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

NIEUWSBRIEF
Nr. 26, oktober 2019
Eindredactie: Hans de Jonge
In deze nieuwsbrief kijken we al vooruit naar onze Kerstbijeenkomst in december, maar blikken we ook terug, nl. op een
belangrijke voorlichtingsmiddag op 18 september van BBGG over de invoering van de PSD2-wet. Ook een verslagje van
het uitstapje op 16 oktober met de stoomtrein/railbus naar Hoedekenskerke. U treft verder een overzicht aan van de
zogenaamde digisteunpunten in de wijken en dorpen, waar u terecht kunt met vragen over digitalisering. Tenslotte
wederom het nodige nieuws van KNVG/NVOG en de gebruikelijke zaken. Wij hopen dat u weer veel nuttige informatie
aantreft! Veel leesplezier!
UITVOERING ACTIVITEITENPLAN 2019
A. KERSTVIERING 2019
Op woensdag 18 december vindt de ASG-Kerstviering plaats. Plaats van handeling zoals
gebruikelijk Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: aanvang programma met een optreden van zangkoor ‘Zo kan ’t ook’
14.30 uur: verteller Frans van der Heijde
15.00 uur: Pauze
15.20 uur: Zangkoor ‘Zo kan ’t ook’
15.50 uur: verteller Frans van der Heijde
16.20 uur: Aanvang broodmaaltijd
Bij aankomst en in de pauze is er koffie/thee met wat lekkers erbij.
(DE ZAAL IS OPEN VANAF 13.30 UUR).
Aanmelding kan geschieden bij Els Poppe: T: 0113-853667/e-mail: egpoppe1@zeelandnet.nl, tot uiterlijk 11 december!
Gelijktijdig met de aanmelding maakt u € 15 p.p. over op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes onder
vermelding van ‘Kerstmiddag 2019’. Ook niet-leden kunnen de Kerstmiddag bijwonen. Zij betalen € 20 p.p.
B. OP STAP MET DE STOOMTREIN/RAILBUS
Op woensdag 16 oktober jl. togen 25 ASG-leden naar het perron van de SGB in Goes: het vertrekpunt van de treinen van
de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele. Het weer was, na prachtig te zijn begonnen die dag, zeer matig en dreigde steeds
slechter te worden. Dat kwam ook uit, al hadden we er goed beschouwd uiteindelijk niet zoveel last van, omdat we
overwegend binnen verbleven. Zo rond 10 uur was iedereen aanwezig en nuttigden we eerst koffie met een heerlijk
gebakje in ‘De Goederenloods’. De organisatoren Els Poppe en Izaak de Graaf hielden daar alles bij en leidden ons de
goede wegen op. Tussendoor wist Els ook nog te vertellen dat de Latijnse spreuk, die boven de toog in ‘De
Goederenloods’ hangt: ‘CENA CUM AMICIS PRIMUM LINGUAM DEINDE COR LAETIFICAT’ het volgende betekent: ‘EEN
MAALTIJD MET VRIENDEN STREELT EERST DE TONG EN DAN HET HART’. Zo ziet u maar hoe een dag als deze kan
bijdragen aan de algemene ontwikkeling!
Rond 10.30 stapten we in de trein. De beschikbare stoomlocs hadden mankementen, dus werden we ‘voortgestuwd’
door een dieselloc. Dat ging prima! Leuk om Goes en De Zak van Zuid-Beveland eens vanuit een heel andere hoek te
bekijken, ook ondanks het mindere weer. Ongemerkt waren we snel in Hoedekenskerke, waar we werden
‘uitgescheept’. In het lokale etablissement ‘De Buffer’ van de SGB konden we wat nuttigen en een beetje bijkomen,
want, hoe mooi en luxe de rijtuigen in de trein ook waren, het was er best een beetje fris in geweest.
Dat ‘iets nuttigen’ in Hoedekenskerke was een begrip op zich. Ik heb zelf (geklokt!) 23 minuten moeten wachten voordat
ik mijn bordje friet met een kroketje had. En om me heen hoorde ik geen andere verhalen. Daar valt nog wat
zendingswerk te verrichten door een echte horecaman/-vrouw! Maar goed, toch leuk. In het begin een beetje lawaaierig
door de vele kleine kinderen, maar de laatste 20 minuten konden we nog wat tot rust komen. Sommigen bleven maar
actief en gingen zelfs een potje sjoelen!
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Een gedeelte van het gezelschap bezocht nog ‘het winkeltje van Wullempje’ in het dorp, waar vooral snoep werd
verkocht, dat door sommigen op de terugreis in ruime mate werd uitgedeeld. En nog lekker ook!
Sowieso leuk die terugreis, want die werd gedaan met de zogenaamde railbus. Perfect uitzicht rondom. En we werden
getrakteerd op een extra reisje Hoedekenskerke-Baarland v.v., voordat we weer terug naar Goes reden. Ondanks het
slechte weer (en daardoor minder vrije uitzicht) kon je goed zien dat we door een mooi stukje Zuid-Beveland reden. Het
was een geslaagde middag. Jammer nogmaals van het weer, maar dat heeft de pret niet gedrukt! Als we het nog eens
doen dan zullen we vooraf proberen te regelen dat de machinist van de railbus wat minder vaak op zijn ‘claxon’ drukt,
want dat geluid heeft tot uren na de treinreis door het hoofd geklonken. Zie hieronder wat foto’s van de reis.
Hans de Jonge
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NIEUWE VOORZITTER BONDENBERAAD GROOT GOES
Henk Hoogerland was tot en met het moment van zijn overlijden in maart van dit jaar voorzitter van het Bondenberaad
Groot Goes. Vanaf maart heeft Theo Snel, voorzitter KBO/PCOB afdeling Goes zijn taken tijdelijk waargenomen. Het
BBGG-bestuur heeft onlangs als opvolger van Henk Hoogerland tot voorzitter van het Bondenberaad Hans de Jonge,
secretaris van de ASG benoemd. Zijn benoeming is op 1 september ingegaan.
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BBGG OVER PSD2
Op woensdag 18 september organiseerde het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) in De Spinne een voorlichtingsbijeenkomst over de introductie van het zogenaamde PSD2-systeem, een nieuwe Europese wet voor het
betalingsverkeer. De voorlichtingsbijeenkomst werd bezocht door ruim 60 belangstellenden en werd verzorgd door de
heer Samuel van Daalen van bureau Van Daalen Advies uit Goes.
Voordat de heer Van Daalen zijn inleiding begon benadrukte BBGG-voorzitter Hans de Jonge het belang van deze
voorlichting. Immers: nu PSD2 de mogelijkheid voor banken opent om anderen toegang te geven tot je eigen
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betaalrekening, dan wel anderen (zogenaamde ‘derden partijen’) daarop toezicht te laten uitoefenen, te laten beheren
enz. ontstaan er risico’s. Hoe is het bijvoorbeeld met de privacy geregeld? Hoe veilig is dit allemaal? Wat hebben we
eraan? Wat betekent het als je wel of niet meedoet? Enz., enz. Van Daalen gaf de volgende uiteenzetting over PSD2:
‘Wat is PSD2?
Wat vrijwel niemand zich realiseert is dat we al vele jaren ons betalingsverkeer regelen via PSD1. Op basis daarvan
maken wij tot nu toe giraal geld aan elkaar over, gebruiken we pasjes, kunnen we machtigingen verlenen enz.
Kenmerkend voor PSD1 is dat de klant zelf de baas is over de eigen betaalrekening. Dat systeem is volgens Europa aan
vervanging toe. Er moeten meer mogelijkheden komen, er moet ook meer marktwerking komen, waardoor kosten dalen
enz. Daarom is er nu PSD2: de nieuwe Europese wet voor betalingsverkeer. Vroeger had u alleen zelf toegang tot uw
betaalrekening bij uw bank. Door PSD2 kunt u “derde partijen” toegang geven tot uw online betaalrekening.
Wat heeft u aan PSD2?
De nieuwe wet maakt nieuwe diensten mogelijk. Het is een alternatief voor betalingen via webshops, dus bijv. i.p.v.
iDeal of creditcard. Ook wordt het mogelijk om een “derde partij” een digitaal huishoudboekje voor u op te laten stellen,
waarin al uw ontvangsten, betalingen en besparingen overzichtelijk worden weergegeven. PSD2 biedt ook nieuwe
mogelijkheden voor betalingen in winkels. Verder wordt saldo checken aan de kassa nu eenvoudig mogelijk.
Wat is een “derde partij”?
Dat is een partij (meestal een bedrijf) die een vergunning van de toezichthouder heeft gekregen. Zo’n partij verzorgt
betalingen of maakt bijvoorbeeld een digitaal huishoudboekje. Het kunnen banken zijn, maar ook telecombedrijven,
supermarkten, webwinkels, enz.
U beslist!
Een “derde partij” heeft alleen na uw toestemming toegang tot uw betaalrekening. Geeft u geen toestemming, dan is
er dus ook geen toegang!
Waarom zou u toegang verlenen?
U verleent toegang tot uw betaalrekening om namens u te betalen of om meer inzicht in uw uitgaven te krijgen.
Als ik niks doe, wat verandert er dan?
Niets. De manier waarop u nu werkt, blijft precies hetzelfde. Dat is wettelijk zo geregeld. Alleen als u van nieuwe diensten
gebruik wilt maken, kan u een “derde partij” toestemming verlenen. U hoeft nu dus helemaal niets veranderen.
Automatische (periodieke) overboekingen
Maakt u gebruik van automatische of periodieke overboekingen? Dan verandert er helemaal niets. U hoeft geen actie
te ondernemen. Datzelfde geldt voor automatische incasso’s en bestaande machtigingen.
Blijft dat zo?
Vooralsnog wel. Er is geen aanleiding om te verwachten dat dit op (korte) termijn gaat veranderen.
Is PSD2 veilig?
Ja. Een “derde partij” moet eerst een vergunning aanvragen en dus aantonen dat zij een betrouwbare partij zijn. De
toezichthouder controleert of zo’n partij zich aan de regels houdt. Daarnaast moet u altijd zelf eerst toestemming geven.
Dat gaat niet ongemerkt.
Hoe geeft u toestemming?
Dat verschilt per “derde partij” en per bank. Het proces van toestemming geven verloopt via de website van uw bank.
U moet daarop dus eerst inloggen met behulp van uw smartphone, Digipass of scanner.
Kunt u een verleende toestemming intrekken?
Ja, dat kan. En trekt u in, dan is de toestemming ook direct beëindigd. Verleende toestemming voor informatiediensten
verloopt automatisch na 90 dagen.
Hoe zit het met mijn privacy?
Een “derde partij” mag de gegevens van uw betaling niet met een andere partij delen. Uw gegevens worden dus niet
openbaar. Maakt u geld over of ontvangt u geld van iemand die aan een “derde partij” toestemming heeft verleend?
Dan worden uw gegevens voor die “derde partij” wel zichtbaar, maar ook dan mag die partij niets met uw gegevens
doen. De toezichthouder controleert of die “derde partij” zich aan de regels houdt.
Geen toegang, minder mogelijkheden?
Als u geen toegang tot uw betaalrekening geeft, heeft dat in principe geen gevolgen voor u. Er zijn wel mogelijke
gevolgen te bedenken. Als u bijvoorbeeld geld wilt lenen, kan een geldverstrekker u vragen om toegang tot uw
betaalrekening. Het is voor zo’n partij dan vrij eenvoudig om aan de hand van uw inkomsten en uitgaven te analyseren
of u wel voor een lening in aanmerking kunt komen. Geeft u geen toestemming tot toegang tot uw betaalrekening? Dan
zou een geldverstrekker kunnen besluiten u geen geld te lenen of een hoger rentepercentage te berekenen. De keuze
blijft aan u of u toestemming verleent of niet’.
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Als u dit allemaal leest dan zegt u waarschijnlijk: ‘dat ziet er goed uit, daar kan ik makkelijk en zonder risico’s aan mee
doen’. Dat kan op zich. Maar, wat ons tijdens de toelichting erg duidelijk werd is dat PSD2 voor de consument zo goed
als geen voordelen biedt, eigenlijk alleen maar (mogelijke) nadelen. Het wordt, zeker voor senioren, ingewikkelder en
onoverzichtelijker, zo is de verwachting, omdat er nog meer partijen ‘aan je deur staan te rammelen’ om diensten voor
je te verrichten, terwijl je niet weet of dat allemaal betrouwbare diensten zijn. Advies van Van Daalen tijdens de
bijeenkomst, ondersteund door een ex-bankmedewerker die de bijeenkomst bijwoonde, is dan ook: doe niet mee! Als
je tevreden bent met je huidige dienstverlening laat die dan zo. Zoals gezegd kan alles bij het oude blijven.
En wat betreft de mogelijke bezwaren van het niet meedoen, zoals Van Daalen hierboven schetst, zegt hij ‘die moet je
dan maar nemen en kijken of er nog andere mogelijkheden zijn’.
Voor nu is dus het belangrijkste advies: doe niet mee en wees wantrouwig ten opzichte van allerlei aanbiedingen die
de komende tijd, hetzij via e-mail, hetzij via reclamedrukwerk bij u binnen komen. Advies is verder om, als u zelf niet
kunt vaststellen of iets betrouwbaar is of niet, uw bank of een andere deskundige te raadplegen. U kunt sowieso de hulp
van een ouderenadviseur van SMWO inroepen.
Waren er ook nog voordelen van PSD2? Ja, de kosten die de banken voor hun dienstverlening in rekening mogen brengen
gaan omlaag. We weten nog niet hoeveel, maar dat zit in deze nieuwe wetgeving besloten.
Hans de Jonge

De volgende BBGG-voorlichtingsbijeenkomst is op 11 december 2019, aanvang 14.00 uur in De Spinne.
Thema’s: ‘Vervoer’ (openbaar vervoer, haltetaxi, buurtbus, WMO-vervoer) en ‘Veilig fietsen’.
ONTSPANNINGSMIDDAG BONDENBERAAD GROOT GOES

Precies 96 mensen bezochten op woensdag 9 oktober 2019 de ontspanningsmiddag van het Bondenberaad
Groot Goes in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.
Een grote opkomst. Toch waren behoorlijk wat mensen die zich wel hadden aangemeld niet komen opdagen, we hadden
er 111 verwacht, maar gelukkig kwamen er wel 12 mensen die zich niet hadden opgegeven.
Coverband B4 (spreek uit: Before) speelde vanaf de 1e minuut lekker swingend al die gouwe, ouwe nummers van o.a.
the Shadows, the Stones, Otis Redding, Jack Jersey, Elvis Presley, Cliff Richard enz. Het was de tweede keer achtereen
dat deze band de ontspanningsmiddag verzorgde met haar ‘rock around the sixties’ programma en met succes! Het
dansend meedoen van de zaal verliep in het begin wat stroef, maar er was bijna vanaf het eerste nummer een
voorgangster: mevrouw Alie Overheid: heerlijk hoe zij in haar eentje, zich nergens iets van aantrekkend, gewoon stond
te ‘swingen’ op de dansvloer. Gelukkig waagden steeds meer mensen zich in de loop van het optreden op de vloer. Dat
kwam natuurlijk door die heerlijk aanstekelijke muziek. Leuk om te zien hoe mensen het vooral dan enorm naar hun zin
hebben.
Na ruim 2 uur werd een erg geslaagde middag afgesloten, waar we weer een hele poos op kunnen teren. Het wordt
moeilijk om voor volgend jaar weer een even leuke invulling voor deze ontspanningsmiddag te vinden, maar we doen
ons best! En, ook al lopen er nog zoveel mensen al heel vroeg weg na het laatste akkoord van de band: de voorzitter zal
de volgende middag, zoals het hoort, de bijenkomst niet alleen openen, maar ook netjes afsluiten….
Hans de Jonge
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SENIORENMIDDAG IN ELLEWOUTSDIJK
In samenwerking met de Seniorenraad Borsele organiseert ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) op woensdag 6
november a.s. een gezellige ‘seniorenmirreg’. Smartlappenkoor Vanlieverlee uit Bergen op Zoom verzorgt het muzikale
deel. Ondersteund door accordeons brengen zij op een enthousiaste manier een breed repertoire van bekende liedjes.
Jo Koeman vertelt op zijn eigen wijze enkele mooie verhalen. In de pauze is er de gebruikelijke verloting.
De aanvang is 14.30 uur en de entree bedraagt € 5,- Reserveren is gewenst: reserveer@ellesdiek.nl of 0113-612681
LEDEN VAN STUDIEKRINGEN 50+ BLIJVEN BIJ
Wilt u als 50-plusser breed actief blijven? Wilt u na of naast uw actieve werk nieuwe
mensen blijven ontmoeten? Wilt u ook geestelijk zo actief mogelijk blijven? Dan is een
Studiekring misschien iets voor u.
De bibliotheek Goes wil in januari 2020 starten met de opzet van Studiekringen 50+.
Daarom organiseren zij in de maanden november en december een aantal
informatieavonden. Deze zijn bedoeld voor 50-plussers, mensen die er plezier in hebben om geestelijk actief bezig te
blijven. Laat u overigens niet afschrikken door het woord studie. In de praktijk gaat het om het met elkaar bespreken
van zelfgekozen onderwerpen, van eigen ervaringen en eigen inzichten. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de
actualiteit, op eigen hobby’s en interesses, of opgedane kennis en ervaring, die je met een ander wilt delen. Zo blijft u
samen op een plezierige manier op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en zo ‘intellectueel actief’ mogelijk.
De studiekring kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaars inzichten en interessante gedachtewisselingen.
Daarnaast draagt zij bij aan een uitbreiding van uw sociale contacten. Het is voor veel deelnemers een moment
geworden om naar uit te kijken.
Eénmaal per twee weken komt de kring bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Een studiekring bestaat
uit 9-12 deelnemers. Voor belangstellenden is er op dinsdag 5 november en dinsdag 10 december om 19.30 uur een
mogelijkheid om kennis te komen maken met het fenomeen Studiekring. We treffen elkaar dan in de bibliotheek Goes,
Oostwal 34. Het zou wel fijn zijn als u zich vooraf meldt bij de contactpersoon: Anneke Vereecken. Telefoon 0113562626, e-mail: a.vereecken@ bibliotheekoosterschelde.nl. Graag tot ziens dus; wij hopen van u te horen.
Namens de Studiekring, Anneke Vereecken
DIGISTEUNPUNTEN VAN STICHTING DIGISTEUN
Stichting DigiSteun heeft ten doel lokale oplossingen te bieden voor problemen op digitaal gebied, zodat burgers kunnen
blijven participeren en zodat de (digitale) zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen zoals ouderen, mensen met een
beperking, jeugd en werknemers kunnen worden vergroot. Digisteun organiseert daartoe digisteunpunten in wijken en
dorpen die u gratis kunt bezoeken met vragen over digitale toepassingen. Het gaat hier om het toelichting geven, even
samen oefenen enz. Het gaat niet om te volgen cursussen: die moeten worden betaald. Kijk daarvoor op
www.digisteun.nl/agenda en www.digisteun.nl/digisteundesk. Hieronder de locaties.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Goese Polder, SVRZ, Erasmuspark , Troelstralaan 162, 4463 SJ Goes
1 x per 2 weken, maandag 09:30-11:30 uur: 21 oktober, 04 en 18 november en 02 en 16 december
Wolphaartsdijk, SVRZ, Meuleweie, Meuleweie 1, 4471 CX Wolphaartsdijk
Wekelijks, maandag 09:30-11:30 uur: 21 en 28 oktober, 04, 11, 18 en 25 november en 02, 09, 16 en 23 december
Goes Oost, Serviceflat de Horst, De Horst 48, 4461 WZ Goes
Wekelijks maandag 13:30 uur - 15:30 uur: 21 en 28 oktober, 04, 11, 18 en 25 november en 02, 09 en 16 december
s-Heer Arendskerke, SVRZ, Poelwijck, Boogstraat 48, 4458 CB 's-Heer Arendskerke
Wekelijks, maandag 10:00-12:00 uur: 21 en 28 oktober, 04, 11, 18 en 25 november en 02, 09 en 16 december
Goes West, SMWO, Het Westhof, Evertsenstraat 15, 4461 XN Goes
2 x per maand dinsdag van 09:30 uur - 11:30: 29 oktober en 12 en 26 november
s-Heer Hendrikskinderen, Heer Hendrikshuis, Te Werfstraat 18, 4472 AN 's-Heer Hendrikskinderen
1 x per 2 weken, dinsdag 09:30-11:30 uur: 22 oktober, 05 en 19 november en 03 en 17 december
Kattendijke, KADOZE, De Bamboe Monnik, Monnikendijk 43, 4474 NC Kattendijke
1 x per 3 weken: dinsdag of donderdag 10:00 uur – 11:30 uur. Data volgen z.s.m!
Goese Polder, SMWO, Jeugdcentrum, Joseph Lunslaan 15, 4463 CV Goes
Wekelijks, woensdag 09:30- 11:30 uur: 23 en 30 oktober, 06, 13, 20 en 27 november en 04, 11 en 18 december
Goes Centrum, Bibliotheek Oosterschelde, Oostwal 34, 4461 JT Goes
Wekelijks, woensdag 10:00-11:30 uur: 23 en 30 oktober, 06, 13, 20 en 27 november en 04, 11 en 18 december
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Goes Zuid, Serviceflat de Schakel, 's Gravenpolderseweg 9, 4462 CD Goes
Wekelijks, donderdag 09:30-11:30 uur: 24 en 31 oktober, 07, 14, 21 en 28 november en 05, 12 en 19 december
Goes Centrum, SNS Bank, Klokstraat 3, 4461 JK Goes
Dagelijks te bezoeken m.u.v. zon- en feestdagen, op de openingstijden van de SNS Bank
DE KERSTBOOM

Het is nog lang geen Kerstmis, maar voor je er erg in hebt beginnen de voorbereidingen daarvoor alweer. Mensen
beginnen dan na te denken over hoe het huis dit keer in de Kerstsfeer moet worden gebracht. Om daar eens vanuit een
ander standpunt tegenaan te kijken nemen we onderstaand het volgende via Els Poppe verkregen gedichtje op over de
kerstboom en hoe die dit alles zelf beziet……
Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos, niet in een standaard, maar gewoon lekker los
De hele familie staat gezellig om me heen en allemaal, net als ik, op één been
Dan komt december, fijn voor de mensen, maar wij bomen kunnen wel iets anders wensen:
Mannen met bijlen trekken aan onze takken en gaan doodleuk de hele familie omhakken!
Daarna liggen we op een hoop in een wagen, ik lig bovenop, dus mag niet klagen
Later, bij een handelaar, liggen we op de grond, een rotervaring als je altijd stond!
Dan het gezeur van klanten over ons figuur: we zijn te vol, te kaal en ook nog (te) duur
Er gebeurt veel voor men tot koop besluit: ze pakken je bij je nek en schelden je uit.
Je verlangt naar de plek waar ze je haalden en per klant verlies ik tientallen naalden!
Maar het ergste komt als je bent verkocht, wat men dan uithaalt is zéér vergezocht.
Je wordt in de hoek van de kamer geplant, met een piek op je kop en een bal in je hand!
Pas tegen de avond is men met je klaar en zit je onder de kaarsjes en dat engelenhaar.
Ik denk: dat is dat maar, terwijl ik geeuw, komt men ook nog eens met spuitsneeuw!
Want ze hadden zitten piekeren onder het eten, wat ze aan mij toch waren vergeten!
Zo sta je dan een paar weken voor gek en opeens halen ze je van je plek.
Alles gaat eraf: ik word afgetuigd, ik voel me zó vrij, mijn hartje juicht!
Maar dan pakken ze me beet en, merk ik verwonderd, word ik ineens zo het raam uitgedonderd!
Zeker 15 jongens rennen op me af en slepen mij naar hun huis, in volle draf!
We zijn er na een half uurtje en dan gooien ze me in een koud schuurtje
Daar ben ik niet de enige boom, daar ligt ook mijn familie, ik denk dat ik droom!
En dan, op een avond gaan we opnieuw op een hoop, ik lig op mijn buurman, dennenboom Joop,
Dat is het laatste wat ik weet, want het werd ineens verschrikkelijk heet……
NUTTIGE WEETJES
Vanaf nu zullen we in elke nieuwsbrief nuttige weetjes opnemen: zaken die voor onze doelgroep van belang kunnen
zijn, zoals geldzaken, uitgaansmogelijkheden, zaken die met de zorg te maken hebben enz. Praktische zaken dicht bij
huis dus. Als eerste vermelden we iets over het declaratiefonds van de gemeente en over de cursus ‘In Balans’.
Het Declaratiefonds van de gemeente
Het declaratiefonds is bedoeld voor personen vanaf 21 jaar, zowel alleenstaanden, alleenstaande ouders, gehuwden
en samenwonenden, waaronder thuiswonende kinderen van 19-21 jaar, waarvan de ouders een minimuminkomen
hebben. Het declaratiefonds levert financiële bijdragen in de gevallen dat het moeilijk is om geld vrij te maken voor
zaken als het zwembad bezoeken, een dagje uitgaan, lidmaatschappen enz. Daaronder vallen bijv. ook internetabonnementen. Een aanvraag voor deelname aan het fonds wordt per kalenderjaar toegekend. Het aanvraagformulier
en de voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u op www.grdebevelanden.nl/declaratiefonds. Bellen kan ook met
het WMO-loket: telefoonnummer 0113-239100 (GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg).
De Cursus ‘In Balans Valpreventie’
Senioren hebben vaak te maken met valongelukken. Gelukkig kunt u zelf veel doen om de kans op vallen
een stuk kleiner ta maken. SMWO organiseert daartoe o.m. de cursus ‘In Balans Valpreventie’. Door het
volgen hiervan wordt het veiliger voor u, blijft u fitter en langer zelfstandig. De cursus omvat 3 lessen, kost
€ 12.- en wordt gehouden in De Spinne op de donderdagen 31 oktober, 7 november en 14 november.
Aanvang steeds 15.00 uur. U krijgt informatie over valrisico’s, een balans- en reiktest, u oefent praktische
vaardigheden, de veiligheid in en om uw woning wordt besproken en u krijgt een cursusboek met tips en oefeningen.
Aanmelden kan bij Judith Menheere van SMWO, tel. 06-52824303 of via e-mail: j.menheere@smwo.nl.
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DE VOLGENDE ASG-LEDEN VIER(D)EN HUN (KROON)VERJAARDAGEN:

10 september
10 oktober
18 oktober
23 oktober

SEPTEMBER 2019
Mevrouw A. Zwigtman
OKTOBER 2019
Mevrouw N. van der Heide-Lagerberg
Mevrouw A.M. van Duijn-Harinck
Mevrouw H.W. de Leeuw-Walrave

Goes

95

Kapelle
Goes
Goes

75
70
93

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE!
NIEUWS VAN DE KNVG/NVOG
1. LANGER ZELFSTANDIG WONEN, WIE HELPT?
Veel ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Als dat wat moeilijker wordt,
staat u er niet alleen voor. Verschillende instanties kunnen u hierbij helpen en ondersteunen.
De gemeente
Bij de gemeente kunt u terecht voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente is
verplicht om ouderen met een beperking te helpen om mee te kunnen doen in de samenleving. Hiervoor organiseert de
gemeente hulp op maat en regelt bijvoorbeeld hulp in de huishouding, organiseert dagbesteding of ontlast tijdelijk een
mantelzorger. Ook voor woningaanpassing, een boodschappendienst en vervoer kunt u bij het Wmo-loket van de
gemeente terecht.
Uw bank
Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het misschien noodzakelijk om uw huis aan te passen of ingrijpend te
verbouwen. Uw adviseur van de bank kan u inzicht geven in de financiële mogelijkheden. Ook bieden verschillende
banken hypotheken aan om de overwaarde van uw huis te gebruiken. Met de overwaarde kunt u een verbouwing
financieren, maar u kunt het geld ook gebruiken voor een aanvulling op het inkomen of voor een schenking aan de
(klein)kinderen.
Uw Zorgverzekeraar
Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Deze verplichte verzekering dekt de kosten van noodzakelijke
medische zorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek. De huisarts kan helpen als er meer zorg nodig is om
zelfstandig te kunnen blijven wonen. De huisarts schakelt bijvoorbeeld de wijkverpleging in of adviseert huishoudelijke
hulp. Heeft u thuis verpleging nodig, dan kunt u ook zelf de wijkverpleegkundige inschakelen. Onder wijkverpleging
vallen verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, klaarzetten van medicijnen, stomazorg en katheteriseren.
Ook 'Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)' valt onder verpleging in de wijk. Voorbeelden zijn aan- en
uitkleden, wassen en douchen, verzorging van de huid. In de meeste situaties wordt deze zorg vergoed uit het
basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico. Sommige zorgverzekeringen vergoeden ook vervangende
zorg als een mantelzorger even rust nodig heeft. Dit heet respijtzorg.
De Rijksoverheid
De overheid vindt het belangrijk dat mantelzorgers tijd hebben om even bij te komen van hun soms zware taak. Als ze
vrije tijd nodig hebben, moet vervangende zorg makkelijk te regelen zijn. Nu is dat nog niet altijd zo. Daarom heeft de
overheid voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp de opdracht gegeven om het aanbod van respijtzorg te
verbeteren. De rijksoverheid heeft ook 340 miljoen euro uitgetrokken voor het Programma Langer Thuis tot 2021. Dit
geld gaat niet rechtstreeks naar ouderen, maar naar organisaties die ouderen ondersteunen. Dankzij dit extra geld
kunnen zorgverleners beter samenwerken, krijgen mantelzorgers meer ondersteuning en komen er meer geschikte
woningen. Ten slotte zijn gemeenten bezig om woningen aan te passen, zodat ze geschikt blijven of worden voor
ouderen.
Woningcorporaties
Heeft u aanpassingen nodig in uw huurhuis? U kunt de verhuurder hierom vragen, maar de verhuurder is niet verplicht
daaraan mee te werken. U kunt dan naar de gemeente gaan. Als de gemeente via de Wmo de nodige aanpassingen doet,
of u doet dat zelf, dan heeft u daarvoor geen toestemming nodig van uw verhuurder. Als u de huur opzegt, hoeft u de
aanpassing niet ongedaan te maken.
Vrijwilligers
In Nederland werken zo'n 450.000 zorgvrijwilligers. Zij helpen belangeloos en onbetaald mensen in kwetsbare situaties,
waaronder thuiswonende ouderen. De vrijwilligers werken via een zorg- of welzijnsinstelling. Heeft u hulp nodig, dan
9

kunt u bij deze instellingen ondersteuning van een vrijwilliger aanvragen. Op Mantelzorg.nl is een overzicht van
organisaties te vinden.
Mantelzorgmakelaars
Als u mantelzorg verleent aan uw partner en u bent veel tijd kwijt met het regelen van de juiste zorg, kan
een mantelzorgmakelaar u helpen. Hij of zij kan taken overnemen, zodat u meer rust en overzicht krijgt. Sommige
mantelzorgmakelaars werken bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning, anderen bij de gemeente. Voor hun
ondersteuning hoeft u niet te betalen. Voor zelfstandig werkende mantelzorgmakelaars moet u wel betalen. Sommige
aanvullende zorgverzekeringen vergoeden deze hulp.
2. KOSTEN VOOR LANGDURIGE ZORG
Wie langdurige zorg nodig heeft, moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten.
Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-PCOB en NOOM. De eigen
bijdrage kan oplopen tot boven de € 1.100 per maand voor mensen met AOW en een aanvullend
pensioen van € 600 (per maand). In opdracht van deze vijf organisaties deed bureau Regioplan
onderzoek naar de verschillen in de eigen bijdrage die senioren moeten betalen voor zorg vanuit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Men onderzocht 9 typen huishoudens van AOW-gerechtigden.
Bedragen lopen op
In de eerste periode met langdurige zorg, vaak in een verpleeghuis, betaal je de zogenaamde ‘lage eigen bijdrage’. In
veel gevallen ga je na vier maanden over naar een ‘hoge eigen bijdrage’. Deze hangt af van inkomen en vermogen. De
bijdragen lopen echter snel op. Terwijl de lasten lang niet altijd afnemen. En sommige verpleeginstellingen brengen
soms extra kosten in rekening voor de was en zelfs voor ommetjes in het park of een stuk fruit. Dit is funest voor de
bestedingsruimte van mensen die in die situatie zitten.
Alleenstaande senioren zonder aanvullend pensioen en vermogen betalen een eigen bijdrage van € 730 per maand.
Voor alleenstaande senioren met een aanvullend pensioen van € 600 per maand (bruto) zonder vermogen, komt de
hoge eigen bijdrage neer op € 1.060 per maand. De hoge eigen bijdrage voor alleenstaande AOW-gerechtigden met een
vergelijkbaar pensioen en met een vermogen van € 50.000 of meer bedraagt circa € 1.130 per maand.
Als bij een echtpaar beiden in een zorginstelling verblijven, betalen ze een eigen bijdrage van € 870 per maand, als ze
geen aanvullend pensioen hebben, en geen vermogen. Hun resterende bestedingsruimte bedraagt dan circa € 770 per
maand. Bij een aanvullend pensioen van € 600 per maand, wordt de eigen bijdrage € 1.210 (indien geen vermogen), en
is de resterende bestedingsruimte circa € 870, dus blijft slechts zo’n € 100 over van het aanvullend pensioen. Indien in
dat geval er wel een eigen vermogen is (van stel € 175.000), dan resteert een bestedingsruimte van € 710 per maand.
Verschil tussen Wmo en Wlz
Het verschil tussen de eigen bijdrage voor de Wlz resp. de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is wezenlijk.
Van € 17,50 per vier weken voor de Wmo naar ruim € 1.000 per maand voor de Wlz. Zelfs de maandelijkse ‘lage eigen
bijdrage Wlz’, die senioren in de eerste vier maanden meestal betalen, is minimaal negen keer hoger dan de eigen
bijdrage Wmo. Maar een keuze heb je niet. Senioren waarvoor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo (verschillend per
gemeente) niet toereikend is, zijn aangewezen op de Wlz.
Conclusie
De senioren- en gepensioneerdenorganisaties maken zich zorgen over de hoge eigen bijdrage Wlz. Er zijn signalen dat
mensen zorg mijden, althans vasthouden aan de veel beter betaalbare Wmo-zorg en zo wellicht niet de juiste zorg
krijgen. Daarnaast merken zij dat mensen die een beroep moeten doen op de Wlz naast de emotionele en fysieke
belasting ook nog worden geconfronteerd met een grote financiële belasting. Dat betreft zowel alleenstaanden die naar
een instelling verhuizen, als mensen die Wlz-zorg thuis ontvangen en paren waarvan één van de twee naar een
zorginstelling is verhuisd. Daarom de vraag aan het kabinet om maatregelen ter demping van de forse kosten die
senioren moeten maken als ze aangewezen zijn op langdurige zorg!
Bron: Rapport Regioplan d.d. 10 september 2019. Dit rapport kunt u hier downloaden.
3. PROGNOSE KOOPKRACHT 2020: LICHTE STIJGING VOOR GEPENSIONEERDEN
Huishoudens van gepensioneerden zullen er in 2020 gemiddeld zo’n € 20 per maand op
vooruitgaan qua koopkracht, althans als er niet gekort wordt (en ook niet geïndexeerd), en
mits de prijsstijging (cpi) beperkt blijft tot 1,5%. Dat blijkt uit een prognose van het Nibud.
Deze stijging is (naast de stijging van de AOW), onder meer het gevolg van diverse fiscale
maatregelen en aanpassingen bij de toeslagen. Bijvoorbeeld:
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• De overgang naar 2 schijven Inkomstenbelasting wordt versneld ingevoerd, het tarief van de lagere schijf (tot een
belastbaar inkomen van € 68.507) is een gemiddelde van de oude tarieven en voor de hogere schijf is het tarief
verlaagd. (N.B. Voor AOW’ers lijken er 3 schijven te zijn, omdat geen AOW-premie wordt geheven).
• De maximale zorgtoeslag en de maximale algemene heffingskorting worden verhoogd en daarna worden ze iets
sneller afgebouwd naar nul.
• De huurtoeslag wordt niet meer ineens afgekapt, maar geleidelijk afgebouwd.
• De IAB (Inkomens Afhankelijke Zorg Bijdrage) wordt met 0,25% punt verlaagd.
• De nominale zorgpremie zal stijgen met € 37 per jaar, maar pas medio november zal blijken wat de daadwerkelijke
premies zullen worden.
Prognoses van het Nibud.
Het Nibud heeft voor een groot aantal standaardhuishoudens een prognose opgesteld. Daaruit valt voor
gepensioneerden af te leiden dat een gemiddelde stijging van de koopkracht met zo’n € 20 per maand verwacht wordt.
Opgemerkt moet worden, dat het standaard situaties betreft en er geen rekening is gehouden met eventuele indexatie
of korting op het aanvullend pensioen. Voor woonlasten wordt uitgegaan van huur bij lage- en middeninkomens en van
koopwoning bij hogere inkomens.
Prognoses van het CPB (Centraal Plan Bureau)
Het CPB gaat uit van een gecomprimeerd steekproefbestand van 20.000 huishoudens, waarvan circa 20% AOWhuishoudens zijn (circa 4000 dus). Deze steekproef omvat ongeveer 0,2% van alle huishoudens.
In de CPB-prognose van de koopkracht wordt ook rekening gehouden met eventuele vermogens per huishouden, en
huur- resp. koopsituaties. Maar er is geen specifieke informatie inzake korting/indexatie van aanvullende pensioenen
(er wordt gewerkt met gemiddelden), en individuele aspecten zoals gezondheid, huwelijk/scheiding, etc. doen ook niet
mee. Bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre het CPB rekening heeft kunnen houden met de effecten van een
verder dalende dekkingsgraad bij vele pensioenfondsen.
Het CPB stelt een bandbreedte-prognose van de statische koopkrachtontwikkeling 2019-2020 op Klik hier om deze te
bekijken. Hieruit blijkt, dat de mediaan van de AOW-huishoudens 1,1% is, d.w.z. dat 50% een hogere stijging van de
koopkracht heeft, en 50% een lagere.
De uitersten zijn:
• 5% van de gepensioneerden heeft een koopkrachtstijging van minder dan 0,4%
• 5% van de gepensioneerden heeft een koopkrachtstijging van meer dan 3,6%.
Daarnaast is een grafiek beschikbaar die weergeeft, wat de gemiddelde koopkrachtstijging is in relatie tot het brutoinkomen. Hierin wordt duidelijk dat de gemiddelde koopkracht (AOW-huishoudens) begint met 2,1% stijging voor de
laagste inkomens, daalt naar 0,8% (vanaf € 40.000) en tenslotte weer iets stijgt naar 1,1%. En ook is hier goed te zien
dat de gemiddelde koopkrachtstijging voor gepensioneerden duidelijk lager is dan voor werkenden.
-0-0-0-0-0-0-
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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?
ISM-makelaars kan helpen. Wij komen graag
langs voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. 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
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