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Beste lezer, 
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 19 van de maand augustus 2018. Deze bevat, naast de gebruikelijke zaken, o.a. een 
uitnodiging van het Bondenberaad Groot Goes voor een voorlichtingsmiddag over woningbouw/huisvesting voor 
senioren in Goes en weer het nodige nieuws van de NVOG. Wij wensen u veel leesplezier! 

 

A. Bustocht naar Zeeuws-Vlaanderen op 11 juli 2018 
 
Op woensdag 11 juli organiseerde het bestuur de jaarlijkse bustocht. 
Net als vorig jaar deden we dat met 3 kleine busjes van TCR. Dat is 
soms wat behelpen (rollators kunnen minder gemakkelijk mee, het 
ontbreekt aan een goed opstapje, waardoor sommige deelnemers 
lastig de bus in en uit kunnen, je zit niet als heel gezelschap bij elkaar 
enz.), maar voor de rest voldoen deze busjes prima en ze zijn veel 
goedkoper dan een grote bus met betaalde chauffeur.  
 

Ons eerste reisdoel was de struisvogelboerderij bij Aardenburg. Bij 
aankomst leek het maar een rommeltje, 
maar dat bleek even later juist zijn charme 
te hebben. Dat kwam vooral door de gids die 
ons ontving en alle bijzonderheden van het 
houden van struisvogels uit de doeken deed. 
Een bijzonder geestige, aanstekelijke 
verteller. Voor de rondleiding hadden we al 
koffie met struisvogelcake genuttigd 
(gemaakt van struisvogelei; 1 ei voor 3 
cakes!) Erg lekker! 
 

We leerden dat de naam struisvogel komt 
van het woord ‘struis’, wat groot betekent 
(vgl. ‘een struise vrouw’). Het zijn inderdaad, 

als je er zo bij staat, 
bijzonder grote 
vogels, die in 
volwassen staat 
ruim 100 kg wegen. 
Ze kunnen hard 
lopen (zo’n 70 km 
per uur), maar ze 
kunnen niet 
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vliegen! Verder is het een fabel dat struisvogels hun kop in het zand steken.  
Als je op het terrein van de boerderij te dicht bij het hek komt waar de struisvogels achter lopen moet je erg oppassen: 
ze pikken je met hun snavels overal, vooral happen ze naar blinkende dingen. Soms ook naar andere dingen…. Onze gids 
vertelde op sappige manier dat mannen, als zij van een struisvogel een trap in het kruis krijgen, zij, zodra de chirurg ‘met 
hen klaar is’, voortaan uitsluitend in een dameskoor kunnen meezingen.… Leuk verder om de kleine struisvogels te zien. 

Die groeien trouwens als kool: binnen een jaar zijn ze op het gewicht van 100 kilo! 
 

De boerderij in Aardenburg fokt de struisvogels voor de slacht. 
Het vlees wordt vooral verkocht aan Belgen. Nederlanders 
‘moeten het in meerderheid niet’.... Om de bedrijfsvoering 
sluitend te krijgen organiseert deze boerderij bezoekers-
evenementen en verkoopt ze allerlei met de fok van struisvogels 
verwante zaken, zoals lampjes gemaakt van struisvogeleieren, 
tassen e.d. van struisvogelleer, plumeaus, potjes advocaat (van 
struisvogelei, door sommigen ook geproefd en lekker bevonden) 
enz.  
Vooral nogmaals door de enthousiaste en humorvolle 
toelichting van onze gids was dit een geslaagd bezoek. Dat was 
trouwens mede te danken aan het voortreffelijke weer dat we 
hadden. We vertrokken deze ochtend met prachtig weer, maar 

naarmate we Aardenburg naderden werd het steeds bewolkter, wat een beetje deed vrezen dat er nog wat water naar 
beneden ging vallen. Maar nee, het weer herstelde zich grandioos, het werd een prachtige warme dag. 

 

Vervolgens reisden we via het mooie Aardenburg en Eede, over de Expressweg door België verder 
naar Westdorpe, naar restaurant ‘De Baeckermat’, waar we een voortreffelijk ‘12-uurtje’ kregen 
aangeboden. De weg erheen werd door chauffeur Frits nog wat langer gemaakt, omdat hij een 
afslag miste, vermoedelijk omdat hij zijn passagiers nog wat meer van België wilde laten zien. We 
weten het niet, maar het kwam allemaal goed: ook Frits en zijn passagiers konden op tijd 
lunchen.... 
 

Na de lunch trokken we via een ruime omweg verder 
door het mooie Zeeuws-Vlaamse land (via Zuiddorpe 
binnendoor naar Axel, vervolgens naar Zaamslag en daarna via De Val en De 
Griete) naar Terneuzen naar het ‘Portaal van Vlaanderen’.  
 
Het ‘Portaal van Vlaanderen’ betreft het hele sluizencomplex van Terneuzen, 
incl. de bouw van de nieuwe grote zeesluis (begrote kosten 963 miljoen, 
waarvan België ¾ betaalt!). Sommigen van ons konden het complex vanaf een 
uitkijktoren bekijken. Voor nogal wat deelnemers was dat een te grote 
onderneming (teveel trappen). Dat gold ook voor het bezoek aan de 
zogenaamde brugkelder, die onder de grond een goed zicht bood op de 
werking van de bruggen over het sluizencomplex. Jammer voor degenen die 
niet mee konden naar toren en kelder (daar zullen we volgende keer goed op 
letten!), maar zij vertelden dat ze zich niet verveeld hadden, alleen wel 
dringend behoefte hadden aan koffie. Dat werd opgelost door deze mensen 
eerder dan de rest naar het informatiecentrum terug te brengen, waar ze koffie 
konden nemen. Met dit bezoek aan het portaal sloten we een interessante dag 
af. 
In de bus die ik bestuurde hoorde ik de hele dag alleen maar positieve geluiden. 
Natuurlijk soms ook een minpuntje en een ‘haperingetje’, maar alles bij elkaar 
mogen we op een geslaagde dag terug kijken! Dat geldt ook voor de mevrouw 
in mijn bus die, toen ze voor haar deur uitstapte, zichzelf tot mijn schrik uit de 

bus ‘parachuteerde’, omdat er geen opstapje was. Het liep gelukkig goed af....  
Hans de Jonge 

De aandrijfunits voor de ophaalbrug in de 
kelder onder de brug 
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B. Autotochtje in augustus/september 
 

In een vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat er dit jaar een tweede autotochtje zou plaatsvinden en wel naar de 
Oesterij in Yerseke. Helaas moeten we melden dat het ons, o.a. door de tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid, niet 
lukt dit tochtje tijdig te organiseren. Het bestuur bekijkt of we later dit jaar dit tochtje alsnog kunnen organiseren. U 
hoort daar nog over! 
 
 

UITNODIGING VOORLICHTINGSMIDDAG BONDENBERAAD GROOT GOES 
 

 
Op woensdag 19 september 2018 organiseert het Bondenberaad 
Groot Goes in DE SPINNE aan de JOSEPH LUNSLAAN 7 in Goes een 
voorlichtingsbijeenkomst over de woningbouw/huisvesting voor 
ouderen in de gemeente Goes. Aanvang 14.00 uur. Einde rond 

15.30 uur. Deze middag wordt verzorgd door de RWS en de gemeente Goes, belangrijke spelers op deze terreinen.  
De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

• Hoe wil het Goese gemeentebestuur het ambitieuze Collegeprogramma op het gebied van wonen en dan vooral 
voor de ouderen, verwezenlijken? In het collegeprogramma staat dat er gestreefd wordt naar een vestigingsklimaat 
voor bedrijven, maar hoe is dat dan voor ouderen? Worden daar alleen appartementen voor gebouwd of ook 
gelijkvloerse woningen? Welke voorwaarden wil ze scheppen en met wie, behalve de RWS, werkt ze daartoe samen? 

• De bouwplannen van RWS voor de komende jaren (ook in de gemeenten Reimerswaal en Kapelle) 

• Worden er voor ouderen alleen maar appartementen gebouwd of ook gelijkvloerse woningen? 

• Wat komt er aan sociale woningbouw en wat is de huurprijs, c.q. huursubsidie. 

• Het inschrijfsysteem voor huurders en de moeilijkheid hiervan voor ouderen. 

• Wordt er ook levensloopbestendig gebouwd of alléén maar levensloopbestendig en wat is dan de huurprijs? 
 

Beide partijen krijgen de gelegenheid ook eigen punten in de presentatie op te nemen. Vanzelfsprekend is er na de 
presentatie gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Bij binnenkomst is er zoals gewoonlijk een gratis kop koffie of thee. In de pauze zijn de consumpties voor eigen rekening. 

Het sluizencomplex bij Terneuzen; in het midden wordt de grote nieuwe sluis gegraven 
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MEDEDELINGEN VANUIT DE NVOG 
 

 

 
 

1. PERSBERICHT - GEPENSIONEERDEN ZIJN DE LOSSE UITSPRAKEN OVER PENSIOENEN EN DE GEVOLGEN ERVAN ZAT. 
“Roep alle betrokken partijen bij elkaar om te komen tot een oplossing met draagvlak” 

Eerst lekt een concept akkoord uit tussen vakbonden en werkgevers en nu doet minister Koolmees kolen op het vuur 
door een bijzondere uitspraak te doen. Hij is thans van oordeel dat bij de veronderstelde, maar nog lang niet zekere 
uitkomsten van het akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel toch moet worden uitgegaan van de risicovrije 
rente, terwijl algemeen erkend wordt dat die rente kunstmatig laag wordt gehouden en bovendien veel te wisselvallig 
is gebleken. Daarmee dreigt hij bij de vernieuwing van het pensioenstelsel dezelfde grote fout terug te laten komen als 
die waarmee het huidige pensioenstelsel negatief en zwaar wordt belast. Juist deze zogenaamde risicovrije rente is één 
van de belangrijke aanleidingen geweest om aan de vernieuwing van het stelsel te gaan werken. Risicovrij bestaat niet 
en daaraan vasthouden is een grote fout met alle negatieve consequenties van dien voor gepensioneerden en voor de 
jongeren die pensioen moeten opbouwen. Aldus de voorzitters van de koepelorganisaties van gepensioneerden KNVG 
en NVOG, Joep Schouten en Jaap van der Spek. 
 

2. COLLECTIVITEITSKORTING OP PREMIE ZORGVERZEKERINGEN. 
Deze week heeft minister Bruno Bruins (zoals verwacht) meegedeeld dat de maximale korting op de premie voor de 
basiszorgverzekering voor zgn. collectiviteiten wordt verlaagd van 10% naar 5% per 1-1-2020. 
Er is al enige jaren een discussie over deze korting en ook over het nut van collectiviteiten in deze op zich solidaire 
zorgverzekering. Deze korting werd in 2005 door de Tweede Kamer op advies van minister Hogervorst ingevoerd om de 
zorgverzekeraars ertoe te bewegen om voor collectiviteiten te komen tot een goedkopere zorginkoop. Men dacht dat 
grotere collectiviteiten tot een goedkopere zorginkoop en wellicht ook lagere kosten voor de zorgverzekeraar zouden 
kunnen leiden. Dacht de minister eerst aan maximaal 5%, de Tweede Kamer maakte er maximaal 10% van. 
In 2016 heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit een diepgaand onderzoek gedaan en geconstateerd dat de doelstellingen 
die in 2006 met de collectiviteitskorting zijn beoogd in het geheel niet zijn gehaald en dat er veranderingen in moesten 
komen. Het toenmalige kabinet heeft de besluitvorming hierover aan het nieuwe kabinet overgelaten.  
Er zijn nu 51.000 collectiviteiten in Nederland, waarvan er 162 meer dan 10.000 deelnemers hebben, maar 93% valt in 
de categorie “kleiner dan 250 deelnemers” Ook bestaan er te veel afwijkingen in collectiviteiten die niet gebaseerd zijn 
op de zorginkoop, maar op “verkoop voordelen”, die anderen niet hebben. 
Dit strookt niet met de bedoeling van het solidaire systeem zoals van toepassing op de basisverzekering, nl. voor 
iedereen een gelijk pakket, waarvoor de premie in principe wordt bepaald door de zorgverzekeraar op basis van haar 
zorginkoop! 
Hoe wordt de premie van de basiszorgverzekering door de zorgverzekeraar ieder jaar vastgesteld? In een verslag van 
een van de grootste zorgverzekeraars stond dit als volgt omschreven: 
Men gaat uit van de rekenpremie die het ministerie van VWS  in de begroting vaststelt voor geheel Nederland op basis 
van de begrotingscijfers. (2016 € 1326,-). Daar worden de bedrijfskosten aan toegevoegd, ongeveer 6% gemiddeld. Zoals 
bekend hebben de zorgverzekeraars, mede op verzoek van VWS, de laatste jaren in de premie een korting verwerkt die 
men financierde uit de reserves (ongeveer 8 % van de premie). Daarna wordt er een opslag voor het mogelijk maken 
van collectiviteitskorting aan toegevoegd, ongeveer 8% waarna de gemiddelde premie ontstaat (en gepubliceerd!)  Die 
deze zorgverzekeraar voor alle verzekerden kan gaan voeren (in dit geval 2016 € 1409,40) 
Dit betekent dus dat de premie wordt verhoogd met een opslag om aan collectiviteiten een korting te verlenen. 
Individueel verzekerden betalen dus de korting voor collectief verzekerden, dat past niet in een solidair 
verzekeringssysteem! 
Wat zijn de gevolgen van dit per besluit per 1-1-2020? 
Bij de bepaling van de te berekenen premie wordt dus niet gemiddeld 8% bij de premie geteld voor de korting maar 
waarschijnlijk gemiddeld 4,5%. Dit is dus een verlaging van de premie! 
Individueel verzekerden gaan daardoor dus een lagere premie betalen maar collectief verzekerden die meer dan 5% 
korting hadden, krijgen een lagere korting waardoor de door hen te betalen premie toeneemt, maar naar onze mening 
niet meer dan 2 à 3%. Er ontstaat dus meer solidariteit tussen individueel en collectief verzekerde Nederlanders!  
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Uiteraard zal de werkelijke premie ook afhangen van de ontwikkeling van de kosten van de zorg en het feit of de 
zorgverzekeraars nog reserves hebben om een deel daarvan ten gunste van de premie te brengen. 
Het is van belang u hierover nu al uitvoerig te informeren. Maar, het laatste woord is hierover nog niet gesproken. 
 

3. HUISARTSEN EN ZORG 
Onlangs publiceerden wij informatie over het hoofdlijnenakkoord met ziekenhuizen en specialisten. 
Dit akkoord is erop gericht om in de komende 3 jaar bijna € 2 miljard op ziekenhuiszorg te bezuinigen. 
Dat betekent dat er meer behandelingen door huisartsen moeten verricht. Met de huisartsen is nu 

ook een hoofdlijnenakkoord gesloten waarin de afspraak is opgenomen dat de huisartsenzorg kan 
worden uitgebreid. Daarvoor is de komende 3 jaar bijna € 600 miljoen uitgetrokken. Dit kan worden 

gebruikt voor bijv. meer praktijkondersteuners en aandacht voor kwetsbare groepen. Maar ook verbetering van 
de automatisering zal grote aandacht moeten krijgen. Voor de patiënt moet, als er problemen zijn, de beste oplossing 
worden gezocht. Daarbij past niet altijd een medisch specialistisch antwoord. Als het nodig is moet gekozen worden 
voor hoog specialistische zorg, maar een andere keer is een patiënt beter geholpen bij de huisarts of b.v. een 
fysiotherapeut. Maar soms ook met begeleiding naar een gezondere levensstijl of naar andere vormen van hulp. Zorg 
op de juiste plek door de juiste behandelaar voor die persoon. 
Naast goede zorg wil de overheid hiermee ook de zorg betaalbaar houden. Minder (duurdere) zorg bij specialisten, meer 
zorg dichtbij huis waar het kan. Deze veranderingen zijn nodig om ook de patiënt van de toekomst toegankelijke en 
betaalbare zorg te bieden. 
Deze omwenteling de zorg is al aangekondigd in het advies ”zorg in 2030” van 2016!  De huidige regering heeft dit 
positief opgepakt! 
 

4. ER GAAT GELUKKIG OOK VEEL GOED IN DE ZORG! 
Er wordt nogal eens gemopperd op de (kwaliteit van) zorg. Natuurlijk gaan er dingen verkeerd of duurt het ons te lang 
voordat er zaken geregeld zijn. Met dat in ons achterhoofd, is het goed om de resultaten van het Grote Zorgonderzoek 
van KBO-PCOB te lezen. 1300 senioren met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
Zo’n 80% van hen heeft het afgelopen jaar op welke manier dan ook gezondheidsproblemen ondervonden. Een groot 
aantal ervaringsdeskundigen dus. 
Wat valt op? 
• De tevredenheid over de huisarts: bijna iedereen is tevreden over de aandacht die de huisarts aan de senioren geeft. 
Het consult wordt niet afgeraffeld, de huisarts begrijpt de problemen en de senior begrijpt de uitleg van de huisarts. 
Belangrijk is hierbij ook de hoge tevredenheidscore over de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk. 
• De wachttijden in het ziekenhuis vallen mee: tweederde van de ziekenhuisbezoekers vinden dat de wachtlijsten van 
de specialisten meevallen. In ongeveer 50% van de ziekenhuizen was het mogelijk om meerdere onderzoeken op één 
dag in te plannen. De hoogte van de parkeerkosten bij het ziekenhuis levert beslist geen pluim op. Veel deelnemers 
vinden die kosten te hoog. 
• De fysiotherapeut doet zijn werk goed: negen van de tien deelnemers zijn heel tevreden over de fysiotherapeut. Hij 
snapt de problemen en pakt ze goed aan. 
• De apotheker is bij bijna iedereen bekend: 83% van de deelnemers maakt gebruik van de diensten van de apotheker. 
Wat tegenvalt is dat maar in een beperkt aantal gevallen de apotheker de medicijncheck uitvoert. Deze toch wel 
belangrijke check (ook wel medicatiebeoordeling genoemd) voor mensen met veel medicijngebruik is een belangrijk 
instrument bij het voorkomen van toekomstige gezondheidsklachten. 

• Verdeeld over het keukentafelgesprek: in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning wordt in het zogenoemde keukentafelgesprek 
geïnventariseerd wat iemand zelf kan doen en welke ondersteuning 
iemand nodig heeft. De meningen over de kwaliteit van deze 
gesprekken zijn sterk verdeeld. Van “zinvol” naar “waardeloos”. Voor 
de gemeenten is hier nog de nodige winst te behalen. U kunt daar ook 
een steentje aan bijdragen, door u goed voor te bereiden en te zorgen 
voor ondersteuning. Een familielid met kennis van zaken, een 
ouderenadviseur of een andere cliënt ondersteuner. 

 

Algemene conclusie: een pluim voor de zorg!  Verbeterpunten zijn er uiteraard ook. Van NVOG mag u verwachten dat 
wij ons inzetten om die punten onder de aandacht te brengen en zo mogelijk suggesties tot verbetering aan te dragen. 
Voor nu even de aandacht voor de pluim! 
Bron: het Grote Zorgonderzoek van KBO-PCOB 2018 
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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


 
8 

 

    
 

 

Per abuis is vorige keer de verjaardag van  de heer W.N. Sandee uit Goes, die op  
13 juni 2018 75 werd niet gemeld! Onze excuses en hierbij alsnog de vermelding! 
In de maanden september en oktober 2018 vieren de volgende leden hun 
kroonverjaardag: 

 

 

Maand Datum Naam Leeftijd 

september 25 De heer C.W. Koene uit Goes 80 

september 26 Mevrouw J.A. Janse-Verwei uit Goes 80 

september 27 Mevrouw C.C. Domisse uit Goes 85 

oktober 1 De heer L.M. de Jager uit Goes 80 

oktober 1 Mevrouw M. de Nood uit Wilhelminadorp 80 

oktober 3 Mevrouw A. Dalebout-Wittebol uit Wilhelminadorp 65 

oktober 5 De heer J.J. Kole uit Wilhelminadorp 80 

oktober 5 De heer F. van de Velde uit ’s Heer Hendrikskinderen 70 

oktober 5 Mevrouw M.G. de Haze uit Goes 70 
 

Het bestuur feliciteert al deze leden van harte! 
 
 

BESTUUR ASG 

Voorzitter: Henk Hoogerland Westhavendijk 52, 4475 AD Wilhelminadorp hwhoog@zeelandnet.nl / 0113-228525 

2e Voorzitter: Dick van de Merwe 's-Heer Elsdorpweg 20, 4461 WK Goes dwvdmerwe@zeelandnet.nl / 0113-228428 

Secretaris/Nieuwsbrief: Hans de Jonge V.d. Spiegelstraat 29C, 4461 LJ Goes hdj@zeelandnet.nl / 06-46188122 

Penningmeester: Izaak de Graaf Oude Diep10, 4465 AD Goes iza.con@worldonline.nl / 0113-220111 

Coördinatie belastingservice: Leen van Zon Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge leen.zon@planet.nl / 0113-270144 

Ledenadministratie: Els Poppe Bongerd 32, 4462 TA Goes egpoppe1@zeelandnet.nl / 0113-853667 
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