A l g e m e n e S e n i o r e n v e r e n i g i n g G o e s e. o.
-Belangenbehartiger en activiteitenorganisatie voor senioren in Goes e.o.-

NIEUWSBRIEF
Nr. 28, februari 2020
(Eind)redactie: Hans de Jonge
Een nieuw jaar, een nieuw nummer van de ASG-nieuwsbrief. En, ook al is het al februari: het bestuur wenst alle leden
nogmaals alle goeds voor 2020. Dat het maar een mooi, gezond en actief jaar mag worden. Wij proberen daar ons
steentje aan bij te dragen! In dit nummer een verslagje van de Kerstbijeenkomst in Wilhelminadorp, nieuws van de
Koepelorganisatie Gepensioneerden/FASv en de overige gebruikelijke zaken. We wensen u veel leesplezier!
ASG-KERSTVIERING 2019
Woensdag 18 december 2019 vond in het Wilhelminahuis de ASG-kerstviering plaats. Het verslag daarvan leest u nu pas,
omdat dat niet meer in het decembernummer opgenomen kon worden. Niet erg, want zo kon ik er wat langer over doen.
Voorzitter Dick van de Merwe stond in zijn openingswoord even stil bij wat er in het afgelopen jaar allemaal passeerde. Het
belangrijkste daarvan was natuurlijk het plotselinge overlijden van onze voorzitter Henk Hoogerland. We herdachten hem
allemaal kort even in onze gedachten. Goed en dapper dat zijn vrouw Joan er deze middag bij was!
Het programma van de middag was vertrouwd: een zangkoor, (dit keer ‘Zokantook’ uit Vlissingen) en meesterverteller Frans
van der Heijde uit Zoutelande. Jammer genoeg waren we met iets minder mensen dan vorig jaar, maar ’t was toch gezellig.
De kritische luisteraar merkte dat ‘Zokantook’ aardig uitgedund was en dat je dat ook goed kon horen. Volgend jaar proberen
we eens iets anders en mogelijk ook op een andere locatie. Want ook dat geluid hoorden we: ‘waarom moeten we altijd naar
Wilhelminadorp?’ En als je naar het aantal leden kijkt dat in Goes woont is het niet meer dan logisch en billijk om ook daar
eens een keer iets te organiseren. Maar we vergeten het Wilhelminahuis niet hoor! Als er onder de lezers leuke suggesties
zijn schroom dan niet om ze te melden. Dat kan bij Els Poppe (zie de rubriek ‘Bestuur ASG’ verderop in deze nieuwsbrief).
Na ‘Zokantook’ kwam Frans met een mooi verhaal over zijn bezoek aan Griekenland waar hij met zijn vrouw een gouden ring
en een kettinkje kocht en via de verkoper merkte dat de wereld héééééééél klein was. Zo bleek er ineens een band te bestaan
tussen Thessaloniki en Colijnsplaat. Was dat toeval? Daarover mogen we een vol jaar nadenken. Na de pauze wederom
‘Zokantook’ en Frans. Al met al een genoeglijke middag, vooral omdat Frans van geen ophouden wist en ons ook nog
deelgenoot maakte van zijn aanstaande rugoperatie. De naam van zijn rugkwaal was zo moeilijk dat ik die ben vergeten….
We besloten de middag met de bekende broodmaaltijd en gingen daarna welgemoed naar huis. Onderstaand enkele foto’s
die een indruk geven van deze middag.
Hans de Jonge
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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INSTRUCTIE OVER DE OV-CHIPKAART
Op de BBGG-voorlichtingsmiddag op 11 december jl. over het thema ‘Vervoer’ heeft een aantal mensen zich bij Ovambassadeur Kees van den Pol opgegeven voor een Instructiemoment over (het gebruik van) de Ov-chipkaart. Het
lijstje met namen van de mensen die zich bij Kees opgaven is helaas kwijtgeraakt. Willen diegenen die zich al opgaven
dat nu opnieuw doen bij de secretaris op e-mailadres hdj@zeelandnet.nl of tel.: 06-46188122? Wilt u daarbij
vermelden waarover u instructie wenst? Geef ook aan of u een proefreis wilt maken. Dank alvast voor uw medewerking en excuses voor het ongemak! Overigens gaf Kees aan dat de instructie pas in maart/april kan plaatsvinden.
3

NIEUWS VAN DE KOEPEL GEPENSIONEERDEN/FASV

1. KOEPEL GEPENSIONEERDEN
KNVG en NVOG laten ons het volgende weten:
De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden) gaan vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe
organisatie door het leven onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’.
Grootste ouderenorganisatie
Door de fusie van deze organisaties ontstaat de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De nieuwe Koepel
Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden
in Nederland. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, en ook KBOBrabant en de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).
Breder dan inkomensbelangen
In het verleden hebben KNVG en NVOG zich specifiek gericht op de pensioenbelangen van gepensioneerden. De laatste
jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken
krijgen veel meer terreinen omvat dan alleen die van pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel
Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting die we nu bereiken, kunnen we
de belangen van gepensioneerden en senioren in Nederland nog beter behartigen.
Spreekbuis gepensioneerd Nederland
De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor
heel gepensioneerd Nederland. De nieuwe organisatie staat open voor samenwerking met andere seniorenorganisaties
om samen sterk te staan in alles wat op senioren af komt. De koepel speelt via het AGE-platform Europe en de
ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.
Bestuur
De voorzitters van KNVG en NVOG zullen de eerste tijd de nieuwe fusieorganisatie leiden in een duovoorzitterschap.
Hiermee blijven in deze hectische periode rond de pensioenen interne en externe netwerken en overlegverbanden in
stand. Het bestuur van de Koepel wordt verder gevormd door Peter Sibinga (vicevoorzitter), Dick van der Windt
(secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught namens KBO-Brabant en Erik Triemstra namens de FASv.
Secretariaat
Het secretariaat van de Koepel wordt gevormd door mevrouw Belinda Koops en mevrouw Marij Verlinden. Het bureau
van de Koepel is gevestigd aan de Churchilllaan 11 in Utrecht. Het telefoonnummer is 030 - 2846080. Emailadres:
secretariaat@koepelgepensioneerden.nl. Per 1 januari is een nieuwe website online: www.koepelgepensioneerden.nl.

2. ANBO VOOR DE TWEEDE KEER IN DE FOUT
Eerder al meldde de FASv dat de ANBO oud-leden door het hele land benaderde met een digitale ‘welkomstbrief’ met de inhoud:
‘wat fijn dat u lid geworden bent van de ANBO. Wij heten u van harte welkom. …’. De meeste mensen die deze brief ontvingen
beschouwden deze als spam en gooiden de brief weg. Heel begrijpelijk. Andere leden schreven de ANBO gevrijwaard te willen
worden van dit soort brieven. Sommigen vroegen hoe de ANBO aan hun adres is gekomen. De FASv beklaagde zich bij de ANBO
over deze ongeoorloofde actie en eiste onmiddellijke stopzetting daarvan.
Reactie ANBO
De ANBO negeert de klacht van de FASv over de ‘welkomstbrief’ en beschuldigt de FASv van het gebruik in 2015 van oude
ANBO-ledenbestanden en ANBO-middelen om hiermee leden te werven voor de FASv. Onzin natuurlijk. De FASv is pas eind
2016 opgericht. De ANBO beweert dat bij de verzending van de ‘welkomstbrief’ per abuis gebruik werd gemaakt van een
verkeerd adressenbestand, te weten van mensen die zijn geabonneerd op de ANBO-Nieuwsbrief. Hier spreekt de ANBO niet
de waarheid. Onderzoek leerde dat (ook) ouderen werden benaderd die niet zo’n abonnement hadden of hebben. Ook dan
is er sprake van misbruik van gegevens en overtreding van de privacyregels. Het is de ANBO aan te rekenen dat zij de
‘vergissing’ in het adressenbestand niet direct via hun website bekend hebben gemaakt.
Bericht aan en reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens
De FASv berichtte de Autoriteit Persoonsgegevens van de oneigenlijke ‘ledenwerfactie’ van de ANBO. De Autoriteit
Persoonsgegevens heeft de klachtbrief van de FASv als ‘SIGNAAL’ aangemerkt. Slechts leden uit onze achterban die met de
ANBO-brief werden geconfronteerd, kunnen een ‘MELDING’ doen bij genoemde autoriteit. Zo’n melding kan het signaal van
de FASv versterken. Hoe meer meldingen er plaatsvinden, hoe groter de kans bestaat dat onze actie effect heeft en de ANBO
terecht wordt gewezen en dit soort ledenwerfacties eindelijk stopt. Meldingen kunnen worden gericht aan de Autoriteit
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Persoonsgegevens op: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, ter attentie van de Inspecteur Informatie en Meldpunt Privacy,
de heer mr. P. Verdult. Het FASv bestuur bedankt u bij voorbaat voor uw medewerking in deze.
Voorbeelden van een melding (verschillende combinaties zijn mogelijk)
‘Ondergetekende,
De heer/mevrouw (naam) wonende (adres)
meldt dat de ANBO hem/haar benaderde met een welkomstbrief met de volgende inhoud: ‘wat fijn dat u lid geworden bent
van de ANBO. Wij heten u van harte welkom. …’.
De ANBO heeft kennelijk gebruik gemaakt van een oud-ledenbestand en of een adressenbestand dat een ander doel diende,
zoals een adressenbestand van ouderen die zijn geabonneerd op de ANBO-Nieuwsbrief. In beide gevallen acht ik mijn privacy
door de ANBO geschonden, reden om deze melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanuit de Federatie van
Algemene Seniorenvereniging (FASv) is al een zogenoemd SIGNAAL door u ontvangen (uw kenmerk: z2019-26348).
(Vorenstaande kunt u eventueel aanvullen met wat uit de onderstaande opsomming voor u van toepassing is of aanvullen met
uw eigen ervaring)
• ik ben geen lid van de ANBO. Dit liet ik de ANBO wel/niet weten. 1)
• Ik wil geen lid van de ANBO zijn of worden. Dit liet ik de ANBO wel/niet weten. 1)
• Ik ben niet geabonneerd op de Nieuwsbrief van de ANBO.
• Ik ben weliswaar geabonneerd op de Nieuwsbrief van de ANBO maar ik wil niet dat mijn adresgegevens oneigenlijk
worden gebruikt.
• Ik eiste van de ANBO om mijn gegevens per direct uit hun bestand te verwijderen.
• Ik ervaar de welkomstbrief van de ANBO als intimiderend.
• Ik neem het de ANBO kwalijk dat zij mij een welkomstbrief toestuurde.
• Ook na een excuusbrief benaderde de ANBO mij weer, duidelijk bedoeld om mij over te halen alsnog lid te worden.
• Ook na mijn eis om mijn gegevens te verwijderen, ontving ik weer een oproep lid te worden van de ANBO.
1) (Stuur –indien mogelijk – de digitale correspondentie van/aan de ANBO mee)

3. CBR KAMPT NOG STEEDS MET PROBLEMEN BIJ DE VERLENGING VAN RIJBEWIJZEN. WAT IS ER AAN TE DOEN?
Het programma Meldpunt van Omroep Max besteedde in de uitzending op 31
januari jl. aandacht aan gedupeerde ouderen die niet tijdig over een nieuw
rijbewijs beschikken en daardoor niet met de auto naar het buitenland kunnen.
Manon van de Kaa, directeur KBO-PCOB had geen concrete oplossing, maar gaf
aan dat de KBO-PCOB ouderen wil helpen die in de problemen raken.
Met onderstaand verhaal wil ook FASv u uitleggen hoe u het proces bij het CBR om
uw rijbewijs te krijgen, mogelijk kunt versnellen.
Veel ouderen kregen inmiddels een brief dat hun ongeldig geworden rijbewijs nog
een jaar gebruikt mag worden. Dat wil zeggen: in Nederland maar niet in het
buitenland. Ook met de verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken gemaakt,
zodat u in de periode dat u met een ongeldig rijbewijs de weg op gaat, toch
verzekerd blijft. Dat is mooi. Maar, er zijn ouderen die een vakantie in het
buitenland hebben geboekt, al dan niet gekoppeld aan de huur van een auto. Zij dienen over een geldig rijbewijs te beschikken.
Dat geldt ook voor ouderen die om wat voor reden dan ook met de auto naar het buitenland willen. Deze groep ouderen
ondervindt hierdoor hinder van de traagheid bij het CBR.
Een mogelijkheid om de procedure bij het CBR te versnellen
Het CBR dient zich aan de wet en andere regelgeving te houden. Dat geldt ook voor de afdoening van de aanvraagprocedure
voor een nieuw rijbewijs. Als u ruim voor de vervaldatum van uw rijbewijs een eigen (gezondheids)verklaring naar het CBR
stuurde en (als u 75-plusser bent) vervolgens een verklaring van een keuringsarts, dan kan het CBR u niet eindeloos aan het
lijntje houden. Volgens artikel 103 Reglement rijbewijzen, dient het CBR binnen 4 weken een besluit te nemen en u mee te
delen of u al dan niet in staat bent om auto te rijden. Als die termijn is overschreden (wat meestal de praktijk is), kunt u van
het CBR eisen dat ze binnen 14 dagen alsnog een besluit nemen. U kunt het CBR in gebreke stellen wanneer ze zich niet aan
die termijn houden. Daarnaast kunt u aangeven alle kosten die u moet maken (denk aan kosten annulering vakantie en of
autohuur in het buitenland; huren van een taxi, etc.) te zullen verhalen op het CBR.
Soms is de situatie iets complexer. Zeker als u in uw eigen verklaring aangaf dat u onder doktersbehandeling bent. Dan verwijst
het CBR u – nadat u al bij een keuringsarts bent geweest – toch nog vaak door naar een specialist voor nader onderzoek.
Veel voorkomend zijn de ouderen die in verband met hoge oogdruk jaarlijks voor controle naar de oogarts gaan.
Als dat bij u het geval is, kunt u bij een doktersbezoek om een verklaring vragen waaruit (hopelijk) blijkt dat u goed kunt zien.
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Een alternatief is om – zeker als u toch een nieuwe bril nodig heeft – naar een opticien te gaan waar een optometrist werkzaam
is. Deze HBO-deskundige kan bij u de oogdruk opnemen en – met bril – aangeven wat uw gezichtsvermogen is. Die (hopelijk
positieve) uitslag kan hij of zij schriftelijk met u meegeven.
De termijn waarbinnen het CBR een besluit moet nemen of u wel of niet in staat wordt geacht tot autorijden is – zoals hiervoor
aangegeven – beperkt. U hoeft natuurlijk niet direct daarna actie te ondernemen, maar als u een geldig rijbewijs nodig heeft
en al enkele maanden wacht op een besluit van het CBR, kunt u het CBR in gebreke stellen. Omdat uw doel is snel een rijbewijs
te krijgen, kunt u dan ook de (positieve) verklaring van een specialist (bijvoorbeeld oogarts) of een verklaring van een
optometrist mee sturen. Dat werkt in uw voordeel.
Mijn ervaring is dat er dan heel snel (binnen enkele dagen) een besluit door het CBR wordt genomen, inhoudend: u wordt in
staat geacht een auto te besturen, mits u uw bril draagt. Ga naar uw gemeente voor het aanvragen van het nieuwe rijbewijs.
Bij de gemeente kunt u vervolgens -vaak binnen een week- uw nieuwe rijbewijs ophalen. Als het CBR in gebreke is en blijft,
bestaat ook de mogelijkheid om op grond daarvan een dwangsom te eisen. (Zie www.rijksoverheid.nl/documenten/
formulieren/2008/11/11/formulier-ingebrekestelling). De meesten zullen niet zo ver willen gaan, maar als u het CBR op die
mogelijkheid voor u wijst, kan dat een extra stimulans voor het CBR zijn om snel een besluit te nemen over uw rijvaardigheid.
Tot slot: soms raakt correspondentie bij het CBR zoek. Verstuur daarom al uw brieven, etc. aangetekend naar het CBR.
Ook al geven we hiermee veel informatie, de meeste ouderen zullen behoefte hebben aan een modelbrief. Hieronder treft u
die aan. Niet voor iedereen zal deze standaardbrief voldoende zijn. Individuele aanvullingen zijn mogelijk. Schrap wat niet
nodig is en voeg toe wat voor uw situatie van belang is.
AANTEKENEN
Naam/Adres/Telefoonnummer/E-mailadres:
Aan: C B R
Divisie Rijgeschiktheid
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk ZH
Plaats en datum ….
Relatienummer CBR:

…. (zie op brieven CBR)

Bsn-nummer:

…. (zie paspoort of rijbewijs)

Geachte dames, heren,
Op ……
Op ……
Op ……
Op ……
Op ……
Op .…..

verstuurde ik u mijn Gezondheidsverklaring aan het CBR. 1)
berichtte u mij dat u mijn Gezondheidsverklaring hebt ontvangen.
ontving ik uw orderbevestiging en bewijs van betaling van de verschuldigde € 37,80 (tarief 2019).
bezocht ik keuringsarts …… te ……, die een keuringsrapport opstelde en aan mij meegaf. 2)
stuurde ik dit rapport van de keuringsarts aangetekend naar het CBR.
bevestigde u mij dat u mijn gezondheidsverklaring hebt ontvangen en dat ik wacht op uw besluit over mijn rijgeschiktheid.

Uw bericht dat ik -in afwachting van uw besluit- een jaar mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, is voor mij
onaanvaardbaar, omdat ik met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland mag rijden. Alle berichten rondom de rijbewijzen van
75-plussers en het CBR verontrusten mij namelijk zeer. Hoewel ik tijdig de verlengingsprocedure ben gestart, vrees ik dat ook
mijn rijbewijs mogelijkerwijs niet tijdig beschikbaar is.
Daarbij komt dat de termijn van vier weken die het CBR heeft om tot een besluit te komen al is verstreken (zie artikel 103
Reglement rijbewijzen). 3)
In verband met vorenstaande stel ik u in gebreke. Dit betekent dat ik de kosten die ik moet maken omdat ik niet kan beschikken
over een geldig rijbewijs op het CBR zal verhalen. [Daarnaast overweeg ik als ik niet binnen 14 dagen alsnog een besluit over mijn
rijvaardigheid ontvang, een procedure te starten, waarin ik van het CBR een dwangsom eis]. 4)
Ik hoop echter van harte dat mijn rijbewijs tijdig kan worden verstrekt.
[Als bijlage stuur ik mee: ……] 5)
Hoogachtend,
(Uw naam en handtekening)
1): Dit gebeurt veelal digitaal. Soms geven ouderen dit persoonlijk af.
2): Keuringsartsen die digitale toegang tot het CBR hebben, versturen het keuringsrapport rechtstreeks aan het CBR.
3): Hierbij gaan we ervan uit dat u al maanden op zo’n besluit wacht. Is dat niet zo, dan kunt u deze zin schrappen.
4): De meeste ouderen willen een geldig rijbewijs en niet zo zeer een geldsom. U hoeft die procedure dan ook niet te starten.
5): Dit kan een verklaring van een arts of bijvoorbeeld een optometrist zijn.
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4. VOORWAARDEN ZORGVERZEKERINGEN ONDUIDELIJK VOOR MANTELZORGERS
Mantelzorgers die denken dat zij met een aanvullend pakket goed verzekerd zijn voor vervangende zorg kunnen in 2020 tegen
een teleurstelling aanlopen. De voorwaarden lijken duidelijk, maar zijn het niet en bovendien moeilijk vindbaar. Dit concludeert
MantelzorgNL na bestudering van de nieuwste aanvullende pakketten van zorgverzekeraars.
Vormen van mantelzorgondersteuning
De meeste zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakketten verschillende vormen van mantelzorgondersteuning.
Denk aan:
• vervangende zorg (respijtzorg) zodat de mantelzorger er even een weekje tussenuit kan
• cursussen speciaal voor mantelzorgers
• de inzet van een mantelzorgmakelaar die helpt bij regelzaken
Weinig keuze, moeilijk vindbaar
MantelzorgNL bestudeerde de nieuwste pakketten van zorgverzekeraars door de ogen van de mantelzorger. Daaruit blijkt dat
er weinig keuze is qua aanbod. En dat de voorwaarden voor met name vervangende zorg en de mantelzorgmakelaar
beperkend werken en vooral moeilijk vindbaar zijn. Aan de Mantelzorglijn hoort MantelzorgNL wel vaker dat mantelzorgers
in de praktijk met lege handen staan.
Verdiep je in de voorwaarden
De belangenvereniging raadt mantelzorgers aan om zich goed in de voorwaarden te verdiepen en bij twijfel contact op te
nemen met de Mantelzorglijn.
Verzekeraar versus gemeenten
In een aantal verzekeringen staat expliciet vermeld dat alleen vervangende zorg of een mantelzorgmakelaar wordt vergoed
als deze niet door de gemeente wordt vergoed. Dit leidt tot onzekerheid, concludeert MantelzorgNL omdat de mantelzorger
voor uitkering van deze verzekering afhankelijk is van een derde partij. Want, als de gemeente bijvoorbeeld wel respijtzorg
biedt, maar niet die vorm waar de mantelzorger behoefte aan heeft, kan hij dan rekenen op de zorgverzekeraar? Dat is
onduidelijk. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘je betaalt voor een verzekerd recht, zonder vooraf te weten of
je er recht op hebt. Wij weten dat mantelzorgers juist een aanvullend pakket nemen om verzekerd te zijn van vervangende
zorg als zij op vakantie willen en dan blijkt pas achteraf dat je niet aan de voorwaarden voldoet.’
Financiële houdbaarheid
Richting 2040 moeten we met minder mantelzorgers meer zorgvragers ondersteunen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit als gevolg van de vergrijzing. In een ander onderzoek pleit het SCP er vanuit
financiële houdbaarheid van de zorg ook voor om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Hoogendijk: ‘voorkomen
van overbelasting moet topprioriteit zijn. Vervangende zorg is essentieel en moet goed voorhanden zijn, zeker als je er een
verzekering voor afsluit.’ Meer informatie:
• Rapportage mantelzorg in aanvullende zorgverzekering 2020 (pdf)
• Veel gestelde vragen zorgverzekering

EXTRAATJE VOOR MANTELZORGERS
De gemeente Goes geeft mantelzorgers in 2020 weer mantelzorgwaardering die mantelzorgers in het zonnetje zet. Het gaat
om 75 euro. Dit bedrag vraagt de zorgvrager (de persoon die verzorging krijgt van de mantelzorger) aan.
Waardering uitspreken voor mantelzorgers
Wethouder André van der Reest van de gemeente Goes stelt dat mantelzorg een belangrijk speerpunt in de gemeente is. De
mensen die deze taak op zich nemen, doen dit belangeloos en vaak vanuit een persoonlijke en emotionele band. Zij verdienen
volgens hem dan ook waardering voor dit mooie, maar vooral ook zware werk. Met de tegemoetkoming spreekt de gemeente
en daarmee de Goese samenleving, waardering uit voor alle mantelzorgers binnen de gemeente Goes. Het is aan de
zorgvrager om te bepalen hoe hij of zij het bedrag besteedt. Zo geven sommigen het geldbedrag direct aan de mantelzorger,
terwijl anderen de mantelzorger trakteren op een etentje of een ander leuk uitje.
Mantelzorgwaardering aanvragen
Aanvraagformulieren zijn af te halen bij het Stadskantoor of bij het Mantelzorgpunt van SMWO. Bel of mail voor vragen naar
het Mantelzorgpunt van SMWO: 0113-277 111 (maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30 uur) of mantelzorg@smwo.nl.
Een belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de zorgvrager inwoner moet zijn van de gemeente Goes. De vergoeding is
van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020 aan te vragen. Een zorgvrager vraagt één waardering aan. Meer informatie over
mantelzorg en het digitale aanvraagformulier mantelzorgwaardering vindt u op: www.goes.nl/mantelzorgwaardering
Hierbij een link naar het digitale aanvraagformulier (invullen d.m.v. DigiD). Aanvraag Mantelzorgwaardering 2020
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OVERLEG MET CLIENTENRAAD ADRZ
Voorzitter en secretaris van het BBGG hadden op 4 februari jl. hun periodieke overleg met de
Cliëntenraad (CL) van ADRZ. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
1. Overleg met Raad van Bestuur (RvB) dan wel CL
De afspraak is herbevestigd dat het BBGG voortaan alleen overleg met de CL en niet meer met de RvB zal voeren. De
belangrijkste reden is dat het BBGG meer en meer de indruk kreeg dat er wel overleg met hem werd gevoerd, maar dat
zijn argumenten door de RvB stelselmatig terzijde werden gelegd. Overleg met alleen de CL heeft het ‘voordeel’ dat het
BBGG wel zijn standpunten aan het adres van ADRZ kan ventileren en tegelijkertijd de handen vrij heeft om de publiciteit
te zoeken als zich zaken voordoen die het BBGG niet bevallen.
2. Ontwikkelingen parkeren locatie Goes en verkeerssituatie op ’s Gravenpolderseweg (in- en uitrit Adrz)
De RvB onderzoekt met behulp van een extern bureau de mogelijkheden om de parkeercapaciteit te verruimen. Eventuele
uitbreiding mag niet haaks staan op mogelijke toekomstige (ver)bouwplannen van het ziekenhuis. Andere probleem is
dat er ook ruimte moet zijn en die is er nu niet of nauwelijks. Vanuit het BBGG zal op gemeentelijk niveau erop worden
aangedrongen in dit verband samen met het ziekenhuis mee te denken over probleemoplossingen. Los hiervan zal de CL
aandacht vragen voor het bekend maken van de parkeertarieven bij de parkeerautomaten en niet alleen op borden in de
hal van het ziekenhuis.
3. Stand van zaken patiënten panel
Er is al een tijdje een klantenpanel operationeel, maar men vindt dat te klein van omvang. Men streeft naar een panel
van ca 200 mensen, die in de gelegenheid worden gesteld digitaal te reageren. Wij stelden dat dat een beperking oplevert
voor mensen die niet digitaal onderlegd zijn, maar dat kan niet anders, zo is ons verzekerd. Wij hebben op ons genomen
aan onze leden te vragen wie zich voor het klantenpanel beschikbaar zou willen stellen. Bij deze doen we dat dus.
Voorwaarde is dat men goed overweg moet kunnen met de PC. Opgave bij de secretaris (zie rubriek Bestuur).
4. Ervaringen met patiënten portaal ‘Mijn Adrz’
Het portaal is sinds juni in werking. Wij stelden dat dit nog niet breed bekend is. Via dat portaal kunt u thuis op de PC
afspraken inzien/onderzoekuitslagen raadplegen/medische gegevens inzien/vragen stellen over medicatie en uw
persoonsgegevens aanpassen. U gaat daarvoor naar www.Adrz.nl. Vervolgens naar ‘Mijn Adrz’. Log dan in met uw DigiD.
U kan dit ook in de hal van het Adrz doen, dan kunt u eventueel hulp vragen.
5. Strategische visie Adrz
Dit gaat over de vraag hoe het in de nabije en verder gelegen toekomst verder moet met de ontwikkeling van de zorg in
Zeeland. Het gaat dan niet alleen om de ontwikkeling van (gebouwen van) ziekenhuizen. Ook gaat het om hoe je de zorg
zo kunt organiseren dat die èn kwalitatief goed blijft èn ook nog betaalbaar. Uitgangspunten zijn:
• Regel de zorg dichtbij (de patiënt) waar mogelijk
• Regel de zorg centraal, waar nodig
• Zorg dat de zorg gastvrij is en betrouwbaar.
Het Adrz ziet de medisch specialistische zorg in Zeeland in de toekomst plaats vinden vanuit één centrale locatie voor
acute en klinische zorg, met daarnaast op elk Zeeuws eiland één satellietlocatie/gezondheidscentrum, waarbij de medisch
specialistische zorg in combinatie met andere zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt gebracht. Tot slot wil men steunpunten
inrichten bij bestaande locaties, zoals bijvoorbeeld in verpleeghuizen.
Een ‘Zeeuwse Coalitie’, waarin naast het Adrz o.a. ook zorgverzekeraars meedoen, begeleidt dit traject. Verkend wordt
waar technologie kan helpen om informatie efficiënter over te dragen, welke behandelingen anders dan in het ziekenhuis
kunnen plaatsvinden (en dus goedkoper) enz. Vanzelfsprekend komt daarbij ook de vraag aan de orde in welke gebouwen
en op welke locaties die zorg moet worden aangeboden. Wij blijven deze ontwikkelingen met grote belangstelling volgen.
6. Openbaar vervoer van en naar ADRZ
Vanuit het BBGG zal op korte termijn met de betrokken gedeputeerde van de provincie Zeeland worden overlegd over de
zorg die we gezamenlijk hebben over de organisatie van het openbaar vervoer van en naar ADRZ. We willen behoud van
goed openbaar vervoer naar en van het ziekenhuis, zeker ook kijkend naar de toekomst (aanbesteding over 4 jaar).
7. Wachtlijsten in de ziekenhuizen
Er is bij het BBGG, maar ook bij de CL, grote zorg over de toename van de wachtlijsten voor medische behandelingen. De
CL heeft daarover al overleg gevoerd. De oorzaken zijn divers: zo is het aanbod hoog, vallen er soms medische specialisten
uit enz. De CL heeft hiervan een belangrijk overleg- en drukpunt richting RvB gemaakt en houdt ons op de hoogte.
Hans de Jonge
BIJEENKOMST ‘SAMEN TEGEN EENZAAMHEID’ IN ’T BEEST IN GOES
In Podium ’t Beest in Goes vond op 3 februari de bijeenkomst ‘Samen tegen Eenzaamheid’ plaats, bedoeld voor ondernemingen,
verenigingen en organisaties die zich willen inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Het doel van de bijeenkomst was om
krachten te bundelen en bewustwording te creëren over wat eenieder kan doen om eenzaamheid tegen te gaan.
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Wethouder André van der Reest meldde dat er in Goes al vele mooie initiatieven zijn, die erop gericht zijn om mensen samen
te brengen en die helpen om een netwerk op te bouwen. Hoe mooi zou het zijn als we dit aanbod nog verder uitbreiden of
dat we ons lokale aanbod versterken door meer en beter samen te werken, zo zei hij. En dat alles met het doel om eenzame
mensen te helpen zich wat minder eenzaam te voelen.’
Er kwamen twee sprekers aan het woord: landelijk ambassadeur Marianne van den Anker vertelde over het nationale
actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Hieraan doet de gemeente Goes mee. Daarnaast sprak Jenny de Jong-Gierveld
over de manieren waarop eenzaamheid aan te pakken is. Zij is socioloog en een autoriteit op het gebied van eenzaamheid.
Onderzoek wijst uit dat alleen losse ontmoetingen het gevoel van eenzaamheid niet verminderen. Het is belangrijk dat iemand
deel uitmaakt van een netwerk. Denk hierbij aan een kennissenkring, vereniging of kerkgemeenschap. Marianne van den
Anker zei hierover: ‘zorg dat je een ‘konvooi’ hebt en zorg dat mensen daar niet uitvallen! Neem daarvoor ook eigen initiatief:
als je ruzie met mensen hebt, leg die dan bij als dat kan. Zoek ook zelf kennissen op, ook al wonen ze nog zo ver weg. Je moet
dus je ‘konvooi’ ook zelf onderhouden. Daar heb je nu en later veel plezier en profijt van! Op de website www.wijzijngoes.nl
staan per dorp of wijk activiteiten genoemd, die gericht zijn op het samenbrengen van mensen. Deze activiteiten dragen ook
bij aan het uitbreiden van het eigen netwerk en kennissenkring.
De bijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’ is, naast de vorig jaar georganiseerde dialoogtafel, een tweede stap om te komen
tot een lokale coalitie en krijgt nog dit jaar een vervolg. Vanuit het BBGG zal hieraan een bijdrage worden geleverd.
Hans de Jonge

NUTTIGE WEETJES
Algemene Veiligheidstips
De zorg om veiligheid van ouderen betreft niet alleen lichamelijke ongevallen maar ook het voorkomen van diefstal, omgaan
met neppraatjes aan de deur, voorkomen van overvallen enz. Hieronder een paar nuttige tips uit ‘Bij de Tijd’ van KBO/PCOB.
1. Kijk altijd eerst wie er voor de deur staat voor u opendoet.
2. Gebruik een kierstandhouder of afsluitkettinkje, zodat niet iedereen zo maar naar binnen kan.
3. Wees niet te goed van vertrouwen: beter onbeleefd dan beroofd.
4. Even geld pakken voor een collectant? Doe de voordeur dicht!
5. Bij een overval? Verzet u niet, geef geld, wees meegaand, probeer het signalement te onthouden.
6. Zet de verpakkingen van nieuwe aankopen niet opvallend bij het oud papier.
7. Geef uw pincode nooit aan wie dan ook: banken en politie vragen er nooit om.
8. Een zielig verhaal van een onbekende aan de voordeur? Trap er NOOIT in? Bel 112 als ze zeggen dat er nood is.
9. Klim niet op krukjes, stoelen, prullenbakken. Gebruik in plaats daarvan een goede trap.
10. Zet de TV niet op de ‘stand-by ‘stand. Dat voorkomt brandgevaar!
11. Bedenk nu alvast verschillende vluchtroutes voor als er brand is.
12. Meld uw vakanties nooit op Hyves, Twitter, Facebook of papiertjes aan de deur. Spreek dat ook niet in op uw
antwoordapparaat. Criminelen hebben ook ogen en oren!
13. Bewaar niet meer contant geld in huis dan nodig is.
14. De gelegenheid maakt de dief. Voorkom alle aanleiding.
15. Hou altijd een telefoon met noodknop bij de hand.
16. Weg met losse kleedjes in huis. Ze vergroten de kans op vallen en blessureleed.
17. Hou snoeren/kabels van Tv, computer, keukenapparatuur e.d. tegen de muur. Laat ze nooit door de kamer slingeren.

DE VOLGENDE ASG-LEDEN VIER(D)EN HUN (KROON)VERJAARDAGEN:
Januari 2020
De heer F.K. Ruiter, Goes
Mevrouw J.J. de Bue-de Haze, Goes
Mevrouw J.L.M. van ’t Veer, Goes
Mevrouw H.J. Tax, Wolphaartsdijk
Februari 2020
Mevrouw W.P. de Pan-Walrave, Goes
Mevrouw J.M. Kole-de Jonge, Wilhelminadorp
De heer W. van de Klooster, Goes

4 januari
25 januari
25 januari
30 januari
4 februari
17 februari
19 februari

Het bestuur feliciteert deze leden van harte!
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ACTIVITEITENPLAN ASG 2020
Het bestuur besprak onlangs het activiteitenplan voor 2020. Onderstaand de hoofdlijnen. Nadere informatie volgt!
• In de maand mei wordt er weer een autotocht georganiseerd. Deze wordt aangekondigd in de nieuwsbrief van april.
• In de maand juli organiseren we de jaarlijkse bustocht. We proberen een leuke bestemming te vinden. De aankondiging
en het programma hiervoor volgt in de nieuwsbrief van juni.
• Dit najaar organiseren we wederom een autotocht of andere activiteit. Daarover denken we nog na. In de nieuwsbrief
van juni kunnen we hierover ook al meer vertellen.
• Tot slot natuurlijk in december weer de kerstviering. We kunnen nu al melden dat die dit jaar niet in Wilhelminadorp,
maar in Goes in De Pit wordt gehouden. In de oktobernieuwsbrief maken we de verdere details hierover bekend.

SENIORENMIRREG IN ELLESDIEK
In samenwerking met de seniorenraad Borsele organiseert ‘t Kerkje van Ellesdiek op woensdag 11 maart een Seniorenmirreg.
Het Walcherse koor Binaeh Zuuver brengt een programma met mooie luisterliedjes en lekkere meezingers. Ter afwisseling
een humoristisch verhaal van Jan Lauret in het Zeeuws-Vlaamse dialect. Het programma begint om 14.30 uur. De toegang
bedraagt € 6,- inclusief koffie en een ellesdiekje. Reserveren is gewenst: reserveer@ellesdiek.nl of 0113-61268.

BELASTINGEN EN TOESLAGEN
Het is weer zover. De meeste mensen zijn weer druk in de weer met het (laten) invullen van de belastingaangifte en het
aanvragen van toeslagen. Het is bekend dat vooral ouderen vaak geld laten liggen door geen aangifte inkomstenbelasting te
doen en geen toeslagen aan te vragen. Elk jaar weer veranderen de normen voor het recht op toeslagen en de mogelijkheid
om belasting terug te krijgen.
In 2019 en in 2020 zijn de (heffings-) kortingen op te betalen belasting flink verhoogd en in 2020 is de inkomensgrens
waarboven geen recht meer is op huurtoeslag flink verhoogd. AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen hebben in
veel gevallen recht op een gedeeltelijke teruggave van de op het aanvullend pensioen ingehouden inkomstenbelasting. De
belastingteruggave voor AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen kan, afhankelijk van de individuele situatie over het
belastingjaar 2019 oplopen van bijna 400,- euro tot wel 850,- euro.
Al met al zeker de moeite waard om na te (laten) kijken of in uw geval teruggave van belasting en/of het aanvragen van
huurtoeslag mogelijk is. De ASG kan hierbij behulpzaam zijn. Leg daarvoor contact met Leen van Zon (zie rubriek Bestuur ASG).

UITNODIGING VOORLICHTINGSMIDDAG BBGG OVER VEILIGHEID
Op dinsdag 24 maart 2020 is er vanaf 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur in De Spinne aan de Joseph Lunslaan 7 in Goes weer een
voorlichtingsmiddag van het Bondenberaad Groot Goes. Het onderwerp voor deze middag is

Wat kan ik zelf aan Veiligheid doen?
Tijdens deze bijeenkomst zullen de politie, de brandweer, het SMWO en Digisteun u informeren over wat u ZELF kunt doen
aan uw veiligheid in de openbare ruimte, thuis en op uw computer. Namens de politie komt wijkagent Martin Reijntjes,
namens de brandweer de heer Leo de Jonge, namens SMWO Judith Menheere en namens Digisteun Jacqueline Oude
Hesselink.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 – 14.20 Uiteenzetting door wijkagent Martin Reijntjes namens de politie
14.25 – 14.45 Uiteenzetting door Leo de Jonge namens de brandweer
14.50 – 15.05 Uiteenzetting door Judith Menheere namens SMWO over Valpreventie
15.10 – 15.25 Uiteenzetting door Jacqueline Oude Hesselink namens Digisteun: waar let je op bij veiligheid van de computer
15.30 – 16.00 Vragen stellen.
VEILIGHEID is een onderwerp waarover niet genoeg voorlichting kan worden gegeven. Veel ouderen voelen zich onveilig op
straat, in het verkeer, bij het bedienen van de computer of gewoon in huis. Er wordt van allerlei over geschreven en gezegd
zodat het menigeen begint te duizelen. Met deze bijeenkomst hoopt het Bondenberaad Groot Goes daarover meer
duidelijkheid te verschaffen.
Deze middag is voor iedere oudere of zijn of haar vertegenwoordiger gratis toegankelijk. Bij binnenkomst en tijdens de
bijeenkomst kunt u gratis koffie of thee halen. U bent van harte welkom!

Graag tot ziens op 24 maart!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 18 maart, vanaf 14.00 uur in het Wilhelminahuis in
Wilhelminadorp. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Verslag van de algemene ledenvergadering op 13 maart 2019
Terugblik op 2019: de voorzitter zal kort terugblikken op de onderwerpen die in 2019 speelden.
Stand van zaken Financiën en vaststelling jaarstukken
• Verslag kascommissie
• Verkiezing kascommissie
Activiteitenplan 2020
(Her)verkiezing leden bestuur. Penningmeester Izaak de Graaf treedt dit jaar af. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur
stelt voor hem te herbenoemen.
Rondvraag
Inleiding door mevrouw Imre Schaafsma van ISM-makelaars, die zal toelichten wat ISM voor senioren kan betekenen bij
hun zoektocht naar andere huisvesting.
Ter vergadering zijn in beperkte oplage stukken beschikbaar!

Het bestuur organiseert na afloop van de vergadering iets leuks!
Dit keer niet de gebruikelijke bingo, maar een optreden van Ad Schipper. Ad verzorgt een
muziekoptreden van zo’n anderhalf uur (inclusief een pauze van ongeveer 20/25 minuten) met
allerlei liedjes uit de oude doos, om mee te zingen, zoals ‘Och was ik maar bij moeder thuis
gebleven’, ‘De klok van Arnemuiden’, ‘Sarie Marijs’, ‘Daar bij die molen’, etc. Na de pauze zingt
hij vooral eigen nummers, waarvan een paar in het Zeeuwse dialect.

Een extra reden om deze vergadering te bezoeken dus!
CONTRIBUTIEBETALING 2020
Aan eenieder die dat nog niet deed: nogmaals het vriendelijke verzoek om de contributie voor 2020 over te maken.
Deze bedraagt € 24,- per jaar voor een alleenstaande en € 40,- voor een echtpaar/samenwonenden. Overmaken op
bankrekeningnummer NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. contributie 2020. Dank voor uw medewerking!
BESTUUR ASG
Voorzitter:
Dick van de Merwe
Secretaris/Ledenadministratie/Nieuwsbrief:
Hans de Jonge
Penningmeester:
Izaak de Graaf
Coördinatie belastingservice:
Leen van Zon
Coördinatie activiteiten/lief en leed:
Els Poppe
Secretariaat:
p/a Van de Spiegelstraat 29C, 4461 LJ, Goes
Website:
www.asggoes.nl

Advertenties

11

0113-228428
06-46188122
0113-220111
0113-270144
0113-853667
06-46188122

dwvdmerwe@zeelandnet.nl
hdj@zeelandnet.nl
iza.con@worldonline.nl
leen.zon@planet.nl
egpoppe1@zeelandnet.nl
hdj@zeelandnet.nl

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 met:
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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