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

Nr. 17, april 2018
Eindredactie: Hans de Jonge
Beste lezer,
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 17 van de maand april 2018. Deze nieuwsbrief bevat, naast de gebruikelijke zaken, o.a. de
stand van zaken in de uitvoering van het activiteitenplan 2018, een oproep tot contributiebetaling, mededelingen
vanuit de NVOG, een artikel over de parkeerproblematiek bij het ADRZ, een artikel over nieuwe privacywetgeving, de
voorbereiding van de algemene ledenvergadering op 2 mei en een artikeltje over de overgang van analoge naar
digitale TV van DELTA. We wensen u weer veel leesplezier.

UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2018
A. AUTOTOCHT NAAR HET OOSTERSCHELDEMUSEUM IN YERSEKE OP DONDERDAG 24 MEI 2018
U wordt op 24 mei voor deze jaarlijkse autotocht thuis opgehaald en we vertrekken om 13.30 uur vanaf de
parkeerplaats bij de Hollandse Hoeve naar het museum in Yerseke, gevestigd in het oude gemeentehuis. Ontvangst
met koffie/thee en iets lekkers. Daarna rondleiding door een gids.
Het Oosterscheldemuseum heeft, zoals de naam al aangeeft, een nauwe
relatie met de Oosterschelde. De Oosterschelde heeft het leven in en om
Yerseke sterk beïnvloed, daarom zijn er in het museum zo’n 1600 objecten
te vinden die bijna allemaal direct of indirect te maken hebben met de zee
en het leven in een vissersdorp. Veel objecten hebben betrekking op de
oester- en mosselcultuur. Er is een uitgebreide collectie werktuigen die
voor de visserij en de oester- en mosselhandel gebruikt werden.
We sluiten de middag af met een drankje in de grondig verbouwde
Gasterij van Schoudee aan de rand van Wemeldinge. Op de terugweg
rijden we langs de Oosterschelde en door Kattendijke. Als er genoeg tijd is
stoppen we in Kattendijke nog even bij het Chocoladewinkeltje van Emma
Tissink waar heerlijke zelfgemaakte bonbons te koop zijn. Omstreeks
17.00 uur verwachten wij weer terug in Goes te zijn.
De kosten voor deze middag bedragen € 10,00 voor leden en € 12,50 voor niet leden.
Aanmelden kan vóór 19 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. Bij veel deelname gaan leden van ASG voor.
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.
B. BUSREIS IN JULI
Evenals vorig jaar organiseert ASG weer een busreis in de zomermaanden. Noteert u alvast de datum: 11 juli 2018
(vanaf 9.00 uur). De bestemming is in ieder geval de struisvogelboerderij in Sluis, maar onderweg zullen we ook nog
de nodige leuke/interessante zaken proberen aan te doen. Natuurlijk is er een lekkere lunch onderweg. Ook dit jaar
gebruiken we voor de busreis kleine busjes, die door bestuursleden worden bestuurd.
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In de nieuwsbrief van juni vermelden we het definitieve programma en geven we aan wat de kosten zijn en bij wie u
zich kunt opgeven.
C. TWEEDE AUTOTOCHT IN SEPTEMBER
In september organiseren we een tweede autotocht. De bestemming is wederom Yerseke, maar dan naar proeverij
‘De Oesterij’, waar we een bezoek brengen aan een museum over de mossel- en oestercultuur. Ook dit programma
moet nog verder worden uitgewerkt. Streefdatum is 20 september. Noteert u deze alvast?
D. KERSTMIDDAG ASG
Het is nog vroeg in het jaar, maar dit soort zaken moet je vroeg vastleggen: de ASG-Kerstmiddag is georganiseerd.
Locatie: het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. Datum: woensdag 19 december 2018. We contracteerden voor deze
middag het Vlissingse koor ‘Scharretjoe’ en meester-verteller Frans van der Heiden komt ook weer opdraven. De
middag wordt besloten met een broodmaaltijd. In de nieuwsbrief van oktober krijgt u een uitgebreid programma te
zien en geven we aan wat de kosten zijn en bij wie de aanmelding kan plaatsvinden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 MEI 2018
De aanvankelijk voor 11 april aangekondigde algemene ledenvergadering van de ASG vindt nu plaats op woensdag 2
mei 2018 in het Slot Oostende in Goes. Aanvang 14.00 uur. Na de ledenvergadering (die ca 30 minuten zal duren) volgt
een rondleiding door het slot Oostende. U krijgt tijdens de vergadering koffie met iets lekkers erbij. Na de rondleiding
kunt u als u dat wilt nog even nazitten en op eigen kosten nog wat nuttigen.
In verband met de organisatie is het van belang te weten of u naar de vergadering/rondleiding komt. Wilt u zich
daarom uiterlijk op 25 april aanmelden bij voorzitter Henk Hoogerland? Telefoon 0113-228525/e-mail
hwhoog@zeelandnet.nl. De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
a. Opening
b. Verslag van de vorige vergadering
c. Jaarverslag 2017
d. Financiën (begroting 2018 en jaarrekening 2017)
e. Nieuwe Privacywetgeving
f. Stand van zaken activiteitenplan
De stukken voor de vergadering worden binnenkort per e-mail aan de leden verzonden. De leden zonder e-mailadres
kunnen de stukken inzien op de vergadering.

CONTRIBUTIEBETALING 2018

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 2018’. Alvast dank!
NB: bij de februaribrief is een factuur voor de contributie verzonden. Op die factuur zat de
lidmaatschapskaart. Als u deze factuur betaalt hebt u automatisch een geldige ledenpas.
MEDEDELINGEN VANUIT DE NVOG

A. PACT VOOR DE OUDERENZORG.
Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS het PACT voor de ouderenzorg ondertekend.
Naast alle ouderen- en gepensioneerdenorganisaties ondertekenden o.a. Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke
huisartsenvereniging, CNV, VNO/NCW, MKB Nederland, de branchevereniging van thuiszorgorganisaties, Patiënten
Federatie Nederland maar ook bedrijven als KPN en Albert Heijn en vele organisaties in zorg en wonen dit Pact.
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Regelmatig informeren wij over acties en andere activiteiten die NVOG en KNVG samen met andere organisaties
opzetten om de zorg voor ouderen te verbeteren. Met deze grote, door minister De Jonge persoonlijk getrokken actie,
worden zowel de ouderenorganisaties als de uitvoerders van zorg als het bedrijfsleven bij elkaar gebracht om binnen 3
jaar iets zeer positiefs te bereiken voor alle ouderen in Nederland.
De minister zei in zijn inleiding dat dit PACT nodig is omdat de samenleving er anders uit gaat zien door de groei van
het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren en het feit dat de ouderen steeds ouder worden. Op dit
moment werken al 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorg en als wij niets doen zijn dat er in 2040 1 op de 4!
Dat kan niet en daarom zullen wij de samenleving moeten veranderen. Door het ondertekenen van dit PACT zeggen de
ondertekenaars: Minister je kunt op ons rekenen de komende jaren om de ouderenzorg beter te organiseren en de
bevolking duidelijk te maken dat er veranderingen nodig zijn.
Er zijn drie grote deelgebieden die met het PACT moeten worden aangepakt:
1. Eenzaamheid signaleren en doorbreken.
2. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen.
3. De Kwaliteit van de verpleeghuizen verbeteren.
De komende maanden wordt in diverse groepen gewerkt aan voorstellen. NVOG en KNVG doen daar volop aan mee.
Het is de bedoeling dat binnen 3 maanden een volledig plan wordt klaargestoomd dat dan aan de Tweede Kamer kan
worden aangeboden. De uitvoering zal worden begeleid door een zgn. focusgroep van ouderen die de vinger aan de
pols moet houden. Wij houden u op de hoogte.
Hier kunt u de tekst van het PACT downloaden, maar u kunt het ook vinden op de website van NVOG. Lees het eens
door!
B. MAAK KENNIS MET SENIORWEB!
SeniorWeb is een vereniging die als missie heeft ‘participatie én zelfontplooiing van
alle senioren in de digitale samenleving’. De kracht zit in inspiratie, educatie en
ondersteuning. SeniorWeb is een landelijke vereniging met circa 3.000 vrijwilligers,
ruim 425 leslocaties in het hele land en zo’n 150.000 leden (zie ook onze infographic
voor meer cijfers: https://www.seniorweb.nl/infographic).
Men werkt samen met partners als Rabobank, de ouderenbonden, Plus Magazine en Max. Maar ook met
zorginstellingen, overheden en bibliotheken. Leden van SeniorWeb ontvangen een kwartaalmagazine (Enter), kunnen
(online) cursussen volgen, telefonisch, online en computerhulp aan huis krijgen en ontvangen wekelijks een digitale
nieuwsbrief met relevante artikelen over (digitale) zaken die betrekking hebben op het dagelijks leven van senioren.
Het is zeer de moeite waard om een kijkje te nemen op de website van SeniorWeb.
C. ACTIEPROGRAMMA MINISTERIE VWS OM HET PERSONEELSTEKORT IN DE ZORG OP TE LOSSEN
In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de
zgn. 1e lijnszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen etc.) als in verpleeghuizen en andere zorgcentra. Er dreigt
op korte termijn een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. Nu al lopen wachtlijsten op, mede door een tekort
aan deskundig personeel.
Onlangs bracht de regering een actieprogramma naar buiten (68 pagina’s!) over hoe men de komende 3 jaar dit tekort
wil gaan wegwerken. Via voorlichting wil men bereiken dat meer leerlingen, studenten, zij- instromers en herintreders
kiezen voor de zorg. Men wil het imago van de zorg daarvoor ‘opkrikken’ en duidelijk maken wat het werk in de zorg
inhoudt. Daar is dikwijls veel onduidelijkheid over. Men wil ook het werken in de zorg beter laten aansluiten bij de
wensen van de medewerkers en ook op de opleiding die men heeft genoten. Het werk moet leuk blijven en het
ziekteverzuim moet worden teruggedrongen. Men moet plezier in het werk krijgen, wat door de grote werkdruk en
niet optimale organisaties wel eens wegvalt!
Men gaat ook meer sturen op arbeidsplannen hiervoor in de regio. In het actieprogramma worden veel voorbeelden
genoemd die men als kan gebruiken voor het eigen plan in de regio. De techniek zal ook een nog grotere rol moeten
spelen. Vanuit een door de Universiteit van Nijmegen deze maand georganiseerde bijeenkomst ‘Techniek voor betere
zorg binnen 5 jaar’ werd gezegd dat de grote personeelstekorten in de zorg niet alleen opgelost kunnen worden met
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120.000 arbeidskrachten, maar dat ook de techniek daarbij betrokken moeten worden. Wij denken dat dit juist is,
maar patiënten zullen wel aan technische oplossingen moeten wennen.
De waarheid zal in het midden liggen zoals men dat noemt. Eén ding is zeker: er moet wat gebeuren in de organisatie
en de personeelsbezetting van de zorg en de wijze van werken in de zorg om de steeds stijgende vraag naar zorg, ook
door vergrijzend Nederland, te kunnen opvangen. Als wij de 2 ministers en de staatssecretaris van VWS mogen
geloven dan staan zij erachter en zullen zij hun uiterste best doen om het gestelde doel te bereiken. Maar, ze hebben
wel de medewerking nodig van de gehele zorguitvoering en de zorgvragers in Nederland.
Wij blijven dit volgen en activeren.
D. KOOPKRACHTRAMING 2018 EN 2019 VAN HET CPB
Op 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de landelijke verkiezingen bekend gemaakt, maar is ook het nieuwe
Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). Dit geeft de economische
verwachtingen voor 2018 en 2019 weer, en dus ook de gemiddelde koopkrachtontwikkeling. In enkele hoofdlijnen:
•
“De
Nederlandse
economie
is
op
stoom
maar
het
begrotingssaldo
verbetert
niet”.
• De inflatie stijgt, maar blijft relatief laag (maar gepensioneerden verliezen in 2018 gemiddeld 0,2% extra aan
koopkracht ten opzichte van de verwachting met Prinsjesdag). In doorsnee resteert een koopkrachtstijging van 0,4%.
• In 2019 neemt de koopkracht voor de meeste Nederlanders wel duidelijk toe. Dat geldt ook voor gepensioneerden:
een geraamde verbetering van de gemiddelde koopkracht met 1,3%, mede door verhoging van de Algemene
heffingskorting, en aanpassing van de Ouderenkorting.
E. DE NOMINALE ZORGPREMIE 2019
Vorig jaar is al aangekondigd dat de nominale premie die door de zorgverzekeraars wordt vastgesteld extra zal gaan
stijgen. Dit was al verwacht voor 2018 maar de stijging bleef gelukkig binnen de perken. Nu hebben zowel CZ als
Zilveren Kruis bij de publicatie van de resultaten over 2017 laten weten dat hun reserves zodanig zijn geslonken (door
de zgn. premiesubsidie die men al een paar jaar heeft gegeven vanuit hun reserves), dat verwacht moet worden dat
dit voor 2019 niet meer kan. Men verwacht een premiestijging die het dubbele is van die per 1-1-2018. Als de
zorgsector de kosten in de zorg niet in de hand kan houden, dan zal daaraan niet te ontkomen zijn.

PARKEERPOBLEMATIEK BIJ HET ADRZ
Het Bondenberaad Groot Goes (BBGG), waarin
ASG deelneemt, overlegt tweemaal per jaar
met de Cliëntenraad van het ADRZ, waarvan
één maal in bijzijn van de Raad van Bestuur. Zo
kwam het BBGG in oktober 2017 nog met de
Cliëntenraad bijeen. Eén van de punten in dat
overleg was de inrichting van de entree en het
parkeerterrein. Dat was toen nog in ontwerp.
Wel is toen aangegeven dat de entree autoluw
zou worden.
Inmiddels zijn we een half jaar verder en is door
de ouderenbonden vastgesteld dat vooral de
herinrichting van de entree door de leden als
zeer cliëntonvriendelijk wordt ervaren. En dat is
netjes uitgedrukt. Hierdoor zijn de mensen namelijk genoodzaakt, al dan niet in een rolstoel, enkele tientallen meters
door weer en wind tegen een licht hellend terrein op, naar de entree te lopen. Dat is zeker de afgelopen maand niet
meegevallen. Dit ondanks de hulp van goedbedoelende vrijwilligers.
De gezamenlijke bonden hebben inmiddels in een brief laten weten dit niet acceptabel te vinden, te meer omdat is
vastgesteld dat:
1.
Uit het jaarverslag van de cliëntenraad blijkt dat hun negatieve advies over het huidige ontwerp genegeerd is.
2.
Uit een mailwisseling van één van de leden met de manager facilitaire dienstverlening van ADRZ blijkt dat hij
het probleem herkent en erkent. Hij geeft echter tevens aan dat hij er niets aan zal doen. Reden is dat de
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veiligheid, die bij de oude entree niet geborgd zou kunnen worden, prevaleert boven het ongemak van “een stukje
lopen”.
3.
Uit het feit dat, vanwege vele klachten, ook de wethouder al toegezegd heeft met ADRZ te gaan praten over
de ongewenst nieuwe situatie, blijkt al dat de cliënten niet erg blij zijn.
4.
En als klap op de bekende vuurpijl: van de cliëntenraad is, als antwoord op onze vraag waarom -stilletjes - de
dag en weekkaarten van het parkeren met 25% waren verhoogd, vernomen dat één van de redenen daarvoor was
om een stuk financiering te vinden voor de nieuwe entree.
Als belangrijkste reden voor de huidige keuze wordt steeds aangevoerd het onveilig zijn van de oude situatie. Hoewel
er blijkbaar wel eens een ongeval is gebeurd en de situatie chaotisch kon zijn, is er bij de leden van de bonden
absoluut geen herkenning van deze onveiligheid. Sterker nog, als nu het gemanoeuvreer in de nieuwe situatie wordt
bekeken dan ontstaat zeker niet de indruk dat de veiligheid in deze situatie beter geborgd wordt dan in de oude
situatie. Daarbij geldt dat er zeker andere oplossingen zijn om die vermeende onveiligheid in betere banen te leiden.
Het Bondenberaad heeft de Raad van Bestuur van ADRZ verzocht om op zeer korte termijn de situatie te herzien en
het mogelijk te maken om weer veilig voor de deur afgezet en opgehaald te kunnen worden. De huidige oplossing
getuigt namelijk niet van begrip voor de cliënten die het ziekenhuis moeten bezoeken.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

NIEUWE PRIVACYREGELGEVING OP BASIS VAN DE AVG
Er komt nieuwe (Europese) regelgeving op ons af op het gebied van
privacybescherming,
neergelegd
in
de
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 geldt.
Onderstaand een overzicht van wat we als vereniging moeten doen. We maken
hiervan op grond van een wettelijke verplichting melding in deze Nieuwsbrief.

Voor nieuwe leden van de vereniging:
a. Als iemand lid wordt van de ASG mogen we voortaan alleen die gegevens vragen die we voor het functioneren van
onze vereniging nodig hebben en dat moeten we motiveren aan dat nieuwe lid:
 Naam, adres en woonplaats: spreekt voor zich
 Geboortedatum: om de leden op hun verjaardag een felicitatie te kunnen zenden
 Telefoonnummers: om leden in geval van calamiteiten (o.a. bij de organisatie van evenementen) te kunnen
bellen
 e-mailadres: om nieuwsbrieven en andere relevante informatie aan de leden te kunnen zenden
b. Het nieuwe lid moet toestemming geven dat de ASG deze gegevens bewaart. Die toestemming hoeft echter niet
expliciet te worden gegeven: als wij motiveren waarom we bepaalde gegevens vragen, vastleggen en bijhouden en
we geven daarvan schriftelijk kennis (dat is wel verplicht), dan is het akkoord. In ons geval: het nieuwe lid krijgt
een toelichting in de brief waarin het lidmaatschap wordt bevestigd.
c. Het nieuwe lid moet de mededeling krijgen dat hij/zij zijn/haar opgeslagen gegevens kan opvragen, kan wijzigen
en kan laten verwijderen.
Voor bestaande leden:




Aan bestaande leden moet de nieuwe regelgeving zo ruim mogelijk worden gecommuniceerd. Dat doen we via dit
artikel in de Nieuwsbrief
Voor zover dit nog niet gebeurt: alle e-mailberichten aan de leden mogen voortaan alleen maar via ‘bcc’ aan de
leden worden verzonden.

Algemene bepalingen:




De gegevens die we bewaren zijn strikt vertrouwelijk en niet voor iedereen beschikbaar. Ze zijn in handen van het
bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de ledenadministratie. Dat wordt met redenen omkleed vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement. Dat betekent ook dat ASG geen ledenlijsten aan wie dan ook mag toesturen!
Gegevens van leden moeten uiterlijk 2 jaar na afloop van het lidmaatschap worden verwijderd. ASG zal dit doen
direct nadat iemand het lidmaatschap opzegt).
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Hans de Jonge

DELTA: VAN ANALOGE NAAR DIGITALE TV EN RADIO
In de vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan: 2018 is het jaar waarin DELTA zich klaar
maakt voor een digitale toekomst. Dat betekent dat al de klanten volgens DELTA kunnen
genieten van de beste beeld- en geluidskwaliteit. Tegelijkertijd zorgt dit voor extra ruimte op
het netwerk. Met die extra ruimte is DELTA goed voorbereid op alle nieuwe diensten van de
digitale toekomst van Zeeland.
Analoge tv en radio vanaf 20 augustus niet meer beschikbaar
Door de volledige overstap naar digitale tv en radio wordt afscheid genomen van het analoge tv- en radiosignaal via de
kabel. Wanneer dit gebeurt staat hieronder. Als u nog een tv of radio heeft aangesloten via de analoge kabel dan kan
DELTA helpen met concrete oplossingen, zodat u op tijd bent voorbereid.
Wat gaat er gebeuren en wanneer?
Per 1 mei 2018 zijn de tv-zenders ARD, ZDF, WDR, BBC 1, TV5 niet meer via het analoge signaal te bekijken, maar
alleen nog digitaal.
Vanaf 20 augustus 2018 stoppen alle analoge tv- en radiozenders. Vanaf dan kijkt en luistert u alleen nog digitale
tv en radio!
Hebt u nog vragen dan helpt DELTA u natuurlijk graag verder! Kijk op DELTA.nl/allemaaldigitaal of neem contact op
met de Klantenservice.
-0-0-0-0-0-0-

Allereerst beste mensen, er gaat wel eens iets mis: mw. Huisman-Corstanje uit Goes is op 3 november 2017 80 jaar
geworden en dat hebben we per abuis niet vermeld. Onze welgemeende excuses daarvoor!
November 2017
3 november
mevrouw J. Huisman-Corstanje

80

In de maanden maart en april 2018 vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen:
Maart 2018
14 maart
23 maart
26 maart
28 maart

mevrouw A.M.J. ter Riet-v.d. Klooster uit Goes
mevrouw B.M. v.d. Wal uit Heinkenszand
de heer M. van Liere uit Goes
mevrouw J. de Roo-Braamse uit Goes

65
80
80
75

April 2018
2 april
6 april

mevrouw H.F.M. Mijnsbergen-vd Eijnde uit Goes
mevrouw M. Gijzel-Rottier uit Goes

65
90

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE!
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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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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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