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In memoriam, Henk Hoogerland 
Op 13 maart jl. is ASG-voorzitter Henk Hoogerland plotseling 
overleden. Een grote schok voor het ASG-bestuur, maar ongetwijfeld 
ook voor u. Henk overleed op de dag van de Algemene 
Ledenvergadering die hij zou voorzitten.  
Ik arriveerde die dag in het Wilhelminahuis en miste Henk. De 
beheerster van het Wilhelminahuis zei ‘dat hij er door 
omstandigheden niet was’. In alle jaren dat ik Henk heb gekend had ik 
dat nooit meegemaakt. Ik besloot daarom na de vergadering 
poolshoogte te nemen bij hem thuis. Daar trof ik niemand aan. Op dat 
moment, zo begreep ik later, was hij al overleden. Heel triest.  

Met Henk -de PZC schreef er al over- is een duizendpoot heen gegaan. Een man die op heel veel fronten actief was: in 
veel verenigingsverbanden, de politiek, de sportwereld, de onderwijswereld, voor Tafeltje Dekje, maar ook en vooral, 
voor individuele mensen die problemen hadden. Hij was altijd maar bezig, tot op zijn laatste dag!  
 

Henk ondervond in brede kring veel waardering, zo bewezen de talrijke reacties en het zeer grote aantal bezoekers 
rondom en op de crematieplechtigheid op 19 maart. Iedereen roemde zijn betrokkenheid, zijn inzet, zijn bijzondere 
humor en het zichzelf in dienst stellen van de medemens. In het onderwijs was het hem er niet alleen om te doen de 
kinderen de lesstof eigen te maken, maar ze ook te vormen tot mensen die zich in de samenleving teweer kunnen 
stellen’. Lof kreeg hij bijvoorbeeld ook voor de manier waarop hij commissievergaderingen en -in zijn rol van nestor- 
soms de vergaderingen van de Goese gemeenteraad voorzat. Dat deed hij als geen ander: strakke leiding, heldere 
besluitvorming. Grote waardering kreeg hij ook van politieke tegenstanders, mensen waarmee hij gedurende al zijn 
actieve politieke jaren ook wel eens ‘een aanvaring’ had, zoals in de politiek soms voorkomt. Men herinnert zich in 
positieve zin vooral zijn gedrevenheid en inzet. Maar ook zijn slimheid, zijn scherpe analyses en politieke inzicht. 
 

Henk heeft veel bereikt en tot stand gebracht. Soms ondervond hij ook teleurstellingen als de dingen niet (helemaal) 
liepen zoals hij ze bedacht had. Dan was hij soms een knorrepot, maar dat duurde nooit lang. Hij ging er steeds weer 
gewoon tegenaan. En hoe. Ik bewonder nog altijd zijn veerkracht waarmee hij na de rampzalig verlopen voorbereidingen 
voor het verkiezingsjaar 2014 voor de PvdA, vervolgens met de Partij voor Goes de draad weer oppakte. 
 

Die grote inzet en betrokkenheid toonde Henk ook bij onze vereniging. Ook de ASG is ontstaan uit een groter geheel, de 
ANBO, waar we een paar jaar geleden zwaar teleurgesteld raakten in de ontwikkelingen die we daar zagen. Henk was al 
ruim de 70 gepasseerd, maar geen moeite was hem teveel om weer volop bij te dragen aan de oprichting van een nieuwe 
seniorenvereniging, de huidige ASG dus, en met succes. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Vanwege al deze 
al genoemde eigenschappen zullen we Henk erg missen. Het is niet voor te stellen dat we zonder hem door moeten, 
zonder onze motor, onze aanjager.   
 

Het bestuur wil Henk’s werk voortzetten. We streven er naar de ASG uit te bouwen tot de grote, stabiele vereniging die 
Henk altijd voor ogen had. We zullen daarbij Henk maar moeilijk kunnen vergeten….  
 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Joan, zijn kinderen en kleinkinderen en we wensen hen nogmaals veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies! 
 

Hans de Jonge 
Secretaris ASG 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING ASG 13 MAART 2019 
 
 

Op 13 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering van ASG plaats. Het verslag van deze vergadering treft u 
onderstaand aan. Dit wordt ter vaststelling geagendeerd voor de volgende ledenvergadering. 
 

VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van ASG op 13 maart 2019 in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp 
 

1. Opening  
Voorafgaand aan de vergadering ontvingen we het bericht dat voorzitter Henk Hoogerland door omstandigheden 
afwezig was. Vicevoorzitter Dick van de Merwe opende daarom de vergadering en heette iedereen welkom. Er waren 
in totaal 26 leden op de vergadering aanwezig. De voorzitter meldt dat de inleiding door mw. Schaafsma vanmiddag 
niet kan doorgaan omdat zij plotseling met haar moeder naar het ziekenhuis moest. De voorzitter zegt toe dat we zullen 
proberen de inhoud van het verhaal van mevrouw Schaafsma in de nieuwsbrief op te nemen. 

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 2 mei 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter wijst nog eens op de oproep van Henk Hoogerland aan de 
leden om toch vooral in de eigen omgeving te kijken wie eventueel lid van de ASG zou kunnen worden.  

 

3. Terugblik op de activiteiten in 2018     
De voorzitter doet kort verslag van de ondernomen activiteiten in 2018 en loopt daarbij de volgende punten door:  

• Het activiteitenplan van de vereniging. Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Over het algemeen vonden de 
leden die deelnamen de georganiseerde activiteiten voldoende. 

• De contributie(betaling). Izaak de Graaf meldt dat het contributiebedrag voor 2018 onveranderd is gebleven: 24 
euro voor een alleenstaand lid, 40 euro per jaar voor een echtpaar/partners. Dat geldt ook voor 2019. Na diverse 
oproepen heeft het merendeel van de leden de contributie voor 2018 betaald. Een behoorlijk aantal mensen heeft 
al voor 2019 betaald. Izaak meldt dat bestuurslid Els Poppe hem vanaf dit jaar zal assisteren bij het opmerkzaam 
maken van leden die hun contributie nog niet voldeden. 

• De aansluiting bij de FASv; Hierover zijn geen bijzonderheden te melden, behalve dat FASv zich momenteel beraadt 
over hoe zij zich landelijk beter kan presenteren en profileren. 

• De korting op de ziektekostenverzekeringspremies. Hierover heeft in de december-nieuwsbrief een uitvoerige 
verhandeling gestaan. 

 

Deze toelichting geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen. 
     

4. Stand van zaken financiën en vaststelling jaarstukken     
De jaarrekening geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Het verslag van de kascommissie (de heren Troost en 
Smallegange) laat zien dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. 
De begroting geeft eveneens geen aanleiding tot opmerkingen. De vergadering keurt de financiële stukken goed en 
verleent décharge aan de penningmeester. De heren Troost en Smallegange worden opnieuw tot lid van de 
kascommissie benoemd. 
           

5. (Her)verkiezing leden bestuur 
De vergadering neemt er kennis van dat Hans de Jonge als secretaris en Leen van Zon als bestuurslid in december 
2018 aftredend waren. Het bestuur stelt voor hen beiden voor de duur van 4 jaar te herbenoemen. Vanuit de 
vergadering zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 
 

6. Activiteiten in 2019 
De activiteiten in 2019 zijn goeddeels hetzelfde als in 2018, zij het dat er in plaats van 2, 3 autotochtjes zullen worden 
georganiseerd. Daarnaast is er natuurlijk de grotere bustocht in juli, blijft de nieuwsbrief verschijnen, is er de 
Kerstbijeenkomst en zijn er de door het BBGG georganiseerde voorlichtingsavonden en de BBGG-feestmiddag. De 
exacte data voor alle afzonderlijke evenementen zullen tijdig bekend worden gemaakt. 

 

7. Rondvraag 
Een lid vestigt de aandacht op het feit dat je voor de keuring voor een parkeervergunning helemaal naar Bavel in 
Brabant moet afreizen en daarvoor bovendien €152,50 moet betalen. Dit zou op basis van de WMO zo zijn geregeld. 
Hij vraagt of ASG dit aan de kaak wil stellen. De voorzitter zegt toe dit signaal te zullen oppakken. 
 

Na afloop van de vergadering suggereerde een lid nog om in het kader van de ledenwerving een flyer te ontwerpen 
en die te bezorgen in woongelegenheden (serviceflats e.d.) waarin veel potentiële ASG-leden wonen, zoals de 
Rubenshof, het nieuwe appartementencomplex aan het Hollandiaplein, de torenflats in Goes Zuid, de Elvis 



 
3 

 

Presleyflat, De Horst, de Erasmusflat aan de Troelstralaan, De Schakel, het wooncomplex aan de Beukenstraat naast 
Ter Weel en het wooncomplex op de hoek van de Wilgenstraat en de Beukenstraat. Ook dit pakken we op. 
 

Na afloop van de vergadering werd voor de leden nog een bingo georganiseerd. 
 

UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2019 
 

A. AUTOTOCHT NAAR PANORAMA WALCHEREN IN VLISSINGEN OP DONDERDAG 23 MEI 2019 
U wordt voor deze jaarlijkse autotocht thuis opgehaald en we vertrekken om 13.30 uur vanaf de carpoolplaats bij ’s Heer 
Hendrikskinderen. Panorama Walcheren is gevestigd in de oude machinefabriek in Vlissingen. Ontvangst met koffie/thee 
en iets lekkers en rondleiding door een gids.  
Panorama Walcheren is een collectie van megaschilderijen: ieder meer dan manshoog en tientallen meters breed, in 
een halve of driekwart cirkel opgesteld. Elk panorama toont een interessante plek op Walcheren. Ze geven het gevoel 
dat je daadwerkelijk ter plekke bent. Ook kan men een kijkje achter de schermen nemen en zien hoe zo’n panorama 
gemaakt wordt.  Van belang is te weten dat er in het gebouw helaas geen invalidentoilet is.                                                           
We sluiten de middag af met een drankje in de gezellige brasserie met terras De Panhoeve in ’s Heer Arendskerke. 
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 voor 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. BUSTOCHT IN JULI 
Op 3 juli organiseren we de jaarlijkse bustocht.  De tocht voert naar Oudenbosch waar we o.a. de beroemde basiliek 

bezoeken. De rest is nog een verrassing, maar het wordt een leuke dag. In de nieuwsbrief van juni ontvangt u meer 

informatie. Hou deze dag alvast in de agenda vrij! 

VOORLICHTINGSMIDDAG BONDENBERAAAD GROOT GOES 
 

Op 3 april jl. organiseerde het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) weer een voorlichtingsmiddag. Dit keer gewijd aan wat 
de Bibliotheek allemaal kan bieden aan senioren. Aan de bijeenkomst ging vooraf een toelichting door de heer Peter 
Verburg van de Stichting Welzijnswerk Oosterschelderegio (SWVO) over de nieuwe regeling voor de Regiotaxi die per 1 
januari 2020 ingaat. Het betreft hier het stopzetten van de mogelijkheid om in de regiotaxi’s contant of op rekening te 
betalen en de invoering van de zogenaamde digitale portemonnee, waardoor contactloos kan worden betaald. De 
gebruikers van de Regiotaxi kregen hierover onlangs allemaal een brief, die tot veel commotie heeft geleid en allerlei 
vragen oproept. De aanleiding tot de nieuwe maatregel is vooral de veiligheid op de taxi’s (geen contant geld meer dat 
gestolen kan worden), maar ook het vermijden van een zware en daardoor dure administratie die nodig was om het op 
rekening rijden en het contant betalen met zich mee brachten. Zo wordt er jaarlijks 15.000- tot 20.000 euro misgelopen 
door mensen die het rekening rijden niet afrekenen door hetzij wanbetaling, hetzij door overlijden of om nog andere 
redenen. Dat wil SWVO voortaan vermijden. Door de digitale portemonnee weet de taxicentrale voortaan van tevoren 
of een klant over voldoende middelen beschikt om met de taxi mee te kunnen.  
Op deze maatregel is veel kritiek gekomen, vooral van mensen die niet over een computer beschikken, maar ook van 
mensen die de noodzakelijke procedure gewoon niet meer kunnen volgen. Verburg verklaarde dat SWVO bereid is om 
ten aanzien van die groep mensen hulp te bieden. Dat geldt sowieso voor de groep blinde en slechtziende mensen. Er 
zal worden bezien welke oplossingen er mogelijk zijn. Er wordt wel vanuit gegaan dat mensen eerst zelf of met hulp van 
anderen proberen tot een oplossing te komen. Nieuwe klanten van de Regiotaxi moeten vanaf 1 april van het nieuwe 
systeem gebruik maken. Al bestaande klanten maken de overstap per 1 januari 2020. In de aanlooptijd wordt bekeken 
of er wellicht aanpassingen nodig zijn.  
Vicevoorzitter Theo Snel verklaarde na afloop dat de gezamenlijke bonden absoluut niet tevreden zijn met de genomen 
maatregel. Waarom is er niet een veel eenvoudiger systeem gekozen? Bijvoorbeeld via de OV-chipkaart? Het was ook 
veel wijzer geweest om tijdens de voorbereidingen de doelgroep ouderen bij de plannen te betrekken. Hij deed het 
dringende verzoek de zaken nog veel simpeler te maken. 
Na deze toelichting verzorgden 2 dames van de Bibliotheek een presentatie van de faciliteiten die de bibliotheek biedt, 
toegespitst op de doelgroep senioren. En dat is best veel. De bieb is meer en meer aan het omturnen van uitleenbieb 
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naar programmabieb. Dat betekent dat het ook meer en meer een ontmoetingsplaats is waar veel informatie kan 
worden verkregen en waar ook cursussen worden gegeven. Voor senioren zijn vooral van belang de faciliteiten ‘boek 
aan huis’ (vrijwilligers brengen gratis de geleende boeken bij mensen aan huis) en het luisterboek (van groot belang voor 
blinde en slechtziende mensen). Het moet gezegd dat de presentatie door de beide dames niet echt goed uit de verf 
kwam: deels door technische onvolkomenheden, deels door een slechte voorbereiding op de presentatie maar ook door 
het tempo daarvan. Er werd maar wat afgeraffeld en, zoals een bezoekster het formuleerde, er werd ‘abracadabra-taal’ 
gebruikt. Jammer, omdat er zeker een heleboel interessante dingen te vertellen zouden zijn geweest. Het beste advies 
werd aan het slot van het verhaal gegeven: kom zelf een keer naar de bieb en praat daar met een medewerk(st)er en 
vraag wat er allemaal is en wat er allemaal kan.           
Hans de Jonge 
 

LIEF EN LEED 
 

Voorzitter Henk Hoogerland verzorgde binnen het bestuur de administratie rondom de verjaardagen van de leden en 
de zogenaamde ‘lief en leedpot’. Deze taak is sinds kort overgenomen door bestuurslid Els Poppe. Zij zal voortaan de 
leden die een kroonjaar hebben en de leden die ouder zijn dan 90, namens het bestuur een felicitatiekaart sturen. Wat 
betreft de lief- en leedpot zijn we natuurlijk ook afhankelijk van wat mensen ons laten weten. Daarom het verzoek om, 
als het u bekend is dat er met een ASG-lid, of een naaste daarvan iets aan de hand is in de zin van ernstige ziekte, opname 
in ziekenhuis/verpleeghuis e.d. dat aan ASG te laten weten. U kunt dat dan melden aan Els Poppe.  
 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
 

Door het overlijden van voorzitter Henk Hoogerland is binnen het bestuur een vacature ontstaan. Het bestuur besloot 
in een extra vergadering op 28 maart Dick van de Merwe voorlopig als de opvolger van Henk aan te wijzen als voorzitter. 
Maar, daarmee hebben we het capaciteitsprobleem nog niet opgelost: het bestuur heeft dringend versterking nodig, 
ook omdat niet zeker is hoe lang de overige bestuursleden nog in functie zullen (kunnen) blijven. Daarom doen wij een 
dringend beroep op de leden om zich voor een bestuursfunctie kandidaat te stellen. Als u daarover eerst meer informatie 
wenst, dan kunt u contact opnemen met de secretaris (zie gegevens verderop in het overzicht). We rekenen op u! 
 

LEDEN ERBIJ? JA GRAAG! 
 

In vervolg op het artikel van Henk Hoogerland in de Nieuwsbrief van februari herhalen we de oproep aan de leden om 
samen met ons te proberen onze vereniging groter te laten worden, zodat we meer dingen kunnen ondernemen. Dingen 
die voor u niet alleen leuk, maar vooral nuttig/bruikbaar kunnen zijn. U hebt vast wel familieleden, buren, kennissen, 
vrienden die u zou kunnen benaderen om ASG-lid te worden. Zoals u in het verslag van de Algemene Ledenvergadering, 
eerder in deze Nieuwsbrief, kon lezen zijn we als bestuur ook actief: om te beginnen gaan we flyers verspreiden in 
wooncomplexen waarin veel van onze potentiële leden wonen. Als u als lid zelf in zo’n wooncomplex woont en ook zo’n 
flyer krijgt dan weet u dat die niet in de eerste plaats voor u bedoeld is, maar de bezorger is niet in staat om bij de 
bezorging uitzonderingen te maken. Maar u kunt die flyer natuurlijk doorgeven aan anderen…. 
 

Mogen we de leden die dat nog niet deden vragen de contributie voor het jaar 2019 over te maken? De 
contributie bedraagt € 24,- voor een alleenstaande en € 40,- voor een echtpaar/samenwonenden per jaar. 
Overmaken op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes o.v.v. contributie 2019. Alvast dank! 

 

MEDEDELINGEN VANUIT DE NVOG/FASv 
 

Niet alleen gehoord worden maar ook meepraten 
Waarom zitten gepensioneerden niet aan de onderhandelingstafel om 
tot een nieuw pensioenstelsel te komen? Onlangs startte hun 

radiocampagne. Hij hoort het steeds vaker de laatste maanden: ‘Ga wat doen, ga de barricaden op!’. Als voorzitter 
van de belangenvereniging voor gepensioneerden NVOG heeft Jaap van der Spek te maken met een boze achterban. 
Waarom zitten zij niet aan tafel bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel? Onderhandelen willen ze, iets wat 
tot nu toe is voorbehouden aan werknemers, werkgevers en het kabinet. 
Vandaar dat NVOG samen met de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) begon met een 
radiocampagne. De boodschap richt zich tot verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van sociale zaken en de 
pensioenonderhandelaars: gun ons een plek aan tafel. Volgens de twee verenigingen vertegenwoordigen ze samen zo’n 
300.000 leden. 
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Vindt uw achterban een nieuw stelsel überhaupt nodig? 
“Wij willen niet dat het huidige systeem helemaal op de schop gaat. Maar toch zien ook wij dat het op sommige punten 
vastloopt. Nu krijgen werknemers een soort zekerheidsgarantie die in werkelijkheid niet blijkt te bestaan. Het bieden 
van die zekerheid kost veel geld. En het loslaten van die garanties levert dus geld op. Bijvoorbeeld door de verplichte 
buffer op te heffen die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden voor wanneer het economisch slechter gaat. Dat 
betekent dat je pensioenuitkeringen eerder kunt verhogen. Met als kanttekening een grotere kans op korten van het 
aanvullend pensioen als het economisch tegenzit. 
“Maar het liefst zien we óók dat minister Koolmees nieuwe rekenregels laat opstellen voor hoeveel geld 
pensioenfondsen in kas moeten hebben. Die vinden wij nu te streng.” 
 

U wilt dat geluid aan de onderhandelingstafel laten horen. Maar uw belangenvereniging zat dit jaar al twee keer aan 
tafel bij de minister, en de volgende afspraak staat ook al gepland in april. 
“Gehoord worden is iets anders dan meebeslissen. Voor het draagvlak van het nieuwe pensioenstelsel is het essentieel 
dat gepensioneerden daarover hebben meegedacht. Én jongeren, trouwens. Er wordt wel gedacht dat ouderen en 
jongeren in deze discussie tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Wij vragen dus ook van de minister of 
jongerenorganisaties van de vakbonden mee mogen praten.” 
 

Jongeren en ouderen samen optrekken? Die hebben toch heel verschillende belangen in de pensioendiscussie? 
“Nee, hoor. Wij praten veel met de jongeren van FNV, CNV en VCP. Daaruit volgt steevast hetzelfde belang: de 
pensioenen laten meebewegen met de inflatie voor elke generatie. De vraag is vooral hoe je moet balanceren tussen de 
kans op hogere pensioenen en een hoger risico op kortingen. Gepensioneerden hebben er last van dat hun 
pensioenuitkering niet meestijgt met de inflatie, maar jongeren zeker ook in de opbouw van hun pensioen. Dat is 
waarom wij ook de jongeren mee aan de onderhandelingstafel willen. 
“Verder pleiten wij ook voor een beleggingsbeleid dat voor alle leeftijden hetzelfde is. Momenteel gaan de premies die 
jongeren inleggen met meer risico naar de beurs. Het kabinet wil dat onderscheid eerder uitbreiden dan afschaffen, met 
het idee dat ouderen minder risico willen lopen vlak voor ze ophouden met werken. Maar dat klopt niet. Onderzoek van 
de Pensioenfederatie toont dat juist ouderen beursrisico’s willen met de kans op stijgende pensioenen. Jongeren willen 
juist zekerheid over wat ze gaan krijgen.” 
 

De vakbonden liepen eind vorig jaar weg uit het pensioenoverleg. Schuren de gepensioneerden die u 
vertegenwoordigt dichter tegen de vakbond aan of tegen de standpunten van het kabinet? 
“Wij zitten precies tussen die twee in. Net als de vakbeweging willen wij niet dat de AOW-leeftijd straks een-op-een gaat 
stijgen met de stijgende levensverwachting in Nederland. Niet iedereen gaat dat halen, zeker niet met een zwaar beroep. 
Minister Koolmees pleit er vooralsnog wel voor. “Maar in tegenstelling tot de vakbonden willen wij die AOW-leeftijd 
níet bevriezen op 66 voor de komende vijf jaar. In dat geval moeten pensioenfondsen het aanvullend pensioen ook op 
die leeftijd blijven uitkeren. Dat kost ze dus veel geld, dat de kans op kortingen alleen maar vergroot.” 
 

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

 
 
 
 
 
Door omstandigheden is in de eerste nieuwsbrief van het jaar geen aandacht gegeven aan de mensen die hun kroonjaar 
vierden. Dat spijt ons erg, maar het is helaas niet anders. Daarom nu een overzicht vanaf januari tot en met mei.  

De volgende ASG-leden vier(d)en in deze periode hun (kroon)verjaardagen: 
 

JANUARI 2019 
11-01-1939 de heer E.J. ter Riet Goes 80 
13-01-1939 de heer P.J. Bolding Wilhelminadorp 80 
15-01-1954 Mevrouw W.A. Dek-Karelse Goes 65 

16-01-1954 mevrouw E. Elmensdorp 
 

Goes 65 

FEBRUARI 2019 
02-02-1939 de heer M. Verdonk Goes 80 
14-02-1939 mevrouw P.S. Ruiter-Lockefeir Goes  80 
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MAART 2019 

04-03-1949 mevrouw. J.M. Slabbekoorn Goes 70 
13-03-1934 de heer C.J. Schout Wilhelminadorp 85 
13-03-1924 mevrouw J.K. Heijnsdijk-Kole Goes 95 
13-03-1921 mevrouw M. Kaaisteker-Smits Goes 98 
16-03-1934 de heer A. de Pree Wilhelminadorp 85 
20-03-1944 de heer L. van Zon Kloetinge 75 
23-03-1939 mevrouw A.J. van den Ende Goes 80 
27-03-1929 mevrouw D. Schouten Goes 90 

29-03-1959 de heer J.G. Wessel 
 

Goes 60 

APRIL 2019 
03-04-1944 mevrouw E. van Steensel-Provoost Goes 75 
06-04-1928 mevrouw M. Gijsel-Rottier Goes 91 
07-04-1934 mevrouw W.J. Repkes-Kopmels Goes 85 
20-04-1949 mevrouw M.C.M. van den Berg-Nuijten Kortgene 70 
20-04-1944 de heer F. Bos Goes 75 

30-04-1939 mevrouw M. Goudzwaard 
 

Kloetinge 80 

MEI 2019 
09-05-1934 mevrouw E.W. van Zoelen-Maartense Wilhelminadorp 85 
24-05-1944 mevrouw T. van Liere Goes 75 
30-05-1924 de heer C. Luijks Goes 95 

 
HET BESTUUR FELICITEERT AL DEZE LEDEN VAN HARTE! 

 

PRESENTATIE ISM MAKELAARS 
 

Op de agenda voor de algemene ledenvergadering van 13 maart 
stond als punt: ‘Inleiding door mevrouw Imre Schaafsma van ISM-

makelaars, die zal toelichten wat ISM voor senioren zou kunnen betekenen’. Door dringende privéomstandigheden 
kon mevrouw Schaafsma de vergadering niet bijwonen. Naar aanleiding van vragen in de vergadering verzochten wij 
haar voor onze nieuwsbrief het onderstaande artikel op te stellen. 
 

Stel, u woont in een heerlijk huis met een flinke tuin waar u van geniet. Maar het onderhoud van uw huis wordt u toch 
te veel. En de tuin vraagt wel een heel groot deel van uw tijd. Herkenbaar? Of uw gezondheid speelt een rol of uw partner 
komt te overlijden. Dan is het soms de vraag of het haalbaar is om in uw huis te blijven wonen. We staan er niet graag 
bij stil. Maar als u er mee te maken krijgt, komt er veel op u af. Terwijl u daar misschien niet aan toe bent. Dat kan zo’n 
moment zijn waarop u zich afvraagt wat verstandig is. In uw huis blijven wonen met aanpassingen of misschien een 
passende woning zoeken? Beslissingen worden vooruitgeschoven want waar begint u, wat is wijsheid en wat kunt u 
doen? Een makelaar bellen is dan zeker niet het eerste waar u aan denkt. Want welk advies kan die u geven? Die is er 
toch alleen maar om huizen te verkopen? Juist als makelaar komen wij deze vragen vaak tegen en we kunnen u helpen.  
 

Mijn naam is Imre Schaafsma van ISM Makelaars. Sinds 1 maart 2005 ben ik zelfstandig makelaar in onroerend goed. Als 
makelaar kom ik bij mensen thuis, zo ook bij ouderen. Ik zie vaak dat zij er alleen voor staan om grote beslissingen te 
nemen. Hun omgeving is kleiner geworden, vrienden vallen weg, familie heeft het druk of woont op afstand. Terwijl bij 
veranderingen, het nemen van beslissingen, het onderzoeken van mogelijkheden ten aanzien van de woonsituatie het 
fijn kan zijn om daar met iemand over te spreken. Ik merk dat het persoonlijke contact, iemand die meedenkt, die opties 
schetst, helpt met de juiste ingangen bij instanties, iets is waar mensen steeds meer behoefte aan hebben.  
Dat is waar ik voor sta en wat mijn vak voor mij zo boeiend maakt. De belangrijkste onderdelen van mijn aanpak zijn 
persoonlijke aandacht en begeleiding. Ik geef goede op maat gesneden advisering, werk naar een doel, uitgaand van de 
wensen en behoeften van mijn opdrachtgever. Mensen voor wie ik dit mocht doen, vertellen mij dat deze aanpak hen 
een goed gevoel geeft. Het gevoel dat wat zij zèlf graag willen voorop staat en belangrijk is.  
 

Als u mij belt kom ik bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Het tijdstip waarop stemmen we samen in overleg af. 
In dit gesprek praten we over uw wensen en mogelijkheden met betrekking tot uw woonsituatie. U kunt mij vragen 
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stellen. Ik noteer alle informatie die nodig is om het wonen voor u makkelijker en aangenamer te maken. Misschien kunt 
u in uw huidige omgeving blijven wonen maar is er een aantal aanpassingen nodig. Ik heb een groot netwerk met 
ondernemers die met wonen, financiën en zorg te maken hebben. En die voor veel situaties een oplossing hebben. Of 
misschien is uitkijken naar een passendere woonsituatie beter. 
In beide gevallen laat ik u zien welke stappen u kunt nemen zodat u inzicht krijgt in wat uw opties zijn. Indien u besluit 
tot verkoop kan ik u daarbij van dienst zijn. Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek zal ik u 
ook laten zien wat eventuele vervolgstappen aan kosten met zich meebrengen. Ik werk op basis van ‘no cure no pay’. 
Denkt u toch na over verkoop dan betaalt u mij pas nadat het huis is verkocht. Op basis van een helder inzicht heeft u 
zèlf de keuze om te beslissen wat u wel of niet gaat doen.  
 

Interesse? Neem gerust eens contact met mij op.  
ISM-makelaars, Imre Schaafsma Telefoon: 0113 - 268 199 Mobiel: 06 - 3039 7127 Email: info@ismmakelaars.nl. 
 
 

  

BESTUUR ASG 
Voorzitter:  

Dick van de Merwe 
T: 0113-228428 

e-mail: dwvdmerwe@zeelandnet.nl 

Secretaris, Ledenadministratie en Nieuwsbrief:  
Hans de Jonge  

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

Penningmeester:  
Izaak de Graaf 

T: 0113-220111 
e-mail: iza.con@worldonline.nl 

Coördinatie belastingservice:  
Leen van Zon 

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

Coördinatie activiteiten/lief en leed:  
Els Poppe 

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

Secretariaat ASG: 
Van de Spiegelstraat 29C, 4461 LJ, Goes 

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

Website: www.asggoes.nl 

 
 

Advertenties 
 
 

                   

mailto:info@ismmakelaars.nl
mailto:dwvdmerwe@zeelandnet.nl
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mailto:iza.con@worldonline.nl
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Het onderhoud van uw huis wordt u te veel? 
Uw gezondheid speelt een rol of uw partner 
komt te overlijden? Is het dan haalbaar om 
in uw huis te blijven wonen? Wat doet u 
dan? 
 

U staat er niet graag bij stil. Maar als u er mee 
te maken krijgt, komt er veel op u af. ISM-
makelaars kan helpen. Wij komen graag 
langs voor een vrijblijvend kennismakings-
gesprek. Daarin laten we zien wat de opties 
zijn met een helder inzicht in de kosten. U 
kunt op basis daarvan een passende keuze 
maken. Gaat u over op verkoop? ISM-
makelaars werkt op basis van ‘no cure no 
pay’. U betaalt pas als de woning is verkocht. 
Interesse? Neem gerust contact op. 
 

ISM Makelaars, Imre Schaafsma  
Uw makelaar voor net dat beetje meer. 
Telefoon: 0113 - 268 199  
Mobiel: 06 - 3039 7127  
Email: info@ismmakelaars.nl 

 
 

mailto:info@ismmakelaars.nl

