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NIEUWSBRIEF
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(Eind)redactie: Hans de Jonge
In deze nieuwsbrief allereerst informatie over de uitvoering van het activiteitenplan. Dat ziet er door de Coronacrisis
helaas somber uit. Daarnaast de gebruikelijke rubrieken en een bericht over de stand van zaken van de pensioendiscussie.
Verder wederom een lang verhaal over internetcriminaliteit. Dit doen we omdat het helaas nog steeds een actueel
probleem is waar veel mensen mee worden geconfronteerd.
Ook een artikel over ouderenmishandeling, omdat het op 15 juni de ‘internationale dag tegen ouderenmishandeling’
was. Een onderwerp dat we ook niet uit het oog mogen verliezen.
We hopen dat er voor ieder van u weer voldoende nuttige informatie in deze nieuwsbrief staat. Wij wensen u veel
leesplezier!
UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2020
Wij ontvingen van het Bondenberaad Groot Goes de volgende mededeling:
Het bestuur van het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) vergaderde op 24 juni jl. In die vergadering kwam o.a. aan de
orde het activiteitenplan van het BBGG voor 2020. Het bestuur overwoog voor wat betreft de uitvoering van het
activiteitenplan het volgende:
1. Weliswaar worden her en der de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus versoepeld, ook duidelijk is
dat het virus nog niet de wereld uit is. Kijk maar naar nieuwe uitbarstingen in ons omringende landen en elders.
2. We hebben als BBGG-bestuur de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze doelgroep, als we activiteiten
organiseren, zonder risico op besmetting aan die activiteiten kan deelnemen.
3. Hoe graag we ook zouden willen, een garantie daarvoor kunnen we gewoon niet geven. Dat kan niemand.
4. Het risico dat er iets mis gaat blijft dus aanwezig en dat risico wil het bestuur -zeker voor onze doelgroep (we horen
vrijwel allemaal tot de risicogroep)- niet lopen.
5. Op grond daarvan heeft het bestuur besloten in de rest van 2020 geen activiteiten, waarbij mensen fysiek bij elkaar
moeten komen, meer te organiseren. Er komen dus in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomsten meer en de jaarlijkse
contactmiddag gaat ook niet door.
6. Het bestuur probeert de stof die op de voorlichtingsbijeenkomsten zou worden behandeld op een andere manier
(bijvoorbeeld via (digitale) folders/brochures e.d.) bij de leden te krijgen. Dit wordt nog uitgewerkt.
7. Het bestuur beseft dat dit voor sommigen teleurstellend kan zijn. Immers: voor een behoorlijk aantal mensen waren
deze bijeenkomsten een welkom uitje en een doorbreking van de eenzaamheid.
8. Daarom zal het bestuur in 2021 er alles aan doen om de achterstand in activiteiten die we nu oplopen zoveel mogelijk
in te halen. Zo kunnen er wellicht meer voorlichtings-/informatiebijeenkomsten worden georganiseerd en kunnen er
in plaats van 1, wellicht 2 contactmiddagen worden georganiseerd. Dat wordt tegen de tijd dat duidelijk is dat we
dat verantwoord kunnen doen verder uitgewerkt.
Het ASG-bestuur deelt de zienswijze van het BBGG-bestuur. Er zitten, zeker voor onze doelgroep, te grote risico’s aan
om activiteiten te organiseren waarbij mensen hoe dan ook dicht bij elkaar komen (autotochten, busreis, feestmiddagen
enz.). Het bestuur volgt daarom dezelfde werkwijze als het BBGG-bestuur: er zullen in 2020 behalve het uitbrengen van
de 2-maandelijkse nieuwsbrief en het verzorgen van de belastingservice, geen andere activiteiten worden ondernomen.
Betekent dit iets voor onze contributie zult u zich wellicht afvragen. Dat zou op zich kunnen. Het bestuur heeft die vraag
in zijn laatste vergadering besproken. Contributieverlaging voor 2020 geeft echter een hoop gedoe. Er hebben al veel
leden de contributie voor 2020 overgemaakt. Het bestuur kiest er daarom voor dat niet te doen. Het is niet uitgesloten
dat het bestuur daar voor het jaar 2021 wel voor kiest. Maar dan wil het bestuur eerst bezien of het mogelijk is om de
activiteiten die we dit jaar niet konden organiseren, in 2021 ‘in te halen’. We gaan dus kijken of we meer autoritten,
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meer ontspanningsmiddagen, een grotere busreis naar een verder gelegen bestemming kunnen organiseren enz. Dat
kost vanzelfsprekend ook meer geld. Daarop hebben we nu nog geen zicht. Het bestuur zal daarom aan het eind van dit
jaar bekijken tot welk financieel plaatje dit leidt. Daarna komen we hierop terug.
Het bestuur vertrouwt erop dat u hiervoor begrip heeft.
In het verlengde hiervan willen we degenen die de contributie voor 2020 nog niet overmaakten vriendelijk verzoeken
dat alsnog en met voorrang te doen. Voor een alleenstaande bedraagt de contributie € 24 per jaar. Voor een gezinslid
bedraagt de contributie € 16.- per jaar. Overmaken kan op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v.
contributie 2020.
NIEUWS VAN DE KOEPEL GEPENSIONEERDEN/FASV

A. NIEUW PENSIOENAKKOORD
Minister Wouter Koolmees (sociale zaken, D66) heeft, na tien jaar onderhandelen en vervolgens nog een jaar om die
onderhandelingen concreet uit te werken, onlangs ‘een klap gegeven’ op het nieuwe pensioenstelsel. ‘Als je een heel
nieuw huis bouwt, moet dat wel béter staan dan het gebouw waar je nu in woont’, zeggen Koepelvoorzitters Jaap van
der Spek (73) en Joep Schouten (72) gebroederlijk in een vraaggesprek.
Het idee is dat pensioenfondsen werknemers straks geen zekerheid meer geven over hoe hoog de
uitkering later wordt. Daardoor hoeven ze zich minder ‘arm te rekenen’, zoals de kritiek op het huidige
stelsel vaak luidt. Kort gezegd: het draait om minder achter de hand houden en meer uitkeren. Met als
keerzijde dat financiële tegenvallers ook eerder inwerken op de uitkering en opbouw van werkenden en
gepensioneerden. Tevreden met deze wending in de uitkomsten, waar de sociale partners en het kabinet
afgelopen januari mee kwamen?
Schouten: “In principe wel. In het pensioenakkoord van vorige zomer werden nog steeds een soort
toezeggingen gedaan. Vervolgens is de rente waarmee fondsen moeten berekenen hoeveel vermogen ze nodig hebben
voor die toezeggingen nog verder gaan dalen, waardoor het pensioenakkoord op dat punt onhoudbaar werd. Dus de
onderhandelaars hebben er goed aan gedaan een andere weg in te slaan.” Van der Spek: “Maar wij wachten wel eerst
de precieze berekeningen af waar het Centraal Planbureau en de pensioenfondsen straks mee komen. Die laten zien
hoe het nieuwe stelsel gaat uitpakken voor Nederlanders in verschillende huishoudens en van verschillende
leeftijdscategorieën. Pas als dan blijkt dat ook de ouderen erop vooruitgaan, kunnen wij de plannen steunen.”
Nadere beschouwing van het hoofdlijnenakkoord voor het nieuwe pensioenstelsel
Intussen bekeek de Koepel de nieuwe pensioenmaatregelen nog meer indringend. In telegramstijl hieronder de
bevindingen. Daaruit blijkt dat we er nog niet helemaal uit zijn. Wordt dus vervolgd.
 Het nieuwe ‘pensioenhuis’ is net zo complex als het huidige
 De regeling blijft daarom moeilijk uitlegbaar
 Indexeringen komen weliswaar dichterbij, maar ook de kans op kortingen
 Het gebruik van een meer reële rekenrente is positief
 Verschillen in risicohouding per leeftijdsgroep moeten zorgvuldig vastgesteld worden. Dit houdt verband met het
anders omgaan met bepaalde groepen gepensioneerden, bijvoorbeeld de groep 75-85 krijgt er minder indexering
bij of wordt zwaarder gekort dan de groep 65-75
 De compensatie van de doorsneepremie gaat niet ten koste van de gepensioneerden
 Het is goed dat het solidariteitsfonds niet ineens, maar gaandeweg wordt gevuld
 Er mag niet een hele generatie gepensioneerden naast indexatie grijpen
 Tijdens de overgangsperiode moet indexatie voor gepensioneerden al mogelijk worden
 De pensioencommunicatie moet inhaken op de beleving van mensen (m.a.w.: we moeten het snappen en er begrip
voor hebben)
 Gepensioneerden moeten blijvend worden betrokken bij het traject van wetgeving en implementatie daarvan.
En heel recent is er weer onduidelijkheid ontstaan over de instemming van de FNV met het pensioenakkoord.
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B. OUDEREN EN EENZAAMHEID.
Zonder anderen
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Soms is het heerlijk om even
alleen te zijn, maar als je ervaringen wilt delen en er is niemand om je heen,
dan voel je het gemis. Door de Corona crisis zijn meer mensen eenzaam. Ze
voelen verdriet, angst, zinloosheid, leegte. Zeker als er mensen in je omgeving
zijn overleden, zonder dat je erbij kon zijn, geen hand vast houden, geen lieve
woordjes toefluisteren. Het heeft invloed op je welzijn, kwaliteit van leven en
uiteindelijk ook op je gezondheid.
Wat kunnen wij doen?
Wij hebben u al eerder gewezen op de site van Een tegen Eenzaamheid. Een bron van inspiratie. Een tegen Eenzaamheid
heeft nu een project van een van onze lidorganisaties omarmd: KBO-Brabant
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/in-gesprek-over-levensvragen/
Ons gesprek: in gesprek over levensvragen
Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen, die kunnen onder meer gaan over eenzaamheid. Mensen zijn
niet altijd eenzaam omdat ze een klein of geen netwerk hebben, ze kunnen ook eenzaam zijn omdat sociale contacten
weinig inhoud hebben.
Het kan fijn zijn om daar met iemand over te praten. Mede om die reden is KBO-Brabant, met deskundige vrijwilligers,
de service ‘Ons Gesprek’ gestart. Voor haar leden, maar ook voor niet-leden.
Maar er zijn meer levensvragen. De corona crisis geeft aanleiding om naar de toekomst te kijken, is alle zorg die geboden
wordt noodzakelijk? Wat betekent een IC opname voor de revalidatie? Belangrijke vragen waar je een klankbord kunt
gebruiken, om een mening te vormen.
Er wordt veel hulp aangeboden via allerlei organisaties op de website van: www.eentegeneenzaamheid.nl of
www.wehelpen.nl . Doe daar uw voordeel mee.
C. INTERNETOPLICHTING
Internetoplichters gaan steeds geraffineerder te werk, waardoor
ze jaarlijks veel slachtoffers maken. Naast de inmiddels bekende
phishingmails proberen criminelen ook via valse WhatsAppberichten, sms’jes en telefoontjes geld van mensen te
ontfutselen. Er is al veel over geschreven en gewaarschuwd,
maar hier toch opnieuw een overzicht van de meest bekende
oplichtingsvormen die de ronde doen.
− Phishing
Voor internetoplichters is phishing een populaire methode om
snel geld te verdienen. Dat gebeurt over de rug van
nietsvermoedende burgers. Via valse berichten bemachtigen
criminelen persoonlijke gegevens. Denk aan inloggegevens en
verificatiecodes van een bank. Dat internetoplichting via mail vaak
voorkomt, is bij veel mensen al bekend. Om die reden gebruiken
de fraudeurs steeds vaker andere communicatiemiddelen om
slachtoffers te bereiken. Ze proberen telkens iets nieuws, waarbij
ze inspelen op de actualiteit.
HERKEN BEKENDE OPLICHTINGSTRUCS; GEEF CRIMINELEN GEEN KANS!

− Nepmails van banken
Internetoplichting gebeurt nog altijd op grote schaal via e-mail. Gelukkig herkennen veel mensen nepmails, waardoor
er relatief weinig slachtoffers vallen. Internetcriminelen verzamelen op internet e-mailadressen en hengelen via valse
berichten naar persoonlijke gegevens. Dit noemt men phishing. De spamfilter van het e-mailaccount houdt de meeste
valse berichten tegen, waardoor gebruikers ze niet zien. Toch kan er altijd een nepmail tussendoor glippen. Wees bij
mails uit naam van een bank op uw hoede. In een vals bericht staat bijvoorbeeld dat de pinpas of het wachtwoord van
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internetbankieren is verlopen. Een link leidt vervolgens naar een nagemaakte website van de bank. Zodra de gebruiker
inlogt, hebben de oplichters de gebruikersnaam en het wachtwoord in handen.

− Incasso-phishing
Incasso-phishing is onder internetoplichters een populaire methode om nietsvermoedende slachtoffers tot betalingen
te dwingen. Hierbij ontvangen mensen een e-mail of sms-bericht. Daarin staat dat een bedrijf of incassobureau
gemachtigd is om een bedrag van de rekening af te schrijven. Om deze betaling te voorkomen, kan de ontvanger op een
link klikken. Vervolgens opent een nagemaakte website van de bank waarop de fraudeurs naar allerlei gegevens vragen.
In maart en april is het altijd de belastingperiode. Ook dit jaar circuleerde in die maanden bijvoorbeeld een valse sms uit
naam van de Belastingdienst over een openstaande schuld. Om beslag door de gerechtsdeurwaarder te voorkomen,
vroeg de oplichter het slachtoffer om via het DigiD-account het volledige bedrag te voldoen.

− Actualiteit en oplichting
Geraffineerde oplichters passen hun phishingtechnieken sowieso aan op actuele gebeurtenissen. Omdat het gekozen
onderwerp bij een grote groep mensen leeft, vergroot dat de slagingskans. Zo gingen er vlak na ingang van de
overheidsmaatregelen tegen het coronavirus valse sms’jes rond over een antibacteriële betaalpas. Daarnaast doken er
allerlei malafide webwinkels op. Bezoekers konden hier zogenaamd mondkapjes bestellen. Via e-mails probeerden de
fraudeurs mensen naar deze valse webwinkels te lokken. Vanzelfsprekend werden de producten na betaling nooit
geleverd. Vaak bieden valse webshops geen gangbare betaalmethoden aan, zoals iDEAL of betaling per
bankoverschrijving. Bovendien verkopen ze slechts een handjevol producten. Valse betaalverzoeken Natuurlijk kopen
we niet alleen via webwinkels producten. Ook kopers op bijv. Marktplaats en Speurders.nl krijgen na een aankoop
wellicht een betaalverzoek. Pas hiermee op. Oplichters sturen namelijk valse betaalverzoeken. Via een link opent dan
een nagemaakte website van een bank voor het uitvoeren van de transactie. Na het invullen van de gegevens wordt er
in werkelijkheid een veel groter bedrag van de rekening afgeschreven. Fraudeurs maken onder meer de dienst Tikkie
van ABN Amro geregeld na. Deze oplichtingsmethode staat om die reden ook wel bekend als Tikkiefraude. Mensen
krijgen een Tikkie-betaalverzoek via een appje of sms’je. Wendy Specker uit Alkmaar kreeg daar onlangs mee te maken.
‘Ik besloot een draadloze hoofdtelefoon op Marktplaats te verkopen. Vrijwel direct wilde iemand het product voor de
volledige vraagprijs hebben. De persoon wilde wel eerst mijn bankrekening verifiëren via een Tikkie-verzoek van één
cent. Ik ontving de link en die leek op het eerste gezicht betrouwbaar. Ik opende dus het webadres en kwam toen in de
Tikkie-betaalomgeving van ABN Amro terecht. Gelukkig besloot ik nog een keer naar de betaallink te kijken en ontdekte
dat die op .info eindigde. Klopte dat? Toen ik nog even op Google rondspeurde, zag ik dat het om een bekende
oplichtingstruc ging. Ik heb bij Marktplaats direct melding van deze fraudeur gemaakt.’

− Sms’jes van banken
Steeds meer mensen internetbankieren met hun smartphone. Criminelen spelen daar dus handig op in. Niet alleen door
een Tikkie te sturen. Ze sturen ook uit naam van banken valse sms’jes. Zo gaan er op het moment van schrijven
bijvoorbeeld meerdere sms’jes rond met Rabobank als afzender. In het bericht staat dat de huidige betaalpas vervalt en
dat klanten kosteloos een nieuwe kunnen aanvragen via een link. Zodra de ontvanger daarop klikt, verschijnt een
nagemaakte banksite met het verzoek om inloggegevens en betaalcodes in te voeren. Meestal staat de bank in het
webadres genoemd, waardoor de sms op het eerste gezicht een betrouwbare indruk maakt. Soms staat er dat u een
verlopen betaalpas naar een bepaald adres kunt sturen. Zo krijgen de fraudeurs de pas in handen. Deze vorm van
phishing noemt men ook wel smishing of betaalpasfraude.

− Nepmails overige organisaties
Naast banken misbruiken internetfraudeurs ook de naam van andere bedrijven en organisaties om mensen op te lichten.
Dat gebeurt voornamelijk via e-mail. Zo gebruiken oplichters veelvuldig de naam van Bol.com om valse berichten te
verspreiden. Hierin staat bijvoorbeeld dat de ontvanger een cadeaubon van duizend euro heeft gewonnen na het
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invullen van een enquête. Via een link proberen de fraudeurs mensen te verleiden om deze zogenaamde tegoedbon te
verzilveren. In tegenstelling tot bankmails zijn de e-mailberichten uit naam van andere organisaties vaak lelijk
opgemaakt en bevatten ze gebrekkig taalgebruik. Pas overigens wel op, want er zijn ook uitzonderingen. Bekend is
bijvoorbeeld de nepfactuur van Apple waarin staat dat de ontvanger een aantal apps heeft gekocht. Die factuur is zeer
goed nagemaakt, waarbij het bericht daadwerkelijk van het Amerikaanse technologiebedrijf afkomstig lijkt te zijn. De
ontvanger kan via een link de aankoop zogezegd ongedaan maken na het invullen van creditcard gegevens. Doe dit dus
niet.

− Oplichting via telefoon
Ook via de telefoon krijgen mensen geregeld te maken met oplichting. De persoon aan de andere kant
van de lijn doet zich bijvoorbeeld voor als helpdeskmedewerker van een bank. Via een telefonische
babbeltruc probeert diegene persoonlijke gegevens te achterhalen. Met informatie die bijvoorbeeld
via Facebook is verzameld, doet de oplichter eerst een poging om het vertrouwen te winnen.
Vervolgens hengelt de vermeende bankmedewerker bijvoorbeeld naar inloggegevens en
beveiligingscodes. Als dat lukt, boekt de crimineel vliegensvlug geld over naar een eigen rekening of die van een
tussenpersoon. Soms lijkt het net of de bank daadwerkelijk opbelt, omdat het telefoonnummer overeenkomt. Deze truc
noemt men spoong.
Sommige fraudeurs beweren via de telefoon dat ze bij een groot bedrijf werken, zoals Microsoft. Ze zeggen bijvoorbeeld
dat de computer een probleem heeft dat zij tegen betaling kunnen oplossen. Hierbij gaan ze soms zelfs een stapje verder
en adviseren ze om een schadelijk programma te downloaden, waarna de computer wordt gegijzeld. Pas na betaling
krijgen slachtoffers weer toegang. Het gebruik van software voor het eisen van losgeld heet ransomware.

− Nieuw telefoonnummer
Criminelen kennen nog meer manieren om via de telefoon te frauderen. Ze doen zich via bijv. WhatsApp voor als een
vriend, familielid of goede kennis en proberen zo het vertrouwen van slachtoffers te winnen. Michiel Schermer uit
Krommenie ondervond dat onlangs aan den lijve. ‘Ik kreeg een bericht uit naam van mijn nicht met de mededeling dat
zij een nieuw nummer had. In WhatsApp staat een profielfoto en het leek daadwerkelijk om mijn nicht te gaan. Ik
verwijderde dus het oude nummer en voegde het nieuwe nummer aan mijn contactenlijst toe. Vervolgens vroeg mijn
‘nicht’ naar het telefoonnummer van mijn vader. Dat was ze namelijk kwijtgeraakt bij het omzetten naar haar nieuwe
mobiel. Ik stuurde nietsvermoedend de gegevens door. De volgende dag kreeg mijn vader namens mij een WhatsAppbericht waarin stond dat ik een nieuw nummer had. Na wat heen en weer appen, meldde de oplichter uit mijn naam dat
er nog een aantal rekeningen openstonden. Mijn vader kreeg het verzoek of hij het bedrag kon voorschieten. De
oplichter stuurde de rekeningen door. Gelukkig kreeg mijn vader argwaan en wilde hij me eerst telefonisch spreken.
Toen de oplichter dat logischerwijs niet wilde, kwam deze sluwe oplichtingstruc aan het licht.’ In het geval van Michiel
heeft de oplichter zijn telefoonnummer op de site van Marktplaats gevonden. Vervolgens is er op Facebook gezocht
naar relaties, waarna de crimineel onder de identiteit van een familielid het eerste contact legde. Let dus goed op welke
gegevens u op websites en sociale media achterlaat. Wees ook extra alert wanneer vrienden, familieleden en kennissen
vragen om financiële steun. Bel die persoon altijd op om te vragen of het bericht wel echt van hem of haar komt.

− Nepnieuws
Via de verspreiding van nepnieuws vindt er een bijzondere vorm van oplichting plaats. Zo komen er op sociale media
regelmatig advertenties met nepnieuws voorbij. Om de berichtgeving extra kracht bij te zetten, maken de omstreden
adverteerders ongevraagd gebruik van foto’s en namen van bekende Nederlanders. Denk aan John de Mol, Jort Kelder
en Jack van Gelder. Zodra mensen op de advertentie klikken, komen ze op een webpagina met meer valse berichten
terecht. De artikelen gaan vrijwel altijd over snel en gemakkelijk geld verdienen. De oplichters gebruiken hiervoor de
opmaakstijl en logo’s van gerenommeerde nieuwsmedia, bijvoorbeeld van de NOS. Deze malafide reclamebureaus
willen mensen verleiden om bitcoins aan te schaffen: een digitale munt waarvan de koers erg schommelt.

Beleid banken
Internetoplichters bootsen e-mails en websites van banken steeds beter na. Soms zijn ze amper van echt te
onderscheiden. Voor de ontvanger van een valse e-mail is het soms lastig om te bepalen of het bericht daadwerkelijk van
een bank afkomstig is. Let hierbij goed op van welk e-mailadres u het bericht hebt ontvangen. Vaak betreft het namelijk
een onduidelijk en lang e-mailadres. Goed om te weten is dat alle financiële instellingen in Nederland een eenduidig
beleid voeren. Zo vragen bankmedewerkers op geen enkele manier naar uw inloggegevens en beveiligingscodes. Verder
versturen banken ook nooit verzoeken om geld naar een andere rekening over te maken. Tot slot ontvangt u van
financiële instellingen ook geen berichten met links om direct bij internetbankieren in te loggen.
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Phishingchecker van SeniorWeb
SeniorWeb controleert verdachte berichten. Ontvangt u een verdachte mail, sms of app en wilt u weten of het bericht
te vertrouwen is? Stuur het bericht dan door naar de SeniorWeb Phishingchecker. Zij kijken dan of een bericht vals is
of niet. Ga naar seniorweb.nl/phishing

9 x phishing voorkomen
1. Typ de url van de bank in de adresbalk van de browser of sla het webadres als favoriet op. Klik nooit op een link van
de bank in een e-mail, sms of WhatsApp-bericht.
2. Deel nooit inloggegevens en beveiligingscodes met anderen. Ook niet telefonisch.
3. Wees alert wanneer bekenden onverwacht via een e-mail, sms of WhatsApp-bericht om financiële steun vragen. Bel
de bewuste persoon na zo’n verzoek altijd op.
4. Gebruik op de computer een antivirusprogramma. Dat blokkeert namelijk vaak phishinglinks.
5. Installeer op smartphones en tablets alleen apps uit de officiële appwinkels.
6. Controleer een e-mail van een bedrijf op betrouwbaarheid. Klopt de aanhef, het taalgebruik en het afzendadres?
Bent u klant bij het betreffende bedrijf?
7. Controleer bij bestelling van een product of de webwinkel diverse betaalmethoden hanteert. Kijk ook of de webshop
op internet meerdere klantenreviews heeft.
8. Klik nooit op een link of e-mailbijlage van een verdacht bericht.
9. Neem bij twijfel over een e-mail, sms of WhatsApp-bericht telefonisch contact met de bewuste organisatie op. Zoek
het telefoonnummer zelf op de site van de instantie op.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief treft u een sticker aan die u desgewenst kunt uitknippen en
achterop de voordeur kunt plakken, zodat u er steeds aan wordt herinnerd om voorzichtig te zijn.
− Beperk uw risico bij fraude of oplichting
Door alle publiciteit over oplichting en fraude vragen veel mensen zich af hoe ze de mogelijke schade zoveel mogelijk
kunnen beperken als ze toch slachtoffer worden. Één van de manieren is het verlagen van de daglimieten voor
overboeken, geldopnamen en betalen bij een betaalautomaat. Vrijwel alle banken bieden daarvoor mogelijkheden,
maar niet allemaal dezelfde mogelijkheden en er zijn ook verschillende limieten. Het beste is zelf te kijken welke opties
uw bank biedt. We schetsen hieronder de mogelijkheden op hoofdlijnen met hyperlinks naar relevante webpagina’s
waar u het kunt regelen. Tenslotte geven we aanvullende maatregelen die iedereen zelf kan nemen.

Dag- en bedraglimieten voor overboeken en iDEAL
U kunt diverse dag- en bedraglimieten voor overboekingen zelf instellen bij ABN AMRO (onderscheid tussen betalen met
en zónder e-dentifier), bij ING, bij Rabobank (via de Raboscanner), bij SNS (onderscheid tussen betalen met en zónder
digipas) en Triodos (onderscheid tussen betalen met en zonder Identifier en standaard blokkade overboeken naar
buitenlandse IBANs). Er is soms verschil tussen de bedragen die via internetbankieren en via de bankapp kunnen worden
overgeboekt. De dag- en bedraglimieten van een bank gelden meestal ook voor iDEAL. Hyperlinks:
https://www.abnamro.nl/nl/prive/internet-en-mobiel/overboeken-zonder-edentifier.html
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/Paslimieten/index.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/online-bankieren/limiet-overboeking-wijzigen/
https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/service/hoeveel-kun-je-per-dag-overboeken-met-jedigipas.html
https://www.triodos.nl/service/particulieren/betalen/betalingen

Dag- en bedraglimieten voor het opnemen van contant geld
Om een groot bedrag contant op te nemen bij een geldautomaat moet soms de opnamelimiet tijdelijk worden verhoogd.
De standaard opnamelimiet (bij volwassenen doorgaans tussen 1000 en 1500 euro per dag) kan echter ook worden
verlaagd. Bij sommige banken is het mogelijk om de opnamelimiet op 0 te zetten. Dan kan met die bankpas helemaal
geen contant geld worden opgenomen. Hyperlinks:
https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/betaalpas/limiet-wijzigen.html
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/Paslimieten/index.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/bankpas/paslimiet-wijzigen/
https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/je-pinlimiet-aanpassen.html
https://www.triodos.nl/veelgestelde-vragen/hoeveel-geld-kan-ik-maximaal-opnemen-bijeengeldautomaat?id=6310fdf8290a
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Daglimieten voor betalen bij een betaalautomaat
Ook voor pinbetalingen aan de kassa kan de limiet soms worden gewijzigd. Het kan een dag- of een weeklimiet zijn. De
gewijzigde limiet kan voor onbepaalde tijd of tijdelijk gelden. Hyperlinks:
https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/betaalpas/limiet-wijzigen.html
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/Paslimieten/index.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/bankpas/paslimiet-wijzigen/
https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/je-pinlimiet-aanpassen.html
https://www.triodos.nl/veelgestelde-vragen/kan-ik-het-bedrag-dat-ik-dagelijks-met-mijn-wereldpas-kanbetalenwijzigen?id=ecaaf9bc90f1
Er zijn diverse andere maatregelen mogelijk voor wie minder risico’s wil lopen:
• Verdeel uw geld over meerdere bankrekeningen. Gebruik één betaalrekening met een beperkt saldo voor alle
dagelijkse betalingen met uw bankpas, met internetbankieren, met een mobiele bankapp of met iDEAL. Vul die
betaalrekening wekelijks of maandelijks aan of room hem juist af met een ingeplande periodieke overboeking van
of naar een andere (spaar)rekening. Hou alleen de inlogmiddelen (inlogapparaatje, bankpas, mobiele app) van die
ene beperkte betaalrekening op zak. Berg inlogmiddelen van alle andere rekeningen veilig thuis op. Gebruik een
speciale, veilige app voor het bewaren van wachtwoorden en pincodes en schrijf ze dus niet op een papiertje…
• Sommige banken ondersteunen actieve wearables, zoals slimme polshorloges. Die zijn onbruikbaar als ze niet om
uw eigen pols zitten. In en om uw woonplaats kunt u dan uw bankpas veilig thuislaten. Gaat u op reis, neem dan
ook uw bankpas mee, veilig opgeborgen.
• ABN AMRO biedt zogeheten passieve wearables aan, zoals een ring, armband of sleutelhanger. Die hebben
standaard een relatief lage daglimiet. U kunt ze in en om uw woonplaats meenemen en uw bankpas thuislaten. Gaat
u op reis, neem dan ook uw bankpas mee, veilig opgeborgen.
LANDELIJKE CAMPAGNE TEGEN HUISELIJK GEWELD IN CORONATIJD
Op 25 april ging een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld van start. Ook ouderenmishandeling valt onder huiselijk
geweld. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de overheid slachtoffers en omstanders
op om in actie te komen bij huiselijk geweld. Ook in coronatijd.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten ingrijpende maatregelen worden genomen. Mensen
werken en leven daardoor meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en voelen zich vaker onzeker.
Dan kunnen de spanningen thuis oplopen en dat vergroot de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld.
Vaker verborgen
Nu mensen elkaar minder treffen op verjaardagsfeestjes, school of de sportclub, blijft huiselijk geweld vaker verborgen.
In deze uitzonderlijke tijd is het daarom extra belangrijk dat mensen iets doen. Een kleine stap kan al een groot verschil
maken. Zowel voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld als voor mensen in hun omgeving.
Eerste belangrijke stap
De landelijke campagne richt zich op de eerste belangrijke stap die mensen kunnen zetten: praat erover of vraag advies.
De campagne bestaat uit tv- en radiospots, online advertising en een campagnewebsite.
Op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl vinden mensen concrete tips en adviezen. Zodat ze weten wat zij kunnen doen bij
kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling. Een greep daaruit:
Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt. Maak je je zorgen
om iemand? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.
Bel bij direct gevaar 112. Is er iets anders aan de hand? Lees meer over kindermishandeling of partnermishandeling.
Gaat het niet goed in je gezin? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Dan kun je via 0800-2000 bij Veilig
Thuis terecht voor advies en hulp. Ben je getuige of slachtoffer van seksueel geweld? Bel Centrum Seksueel Geweld.
Aan wie kun je advies of hulp vragen?
Het is fijn om je zorgen te delen met een professional:
• Bel Veilig Thuis op 0800-2000 voor advies en hulp (24/7 bereikbaar). Of chat (ma t/m vr 09:00 - 17:00).
• Bezoek deluisterlijn.nl of bel 0900-0767 (24/7 bereikbaar).
• Ga naar mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450 (ma t/m vr: 09:00 - 22:00 / za & zo: 09:00 - 18:00).
• Ouderen kunnen ook chatten met het Nationaal Ouderenfonds: Helpdesk Welkom Online (ma t/m vr: 9 - 17u).
• Denk je eraan om jezelf pijn te doen, of aan zelfmoord? Bel 0900-0113 of chat met vrijwilligers op 113.nl (24/7
bereikbaar).
Bron: Nieuwsbrief van de Rijksoverheid
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NIEUWS VANUIT HET BONDENBERAAD GROOT GOES (BBGG)
1. Het BBGG besloot alle activiteiten in 2020 in verband met de coronacrisis uit te stellen (zie verder onder punt
‘Activiteitenplan ASG’).
2. De gemeente Goes heeft besloten tot een burgerpanel over te gaan. Men moet nog nadenken over de opheffing
van de adviesraden. Zowel met de gemeente als de coalitiepartijen zijn door het BBGG gesprekken gevoerd om een
seniorenraad (her)opgericht te krijgen. Toegezegd was dat hier terugkoppeling op zou volgen. We moesten echter
op 2 juni 2020 in de krant lezen dat het burgerpanel, tegen het BBGG-advies in, wordt opgestart. Over de
adviesraden moet men zich nog bezinnen en over de eventueel nieuwe seniorenraad wordt met geen woord gerept.
Het BBGG stuurt nu hierover een brief naar de het College van B&W de gemeenteraad. Een afschrift gaat naar de
pers.
3. Het BBGG is in overleg met de gemeente over de digitalisering van het parkeervergunningenbeleid. Daaronder valt
ook de uitgifte van de parkeer(schrap)kaarten voor bezoekers. We zouden bij de vormgeving van dit nieuwe beleid
mogen inspreken. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Wel hoorden we dat de voorgenomen invoeringsdatum van 1
juli niet wordt gehaald en dat er voorlopig nog geen datum voor het afschaffen van de schrapkaart is gepland.
4. Het BBGG heeft contact gehad met de gemeente over de slechte leesbaarheid (kleine onduidelijke letters,
verwarrende kleuren e.d.) van gemeentelijke publicaties (Samenspel, publicaties in De Bode enz.). De leesbaarheid
van Samenspel is toegenomen. De publicaties van de gemeente in de Bode zijn nog steeds erg klein van lettertype.
We wachten nu op inschakeling bij verbetering van de website in dit najaar.
5. Overdekt schuilen op het NS perron. De herstructurering is nog bezig. We wachten de ontwikkelingen af.
6. De nieuwe rotondes, zowel ten zuiden als ten noorden van het station, worden niet als een verbetering gezien.
BBGG zal de ontwikkelingen volgen.
7. Wonen voor senioren. BBGG heeft hierover in maart 2020 een brief aan de gemeente gestuurd. Reactie: de
gemeente verzoekt het gevraagde gesprek over dit onderwerp nog even op te schorten i.v.m. de coronacrisis.
BLOEDPRIKKEN
Er zijn nogal wat vragen van mensen over plaats en tijd van de bloedprikposten in onze regio. Daarom onderstaand een
overzicht van de prikposten op Noord- en Zuid-Beveland. De niet genoemde dorpen/plaatsen hebben geen prikpost!

A. Prikposten Trombosedienst Zeeland
Het bloedprikken voor de Trombosedienst wordt niet meer ADRZ gedaan, maar door Diagnovum. U kunt ook kijken op
www.diagnovum.nl. Als u onder het kopje 'locaties prikposten' uw postcode invoert, kunt u alle prikposten in de buurt
vinden. Zo hebt u altijd de actuele informatie bij de hand.
Indien u laat prikken voor de trombosedienst en dezelfde dag een uitslag wilt ontvangen, dient u de poli bloedafname
tussen 9.00 en 12.00 te bezoeken.
Adrz Goes
Allevo Goes
Kloetinge
Kamperland
Kapelle
Kortgene
Krabbendijke
Kruiningen
Wemeldinge
Wissenkerke

‘s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA. Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 17.00.
Hollandiaplein 1, 4461 GT. Maandag: 8.30-8.45.
Ruimte 0.11 en 0.13 (voorbij de receptie links in de gang)
Geerteshuis, Jachthuisstraat 13, 4481 AK. Maandag/donderdag: 8.15 - 9.15.
Dorpshuis Kamperland, Alexiaplein 3, 4493 EZ. Dinsdag: 9.30 - 9.45
Wijkgebouw Allevo, Stationssingel 2, 4421 BG. Dinsdag: 10.00-10.15 en vrijdag: 8.15 - 8.30 uur
Huisartsenpraktijk de Meulder, Stadspolderlaan 3, 4484 DG.
Dinsdag 8.30 - 8.45.
Wijkgebouw Allevo, Dorpsstraat 93, 4413 CD. Woensdag: 8.00 - 8.15 uur
Berghoekstraat 3, 4416 BJ. Woensdag 8.15 tot 8.30 en vrijdag: 8.15 - 9.00.
Dorpshuis De Wemel, Dorpsplein 1, 4424 CA. Vrijdag: 9.00 - 9.15
Dorpshuis (Onder de Toren), Voorstraat 20, 4491 EW. Vrijdag: 10.00 - 10.15.

B. Bloedprikken door Star-shl
Kijk op www.star-shl.nl. Druk dan op : afspraak maken en handel volgens de aanwijzingen.
Goes

Diagnostisch Centrum Star-shl, Van Dusseldorpstraat 20, 4461 LT,
7.30 – 16.00.
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HUP, OUDEREN! MEE MET EERSTE GROEPSREIS SINDS DE VIRUSCRISIS (Toine Heijmans in de Volkskrant d.d. 15-6-2020)

Onderstaand artikel geeft een beeld van de meningen in ons land over de doelgroep ‘senioren’. Daar komt nog
bij het op 16 juni gepubliceerde artsenstandpunt: opname op IC: jongeren eerst! Het is maar dat u het weet….
De eerste groepsreis voor ouderen sinds de viruscrisis is in volle gang en
ik mag mee met de salonboot door het Friese waterland – het regent
maar ook dat deert ze niet. ‘Ouderen zitten anders in de wedstrijd’, had
Harco van Uden gezegd namens Senior Vakantie Plan, dat al een halve
eeuw reizen aanbiedt voor mensen met of zonder rollator. ‘Ze zeggen:
misschien kan het volgend jaar niet meer, dus ik ga nu op reis. Geef ze
eens ongelijk.’
Ze zijn al met de bus naar Dokkum geweest en naar het Fries Museum in
Leeuwarden, waar Annie individuele toegang regelde zoals ze ook de
lunchrestaurantjes regelt, wat nog een klus is want niet iedereen wil een
groep ouderen over de vloer. Veel is dicht, het Skûtsjemuseum, het Kôkelhus, het is improviseren ‘maar dat is toch het
leuke van reizen’. Annie van der Loop geeft me een kom broccolisoep, het is de vijfendertigste seniorenreis die ze
vrijwillig begeleidt, dit keer met Herman de Raaf. Ze zijn verpleegkundigen van oorsprong maar ‘we zijn geen
zorgvakantie hè’, zegt Herman meteen, en Annie: ‘dit zijn dus gewoon volwassen mensen’.
Vooraf kregen de deelnemers een coronaprotocol van twee kantjes thuisgestuurd: afstand houden, enkel het toilet op
de eigen kamer gebruiken, iedereen een eigen tang om broodjes van het buffet te pakken. Het werkt. ‘Niemand is
roekeloos’, zegt Herman - de speciale thermometer is niet gebruikt. De jongste reiziger is 67 en de oudste 90 – dat is
Sylvia Visscher. De hele viruscrisis lang deed ze zelf haar boodschappen, ook bij haar geen corona-angst: ‘als ik wat zou
krijgen, jammer dan’. Een boot vol interessante mensen met rijke levens en mooie verhalen, en toch is wat ze doen bijna
burgerlijk ongehoorzaam, de aankondiging van de groepsreis alleen al leidde tot kritiek. De viruscrisis zet het beeld dat
Nederland heeft van z’n ouderen in het volle licht: ouderen zijn een risico en ze kosten geld, daar komt het op neer, ze
dragen niet bij. Ze zijn met zoveel dat ze de demografische boom omver trekken en de wortels pijnlijk blootleggen.
Het magazine Plus Online noteerde een aardige hoeveelheid coronadiscriminatie, van het lompe ‘dor hout’-debat tot
een ideetje van millennialpartij D66, die maximumleeftijdsgrenzen wil aan horeca- en museumbezoek – welke leeftijd
moet ‘wetenschappelijk’ worden vastgesteld, want D66 blijft ook een consultantspartij. Jan-Emmanuel De Neve, een
topfitte Belgische Oxford-hoogleraar uit ’79 met een tandpastaglimlach (of verft hij zijn haar al?) begon over een
coronabelasting voor ouderen want er moet ‘toch wel ergens het besef komen van de oudere generatie dat de jongeren
zich voor een stuk aan het opofferen zijn’. En Reinier van Dantzig, namens D66: ‘Het moet nu op jongeren aankomen
om de economie weer te laten draaien.’ Solidariteit is niets, geld is alles, en ouderen zijn onrendabel ook al stimuleren
ze Keynesiaans de economie door flink te betalen voor een groepsreis door het heerlijke Friese waterland….. ‘We
dachten dat ze deze reis als eerste zouden annuleren’, zegt Bart Kamminga van hotel Princenhof, de uitvalsbasis. Tot
zijn vreugde kwamen de ouderen toch: een economische meevaller. En in de salonboot zijn Johan, Nienke en stuurman
Jacob blij dat ze eindelijk weer mogen varen.
Koffie met gebak: Hanny (82) en Berry (85) Slijkhuis boekten in januari, er was twijfel tot ze hoorden dat ze thuis werden
opgehaald en afgezet, zelfs directeur Harco chauffeerde. Dus waarom niet? Ze reisden samen de wereld rond maar nu
is Berry slecht ter been; dit is een mooi alternatief. Hanny: ‘We hadden acht weken geen mensen in huis gehad.’ Berry:
‘Wij hebben al zoveel meegemaakt, zo’n virus kunnen we ook wel aan.’
Bijna iedereen is mee – één echtpaar haakte af maar niet door virusangst. ‘Het is een heel relaxte groep’, zegt Bart, ‘ze
zijn nergens bang voor’. Het is eerder andersom. Niet voor niets gingen de deuren van de verpleeghuizen dicht (Annie
heeft haar moeder wekenlang niet gezien, ze mocht alleen de was ophalen): ouderen werden definitief een risicogroep.
Jammer dat de ouderenpartij telkens ten onder gaat aan persoonlijk opportunisme, want een ouderenpartij is nodig,
ook dat maakt de viruscrisis duidelijk.
Sylvia Visscher was aan het googelen, ‘eens kijken wat er nog voor ouderen is’, toen ze deze groepsreis vond. De rollator
beperkt haar gangen, niet haar geest: ze is uit ’29 en schreef vorig jaar een boek voor haar kinderen - anders verdwijnen
de herinneringen aan een rijk en vol leven zomaar in het niets.
Op harde banden fietste ze in de hongerwinter met haar moeder van Den Haag naar Groningen, dook onder, werkte in
een conservenfabriek, ‘daar heb ik geleerd om aan te pakken’.
Dus hé, jongelui in vredestijd met jullie ouderenfobie: praat eens met Sylvia. Kun je wat van leren.
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CORONA-APP
De meeste ouderen zouden een corona-app installeren (61%), maar zijn kritisch dat de
applicatie een bepaalde groep ouderen buitensluit (81%). Dat blijkt uit een enquête onder
het Coronapanel van het Ouderenfonds, waarin 55-plussers zich meerdere keren per week
uitspreken over diverse thema’s rondom de coronacrisis.
Het kabinet is aan het onderzoeken of er een app geschikt zou zijn om de verspreiding van
het coronavirus te monitoren en te beperken. Opvallend is dat de meeste ondervraagden
de app zouden installeren (61%). Voor ruim de helft zou de app voor gemoedsrust zorgen.
En dat is een niet te onderschatten neveneffect wat het Ouderenfonds voor álle ouderen wil terugzien. Het
Ouderenfonds roept de makers daarom op om rekening te houden met de gebruiksvriendelijkheid en wijst de regering
er op dat er ook een groep ouderen bestaat die niet-digitaal is.
Bron: Het Nationaal Ouderenfonds
CO
CORONAPANEL
Is er wel genoeg plek op de intensive care? Kom ik voor een plek in aanmerking? Dat soort vragen stelde Corrie Jongepier
(85) zichzelf een tijdje geleden. Zij geeft een paar keer per week haar mening in het Coronapanel van het Ouderenfonds
Zelf is ze bezorgd over de capaciteit van de zorg. “Iedereen moet het zelf kunnen beslissen, maar als jij doodziek thuis ligt
wie verzorgt jou dan?”
Levenservaring delen
Corrie vindt het belangrijk om mee te doen met het panel. Hiermee hoopt ze dat ouderen niet onderschat worden. “Ik
dacht: misschien heb ik met mijn levenservaring ook wat in te brengen. Ik heb altijd in de zorg gezeten en wil overal
helpen, maar er wordt nu helemaal niets van mij verwacht, omdat ik al zo oud ben.”
Kwetsbare groep
In het panel krijgen de deelnemers verschillende thema’s rond ouder worden en het coronavirus voorgelegd.
Bijvoorbeeld ouderen als kwetsbare groep. Corrie vertelt: “Het zou kunnen dat ik tot de kwetsbare groep behoor. Maar
mijn huisarts noemt mij de gezondste oude dame in zijn praktijk, dus die gaat mij niet bellen.”
Geen agenda meer
Het dagelijkse leven ziet er voor Corrie heel anders uit. Bijna alle activiteiten zijn stopgezet. “Ik kan niet meer zwemmen,
niet meer tennissen. Elke zondagmorgen ging ik naar de sportschool. Daar kom ik al meer dan twintig jaar. Het staat
allemaal stil en dat is niet alleen voor mij.” Ze is bang dat het nog lang gaat duren. “Ik vrees met grote vreze. Ik ben
meestal heel optimistisch, maar ik ben bang dat mijn verjaardag in augustus niet gevierd gaat worden. Ik heb mijn
afspraken in mijn agenda maar doorgehaald. Ik heb niet eens meer een agenda bij me, want je kunt geen afspraken
meer maken.”
Met elkaar begaan
Ondanks alles vindt Corrie Jongepier dat er veel positieve dingen zijn in deze tijd. “Ik lees in de krant dat mensen zo
begaan zijn met elkaar en van alles voor elkaar over hebben en ook voor bejaardentehuizen. Bijvoorbeeld de jongelui
die eten rond brengen.”
Geef ook uw mening in het Coronapanel
Iedereen van 55 jaar of ouder kan zich aanmelden voor het Coronapanel. Door het panel kan het Ouderenfonds direct
van ouderen horen hoe zij in deze tijd nog beter kunnen worden ondersteund. Dus: denk en praat mee!
Aanmelden voor het Coronapanel
RIJBEWIJSKEURINGEN
Dokter Ingels uit ’s Heerenhoek keurt voorlopig niet voor rijbewijzen. Dit in verband met het
coronavirus. Er zijn nog wel enkele andere mogelijkheden.
• Rijbewijskeuring Zeeland (dokter Marlisa)
Deze instantie keurt 1 maal per maand op bepaalde locaties in diverse plaatsen.
Telefoon: 0118-724999 van 08.00 - 12.00 uur
E-mail: keuring@marlisa.nl
www.rijbewijskeuringzeeland.com
11

•

Regelzorg
Ook deze instantie keurt 1x per maand op vaste data en vaste plaatsen. Afspraken maken:
Telefoon: 088 - 2323300 van 09.00 - 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via: www.regelzorg.nl.
•

Nog meer over rijbewijskeuringen
Rijbewijs verlengen na uw 75ste/Blijven rijden met een verlopen rijbewijs
− Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen
rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met
een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.
Tot wanneer kunt u blijven rijden?
− U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan
uiterlijk tot één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.
− In verband met corona maatregelen geldt er een extra coulance:
− De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in
de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden
te verlengen. Wanneer u 75 jaar of ouder bent en een tijdelijke verlenging van het rijbewijs heeft, kunt u door dit
Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari en 31 augustus
2020 verlopen is of verloopt.

Geldt de regeling ook voor u?
− De regeling geldt voor u in de volgende situatie:
− U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.
− En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. Of, als u uw Gezondheidsverklaring al heeft
ingediend, heeft u dat voor de verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.
− En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs.
− De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a.
− De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’
<<Lees hier het volledige item>>
−
−
−

Bron: CBR
Als een bezoek aan een specialist nodig is, houdt hierbij dan rekening met weken wachten op een afspraak in de
ziekenhuizen, zij zijn momenteel bezig de reguliere zorg weer op gang te brengen.
Bij bijvoorbeeld een verklaring van een oogarts kan het lang duren voordat je een afspraak hebt. Sneller gaat het
bij een oogkliniek.
Het CBR ook af en toe eens bellen als het te lang duurt voordat men wat hoort kan ook helpen.
DE VOLGENDE ASG-LEDEN VIERDEN HUN (KROON)VERJAARDAGEN

13 mei
24 mei
30 mei
11 juni
19 juni

Mei 2020
Mevrouw E.M. Schout-Sonke, Wilhelminadorp
De heer M.P.C. Karelse, Goes
De heer C. Luijks, Goes
Juni 2020
Mevrouw R. van ’t Hoogt, Goes
Mevrouw E. Hillebrand, Goes

85
80
96
75
75

Het bestuur feliciteert deze leden van harte!
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Hans de Jonge
Izaak de Graaf
Leen van Zon
Els Poppe
4461 LJ Goes

Advertentie
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0113-228428
dwvdmerwe@zeelandnet.nl
06-46188122
hdj@zeelandnet.nl
0113-220111
iza.con@worldonline.nl
0113-270144
leen.zon@planet.nl
0113-853667
egpoppe1@zeelandnet.nl
06-46188122
hdj@zeelandnet.nl
www.asggoes.nl

Hieronder de nieuwe ‘Coronaregels’ per 1 juli 2010
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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 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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