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================================================================================================= 
 

Beste lezer, 
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 20 van de maand oktober 2018. Deze nieuwsbrief bevat, naast de gebruikelijke zaken, een 
verslag van de voorlichtingsbijeenkomst van het BBGG over wonen voor senioren in de gemeente Goes, een aantal 
interessante inzendingen van de FASv/NVOG en de aankondiging van de Beleefplusbeurs op 19 en 20 oktober. Wij 
wensen u weer veel leesplezier! 
 

UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2018 
 

A. TWEEDE AUTOTOCHT 
 

In de vorige Nieuwsbrief is aangekondigd dat het bestuur zou bekijken of 
er dit jaar nog een tweede autotocht zou kunnen worden georganiseerd. 
Inmiddels is besloten om dat te doen! Het programma daarvoor ziet er als 
volgt uit: 
Op woensdag 31 oktober 2018 organiseren we een tweede autotocht en 
wel naar ‘Berkenhof Tropical Zoo’ (waarin De Vlindertuin is gevestigd) aan 
het Langeweegje in Kwadendamme. We halen de deelnemers ca 13.30 uur 
thuis op in de eigen auto’s van de vrijwillige chauffeurs en zorgen rond 
14.00 uur in Kwadendamme te zijn. Daar drinken we op kosten van ASG 

eerst koffie met iets lekkers erbij en krijgen we een rondleiding door de vlindertuin.  

De kosten voor deze middag bedragen 10 euro. Aanmelding kan geschieden bij Hans de Jonge, tel. 06-46188122 of 
hdj@zeelandnet.nl. Uw aanmelding moet uiterlijk 29 oktober ontvangen zijn. Als u mee wilt maakt u gelijktijdig 
met uw aanmelding 10 euro over op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes onder vermelding van: 
‘autotocht Vlindertuin’. 

In verband hiermee zijn we nog op zoek naar leden die bereid zijn op deze dag met de eigen auto te rijden en mede 
ASG-leden te vervoeren naar de Vlindertuin. Aanmelding hiervoor kan ook geschieden bij Hans de Jonge. Wij hopen 
natuurlijk op een grote opkomst! 

B. KERSTVIERING 
We kondigden het al eerder aan: de Kerstviering van ASG is dit jaar op woensdag 19 december, aanvang 14.00 uur 
in Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp (zaal open om 13.30 uur). Optredens van het Vlissingse zangkoor 
Scharretjoe en verteller Frans van der Heijde. Bij aankomst en in de pauze is er koffie/thee met wat lekkers erbij. Na 
afloop van de voorstellingen is er een broodmaaltijd.  

Aanmelding voor deze Kerstviering kan geschieden bij Henk Hoogerland: 0113-228525 of hwhoog@zeelandnet.nl. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 december! Gelijktijdig met de aanmelding maakt u 15 euro over op rekening NL23 
RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes onder vermelding van: ‘Kerstviering 2018’. Ook niet-leden kunnen de 
Kerstviering bijwonen. Zij betalen 20 euro. 

 

BELASTINGSERVICE 
 

De voorbereidingen voor de Belastingservice in 2019 zijn in volle gang. Ook in 2019 zullen wij voor onze leden gratis de 
belastingaangiften van het belastingjaar 2018 verzorgen. Om dat allemaal goed en op tijd te kunnen doen zijn we 
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dringend op zoek naar mensen die mee willen helpen met het verzorgen van de belastingaangiften en het verzorgen 
van de aanvragen en/of wijzigen van de toeslagen van onze leden. Voor begeleiding en scholing wordt gezorgd. 
Heeft u hiervoor interesse? Neem dan contact op met Leen van Zon, T: 0113-270144, of e-mail: leen.zon@planet.nl 
 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BONDENBERAAD GROOT GOES 
 

Op 19 september jl. vond in De Spinne wederom een bijeenkomst plaats van het Bondenberaad Groot Goes (BBGG). 
Thema: wonen in Goes e.o., in het bijzonder voor senioren. De bijeenkomst was opgesplitst in 2 delen: een toelichting 
door wethouder Derk Alsema van Goes en een presentatie door Iris de Vries (manager Strategie en Beleid/hoofd Wonen) 
van RWS. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Er waren ruim 70 belangstellenden! 
Alsema lichtte het beleid en de uitvoering daarvan van de gemeente Goes toe: 
 

Algemeen:  
Goes heeft te maken met dubbele vergrijzing: de mensen worden ouder en er zijn meer oudere 
mensen. De mensen zijn anno 2018 over het algemeen beter opgeleid en hebben meer geld te 
besteden. Vrijwel alle mensen hebben de wens langer op zichzelf te blijven wonen. Er vinden 
behoorlijke bezuinigingen op de zorg plaats, die hun invloed hebben op het huisvestingsbeleid. 
 

Voor de provincie Zeeland geldt dat die wordt aangemerkt als krimpregio, als provincie met 
meer eigen woningbezit, waarin de mensen gezonder zijn dan in andere provincies en waar in zijn algemeenheid de 
mensen minder verhuisbereid zijn en langer in de eigen woning willen blijven wonen. 
 

De gemeente Goes ontwikkelde de volgende woonvisie: 
Er moet ‘goed worden omgesprongen’ met de bestaande woningvoorraad. Er moet duurzamer worden gebouwd. De 
lage en middeninkomens verdienen op de huurmarkt bijzondere aandacht, evenals de senioren en de mensen met een 
zorgvraag. 
 

Uitvoering beleid 
Op basis hiervan formuleerde de gemeente de volgende te nemen acties (samen met omliggende gemeenten, 
woningcorporaties, welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars en particuliere zorginstellingen): 
a. Er is meer en meer behoefte aan locaties voor woonzorginitiatieven voor senioren. De gemeente brengt die in beeld 
b. Er moet in nieuwbouwprojecten meer aandacht komen voor levensloopbestendige (zorg)woningen (= alle 

woonvoorzieningen op de begane grond) 
c. Stimuleren (ook preventief) van het aanpassen van bestaande woningen 
d. Passende zorg- en welzijnsstructuur (woonservicegebieden) creëren 
 

De gemeente Goes betrekt hierbij het feit dat zij een aantrekkelijke binnenstad heeft met veel voorzieningen, die goed 
bereikbaar is, ook voor senioren. Samen met de omliggende gemeenten is er sprake van een complete regio. 
Speciaal voor senioren is een belangrijk aandachtspunt het langer thuis blijven wonen. Daarover stelt de gemeente dat: 
a. Senioren op tijd moeten nadenken over hun toekomstige (gewenste) woonsituatie 
b. Eventueel hun woning waar nodig tijdig moeten laten aanpassen of tijdig verhuizen naar een geschiktere woning 
c. Ervoor moeten zorgen dat ze voor eenvoudige zaken zoveel mogelijk een beroep op hun netwerk kunnen blijven 

doen (familie/ vrienden/kennissen/buren enz.) 
 

Ondersteunende voorzieningen 
a. Het project ‘huisvestingsbezoek 75+’ draait sinds enige tijd. Via dit project krijgt de gemeente door gesprekken met 

deze categorie inwoners inzicht in de huisvestings-/aanpassingswensen in de categorie 75+, door in te gaan op alle 
voorgaande punten 

b. Blijverslening: mensen die in de eigen woning willen blijven wonen kunnen een beroep doen op de zgn. 
blijverslening. Dat is een laag-rente-lening bij de gemeente voor het doen van bouwkundige aanpassingen of voor 
zgn. domotica-aanpassingen, dat zijn aanpassingen of voorzieningen die het leven met behulp van technische 
voorzieningen aangenamer/makkelijker kunnen maken. De blijverslening is er in 2 varianten: voor mensen met en 
zonder hypotheek. De blijverslening is niet inkomensafhankelijk. De mensen zonder eigen woning kunnen minimaal 
2.500 en maximaal 10.000 euro lenen. De andere categorie minimaal 2.500 en maximaal 25.000,-. Van deze lening 
is overigens nog geen gebruik gemaakt. Kennelijk door onbekendheid 

c. De gemeente zet ook in op zgn. mantelzorgwoningen: zie ‘Het Gastenhuis’ in Goes. Daar kunnen mensen wonen en 
daar kunnen ook de mantelzorgers bijv. overnachten om hun zorg te faciliteren. 

d. Voorbeelden van woon-zorgcomplexen (woningcomplexen met geïntegreerde zorgvoorzieningen) zijn het nieuwe 
complex dat wordt gerealiseerd op de plaats van het oude UWV-gebouw aan de Van de Spiegelstraat in Goes en ‘De 
Meestoof’ in Wilhelminadorp. Zie hiervoor www.comfortwoningen.nl 

 

http://www.comfortwoningen.nl/
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Voorbeelden van levensloopbestendige nieuwbouw: 
a. Van Dusseldorplocatie Goes-Oost: 7 – 8 woningen 
b. Mannee, waterpatio’s: 28 woningen 
c. Parkzicht, Goese Polder: 8 woningen 
d. Locatie Ganzeveste, Noordhoek: 12 woningen 
 

In de vragenronde is nog verduidelijkt dat: 
a. De blijverslening vervangt niet de voorzieningen die op basis van de WMO zijn te verkrijgen. Wilt u van de 

blijverslening gebruik maken? Bel, mail of schrijf naar het Stadskantoor 
b. Als er bij de start in een woon-zorgcomplex zorg wordt aangeboden is er het volste vertrouwen dat die voorziening 

er permanent blijft 
c. De zgn. Piet Heinkavel wordt bebouwd met kleine appartementen die weliswaar ook door senioren kunnen worden 

bewoond, maar die niet specifiek voor senioren worden gebouwd 
d. De gemeente herkent zich niet in het beeld dat veel bedrijven/winkels zich vanuit het centrum naar de rand van de 

stad verplaatsen 
 

Iris de Vries belichtte vervolgens namens RWS het RWS-beleid: 
a. Het beleid van RWS als sociale woningcorporatie is vooral gericht op sociale huisvesting, 

veelal via huurwoningen. Normaal gesproken kun je daarom bij RWS geen woning huren 
als je jaarinkomen hoger is dan € 37.000. 

b. Ook bij RWS staat de duurzaamheid hoog in het vaandel: men streeft naar ‘0 op de meter’, wat betekent dat de 
woningen energieneutraal moeten zijn 

c. Het woningbeleid van RWS ligt in het verlengde van/sluit aan bij de uitgangspunten die de gemeente Goes hanteert. 
d. Het woningtoewijzingsbeleid van RWS verloopt via www.zuidwestwonen.nl, waar RWS samen met andere 

woningcorporaties uit Zeeland en West-Brabant deel van uitmaakt 
e. Het woningtoewijzingsbeleid is strikt: als daarin al veranderingen moeten komen moeten alle andere partners 

binnen Zuidwestwonen het daarmee eens zijn.  
Mw. De Vries lichtte daarnaast toe dat je in aanmerking komt voor huurtoeslag als je als alleenstaande een inkomen 
hebt van minder dan € 22.000 per jaar en als 2 samenwonenden minder dan € 30.400. Overigens wordt daarbij wel 
gekeken naar eventueel vermogen: voor een alleenstaande max. € 30.000 en voor 2 samenwonenden max. € 60.000,-. 
Ze geeft voorts een toelichting op het proces van inschrijven/woningtoewijzingsbeleid: ook volgens haar een complexe 
zaak. Ze meldt dat RWS voor mensen die daar niet uitkomen ondersteuning kan bieden. Overigens maakt het volgens 
haar niet uit binnen welke regio je woont: je kunt je voor alle woningen in de regio van Zuidwestwonen inschrijven. 
Geeft niet bij wie je dat doet, of waar je woont. 
In de hierop volgende vragenronde reageren de aanwezigen vooral heel kritisch op het door RWS, samen met de andere 
partners in Zuidwestwonen toegepaste woningtoewijzingsbeleid. Het kan voorkomen dat je bijna 3 jaar op de lijst staat, 
dat er dan iets mis gaat en dat je dan weer compleet van voren af aan kunt beginnen. Als je daarover bezwaar maakt 
krijg je te horen ‘zo is het systeem nu eenmaal’. Dat is erg frustrerend en wordt als onrechtvaardig beschouwd. Verder 
kunnen mensen die nog maar kort staan ingeschreven en heel vaardig zijn op de pc en het ervoor over hebben en in 
staat zijn om midden in de nacht achter de pc te gaan zitten, door het systeem ‘huizen weg kapen’ voor mensen die al 
veel langer ingeschreven staan. Volstrekt onacceptabel, zo werd meerdere keren gesteld. Er zijn verder meerdere vragen 
gesteld waarop mw. De Vries het antwoord schuldig moest blijven. Dat kwam vooral omdat zij nog maar een week in 
haar functie actief is. Dat is haar vergeven dus. Ze neemt die vragen mee en de stellers krijgen nog antwoord. 
 

Voorzitter Henk Hoogerland dankt na afloop zowel de heer Alsema als mevrouw De Vries voor hun toelichting. Aan 
mevrouw De Vries geeft hij met klem de volgende aanbeveling mee: RWS is een sociale woningbouwcorporatie! Dan is 
het niet meer dan logisch dat ingeschrevenen op een sociale, rechtvaardige manier worden behandeld en op een 
normale manier aan voor hen bestemde huisvesting kunnen komen. Het gaat dan niet aan dat een organisatie zoals de 
RWS  zich verschuilt achter een systeem dat samen met de andere partners is gekozen. Deze aanbeveling vindt algemene 
bijval uit de zaal. Mevrouw De Vries zegt toe deze aanbeveling mee te nemen en intern te zullen bespreken. 
 

Hans de Jonge 
 

 
De volgende voorlichtingsbijeenkomst van het BBGG is op 12 december, aanvang 14.00 uur in De Spinne in Goes. Thema: 
het Sociale Domein (de sociale kant van het gemeentelijk beleid: zorg, welzijn, WMO enz.).    
 

  

http://www.zuidwestwonen.nl/


 
4 

 

MEDEDELINGEN VANUIT DE NVOG/FASv 
 
 

De FASv gaf eind september onderstaand persbericht uit 
 

HONDERDDUIZENDEN SENIOREN LOPEN HET RISICO GELD TE LATEN LIGGEN 
 

 

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit een 
onderzoek van Regioplan in opdracht van vijf organisaties voor senioren en 
gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid 
burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiks-
vriendelijkheid van het toeslagenstelsel.  
 
 

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes 55+ 
huishoudens mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat zorgtoeslag liggen. Onderbenutting van 
toeslagen door seniorhuishoudens heeft een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. 
  

Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ouderen- en gepensioneerdenorganisaties al langer 
krijgen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door het uitblijven van 
pensioenindexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat. KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv willen daarom 
dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze onderbenutting. De resultaten daarvan moeten 
gebruikt worden om burgers actiever te gaan wijzen op toeslagmogelijkheden en om de gebruiksvriendelijkheid van het 
toeslagenstelsel te vergroten, in het bijzonder als ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen. 
 

Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag is 
afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de 
bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen: 
Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk het recht op huurtoeslag laat 
liggen is 17%. Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn weinig verschillen. Uitkomsten: 

• Onderbenutting van de huurtoeslag is extra schrijnend, aangezien een huurhuis eind 2017 gemiddeld zo'n 533 
euro per maand kostte, wat 17 procent meer is dan in 2012. 

• Mogelijk omvat de berekende groep ook huishoudens die op basis van hun inkomen wél recht hebben op 
huurtoeslag, maar op basis van hun huurprijs niet. Dat is het geval als zij een vrijesectorwoning huren.  

Wat betreft de zorgtoeslag leverde het onderzoek de volgende bevindingen op: 

• Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op zorgtoeslag 
laat liggen is relatief hoog in de leeftijdscategorie 55-65 jaar (14%) en 65-75 jaar (13%), om vervolgens af te nemen 
in de leeftijdscategorie 75-85 en 85 jaar en ouder (beide 6%).  

• Het aantal seniorenhuishoudens dat geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl zij hier op basis van hun inkomen en 
vermogen wel recht op kunnen hebben is in 2016 fors toegenomen ten opzichte van 2014 (met 32%). 

• Gemiddeld gaan Nederlanders nu met pensioen met 64 jaar en 10 maanden. Voor veel mensen betekent dat een 
afname van inkomsten. Een deel van de gepensioneerden komt daardoor wellicht in aanmerking voor zorgtoeslag, 
zonder zich dat te realiseren.  

 

De FASv bekijkt op welke manier we kunnen regelen dat senioren op een makkelijker manier hun rechten in deze kunnen 
realiseren. 

  

PACT VOOR DE OUDERENZORG 
 

Naast KNVG en NVOG hebben ruim 100 organisaties het Pact voor de 
ouderenzorg ondertekend. Eenzaamheid, langer thuis wonen en 
verpleeghuiszorg zijn de belangrijkste aandachtspunten van het Pact. 

 

In maart 2018 is de aftrap gegeven voor het Pact. Een veelomvattend programma dat door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met veel organisaties en bedrijven is opgezet. Onder de 
ondertekenaars onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nationaal Ouderenfonds, VNO-NCW, de 
Zonnebloem en KNVG/NVOG. Samen moeten zij aan de slag. Het pact is een ‘aanvalsplan’, met een bundeling van 
krachten, dat er voor moet zorgen dat partijen samenwerken om te komen tot een betere ouderenzorg, zowel voor de 
oudere in een verpleeghuis als de oudere die thuis woont.  
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Waarom een Pact? 
Met veel ouderen gaat het goed. Sommigen werken nog, anderen passen op de kleinkinderen, maken leuke uitstapjes 
en ook wordt er veel vrijwilligerswerk gedaan. Op een goede en leuke manier oud worden. Helaas is dat niet voor 
iedereen weggelegd. Sommige mensen vinden ouder worden echt een probleem en het lukt hen niet om gelukkig oud 
te zijn. Ze zijn steeds meer afhankelijk van anderen en voelen zich eenzaam. Hulp en ondersteuning is niet altijd makkelijk 
te regelen. Ook de zorg in het verpleeghuis wordt als onvoldoende ervaren. Langer thuis wonen is het uitgangspunt. 
Helaas kunnen huizen en (woon) omgevingen vaak niet simpel worden aangepast en zijn er nog onvoldoende 
alternatieve woonvormen. 
De drie programmaonderdelen van het pact: 
 

Eenzaamheid signaleren en doorbreken: vanuit het besef dat dé eenzaamheid niet opgelost kan worden. Er zijn niet 
altijd pasklare oplossingen, zeker niet bij emotionele eenzaamheid (bijvoorbeeld bij verlies van de partner). Sociale 
eenzaamheid kan vaak beter doorbroken worden. Verbeteren van contacten en mensen laten zien dat ze in staat zijn, 
ook op hogere leeftijd, een prima rol in de maatschappij te vervullen. 
 

Langer thuis. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen: dit deel van het Pact 
richt zich vooral op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis woont. Uitgangspunt is om zo lang 
mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met ondersteuning en (mantel) zorg en in een 
woning die aansluit bij de persoonlijke behoefte. Een hele opgave! 
 

Verpleeghuiszorg. De kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren: er voor zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en 
zorg is voor alle bewoners. De wensen van de verpleeghuisbewoner staan daarbij centraal. Het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg is hierbij het richtsnoer voor iedereen die bij de verpleeghuiszorg is betrokken. 
 

De aanpak van de overheid 
De rijksoverheid stimuleert, ook financieel, en voert de eindregie. Het echte werk wordt zoveel mogelijk regionaal en 
lokaal gedaan. Per programmaonderdeel worden met en door de partners afspraken gemaakt. De uitdaging daarbij is 
dat plannen ook met elkaar worden gedeeld. Wat in Groningen ontwikkeld en succesvol is, kan met wat regio-specifieke 
aanpassingen ook in bijvoorbeeld Maastricht worden toegepast. Ouderen moeten een belangrijke stem in het geheel 
hebben. Zij weten vaak het beste welke verbeteringen waardevol zijn. De bedoeling is dat er een Nationale Ouderenraad 
komt die een aantal malen per jaar bij elkaar komt en de activiteiten toetst. De ouderen die in de Raad zitting hebben 
moeten natuurlijk gevoed worden vanuit de regio’s. Een plan hiervoor wordt ontwikkeld. De ouderenorganisaties, 
waaronder KNVG en NVOG zijn hier nauw bij betrokken. Per onderdeel volgen uitwerkingen. Onderstaand al een 
uitwerking van het onderdeel Eenzaamheid. 
 

Eenzaamheid 
Deskundigen zijn het niet altijd met elkaar eens. Is de omvang van eenzaamheid onder ouderen nu echt zo groot of valt 
het wel mee? Hoe groot de groep eenzame ouderen ook is, duidelijk is dat gevoelens van eenzaamheid niet bijdragen 
aan het op een goede en leuke manier ouder worden. Dat is de reden dat het signaleren en doorbreken van eenzaamheid 
een prominente plaats heeft gekregen in het Pact voor de ouderenzorg. 
 

Actieplan Eén tegen eenzaamheid 
Het actieplan Eén tegen Eenzaamheid is de basis. Met een landelijke coalitie, die de verbinding moet leggen naar een 
lokale aanpak, wordt de handschoen opgepakt. Er is voor gekozen primair te richten op eenzaamheid die (mede) het 
gevolg is van ontbreken van contacten en het ontbreken van zingeving. 

Bij het ouder worden, wordt, ook door het verlies van partner en leeftijdsgenoten, het 
netwerk vaak kleiner of minder intensief. Dat kan sociale eenzaamheid in de hand 
werken. Het idee dat je vanwege je ouderdom of de ervaren gebreken toch niets meer 
kan toevoegen aan je omgeving, zorgt voor nog minder echt contact met anderen. Wil 
je iemands eenzaamheid doorbreken, dan moet je dat heel dicht bij die persoon doen. 
Dat betekent dat iedereen die ook maar één steentje kan bijdragen gemobiliseerd 
moet worden. Het Pact heeft daarbij een aanjaagrol. In elke gemeente moet een 
coalitie tegen eenzaamheid komen. Vanuit het Pact wordt hiervoor ondersteuning 
gegeven. Kennis, capaciteit en ideeën voor een effectieve aanpak worden gedeeld. 

 

Rol (ouderen)organisaties 
Pact voor de ouderenzorg, rol voor de gemeente. Prima allemaal. Er is echter zeker ook een rol weggelegd voor de 
(ouderen)organisaties, waaronder ook de lidorganisaties van KNVG en NVOG. Aandacht vragen voor de problematiek 
en aandacht geven aan de leden die met gevoelens van eenzaamheid te maken hebben. Mooie initiatieven zijn 



 
6 

 

bijvoorbeeld “Omzien naar elkaar” van de VG Rabobank en het welzijnswerk dat Voeks, (de gepensioneerden van Shell) 
in haar programma hebben opgenomen. Aandacht geven is daarbij het uitgangspunt. 
 

Rol ouderen 
Het begint al vroeg. Zorg ervoor dat u bezig blijft, zowel lichamelijk als mentaal. Doe mee aan activiteiten. Benut uw 
talenten en help anderen. Uw netwerk wordt op die manier groter en dat komt u van pas op het moment dat het 
allemaal wat minder gaat. Ook in die fase kunt u bij veel zaken betrokken blijven en waar mogelijk uw bijdrage leveren. 
In een volgende nieuwsbrief informatie over het programmaonderdeel ‘Langer Thuis’. 

0-0-0-0-0- 
 

PERSBERICHT 
 

Reactie van KNVG en NVOG op Troonrede en Miljoenennota 
KNVG en NVOG zijn gelukkig met de uitspraak van de regering in de Troonrede dat ook de 
koopkracht van ouderen omhoog kan. Die koopkracht is de afgelopen vele jaren voor 
miljoenen ouderen tot 10% en meer gedaald door het niet of niet volledig indexeren of zelfs 
korten van de aanvullende pensioenen. Dat schrijnt temeer nu de overheid met 
belastingverlaging pronkt maar tegelijk de lasten voor ouderen voortdurend verhoogde. De 

voorziene verhoging van de AOW is uiteraard welkom evenals de in het vooruitzicht gestelde vermindering van de 
inkomstenbelasting maar compenseert de verlagingen niet. 
Beide koepels stellen vast dat de koopkrachtverbetering vooral een sigaar uit eigen doos is nadat eerder verschillende 
kostenverhogende maatregelen zijn getroffen. Zo werd de btw-verhoging van 19 naar 21 %, een crisismaatregel, nooit 
teruggedraaid, blijft de oneerlijke forfaitaire vermogensrendementsbelasting gehandhaafd en wordt de Hillen “wet” 
afgebouwd. Of de nu voor ouderen verwachte koopkrachtverbetering zich inderdaad zal realiseren zal afhangen van de 
effecten van de verhoging van de lage btw van 6 naar 9% en die van de hogere zorg- en energielasten voor deze groep. 
Het kabinet stelt vast dat het huidige pensioenstelsel de verwachtingen steeds minder waar maakt. Dat is echter voor 
een groot deel te wijten aan onder meer strengere rekenregels voor de pensioenfondsen, die de politiek de fondsen 
heeft opgelegd. 
KNVG en NVOG zijn tevreden met de uitspraak van het kabinet dat de risicodeling en de collectiviteit in een aangepast 
pensioenstelsel gehandhaafd moet blijven. Het kabinet geeft aan dat het samen met de sociale partners wil werken aan 
de aanpassing van het pensioenstelsel.  
Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet er nog steeds niet aan toe is aan te geven dat met name ook 
de ouderenorganisaties hierbij betrokken dienen te worden. KNVG-voorzitter Joep Schouten: 'Het is niet alleen 
democratisch de vertegenwoordigers van drie miljoen gepensioneerden hierbij te betrekken, het is ook nodig om 
voldoende draagvlak te krijgen voor een aangepast pensioenstelsel'. 

 
-0-0-0-0-0-0- 

 

BeleefPlus: de meest veelzijdige 50+ beurs in de regio 
 

ASG is dit jaar ook (bescheiden) vertegenwoordigd op BeleefPlus, een regionale beurs voor actieve 50-plussers. ‘Proef, 
zie, leer, doe en ervaar de beurs’ is de slogan, die weergeeft waar BeleefPlus voor staat. Naast de uitgebreide 
informatie die wordt verstrekt, worden er demonstraties en workshops gegeven, gevarieerde activiteiten 
georganiseerd, wedstrijden uitgeschreven, kan er worden geprobeerd, geproefd, geluisterd, gekeken en zijn er nog 
veel meer activiteiten die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van de actieve 50-plusser. 
  

Doordat BeleefPlus regionaal en relatief kleinschalig is opgezet krijgt de beurs haar eigen unieke karakter. Het is geen 
massabijeenkomst, waarbij u door de bomen het bos niet meer ziet, maar een intieme en persoonlijke beurs met een 
gemoedelijke en ongedwongen sfeer. Op die manier heeft u ruime tijd en ruimte om alle stands te bezoeken en 
gesprekken aan te gaan met experts. 
  

Er is voor iedereen wel wat te doen tijdens BeleefPlus. Op de beurs zijn diverse thema’s vertegenwoordigd: Vakantie, 
Vrije tijd, Wonen, Gezond & Welzijn, Tuin & Tuinieren en Mobiliteit. Elk thema omvat verschillende deelnemers met 
eigen specialiteiten.  

 
De Beleefplusbeurs vindt dit jaar plaats in de Zeelandhallen op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober, beide 
dagen van 10.00 tot 17.00 uur 
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In de maanden november en december 2018 vieren de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen: 

 

November 
11 november de heer H. W. Hoogerland uit Wilhelminadorp    75 
21 november de heer T.W. Brusse uit Goes      90 

 

December 
10 december de heer J. Braam uit Goes      80 
17 december de heer H. v.d. Dorpel uit Goes      80 
21 december de heer J.J.A. Mijnsbergen uit Goes     70 
31 december de heer L. Westdorp uit Goes      95 

 

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE! 
 

 
-0-0-0-0-0-0- 

 

  

 

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, Ledenadministratie en Nieuwsbrief:  
Hans de Jonge, vd 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 

Coördinatie belastingservice: Leen van Zon 
Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge 

T: 0113-270144 
e-mail: leen.zon@planet.nl 

Els Poppe, Bongerd 32, 4462 TA Goes 
T: 0113-853667  

e-mail: egpoppe1@zeelandnet.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

