een andere
zorgverzekeraar over te stappen of juist niet. Opzeggen van uw huidige verzekering kan tot 1 januari 2018. Via uw
plaatselijke vereniging die is aangesloten bij de FASv kunt u een collectiviteitskorting krijgen bij veel zorgverzekeraars.
De website www.fasv.nl/zorgvergelijker-2018 is de makkelijkste manier om u aan te melden bij een groot aantal
verzekeringsmaatschappijen. U vindt daar een lijst van alle zorgverzekeraars waar u via de FASv korting kunt krijgen.
Bent u al verzekerd bij een bepaalde verzekeraar, klik op ‘ja’. U kunt dan de collectiviteitskorting bij deze verzekeraar
melden. Dat kan het geval zijn als u nog geen korting kreeg of als u die korting kreeg via het lidmaatschap van bijvoorbeeld
een andere landelijke ouderenvereniging.
Klik op ‘neen’ als u niet bij die bepaalde verzekeraar verzekerd bent, maar daar nadere informatie wilt opvragen. U wordt
dan rechtstreeks naar de betreffende verzekeraar doorgeleid.
Als u op de button bij een bepaalde verzekering drukt, komt u terecht op de website van die verzekering en wordt de
korting automatisch verrekend. Op de website vindt u ook alle nadere informatie over de dekking van een bepaalde
verzekering. Bij een aantal verzekeringen is er dan een tussenstap via PMA of de Thomagroep, maar dan kunt u rustig
verder doorgaan met informatie aanvragen of aanmelden.
De kortingen die u als lid van de FASv kunt krijgen variëren van 3% (ONVZ); 5% (CZ); 6% (De Friesland en Ohra); 7%
(Salland, Zorg en Zekerheid, PMA-Menzis) tot 8% (Delta Lloyd, Univé en VGZ). Hieronder vindt u een overzicht van alle
verzekeringen die ook op de website van de FASv staan. De premie ziet u in de vierde kolom. Voor uw gemak is dat
uitgerekend inclusief de korting.
In sommige gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen een natura- en een restitutieverzekering. De laatste is over het
algemeen iets duurder, omdat er minder, of helemaal geen, beperkingen zijn met betrekking tot de keuze van arts of
ziekenhuis. Soms krijgt u niet alle kosten vergoed. Het eigen risico bedraagt in 2018 € 385,-. Onder het eigen risico vallen
niet: huisartsenkosten, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, wijkverpleging.
Adviezen
inanciële gegevens en voorwaarden voor u overstapt naar een andere verzekeraar.
voorwaarden.
Als u zich niet via internet kunt aanmelden, belt u dan naar het telefoonnummer dat bij de betreffende verzekering staat
vermeld.’
Verzekeraar

Collectiviteitsnummer

Telefoon
nummer

Premie basis incl.
korting via FASv (6)

Korting
aanvullend

Korting
tandarts

CZ

4126319

088-5557777, toets 4

geen

geen

De Friesland

407200

058-2913131

6%

6%

Salland
Delta Lloyd

1340
22426

7%
10%

7%
10%

OHRA (1)

864

€110,30

6%

6%

ONVZ

9063

€115,91

7%

7%

Univé

13299

0570-687484
0573-222999
(Thomagroep)
tst@thomagroep.nl
0573-222999
(Thomagroep)
0573-222999
(Thomagroep)
0800-0234763

€110,44 (natura)
€116,47 (restitutie)
€97,71(Zelf bewust)
€109,93(Alles Verzorgd)
€115,15(Vrije keus)
€113,50
€110,01

€107,18 (zorg geregeld)
€111,55 (zorg vrij)

10%
Goed;Beter;
Best

geen

VGZ

17810

0900-8490

ZorgenZekerheid

28331

071-5825825, toets 2

Zilveren Kruis (3)

207077596

071-7510052, toets 4

PMA-Menzis (4)

geen

0800-2040

DSW (5)

Biedt geen collectiviteits
korting

€106,90 (ruime keuze)
€112,42 (eigen keuze)
€106,90 (natura)
€110,16 (restitutie)
€119,45 (5% korting via
NBvON)
€107,92 (natura)
€110,71 (restitutie, vrije
zorgkeuze)
010-2466466
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7%
10%
10% Extra
verzorgd

10% VGZ Goed,
Beter en Best
Partnerregeling (2)
10%
10% tandverzorging
250,500 en 750
€107,50
(combinatiepolis)
eigen risico 375,-

Opmerkingen:
1. Met name bij Ohra dient u dient u aan te geven dat de collectiviteitskorting is geregeld via de Thomagroep onder nummer 864.
Alleen het noemen van de naam van uw plaatselijke vereniging of FASv is meestal niet voldoende.
2. Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet-gebruikte vergoeding
voor de een kan gebruikt worden voor de ander.
3. Zilveren Kruis sluit in 2018 geen contract met de FASv, maar de korting blijft in 2018 van toepassing via de NBvON en geldt voor
verenigingen die op of voor 1 november 2016 lid waren van de FASv.
4. Korting rechtstreeks aanvragen bij PMA. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. 0800-2040. www.pma.info.nl
5. DSW biedt aan geen enkele organisatie collectiviteitskorting.
6. De bedragen genoemd in de hele kolom “Premie basis incl. korting via FASv” zijn slechts een indicatie, doch de uiteindelijke
premie wordt tussen verzekerde en verzekeraar bepaald en blijft de verantwoordelijkheid van beide partijen.
Naderhand werd nog de volgende informatie van FASv ontvangen:
‘Uit reacties van zowel onze leden als van de verzekeraars blijkt dat gaandeweg afspraken toch weer veranderen of
correcties nodig zijn. Als aanvulling op het voorgaande daarom nog het volgende.
Velen van u zijn tevreden met hun huidige verzekeraar en doen verder geen moeite om elders een goedkopere verzekering
aan te gaan. Anderen vinden het juist een sport om een zo goedkoop mogelijke verzekering af te sluiten; dat laatste geldt
met name voor geoefende internetgebruikers. Een andere groep laat het afhangen van de informatie die ze krijgen. Hierbij
krijgt u een ‘update’ aan informatie.
Budgetpolis
Soms heeft een verzekeraar nog een budgetpolis in de aanbieding. Zo’n polis kan voor jonge, gezonde mensen een
financieel voordeel opleveren, maar voor ouderen brengt dit een risico met zich mee dat niet alles wat (straks) nodig is, ook
wordt vergoed.
Premies
is over het algemeen goedkoper dan die voor een restitutiepolis, waar u meer vrijheid
hebt om een bepaalde zorgaanbieder te kiezen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar soms niet alle kosten als deze
geen contract heeft met die bepaalde zorgaanbieder.
verzekeringen met elkaar te vergelijken. De overzichten zijn vooral een hulpmiddel om een voorlopige keuze te maken
alvorens te besluiten om al dan niet van verzekeraar te wisselen.
oriënteren.
Overstappen van zorgverzekeraar
Overstappen kan van 12 november 2017 t/m 31 januari 2018. Stap u over voor 1 januari? Dan wordt uw
oude zorgverzekering automatisch opgezegd. Als u daarna pas overstapt, moet u zorgen dat u uw oude
zorgverzekering zelf opzegt. Dat kan tot en met 31 december 2017.
Salland
Salland deelde ons onlangs mee dat de premie voor de basisverzekering in 2018 wordt verlaagd met meer dan 10%: van
€ 112,95 per maand in 2017 naar € 101,50 in 2018 per maand in 2018.
VGZ
Van VGZ is eerder kenbaar gemaakt dat iedereen welkom is; er een speciale VGZ-unit gekomen met speciale aandacht voor
chronisch zieken en ouderen. Ook: als u overgaat naar VGZ, krijgt u de contributie van uw seniorenverenigingen eenmalig
vergoed tot een maximum van € 25,-. 2.
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid vestigt de aandacht op de volgende voordelen:

Zilveren Kruis
Voor de duidelijkheid: de premie Basis Zeker bedraagt € 119,45 per maand. Via de collectiviteit van de NBvON is dit netto
€ 113,48 per maand (inclusief 5% korting). Alleen leden die lid zijn van de NBvON of vóór 12 november 2016 lid werden van
de FASv, komen voor die korting in aanmerking.
Menzis correctie
Korting van 7% kan verkregen worden via PMA. De premie van de naturapolis bij Menzis is bruto € 119,- per maand en
netto € 110,67 per maand (inclusief 7% korting ad € 8,33). Soms blijkt er in individuele premieberekeningen kleine
(afrondings)verschillen te zitten.
De premie voor een restitutiepolis is bruto € 122,- per maand en netto € 113,46 per maand (inclusief 7% korting ad € 8,54).
Bij een jaarlijkse aanmelding (tussen 1 november en 31 december 2017) kunt u naast een korting een bonus van € 33,krijgen of cadeaus.
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In de maanden oktober, november en december vier(d)en de volgende ASG-leden hun
kroonverjaardagen:
mevrouw H. de Leeuw-Walrave, Goes 23 oktober 91 jaar
mevrouw E Tazelaar- Slabbekoorn, Wilhelminadorp, 1 november 75 jaar
mevrouw E. Groen Goes, 5 november 70 jaar
de heer J. Schouwenaar Wilhelminadorp, 6 november 80 jaar
mevrouw A. Kievit, Goes 26 november 70 jaar
mevrouw H. Brandt Wilhelminadorp, 7 december 75 jaar
mevrouw J. Wissink, Kortgene, 26 december 70 jaar
mevrouw G. Breen van Wel, Goes, 29 december 70 jaar

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE MET HUN VERJAARDAG!

ASG

Rondleiding Tropisch bos + kopje koffie voor slechts € 5,00 p.p.*

Bezoek Omnium: speciale decemberactie voor leden van ASG
Ontdek in december een Tropisch bos vol kleurrijke en heerlijk ruikende specerijen. Zo hangen in de peperplant de
peperbesjes, leer je medicinale kaneel kennen en zie je hoe kardemon, vanille en gember groeien. Deze specerijen
nemen je mee naar exotische culturen en vertellen verhalen uit de geschiedenis. Een wereld vol ontmoetingen... Dus
'spice it up' en kom in december naar het Tropisch bos. Een heerlijke plek om de donkere decembermaand te
ontvluchten!
Onder begeleiding van een gids kan je op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag om 14.30 uur tijdens de
rondleiding allerlei kruiden en specerijen ontdekken. Knip deze bon uit, lever hem in en je volgt de rondleiding
inclusief een kopje koffie voor slechts € 5,00 p.p.*
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Woonplaats:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Geldig van 1 december t/m 31 december tijdens de rondleiding in het Tropisch bos op woensdag, zaterdag en zondag om 14.30
uur. Kijk op www.omnium.nl voor de actuele openingstijden. Let op: vanwege de feestdagen kunnen deze tijden afwijken op 24
december en 31 december.
Wil je met meer dan 10 personen komen? Dan is een andere dag ook mogelijk. Informeer via groepen@omnium.nl naar de
mogelijkheden om met een groep te komen.

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
Coördinatie belastingservice: Leen van Zon
Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge
Ledenadministratie: Els Poppe
Bongerd 32, 4462 TA Goes

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
T: 0113-853667
e-mail: egpoppe1@zeelandnet.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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