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In deze verlate nieuwsbrief treft u de gebruikelijke rubrieken aan. Daarnaast een paar aardige verhalen, zomaar uit het 
leven gegrepen, ons aangeboden door Guust de Kok.  
Er is helaas niets te melden over de uitvoering van het activiteitenplan, omdat door de coronacrisis alles stil ligt. We 
hadden met z’n allen gehoopt dat het dit najaar weer een beetje ‘terug naar normaal zou zijn’, maar daar ziet het niet 
naar uit. In tegendeel: de vooruitzichten zijn weer somber. Heel jammer, maar we moeten het ermee doen. We hopen 
dat er toch voldoende nuttige informatie in deze nieuwsbrief staat. Wij wensen u veel leesplezier! 
 

UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2020 
 

 

Zoals gezegd is er helaas geen nieuws in deze rubriek te melden omdat er geen activiteiten plaats vonden. In de vorige 
nieuwsbrief schreven we al dat het bestuur dit najaar/komend voorjaar zal kijken hoe de vlag er dan bij hangt en of het 
mogelijk is (sommige) activiteiten weer op te starten. We zullen dan ook kijken of we zaken kunnen inhalen, of we extra 
dingen kunnen organiseren en of we iets aan de hoogte van de contributie kunnen doen. We laten dat tijdig weten! 
 

NIEUWS VAN DE KOEPELS GEPENSIONEERDEN/FASV 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           

            

 
 

 
A. SLECHTHORENDEN STICKER 
                                               

 

 

‘S|H-sticker voor RESPECT, VEILIGHEID en BEGRIP’  
Senioren gaan langzaam minder goed horen. De naasten in hun omgeving moeten hen erop wijzen dat zij slechter gaan 
horen. De eerste fase is de ONTKENNINGSFASE: ‘nee, ik ben niet doof’! En niemand wil, als hij/zij het wel toegeeft, zo’n 
groot bord achter op de fiets hebben. Hiervoor is deze S|H-sticker ontwikkeld.  
 

‘Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’ 
 

De S|H-sticker attendeert de omgeving erop dat de fietser doof, dan wel minder goed horend 
is. De sticker is 5x5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets. Op de steeds 
vollere en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk 
en nadrukkelijk bellen, de aankomende fietser wellicht niet hoort. De S|H-sticker is op vele 
manieren te gebruiken ook op de scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan wandelstok toe, omdat 
deze eenvoudig op maat is te knippen. De sticker plakt op alle stof en vetvrije ondergronden.  
 

Veel instanties ondersteunen dit initiatief o.a. de Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, 
GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn, Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool 
Utrecht. Iedereen wil meer Respect, Veiligheid en Begrip voor elkaar in ons land. Na het 
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aanbrengen van de sticker op het achterspatbord, zo leert de ervaring, ga je anders/prettiger fietsen. Het achterop 
komende verkeer gaat zich namelijk beleefder gedragen.  
 

Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land (2 stickers voor €7,50). Bestellen kan ook op 
WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconden antwoord. 
 
B. ADVIES VAN DE RVO AAN DE MINISTER OVER ICT IN DE ZORG (E-HEALTH) 
Vorige maand heeft de Raad van Ouderen (RvO), waarin ook de Koepel Gepensioneerden is vertegenwoordigd, een advies 
uitgebracht over de snelle ontwikkeling van de ICT-mogelijkheden in de zorg die met name voor ouderen grote gevolgen 
kan hebben. 
 

De RvO ziet veel mogelijkheden om via de ICT het leven van 
Ouderen leefbaarder te houden, echter een nadeel kan zijn 
dat het menselijk contact hierdoor gaat verminderen.  De 
suggestie van ontwikkelaars, dat door de inzet van digitale 
hulpmiddelen minder handen aan het bed nodig zouden 
zijn, vinden zij onwenselijk. Voor (kwetsbare) ouderen, 
zowel thuiswonend als in een verpleeghuis of ziekenhuis is 
menselijk contact een primaire levensbehoefte. 
Aanbevolen wordt om daar waar kosten worden bespaard 
door de digitalisering, deze primair benut moeten worden 
voor inspanningen die leiden tot meer handen aan het bed 
en tot meer menselijk contact. De RVO vindt ook dat 
technologie voor de oudere gebruiker een meerwaarde 
moet opleveren en moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Het gebruik van technologie moet het 
leven van de gebruiker makkelijker maken of ‘ontzorgen’! Ook moet de technologie gebruikersvriendelijk zijn en simpel 
in gebruik. Het moet uitnodigend zijn en bij voorkeur ook ‘leuk’ om te gebruiken. Technologie moet zo ontworpen zijn 
dat zij aanpasbaar is aan de individuele behoeften en de mogelijke beperkingen van de gebruiker. 
Zo moeten bijvoorbeeld gesprekken met een arts of specialist via “beeldbellen” door de arts goed voorbereid zijn en 
voor de cliënt begrijpelijk. De kostenbesparing die hiermee wordt bereikt moet niet worden tenietgedaan door 
onbegrip! In de coronatijd hebben velen ervaren dat door de huidige technologie thuiswerken en thuisonderwijs volgen 
goed mogelijk is en dat dit tot grote veranderingen (en kostenbesparingen) leidt. Echter het intermenselijk contact viel 
helaas daardoor wat weg!  Dat is niet goed, daar moeten oplossingen voor worden gevonden. Ook moet aandacht 
worden besteed aan het eigenaarschap van medische persoonsgegevens. Dat is in Nederland nog steeds niet goed 
geregeld. Noch de arts/behandelaar noch de patiënt is eigenaar van deze gegevens. De RvO vreest dat zolang niemand 
als eigenaar kan worden aangewezen de belangen van patiënt/gebruiker niet optimaal gewaarborgd zullen zijn. 
Kortom, er is veel mogelijk met de moderne digitale hulpmiddelen, echter de zorg moet de tijd nemen en krijgen om dit 
in goede banen te leiden. Men moet bedenken dat wij ook gewoon mensen zijn die niet zo van veranderingen houden. 
Echter de jeugd heeft de toekomst in handen en kan ook voor de ouderen hierin veel betekenen! Wilt u het advies 
lezen? Dat kunt u HIER vinden, wilt u 2 leden van de RvO het advies horen toelichten, dan kunt u dit HIER beluisteren. 

 
C. MANTELZORG 

 

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg 
of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar wat 
verstaan we onder mantelzorg en wat niet?  
 

Mantelzorg 
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale 
omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan 
instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de 
zogenoemde ‘gebruikelijke’ hulp. 

 

Mantelzorgcompliment/waardering/vergoeding 
Als mantelzorger lever je een belangrijke bijdrage aan de zorg voor je naaste. Gemeentes waarderen deze inzet van 
mantelzorgers. En laten dat jaarlijks blijken via de mantelzorgwaardering, ook wel een mantelzorgcompliment of 
mantelzorgvergoeding genoemd. 

http://www.slechthorendesticker.nl/
mailto:sh.sticker@ziggo.nl
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/RvO-advies-ICT-hulpmiddelen-in-zorg-en-welzijn-Juli-2020.pdf
https://youtu.be/KKWY4pu7B40
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Gemeentes krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten. De invulling verschilt daardoor per 
gemeente. De mantelzorgwaardering kan bijvoorbeeld bestaan uit een geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst 
voor mantelzorgers. 
 

Waar kan ik een mantelzorgcompliment aanvragen voor mijn mantelzorger? 
U vraagt het mantelzorgcompliment aan bij uw eigen gemeente. Neem contact op met uw gemeente om te horen wat 
er in uw gemeente is geregeld. Het mantelzorgcompliment wordt ook wel mantelzorgwaardering of 
mantelzorgvergoeding genoemd. 
 

Mantelzorgcompliment kan per gemeente verschillen 
Het mantelzorgcompliment is een erkenning voor de mantelzorger. Iedere gemeente kan op een eigen manier vorm 
geven aan een mantelzorgcompliment/waardering/vergoeding. Bijvoorbeeld door een waardebon te geven. Of door 
gratis activiteiten aan te bieden op de dag van de mantelzorg, die is op 10 november.  
Ook de voorwaarden voor het mantelzorgcompliment/waardering/vergoeding kunnen per gemeente verschillen. 
Gemeenten zijn in ieder geval verplicht om dit jaarlijkse blijk van waardering in een verordening te regelen. 
Vraag bij uw eigen gemeente naar de verordening en de procedure voor het aanvragen van “Mantelzorgcompliment 
/waardering/vergoeding”. Meer informatie over mantelzorg vind u bij www.mantelzorg.nl  
 

LIEF EN LEED 
 
 

A. VERJAARDAGEN 
 

De volgende ASG-leden vier(d)en in de maanden juli t/m september hun kroonverjaardagen. We vermelden ook de 
mensen die ouder dan 90 jaar zijn en hun ‘gewone’ verjaardag vier(d)en. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 2020 

9 juli De heer M. Dek uit Goes 70 

12 juli De heer M. Nijsse uit Wolphaartsdijk 75 

18 juli De heer H.T. van Son uit Kattendijke 75 

20 juli De heer I.A. Labeur uit Goes 94 

22 juli De heer J.J. Meijer uit Wilhelminadorp 85 

25 juli De heer D.W. van Doezelaar uit Kloetinge 80 

29 juli Mevrouw A. Oostdijck-Terband uit Goes 94 

Augustus 2020 

13 augustus De heer A.A. Martijn uit Goes 93 

14 augustus Mw. M.W. Schouwenaar-de Haze, Wilhelminadorp 80 

22 augustus De heer H. de Jonge uit Goes 70 

22 augustus Mw. C.C. Moerland-Platschorre uit Goes 97 

September 2020 

5 september De heer P.J.G. Geijs uit Goes 70 

10 september Mevrouw A. Zwigtman uit Goes 96 

16 september Mevrouw D.J. Geijs-de Fouw uit Goes 65 

18 september De heer M.A. van Paassen uit Goes 85 
 

Het bestuur feliciteert deze leden van harte! 

http://www.mantelzorg.nl/
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B. OVERLIJDEN 
We moesten de afgelopen maanden door hun overlijden helaas afscheid nemen van de volgende ASG-leden: 

 
 
 
 
 
 
 

Op 17 augustus 2020 De heer M. Maas uit Goes Op de leeftijd van 92 jaar 

Op 28 augustus 2020 Mevrouw A.P. Grim uit Goes Op de leeftijd van 68 jaar 

 

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte bij het verwerken van dit verlies! 
 

De 4 volgende verhalen kregen we van Guust de Kok (Augustinus). We maken daar dankbaar gebruik van! 

 

‘ZACHTJES ZINGEN’ 
 

De auteur en de opmaker van de KBO/PCOB-nieuwsbrief hebben een voetbalcarrière achter de 
rug! De eerste in de voormalige r.k.v.v. , later k.s.v. en nog later s.v. Robur te Goes en de tweede 
bij de Corn Boys te Sas van Gent met een nasleep in de v.v. Kloetinge. Hun daden op de groene mat 
waren niet groot, maar hun spieren werden er wel door gestaald. Vette contracten hielden ze er 
niet aan over en ook geen hordes journalisten voor de deur, steeds met de vraag in welke grote 
teen ze een pijntje hadden of wanneer ze dachten ‘speelklaar’ te zijn na een zwaar hoofd, 
opgelopen in een niet alcoholvrij etablissement vanwege een niet behaald kampioenschap. De 
meesten van u weten dit niet en dat is ook niet erg, het is meer een aanloopje naar het volgende 
onderwerp waarover ik de hersenen breek. 

  

De coronamaatregelen van het kabinet hebben ook de sport niet gespaard en de supportersschare evenmin. Ineens lag 
ALLE voetbal plat. Niet alleen de ‘grote jongens’ in de eredivisie en de divisies daaronder zaten zonder tegenstanders, 
scheidrechters en publiek, maar zelfs de allerjongsten, die nog als lammetjes in de wei achter een bal aan huppelen, 
werd de vreugde van het voetbalspel ontzegd. Zelfs een oefenpotje of gezellig met elkaar allerlei spelvormen beoefenen, 
was niet toegestaan. Niet op 25 centimeters van elkaar, ook niet op anderhalve meter en zelfs niet mijlenver van elkaar. 
Bij het zachtjes versoepelen van de maatregelen werd eerst de jeugdtraining toegestaan en daarna ook die van de ‘grote 
jongens’ en van de voetbalmeiden en -vrouwen. En nu mag er ook weer ‘om de knikkers’ worden gespeeld. De 
beroepsvoetballers moeten nu weer werken voor hun centen, de semi-beroeps hetzelfde voor hun bijverdienste en de 
zgn. amateurs voor hun zakcentje of drinkgeld. De ‘beer is weer los’. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo 
moet je als supporter, als fan, als hondstrouw lid of donateur de afstand van 1½ meter in het oog houden. Je mag niet 
samen met je ‘lotgenoten in trouw aan je club’ bij een doelpunt juichen, fluiten, joelen of zingen of andere 
‘bekbewegingen’ maken. Niks van dat alles. Het is wel toegestaan om, als je dat kunt, ‘zachtjes te zingen’. ‘Zachtjes 
zingen’ hoor ik u denken, dat kan toch niet? Welnu, als ervaringsdeskundige zeg ik u dat dit wèl mogelijk is. Zelfs zonder 
speciale training daarvoor gevolgd te hebben. Hoe ik dit weet? 
 

In mijn jongere jaren was ik enthousiast lid en medewerker van het  Arti Carnaval in Goes. Naast het deelnemen aan de 
diverse festiviteiten mocht ik in die leutbeweging ook optreden in de ‘Raad van Elf’ en in diverse bestuursfuncties. Dat 
was een heel inspannende en inspirerende bezigheid. Zo was op een maandagavond na het grote Artibal met behoorlijk 
wat  gerstenat, de vraag in een wat kleiner gezelschap: ‘waar zetten we het feest voort?’ De keuze viel op een plaatselijk 
hotel. De etablissementhouder vond het een prima gedachte, want dan hoefde hij na afloop niet meer over straat om 

de echtelijke sponde te bereiken. Hij had echter wel één voorwaarde. Er mocht wel 
gezongen worden, maar de gasten mochten er niet wakker van worden. Er moest dus 

‘zachtjes gezongen’ worden. En na wat keeloefeningen, ‘ssssssttttt-geluiden’ en ‘niet-te-
hard-opmerkingen’ werd er gedurende langere tijd door de feestneuzen zachtjes 
gezongen. Levende of mechanische muziek was niet nodig, want de juiste tonen kwamen 
vlot uit de goed gesmeerde kelen. Gedurende die tijd passeerde het hele repertoire van 

‘de keukendeur’, tot ‘de vader die op het behang schreef’, tot ‘het op de gang staande paard’, 
tot ‘Adam die Eva met een ‘suukerbiete’ op d’r kop sloeg’ en ga zo maar verder, de revue. 
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Hoewel de stemming tot grote hoogte steeg en het zangpeil enigszins daalde, bereikten de bijbehorende geluiden niet 
de hoger gelegen hotelkamers, want ’s morgens waren er geen klachten over lawaaioverlast. En bij het ontbijt had 
niemand last van aerosolen of rondzwevende neusdruppels. Dus als u in nachtelijke uren de neiging krijgt om te gaan 
zingen, raad ik u aan om dat ‘zachtjes’ te doen.                        Augustinus 
 

‘ACHTER DE GERANIUMS’ 
 

De geranium is wel de bekendste plant van ‘gepensioneerd Nederland’. Zodra wij grijze 
of kale(nde) koppen stoppen met werken om daarna hele dagen daarvan uit te rusten, 
worden wij geacht ‘achter de geraniums’ te gaan zitten. En dan geeft het niet of we 
een huis met een tuin, een huis zonder tuin of een appartement bewonen. En het feit 
dat we ons zelf of een ander nooit een boeket geraniums cadeau doen, maakt niet uit: 
we zullen en moeten onze dagen ‘achter de geraniums’ slijten. En waarom dat ‘er 
achter’ moet zijn en niet ‘er voor’ is niet duidelijk. 
 

Om in dit gedachtenspinsel goed beslagen ten ijs te komen, heb ik maar eens naar de geranium gegoogled. Dat leverde 
ontelbare reacties op, want de geranium is een populaire plant. Duidelijk is dat er ontelbare soorten geraniums bestaan, 
maar ook dat er een legioen van beschrijvingen van de geranium bestaat.  
Waar de plant in het Nederlands geranium wordt genoemd, is zijn Latijnse benaming Pelargonium. Van origine komt 
deze kleurige bloeier uit Zuid Afrika, maar nadat de mensen van de VOC daar terecht kwamen en het land ontdekten, 
kwam de plant zo rond 1600 in de ‘beschaafde wereld’ terecht en kende daar een ware triomftocht. De geranium bestaat 
niet in één soort uitvoering, maar er zijn er talloze van. Ik zal u een paar soorten geven: de Pelargonium peltatum, 
Pelargonium grandiflorum, Pelargonium graveolens en de Pelargonium odoratissimus. En het zal u ongetwijfeld niet zijn 
ontgaan dat er staande geraniums (Pelargonium zonale) en hang- of rankgeraniums (Pelargonium  peltatum) bestaan. 
En daarvan bestaan er ook weer honderden of misschien wel duizenden enkelvoudige, half gevulde en dubbelbloemige 
cultivars.  
 

De geranium behoort tot de familie van de ooievaarsbekken. Zouden we daaruit de conclusie moeten trekken dat hij 
ook bij het ter wereld brengen van jonge mensjes betrokken is? Want een geranium produceert ook stuifmeel. Kan het 
verband daarin bestaan dat er geraniums zijn die al in het vroege voorjaar bloeien, maar ook soorten die nog in het late 
najaar en zelfs tot aan de eerste vorst hun kleurenpracht ten toon spreiden? In hun eerste levensjaren komen de baby, 
het ukkie, de peuter, de kleuter, het kind, de puber en de tiener immers ook tot bloei om uiteindelijk uit te groeien tot 
volwassen ouderen in de herfst van het leven. Zo kun je de ontwikkeling van de mens vergelijken met die van de 
geranium. Alleen ben ik nog nooit een gezegde tegengekomen waaruit blijkt dat de voornoemde leeftijdsgroepen hun 
dagen ook ‘achter de geraniums’ zouden moeten slijten. Dus kunnen wij ouderen ons afvragen waarom wij wel worden 

geacht onze dagen achter die geraniums te slijten en niet ervoor. Is 
het omdat er gedacht wordt dat wij ouderen in de herfst van ons 
leven niet meer tot bloei kunnen komen, maar verwelken? Maar als 
de geraniums ook in de herfst nog tot bloei kunnen komen, waarom 
zouden wij dat dan niet kunnen? Kijk eens naar het gebruik in veel 
Duitstalige landen, waar ze hele oude gevels en balkons weg werken 
achter een bonte kleurenpracht van hang- of rankgeraniums. Zie de 
foto hiernaast. En dat tot diep in het najaar. Een lust voor het oog 
waar je intens van kunt genieten. En in ons land versieren ze op 
prachtige standaards tot tegen de winter onze straten en pleinen 
met hun bonte kleurenpracht. En de winter krijgt de geranium niet 
kapot, want ze zijn immers winterhard. Dat komt ook wel overeen 
met ons senioren, want wij kunnen ook nog ‘winterhard’ zijn. In die 
periode gaat het niet altijd van een leien dakje, maar in het voorjaar 
komen we weer tot leven en bloeien we weer op en doen ons weer 
tegoed aan het leven. De clou van dit verhaal? ‘Achter de geraniums’ 
is het nog niet zo slecht toeven. Je kunt er nog heel actief zijn en van 
de kleuren van het leven genieten.            Augustinus 

 
 

-0-0-0-0-0-0- 
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ACHTERKAMERTJES(POLITIEK) 
 

De politieke achterkamertjes zijn heel vaak onderwerp van gesprek bij radio en tv-
debatten en in de vele soorten dag-, week- en maandbladen. Dus mag dit 
onderwerp niet ontbreken in de rij van mijn hersenspinsels. Zeker niet na de laatste 
landelijke verkiezingen waarbij een van de partijleiders zei dat zijn partij aan dit 
fenomeen een einde zouden maken. Hij zocht daarvoor het forum van de 
verkiezingen voor de provinciën uit en veroverde o.a. daarmee meteen de 
hoofdprijs. Helaas voor hem niet in de voorkamer, maar in de achterkamer.  Dat is 
immers de positie van de Eerste Kamer der Staten Generaal van het Koninkrijk der 
Nederlanden ten opzichte van de Tweede Kamer van diezelfde generaal in hetzelfde 
land. Als u, om met heer Ollie B. Bommel te spreken, begrijpt wat ik bedoel. 

 

Achterkamertjespolitiek: het wordt bedoeld als geheimzinnig en stiekem gedoe in de politiek. Iets wat niet in de haak 
is, wat niet tot de goede zeden behoort. Achterafgedoe, zou je kunnen zeggen. Maar wordt het woord achterkamertje 
wel goed geïnterpreteerd in dit verband? Het kan in de dagelijkse politiek zo zijn dat zich in een bepaald onderdeel van 
de besprekingen zo veel onoverkomelijk lijkende problemen voordoen dat ze er in de openheid van een openbaar 
gesprek niet uitkomen en er daarom dan in de beslotenheid van een achter(af)kamertje verder met elkaar over praten. 
En dat gebeurt in ons dagelijkse leven ook wel eens. Als pa en ma ergens niet uitkomen, trekken ze zich terug in de 
achterkamer om in de beslotenheid daarvan een oplossing te zoeken. Daarom pleegde ik onderzoek in de diverse 
woordenboeken en haalde ik het volgende boven water, achterkamertje: verkleinwoord in enkelvoud van het zelfstandig 
naamwoord achterkamer.  
 

En hoe wordt dan in datzelfde woordenboek een achterkamer 
omschreven? De achterkamer: is bij ‘kamers en suite’ de kamer aan de 
achterkant van het huis. Meestal is het de eigenlijke woonkamer. Maar 
helaas, daarmee zijn we nog niet bij het ‘achterkamertje’. Daarvoor 
moeten we terug naar de tijd met verhalen over arme gezinnen in de 
Kersttijd. Meestal kroostrijke gezinnen waarvan de vader niet meer 
leefde en de moeder de grootste moeite had financieel het hoofd boven 
water te houden. Of de vader leefde nog wel maar had een zwaar 
ongeluk gehad in de mijnbouw of was ontslagen bij de haven. Dan was 
er weinig te makken en moest er wat ‘bijverdiend’ worden. En in 
sommige verhalen is dan van de woonkamer een winkel in ‘comestibles 
en grutten’ gemaakt. En wonen werd er dan gedaan in het kamertje daar 
achter: het achterkamertje dus. In dat kamertje kwamen nauwelijks 
andere mensen dan de gezinsleden, want een uitgebreide 
kennissenkring konden de bewoners zich niet permitteren. Maar in die 
woonruimte werden wel de belangrijke beslissingen genomen over het 
reilen en zeilen in het gezin. Je kunt het omschrijven als dat in de stilte van dat achterkamertje de ‘overlevingspolitiek’ 
voor het gezin uitgestippeld werd. Zo is misschien wel het woord ‘achterkamertjespolitiek’ ontstaan.   
 

In ons ‘dierber vaderland’ is het nooit mogelijk dat maar één partij gedurende vier jaar het land bestuurt. Daarvoor 
heersen er te veel meningen en moeten er dus ‘coalities gesmeed’ worden. Twee of (meestal) meer partijen gaan dan 
bij elkaar zitten en bespreken of ze samen een regering kunnen vormen die voldoende vertrouwen in de Staten Generaal 
kan krijgen. Ieder weldenkend mens zegt dan dat dit zo gefikst moet zijn, maar helaas  lukt dat maar zelden. In zulke 
gevallen wordt er heel wat af geklessebest. Soms komt men er in het openbaar niet uit en dan wordt er in een 
‘achterkamertje’ verder gepraat en geschorst en weer gepraat en nog eens geschorst en tenslotte ‘gehandjeklapt’.  Ze 
zijn er uit. Er wordt van alles en nog meer in ellenlange stukken opgeschreven, het zgn. ‘regeerakkoord’ en dan gaat men 
op de thee naar het staatshoofd, die er ook iets over mag zeggen, als hij zich maar niet met de inhoud bemoeit en dan 
worden er mannetjes en vrouwtjes gezocht, benaderd, gewikt en gewogen in de rangen van de samenzweerpartijen die 
de ministersploeg gaan vormen. Om dan iedere partij ‘recht te doen’ worden soms bestaande ministeries gesplitst en 
die afsplitsingen worden dan weer samengevoegd tot een nieuw ministerie dat weinig in te brengen heeft en waarvan 
het hoofd ook wel ‘minister van lege dozen’ wordt genoemd. En zo wordt dan in de stilte van het achterkamertje een 
landscommando gevormd dat in alle openbaarheid de gang van zaken in ons landje in goede banen gaat leiden. En 
mocht dat niet altijd lukken? Dan wordt er gewoon weer een ander achterkamertje opgezocht om de boel op de rails te 
krijgen.                 Augustinus 
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LAAGGELETTERD 
 

Een kop in de PZC : “De draad kwijt door 
woorden”. En daaronder een begin van enkele 
regels: “Ruim 2,5 miljoen mensen hebben 
moeite met lezen en schrijven en het worden er 
steeds meer. Mede door het moeilijke 
taalgebruik van overheid, instanties en 
zorginstellingen. Preoperatief consult, wat is 
dat?” en in een andere editie treffen we deze 
kop aan: “Patiënt snapt de dokter niet”. 
 

In de betreffende artikelen wordt aangegeven 
dat veel mensen met toch een redelijk goede 
schoolopleiding steeds meer in de problemen 

komen door het on-Nederlandse taalgebruik bij overheid, allerlei andere instanties en de zorgwereld. In digitale 
aanvraagformulieren wemelt het vaak van allerlei ingewikkelde termen en vragen in totaal onbegrijpelijke woorden van 
vreemde (meestal Engelse) afkomst. In de  artikelen werd stevig de vloer aangeveegd met dit verwarrende taalgebruik. 
Veel mensen, raken steeds verder achterop omdat zij dat vreemde taalgebruik niet snappen, omdat ze onvoldoende 
kennis hebben van bijvoorbeeld de Engelse taal. Prachtig dat de PZC dit aan de kaak stelde, maar helaas doen zij er zelf 
ook aan mee. Ik citeer uit een artikel in een zomerse editie van hun blad:  
 

“De cover van de zomerhit Despacito van de Zeeuwse zangeres Emma Heesters (21) gaat viral met zo’n 10 miljoen views. 
Ze timmert nu zo’n twee jaar aan de weg als You Tuber. Daar kan ze inmiddels van leven en binnenkort hoopt ze een 
platencontract te tekenen bij een major label in Los Angeles. Ook is haar eerste single in de maak. Wie is deze self made 
Zeeuwse schone nu eigenlijk?”  
 

Afgezien van het foute taalgebruik dat ze aan een weg timmert als You Tuber, worden er allerlei Engelse termen gebruikt, 
die veel redelijk geschoolde Zeeuwen onbekend zijn omdat zij niet thuis zijn in het taalgebruik van de popmuziekwereld. 
En het ontbreekt hen aan de ‘tools’ om zich dat eigen te maken. En als je dit en ander taalgebruik niet snapt, word je 
geacht af te glijden naar het niveau van de ‘laaggeletterden’. En dat woord is weer een versluiering van het woord 

‘analfabeten’. Om de laaggeletterdheid te bestrijden worden er dan 
weer allerlei ‘taskforces’ ingesteld, die een ‘pilot’ gaan uitvoeren via 
stichtingen, maar daarvoor moet eerst aan ‘crowdfunding’ worden 
gedaan om sponsors te werven. Daarbij is de ‘target’ om de taalkennis 
van zoveel mogelijk van deze mensen (weer) naar een hoger niveau te  
‘upgraden’. Dat kan worden gedaan via ‘summerschools’, maar ook via 

een ‘storytrail-stadswandeling’ onder leiding van een stadsgids. En als het niet in één keer lukt, dan zijn er nog andere 
mogelijkheden en dat allemaal volgens het ‘three strikes out - principe’ (of wel het principe van 3 maal is scheepsrecht). 
Een goed hulpmiddel daarbij zou kunnen zijn het deelnemen aan een ‘veranderestafette’. Ook een 
‘herontwikkelingsopgave’ zou misschien een duit in het zakje kunnen doen. Het ligt er maar aan welke ‘prioritering’ er 
aan gegeven wordt en of het past in het ‘vigerend’ beleid.  
 

En dan heb ik het nog niet gehad over de teksten van de medische bijsluiters. Daar vallen 
‘hooggeletterden’ vaak ook van hun voetstuk. Het taalgebruik daarin en de opsomming van de 
bijkomende kwalen die het te gebruiken ‘genees’middel allemaal kunnen veroorzaken vragen een IQ 
van ver boven de honderd. En daarvoor moeten we dan weer terecht bij de ‘hoogbegaafden’, die 
echter dun gezaaid zijn en zich vaak gedragen als een wereldvreemde ‘nerd’. Al dit moeilijke 
taalgebruik vraagt dus om een ‘flexibilisering’ van onze redelijke vermogens wat heel wat 
‘transpiratie’ vergt, maar luidt het aloude spreekwoord niet: ‘In het zweet uws aanschijns zult gij uw 
brood verdienen’? En dat kunt u dan afvegen met een zakdoek van ‘percale katoen’, die u in een zak 
van uw ‘hooded sweater’ bewaart. En vergeet daarbij niet om uw ‘invisible ondergoed’ en uw 
‘therapeutische compressiesokken’ op de juiste wijze aan te trekken. Indien u daarop niet goed acht 
slaat, wordt u ‘snotverkouden’.        Augustinus 
 
 

-0-0-0-0-0-0- 
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TIPS OM JE BREIN GEZOND TE HOUDEN 
 

Een op de vijf mensen krijgt te maken met Alzheimer of een andere vorm van dementie. In dit artikel meer informatie en 
tips over hoe je je brein gezond kunt houden. 
 

1. Herinneringen in je brein 
Onze oudste herinneringen liggen in het gebied van de hersenen opgeslagen, dat door de ziekte van Alzheimer als laatste 
wordt aangetast. Erik Scherder legt uit hoe muziek de herinnering oproept. ‘In feite zorgt het brein ervoor dat je oude 
herinneringen, vooral waar je emotie bij hebt ervaren, ook voor lange tijd opslaat. Muziek triggert als het ware die 
motorische systemen, waar ook dat geheugen wordt meegenomen. Je opent als het ware de deur naar die oude 
geheugensystemen.’ 
 

2. Actief brein vermindert de kans op dementie 
Een actief brein vermindert de kans op dementie. Het geheugen is het vermogen van een persoon om informatie te 
onthouden. Het omvat drie belangrijke onderdelen, namelijk: de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken 
van informatie. Net als spieren, kan ook het geheugen getraind worden. Als je onderstaande tips opneemt in 
je  dagelijkse routine, houd je je hersenen scherp. Hierdoor is de kans groter dat je namen, gezichten, telefoonnummers 
en bijvoorbeeld afspraken beter kunt onthouden. 
 

3. Een ouder brein heeft ook voordelen  
Uit hersenonderzoek blijkt dat we op latere leeftijd beter met emoties kunnen omgaan. Het blijkt dat de amandelkern, 
een plek die betrokken is bij emotieregulatie, minder geprikkeld raakt bij negatieve informatie dan wanneer we jong 
zijn. We laten ons minder snel uit het veld slaan bij tegenslagen. Hoe ouder we worden, hoe beter we weten dat de soep 
niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. Ook krijgen we over het algemeen een positiever zelfbeeld." 
 

4. Sociale contacten goed voor het geheugen 
Uit bevolkingsonderzoek van Alzheimer Nederland, blijkt dat mensen met veel sociale contacten minder risico hebben 
op dementie. Mensen die zichzelf namelijk omschrijven als eenzaam, hebben later meer kans op dementie. Het kan zijn 
doordat mensen die zich eenzaam voelen, vaker gevoelig zijn voor somberheid en zelfs depressie zijn. Dat heeft een 
negatief effect op de gezondheid van de hersenen. 
 

Bovendien zorgt het onderhouden van sociale contacten met bijvoorbeeld naasten, familieleden en vrienden ervoor dat 
de hersens van de interactie actief worden. Dit heeft positieve gevolgen voor het geheugen. Spreek dus waar mogelijk 
regelmatig af met dierbaren. Is het ontmoeten van hen misschien niet altijd mogelijk? Denk dan aan de digitale 
mogelijkheden. Bellen, Skypen, Facetimen: er zijn genoeg opties om elkaar op een afstand tóch te kunnen zien en 
spreken. 
 

5. Houd het brein actief 
Train je geheugen. Alles wat je doet heeft invloed, een instrument bespelen, puzzelen, vogels leren herkennen, in een 
andere plaats boodschappen doen, een andere route fietsen naar je werk, verandering stimuleert het brein. Doorbreek 
je routine, dat is niet eenvoudig. Maar het houdt je brein actief. 
 

Het is moeilijk om nieuwe dingen aan te leren, want de paden in je brein zijn door je routinematige bezigheden 
uitgesleten. Maar als je nieuwe dingen vaker doet, zul je zien dat ze steeds gemakkelijker gaan. 
 

6. 5 Tips om het geheugen actief te houden 
A. LEER IETS NIEUWS 

Bijvoorbeeld leer een muziekinstrument te bespelen. Omdat je bij het maken van muziek beide hersenhelften 
gebruikt en laat samenwerken, worden er nieuwe verbindingen in je hersenen gemaakt. Hierdoor kun je dingen 
beter onthouden, je langer concentreren en gemakkelijker nieuwe dingen leren. 

 START EEN NIEUWE HOBBY 
Heb je interesse in kunst, cultuur en tekenen? Dit kan met potlood en papier, maar ook online met Draw 
Something. Zoek je iets  actiever? Start met wandelen, of (leren) dansen. Er zijn natuurlijk 
legio beweegactiviteiten of sporten om te doen 

B. DOE (GEHEUGEN)SPELLEN 
Dit kan thuis, met een gezelschapsspel of online (bijvoorbeeld Wordfeud). Het kan leuker zijn wanneer je dit 
doet met vrienden, buren of familie, dan ben je direct ook sociaal actief. 

C. ONTDEK HET ‘NIEUWE’ SPELEN: GAMEN 
SeniorWeb geeft een mooi overzicht van diverse games, zoals online rummikub en tetris. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omgpop.dstfree&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omgpop.dstfree&hl=nl
https://www.allesoversport.nl/artikel/meer-bewegen-ga-wandelen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/mogelijkheden-om-te-bewegen-voor-ouderen/
https://www.seniorweb.nl/artikel/populaire-spelletjes-voor-pc-en-tablet
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D. ZORG VOOR VOLDOENDE SLAAP 
Goede slaap betekent dat je hersenen de tijd en de kans krijgen om zich te reinigen. Ook zorgt een goede 
nachtrust ervoor dat je je emoties van de dag goed kan verwerken en dat je onthoudt wat je overdag hebt 
geleerd. Zo geef je je brein letterlijk rust.                  Bron: ‘Beter Oud’ 

 

SPORTEN EN BEWEGEN TEGEN EENZAAMHEID BIJ OUDEREN  (BRON: BETER OUD) 
 

 

Veel groepen in Nederland zijn ‘sociaal kwetsbaar’ en dat geldt zeker voor ouderen. Maar wat bedoelen we daar precies 
mee? Hoe verhoudt dit zich tot eenzaamheid? En hoe kun je sport en bewegen inzetten om eenzaamheid te g 
 

1. Sociale kwetsbaarheid 
Sociale kwetsbaarheid heeft te maken met het tekort aan sociale relaties in je leven, of het ervaren van te weinig sociale 
steun van anderen. Deze vorm van kwetsbaarheid heeft ook te maken met verlieservaringen, zoals het wegvallen van 
betekenisvolle relaties, het verlies van maatschappelijke rollen en een toenemende afhankelijkheid. Lees het 
achtergrondartikel: Sociale kwetsbaarheid bij ouderen bestrijden met sport. 
 

1. Beperken van kwetsbaarheid bij ouderen: bewegen helpt 
Kwetsbare ouderen doen een groot beroep op de Wmo en de zorg. Reden om voor hen daar waar het kan in te zetten 
op voorkomen en beperken van kwetsbaarheid. Een slechte leefstijl, en dan met name onvoldoende bewegen, zorgt 
voor meer kwetsbaarheid. De regie ligt vooral bij de gemeenten. In het artikel Beperken van kwetsbaarheid bij ouderen: 
bewegen helpt lees je meer over welke uitdagingen lokale organisaties ervaren en hoe ze deze kunnen aanpakken. 
2. Eenzaamheid komt vaak voor 
Eenzaamheid wordt veroorzaakt door een groot aantal verschillende factoren. Eigen gezondheidsproblemen of 
gezondheidsproblemen van de partner bijvoorbeeld. Of een beperkt sociaal netwerk. Ook verlegenheid, een negatief 
zelfbeeld of een gebrek aan sociale vaardigheden kunnen bijdragen aan gevoelens van eenzaamheid. Naarmate mensen 
ouder worden, zien we deze gevoelens toenemen. Uit de Gezondheidsmonitor van 2018 blijkt dat ruim 700.000 ouderen 
zich eenzaam voelen. In 2030 kunnen dit er 1,1 miljoen zijn. Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de gevolgen van 
eenzaamheid verstrekkend kunnen zijn: een verhoging van een mogelijk risico op ziekte van Alzheimer, coronaire 
hartziekten, depressie, suïcide en vroegtijdig overlijden. 
 

3. Sport en bewegen: kansen benutten 
Veel gemeenten richten zich al op kwetsbare en eenzame ouderen vanuit het sociaal beleid. De inzet van sport- en 
beweegactiviteiten kan daarbij uitstekend werken. Samen sporten of bewegen is immers bij uitstek een manier om 
anderen te ontmoeten en om bij een groep te horen. Plus: fitte ouderen zijn beter in staat om er op uit te gaan en 
anderen te ontmoeten of om hun sociale activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. 
• Lees meer over de rol van sport en bewegen om eenzaamheid tegen te gaan. 
• Wat je als gemeente in kunt zetten op het voorkomen en beperken van kwetsbaarheid bij ouderen, lees je in het 

artikel: Beperken van kwetsbaarheid bij ouderen: bewegen helpt. 
 

4. Landelijk actieprogramma: Eén tegen eenzaamheid 
Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en 
doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor 
de handen ineen. Dit doen zij in landelijke en lokale samenwerkingsverbanden. 
 

LOKALE SAMENWERKINGSVERBANDEN TEGEN EENZAAMHEID: ZET IN OP BEWEGEN! 
Bij het uitvoeren van het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ hebben gemeenten een sleutelrol. Vanuit het ministerie 
van VWS worden gemeenten ondersteund om lokale coalities tegen eenzaamheid te vormen. De aanpak kan per 
gemeente verschillen. Kansen dus voor lokale samenwerkingsverbanden vanuit verschillende beleidsterreinen.  
 

5. Interventies, inspiratie en voorbeelden 
Sport en bewegen inzetten om kwetsbaarheid en eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. Met welke partijen moet je 
dan samenwerken? Hoe hebben anderen dat al elders gedaan? In Friesland en in de regio Vlaardingen-Maassluis-
Schiedam hebben ze goede ervaringen. Riemke Schiphof (Sport Fryslân), Mariëlle van Santen en Arianne Zevenbergen 
(Seniorenwelzijn) delen ze in het artikel: Sociaal kwetsbare ouderen – meer draagkracht door beweging. 

• Sport en eenzaamheid: het effect van Sociaal Vitaal in de wijk 
• Actief Plus in negen gemeenten ingezet tegen eenzaamheid. 
• Gaas, een methode om ouderen in sociaaleconomische achterstandswijken te bereiken en te bevorderen dat ze 

blijven bewegen 
• BeweegSamen in Zwolle, vergroot je sociale actieradius 

https://www.allesoversport.nl/artikel/sociale-kwetsbaarheid-bij-ouderen-bestrijden-met-sport/
https://www.allesoversport.nl/artikel/beperken-van-kwetsbaarheid-bij-ouderen-bewegen-helpt/
https://www.allesoversport.nl/artikel/beperken-van-kwetsbaarheid-bij-ouderen-bewegen-helpt/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-oorzaken-van-eenzaamheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#!node-eenzaamheid-naar-leeftijd
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#!node-gevolgen-van-eenzaamheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#!node-gevolgen-van-eenzaamheid
https://www.allesoversport.nl/artikel/eenzame-ouderen-de-rol-van-sport-en-bewegen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/beperken-van-kwetsbaarheid-bij-ouderen-bewegen-helpt/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid
https://vng.nl/lokale-coalities-tegen-eenzaamheid-omkijken-naar-elkaar
https://www.allesoversport.nl/artikel/sociaal-kwetsbare-ouderen-meer-draagkracht-door-beweging/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-en-eenzaamheid-het-effect-van-sociaal-vitaal-in-de-wijk/
https://www.allesoversport.nl/artikel/actief-plus-bewegen-inzetten-tegen-eenzaamheid/
https://www.allesoversport.nl/artikel/beweegstimulering-kwetsbare-ouderen-achterstandswijken-een-nieuwe-aanpak/
https://www.allesoversport.nl/artikel/beweegsamen-vergroot-je-sociale-actieradius/
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Er zijn diverse sport- en beweegaanpakken die zich richten op ouderen en kwetsbaarheid/eenzaamheid. Je hoeft niet 
zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Oriënteer je op bestaande interventies die zich al in de praktijk bewezen hebben en 
waar je met creativiteit en lokale inbreng mee aan de slag kunt. 
 

Beweeginterventies specifiek gericht op kwetsbare doelgroepen: 
• Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) 
• Elke stap telt 
• Galm 

Beweeginterventies specifiek gericht op eenzaamheid: 
• Denken en doen 
• Sociaal Vitaal 
• Welzijn op recept 

Meer interventies vind je in de database van Kenniscentrum Sport. 
Meer lezen 

• Artikel: Sociale kwetsbaarheid tegengaan bij ouderen: zeven bewezen aanpakken uit de praktijk. 
• Onderzoek naar fysieke kwetsbaarheid bij ouderen: Fysiek kwetsbare ouderen: intensieve beweging werkt. 

 

Opmerking ASG:  
1. Wilt u (weer) beginnen met bewegen en bent u benieuwd wat bij u past? Neem dan contact op met SMWO, 

Beweegcoach Judith Menheere. Tel.: 06-52824303 of E-mail: j.menheere@smwo.nl. 
2. Het punt bestrijding eenzaamheid staat al op de agenda voor een overleg met de gemeente Goes. 
 
 

-0-0-0-0-0-0- 
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Voorzitter: Dick van de Merwe 0113-228428    dwvdmerwe@zeelandnet.nl 

Secretaris/Ledenadministratie/Nieuwsbrief: Hans de Jonge 06-46188122    hdj@zeelandnet.nl 

Penningmeester: Izaak de Graaf 0113-220111    iza.con@worldonline.nl 
Coördinatie belastingservice: Leen van Zon 0113-270144    leen.zon@planet.nl 
Coördinatie activiteiten/lief en leed: Els Poppe 06-23417332 egpoppe1@zeelandnet.nl 

Secretariaat:  p/a Van de Spiegelstraat 29C  4461 LJ Goes 06-46188122 hdj@zeelandnet.nl 

Website: www.asggoes.nl 
 

 
Advertentie 

 

 

 
 

https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/meer-bewegen-voor-ouderen-mbvo/
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/elke-stap-telt/
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/galm/
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/denken-en-doen/
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/sociaal-vitaal/
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/welzijn-op-recept/
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sociale-kwetsbaarheid-tegengaan-bij-ouderen-zeven-bewezen-aanpakken-uit-de-praktijk/
https://www.allesoversport.nl/artikel/fysiek-kwetsbare-ouderen-intensieve-beweging-werkt/
mailto:j.menheere@smwo.nl
mailto:dwvdmerwe@zeelandnet.nl
mailto:hdj@zeelandnet.nl
mailto:iza.con@worldonline.nl
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Het onderhoud van uw huis wordt u te veel? 
Uw gezondheid speelt een rol of uw partner 
komt te overlijden? Is het dan haalbaar om in 
uw huis te blijven wonen? Wat doet u dan? 

 

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 
 

 
 

  
  

 

mailto:info@ismmakelaars.nl

