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Weetjes
Een bijdrage van onze gastschrijver Augustinus, waarin hij voortgaat met het
beschrijven van de herkomst van de Bevelandse plaatsnamen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hier is hij weer, de nieuwe nieuwsbrief voor de maanden maart en april. We hebben als bestuur
nog niet kunnen overleggen over het activiteitenplan voor 2021. Er zijn nog teveel aken onzeker.
We weten niet wat wel en niet mag en kan. Daarbij vlot het ook niet echt met de
inentingscampagne tegen COVID-19 enz. Dit betekent dat we pas in de volgende
bestuursvergadering (ergens in mei) concreter over het plan kunnen praten. U hoort dan zo snel
mogelijk van ons.
Hans de Jonge, secretaris
Nog een keer de contributie voor 2021: Willen degenen die dat nog niet deden de contributie
voor 2021 (€ 24,- p.p./€ 16 voor een medegezinslid) alsnog overmaken op rekening
NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. ‘lidmaatschap 2021’. Dank bij voorbaat!

Nieuws van de Koepels
A. Maand senioren en veiligheid gestart
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is 1 april vanuit het ministerie
van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en
Veiligheidsmaand gestart. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer
worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het
oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende
vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via
bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.
Ambassadeur Minister Grapperhaus maakte vorig jaar september bekend dat acteur Kees
Hulst ambassadeur is van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het
geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen
nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben
daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de
campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te
makkelijk!”. Deze campagne wordt in april herhaald. Op 7 april heeft minister Grapperhaus
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een convenant getekend met de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ANBO, KBO-PCOB, KBO
Brabant, NOOM, SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden om gezamenlijk gedurende twee jaar te werken aan de
weerbaarheid van senioren tegen criminaliteit.
Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden
van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen
vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de
Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de
criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude
(bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden
babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.
Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke
oudere. Daarom krijgt men via de campagne concrete tips mee die
slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang
dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele)
informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en
verzorgers. De Koepel Gepensioneerden heeft steeds benadrukt dat mensen zich niet hoeven te schamen als ze toch
slachtoffer van oplichting worden (het kan iedereen overkomen) maar dat ze juist dán ook actie moeten ondernemen:
melden, aangifte doen en zo verdere schade voorkomen.
Agenda
* Start van de Senioren en Veiligheidsmaand op 1 april.
* Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de verschillende
ouderenbonden, de politie en het CCV om gezamenlijk te werken aan het verhogen
van de weerbaarheid van senioren tegen de verschillende vormen van criminaliteit
om slachtofferschap te voorkomen.
* Op 8 april heeft een informatie-webinar, bestemd voor de vrijwilligers en
consultants van de ouderenbonden plaatsgevonden. Hiervoor is een brochure
ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige
informatie te voorzien. Tevens is een flyer ontwikkeld waarin het onderwerp online
veiligheid wordt toegelicht en worden tips gegeven om te voorkomen dat senioren slachtoffer worden van deze vormen
van oplichting.
* Op 15 april – 10.30 uur was er een webinar waarin kort is teruggeblikt op de campagne in september en de
verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar is het
fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar is een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met
wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
* Tot slot was er op 22 april een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid is besproken. Tijdens dit webinar
kwamen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven. Via de websites
(www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en alle
betrokken partijen worden voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst, met Kees Hulst in de hoofdrol. Op die
website kunt u ook de webinars van 15 en 22 april volgen.
De tekst van de flyer is als laatste pagina aan deze nieuwsbrief toegevoegd, zodat u deze desgewenst kunt uitknippen
en bij uw PC en/of telefoon kunt leggen. Op pagina 9 wordt het begrip spoofing nog verder toegelicht.

Het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS streeft ernaar dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Hiervoor focussen zij zich op gezondheidszorg en het voorzien van geschikte woningen. Hoewel dit
natuurlijk erg belangrijk is, moeten we ook het belang van de wijk voor ouderen niet onderschatten. Elementen zoals
de beloopbaarheid, veiligheid, voldoende faciliteiten maar ook sociale contacten hebben een grote impact op de
kwaliteit van leven.
Celine Staal, student Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is bezig met haar afstudeerscriptie en
doet daarvoor o.a. een onderzoek naar ‘tevredenheid met de wijk’ onder 65-plussers, om erachter te komen welke
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elementen van de wijk voor hen belangrijk zijn in de keuze om in de eigen woning te blijven. Het doel van het onderzoek
is om te kijken hoe het huidige beleid voor het ontwikkelen van wijken kan worden aangepast op de behoeften van
ouderen, zodat zij langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.
Voor het onderzoek is het belangrijk dat Celine zo veel mogelijk respondenten weet te verzamelen. Daarvoor heeft zij
een online enquête opgesteld en zij vraagt hierbij onze hulp. Het invullen van het onderzoek kost ongeveer 10 minuten
en werkt het beste op een iPad of computer via deze link. Namens Celine bij voorbaat dank voor uw medewerking aan
dit onderzoek.

Lief en leed
In de maanden maart en april vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen. Eén lid verdient deze keer een
bijzondere vermelding: mevrouw Kaaisteker-Smits uit Goes werd op 13 maart 100 jaar! En nog helemaal bij de tijd en
goed gezond. Een fantastische ‘prestatie’! Zoals in de lokale pers vermeld werd kreeg zij op haar verjaardag bezoek van
de Goese burgemeester mevrouw Mulder. Dat maakt zo’n verjaardag toch altijd bijzonder.
Maand
Maart

April

Datum

Naam lid

Leeftijd

13 maart

Mevrouw M. Kaaisteker-Smits uit Goes

100 jaar

27 maart

Mevrouw D. Schouten uit Goes

92 jaar

27 maart

De heer J.P. Repkes uit Goes

90 jaar

6 april

Mevrouw M. Gijzel-Rottier uit Goes

93 jaar

15 april

De heer H. Anrochte uit Goes

75 jaar

28 april

Mevrouw J.L. de Reus uit Kloetinge

80 jaar

Kritische kanttekeningen door de Koepel Gepensioneerden
Overheid in dialoog
We worden allemaal ouder. We leven nu veel langer dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld meer honderd jarigen dan ooit.
Meestal worden we behoorlijk gezonder ouder, maar dat geldt niet voor iedereen. Dit stelt de overheid voor de vraag
hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen
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borgen. In deze nota worden mogelijkheden aangedragen. De focus van deze nota ligt op ouder worden met zorg en
ondersteuning, thuis, in de wijk, in het verpleeghuis of een andere woonvorm. Ook op wat ouderen zelf kunnen doen in
eigen omgeving of zorgomgeving.
Deze dialoognota Ouderenzorg 2020-2040 wordt ingeleid met de vermelding dat deze nota een antwoord wil zijn op de
vraag, hoe de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van onze ouderenzorg ook voor onze kinderen en
kleinkinderen kan worden geborgd. Het is een ‘menukaart’ met voorgestelde maatregelen die ervoor kunnen zorgen
dat de ouderenzorg beschikbaar en betaalbaar blijft. Er worden beleidsopties opgesomd voor kortere en langere termijn
en minder en meer ingrijpend van aard. Er staat ook in wat wij ouderen zelf kunnen doen om ons goed voor te bereiden
op ouder worden. Twee onderwerpen uit deze nota willen we nu belichten. Is het huis en de woonomgeving geschikt
om te blijven wonen, kan er zorg gegeven worden in mijn huis? En hoe wordt de zorg voor mij geregeld?
Waar woon ik?
In een eerder advies uit 2020: ‘Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies’ wordt geadviseerd om te investeren in het
bouwen van diverse woonvormen. Vanuit de ouderenorganisaties wordt al heel lang gepleit voor ‘levensloop bestendig
bouwen’. Dat betekent dat jonge ouders met de (tweeling)kinderwagen het huis in kunnen komen. Dat je bezoek kunt
ontvangen dat een rolstoel gebruikt. En dat je makkelijk zorg kan krijgen als het nodig is na een ski-ongeval of als je
leeftijd een aantal handicaps geeft. Gemeenten moeten een woonvisie opstellen en afspraken maken met
woningcorporaties, zorgaanbieders en ook burgerinitiatieven de kans geven. Een probleem dat het bouwen belemmert,
is de regelgeving. Het blijkt dat door gemeenten vaak grond wordt verkocht aan de hoogste bieder en dat betekent dat
er niet gebouwd gaat worden voor lagere inkomens. Daarom is ons advies:
• Strakke regie op het opstellen van woonvisies en op de woningbouwinspanningen van gemeenten én op de
samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en zorgaanbieders.
• Faciliteren van woningbouwinitiatieven door senioren om vastlopen in procedures zo veel mogelijk te beperken.
• Eenduidigheid over welk ministerie het voortouw neemt bij bouwen voor ouderen, het beleggen van de
verantwoordelijkheid bij één ministerie is daarbij een zeer serieuze optie.
• Een verzwaard regiem van bijbehorende wettelijke bevoegdheden inclusief de noodzakelijk aanwijzingsbevoegdheden passen daarbij.
Wie zorgt er voor mij?
Veel zorg start met mantelzorg. Zorg voor je partner of zorg voor ouders, familie of buren. Deze ‘informele’ zorg kan
verbeteren. Samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers is essentieel om zorg op maat te geven. Wij kennen
in Nederland verschillende stelsels, zoals de ‘zorgverzekeringswet’, de ‘wet maatschappelijke ondersteuning’ en de ‘wet
langdurige zorg’. Dus ‘de’ ‘ouderenzorg’ bestaat niet. We weten uit onderzoek dat 4 van de 10 zelfstandig wonende 75+
zorg en ondersteuning ontvangen. Die zorg wordt verleend uit bovengenoemde stelsels. Het blijkt dat de eigen kracht
van ouderen vaak overschat wordt, ook de netwerken van de ouderen blijken niet de verwachtingen waar te kunnen
maken. De regels zijn complex, waar moet ik zijn? Ook het gegeven dat er gevraagd kan worden om een onafhankelijke
cliëntondersteuner is vaak onbekend. Soms worden ouderen verwezen door de gemeente naar de zorgverzekeraar en
meldt de zorgverzekeraar dat iemand gebruik kan maken van de wet maatschappelijke ondersteuning. Omdat de
grenzen tussen de verschillende stelsels onduidelijk zijn, worden aanvragen afgewezen. Vaak niet meer door de burger
te begrijpen en wordt verdere actie nagelaten met gevolgen die uiteindelijk de zorg toch duurder maken. Ons advies is:
• Er moet samengewerkt worden tussen de verschillende domeinen, zoals de zorgverzekeraar, de gemeentelijke
ondersteuning via de Wmo en de langdurige zorg (Wlz).
• Waardevolle zorg, dit betekent dat thuiszorg, wijkverpleging, medische specialistische en poliklinische zorg,
ziekenhuis en verpleeghuis samen moeten werken.
• Ondersteuning voor mantelzorgers met een aanbod om te ontlasten, met bijvoorbeeld het regelen van ‘respijtzorg’.
• Aandacht voor preventie.
• De oudere moet de regie over haar/zijn leven kunnen houden, eventueel met hulp.
• Minder regels en meer zorg op maat.
• Beeldbellen met de arts moet toegankelijk zijn. Bij behoefte aan hulp moet dat geregeld worden.
SMWO biedt in onze regio vele vormen van
cliëntondersteuning en houdt zich ook bezig met alle aspecten van de mantelzorg. U kunt dit bekijken via de volgende
links: https://www.smwo.nl/dienstverlening/zorgindicatie/cli-ntondersteuning
https://www.smwo.nl/dienstverlening/mantelzorg
Of bel met 0113-277 111.
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Nieuws uit het BBGG

A. J A A R V E R S L A G 2 0 20
1. Algemeen
2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Een virus dat corona heet of eigenlijk meer precies Covid 19, gooide
de samenleving overhoop. Gevolg was dat het voor het BBGG nauwelijks nog mogelijk was activiteiten te ondernemen.
2. Het bestuur
In dit verslagjaar kwam het bestuur bijeen op 4 maart, 24 juni, 16 september en 8 december. De laatste drie
vergaderingen conform de voorschriften vanwege corona. In de algemene ledenvergadering van 4 maart was namens de
PCOB dhr. Clarisse aftredend en herkiesbaar. Hij is herkozen.
Afgetreden en niet herkiesbaar is dhr. J. Rombaut namens KBO Goes. In de vergadering van 8 december is Dhr. F.C.
Frumeau als zijn opvolger gekozen.
Formeel is er nog een vacature voor PCOB. Deze wordt i.v.m. samengaan KBO PCOB Goes voorlopig niet ingevuld.
Afhankelijk van de voortgang van de fusie zal bekeken worden of dit nog noodzakelijk is.
Daar Mw Poppe (ASG) tussentijds terugtrad is door de ASG de heer L. van Zon als opvolger voorgedragen en op 8
december benoemd.
Op 8 december 2020 is afscheid genomen van onze administrateur Guust de Kok. Guust is 20 jaar zeer nauw betrokken
geweest bij het BBGG. Eerst als voorzitter, later in de tandem met Henk Hoogerland als secretaris, en de laatste jaren als
administrateur. We zijn hem veel dank verschuldigd.
3. Voorlichting
Nadat eerst al de voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in maart moest worden geannuleerd heeft het bestuur op 6
juni besloten om alle activiteiten voor 2020 af te gelasten. Dit vanwege de beperkingen als gevolg van de corona
pandemie. We hopen dit in 2021 te compenseren door een extra ontspanningsmiddag te organiseren.
4. Financiën
Voor het financiële reilen en zeilen in 2020 verwijzen wij u naar het verslag van de penningmeester. De samenwerking
met het ASG betreffende het medegebruik van de bankrekening verloopt goed.
De subsidie van de Gemeente Goes blijft een belangrijke inkomstenbron. Voor 2021 is daarom wederom een subsidie
aanvraag gedaan.
5. Overleg met de Gemeente
De discussie met de gemeente en met name over de inrichting van de inspraak van senioren eind 2019 was
onbevredigend. De commissie bestuurlijke vernieuwing had gepland begin maart over de participatie in zijn
algemeenheid en de rol van de adviesraden in het bijzonder te oordelen. Daarom is door de voorzitter en secretaris
gesproken over dit onderwerp met de fracties van CDA, VVD en SGP/CU. Toen in september bleek dat er een nieuwe
nota naar de raad zou gaan over dit onderwerp is met wethouder vd Reest en zijn beleidsambtenaren gesproken. De
toezegging is dat het BBGG bestuur de facto als seniorenraad mag fungeren in de proefperiode van het burgerpanel. In
2021 wordt dit gesprek voortgezet met als eerste resultaat een gesprek over de WMO.
Al in 2019 is het probleem van de eenzaamheid op de gemeente agenda gezet. Na wat vruchteloze bijeenkomsten in
2019 is er op 3 februari 2020 een bijeenkomst in het Beest geweest. Hier waren diverse organisaties aanwezig.
Gezamenlijk hebben we een statement gemaakt, wat ook de BBGG heeft ondertekend. Daarna is het totdat we in
december een brief om aandacht voor dit onderwerp hebben gestuurd, oorverdovend stil geweest. Inmiddels is er weer
wat beweging en zal in januari 2021 een vervolg gegeven worden aan dit thema.
6. Overige onderwerpen die de aandacht behoefden
De veranderingen in het sociale domein
In het sociaal domein zijn afgelopen jaar geen grote wijzigingen geweest vanuit de regelgeving. Toch blijft dit een
onderwerp wat regelmatig evaluatie behoeft. Voorjaar 2021 is hier een gesprek met de gemeente over.
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De samenwerking met ADRZ
In 2019 is het overleg met de Raad van bestuur van het ADRZ door het BBGG stopgezet. Na het mislukte klantenpanel is
er door ADRZ een online platform opgezet. In 2020 is daar één vraag op uitgezet, echter door wat communicatiefouten
is het BBGG hier niet in betrokken geweest.
Overdekte schuilplaats(en) op het NS Perron
Er is in 2019 één overdekte wachtruimte aan de kant van de overgang bij Ockenburgh aangebracht. Van Pro-rail is de
toezegging gekregen dat in 2021 een tweede schuilruimte zal worden geplaatst.
Parkeerbeleid
Het lang verwachte nieuwe parkeersysteem van de Gemeente Goes is deels in werking. Echter de “oude” zaken zoals de
schrapkaart zijn gelukkig nog steeds niet vervangen. Overleg hierover is er in 2020 niet geweest. Wordt vervolgd.
Bestrijding eenzaamheid
Zie punt 5.
Wonen voor ouderen
Het BBGG heeft via een brief de aandacht hiervoor gevraagd bij het college. Buiten wat algemeenheden is hier nog geen
passende reactie op gekomen.
Leesbaarheid (gemeentelijke) publicaties
In het najaar van 2020 zou de nieuwe website van de gemeente, na een beloofde testsituatie voor het BBGG, live gaan.
Door de corona is dit vertraagd.
Tot Slot
Collectieve belangenbehartiging voor senioren is een steeds belangrijker wordende zaak. Alhoewel de senioren een
steeds grotere groep in de samenleving vormen worden hun belangen met de regelmaat van de klok vergeten of
onderbelicht. Het BBGG zal zich ook in 2021 weer inzetten om de stem van de senior in Goes te laten horen. Maar ook
haar leden hier door middel van voorlichtingsbijeenkomsten over te infomeren, tenminste zo snel als de coronapandemie dit weer toestaat.
Ledenbestand BBGG
ledenaantal per ultimo:
2018
2019
2020
ASG
211
206
194
FNV senioren
401
394
411
PCOB
105
95
78
KBO
445
451
421
NBP
16
0
0
Totaal
1178
1146
1104
KBO buiten Goes
119
114
122
1297
1260
1226
Organisatie

1. Samenstelling Bondenberaad Groot Goes (BBGG)
De samenstelling van en de samenwerking in het Bondenberaad Groot Goes aanpassen aan:
a. Gewijzigde omstandigheden binnen de aangesloten organisaties (fusie KBO-PCOB, toetreding nieuwe organisaties)
b. De mogelijkheid voor ad-hoc deelname van experts i.v.m. onderhanden dossiers in het kader van de collectieve
belangenbehartiging.
2. Seniorenraad Goes
Bevorderen oprichting van een Seniorenraad in de gemeente Goes. De gemeente gaat een jaar proefdraaien met een
burgerpanel voor de participatie van haar burgers. Met de wethouder is afgesproken om parallel daaraan het bestuur
van het BBGG als ware het een seniorenraad deel te laten nemen in de participatie. Eind 2021 zal de evaluatie hiervan
plaats vinden. Mocht die evaluatie niet tot resultaat hebben dat er een seniorenraad wordt opgericht dan zal in 2022
het bestuur van het BBGG zich toch als zodanig organiseren.
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3. Het kritisch volgen en initiëren van:
a. Allerlei voorzieningen t.b.v. ouderen die getroffen worden of eventueel worden afgeschaft i.v.m.
bezuinigingen en wijzigingen in het sociale domein;
b. De ontwikkeling van de kosten van gemeentelijke voorzieningen, waterschappen e.d., alsmede de inningsen kwijtscheldingsprocedures daaromtrent;
c. Ontwikkelingen in het wonen, zoals het scheppen van voldoende voor ouderen geschikte woningen, de
sanering van de wijken Goes West en Oost en de ontwikkelingen in andere wijken;
d. Ontwikkelingen in het kader van de mobiliteit, waaronder de ontwikkeling van de parkeervoorzieningen
voor auto’s en fietsen voor zover deze ouderen aangaan. Het (digitaal) aanvragen en verlenen van
parkeervergunningen. De mogelijkheden van het Openbaarvervoer in al zijn vormen (trein, bus, regiotaxi,
buurt- en belbus;
e. De toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en het wegnemen van obstakels;
f. Het aanbrengen van openbare voorzieningen zoals openbare toiletten e.d. ook buiten het centrum van
Goes;
g. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zowel in het ziekenhuis en het Medisch Centrum Goes, als bij
instellingen als de thuiszorg;
h. De problematiek van de eenzaamheid onder ouderen;
i. De ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid in woning, buurt en stad;
j. De ontwikkelingen in de digitalisering van de maatschappij;
k. Het blijven pleiten voor een goed toegankelijke (qua redactie van de tekst als wel de leesbaarheid)
informatieverstrekking door instanties. Digitaal maar ook analoog.
4. Daartoe zal regelmatig overleg gevoerd c.q. samengewerkt worden met:
a. (Afvaardiging van) raadsfracties;
b. De gemeente, Sabewa en andere instanties;
c. De cliëntenraad van het ADRZ;De SMWO. Met name het project Vraagbaak Ouderen voor Ouderen
(belastinghulp en andere ondersteuningsvragen) en andere op ouderen gerichte projecten.
d. Zorgaanbieders (o.a. SVRZ, Ter Weel) alsmede Beveland wonen, in het kader van wonen, zorg en welzijn;
e. andere organisaties zoals de Bibliotheken en Stichting Digisteun opdat ouderen digitaal vaardig worden c.q.
blijven.
5. Informatieverstrekking naar de leden
Zo gauw dit op grond van Corona maatregelen weer mogelijk is het organiseren van voorlichtingsmiddagen over
onderwerpen van algemeen belang. De onderwerpen worden aangedragen en georganiseerd door het bestuur.
6. Contactmiddag/Jubileum
Jaarlijks zal er een contactmiddag worden georganiseerd.
Alhoewel reeds in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw de ouderenbonden samenwerkten in het kader van de
belangenbehartiging is dit pas geformaliseerd in 2000. Op 25 februari 2000 zijn daartoe de statuten en het
huishoudelijk reglement vastgesteld. In 2020 is geen aandacht besteed kunnen worden aan dit 20-jarig bestaan van
het BBGG i.v.m. het uitbreken van de corona pandemie. Indien het indammen van de corona pandemie dit mogelijk
maakt, wil het bestuur van het BBGG bezien of er in 2021 een extra feestelijke contactmiddag georganiseerd kan
worden.
7. Lidmaatschap ouderenbond
Bij alle gelegenheden die zich daartoe voordoen zal de aanwezigen nadrukkelijk gewezen worden op het nut van
het lidmaatschap van een ouderenbond.
_____________________________________________________________________________________________________

C. PLANNING ACTIVITEITEN 2021
In onderstaand schema zijn de resterende activiteiten van het BBGG voor 2021 vermeld. Zoals u ziet is het eerste half
jaar bijna zo goed als ‘schoongeveegd’. Als we er vanuit mogen gaan dat we vanaf dit najaar weer redelijk normaal de
dingen kunnen organiseren zoals we dat willen, dan zullen we de gezellige middag in het najaar (13 oktober) grootser
dan normaal opzetten, waarmee we de leden dan een stuk compensatie bieden. Eerst maar afwachten of het kan…..
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Datum

Activiteit

Woensdag 2 juni 2021
Woensdag 16 juni
Woensdag 15 september
Woensdag 22 september
Woensdag 13 oktober
Woensdag 8 december
Woensdag 15 december

Bestuur
Voorlichtingsbijeenkomst
Bestuur
Voorlichtingsbijeenkomst
Gezellige middag
Bestuur
voorlichtingsbijeenkomst

opmerking

Onderwerp nog bepalen
Onderwerp nog bepalen

D.OVERLEG MET GEMEENTE GOES
Op 23 maart hebben voorzitter en secretaris van het BBGG een gesprek gehad met de beleidsambtenaar van de
gemeente Goes, die o.a. belast is met WMO zaken. Onderwerp van gesprek was hoe we als BBGG invloed/inspraak
kunnen verkrijgen bij ontwikkelingen in de organisatie en aanpak van de WMO in de Gemeente Goes.
Als onderliggende stukken hadden we “Goes voor elkaar” en de uitwerking in “de Focus-aanpak”, de overall
projectaanpak die de gemeente Goes heeft omarmd. Daarnaast lag er het rapport van Berenschot over de organisatie
en kosten van de WMO in de Bevelanden. Tevens heeft de rijksoverheid de dialoognota ‘Ouder worden’ uitgebracht.
Hierin staan ook een aantal aanbevelingen voor wijziging van de WMO. Ook het nieuwe regeerakkoord zal nog de
nodige wijzigingen kunnen opleveren.
Op al deze stukken kregen we een toelichting. We hebben verder gesproken over de wijze waarop wij als BBGG in het
Berenschottraject onze inbreng kunnen leveren. Er worden 6 deelprojecten opgestart. De planning daarvan is nog niet
bekend, maar zal zeker enige tijd (maanden tot meer dan een jaar) in beslag nemen. De gemeente beziet hoe we als
ouderenbonden in het traject zouden kunnen passen.
In het overleg kwam ook nog de WMO-raad aan de orde. Deze raad is ingepast in het burgerpanelinitiatief. Inspraak
over WMO-zaken kan dus op die manier voorgelegd worden aan de burgers. Nu staat het de gemeente vrij om de vorm
van de WMO-raad zelf te organiseren. Maar deze vorm wekt wel enige verbazing omdat er dan een serie individuele
belangen (als onze doelgroep zich al inschrijft voor het burgerpanel) worden ingebracht i.p.v. het collectieve belang.
Concreet werden nog een aantal punten in de huidige WMO-procedure toegelicht:
• Verschil tussen toewijzing gemeente en concreet uit te voeren uren huishoudelijke hulp. We vernamen dat door de
gemeente wordt overgegaan op doeltoewijzing en niet meer op urentoewijzing. Dat wil zeggen dat het doel is bijv.
eenmaal per week een schone woning, maar dat dit bij een bewerkelijke woning feitelijk 3 uur kan zijn en een
moderne woning maar 1 uur. De Allevo’s bepalen de ureninzet. De communicatie hierover moet wel beter want
de mensen ervaren dit nog steeds als teruggang in uren.
• Telefonische keukentafelgesprekken ivm corona. Leden geven aan dat ze door het telefoontje overvallen worden
en dan geen ondersteuning hebben. Maar de procedure zou zijn: de burger krijgt een brief met datum/tijd voorstel
en wordt daarbij gewezen op de ondersteuning van derden. Op genoemde tijd vindt het telefoongesprek plaats
en kan de burger dus voorbereid zijn als hij/zij actie voor ondersteuning heeft geregeld. Wel wordt gemerkt dat de
burger niet altijd de brief (goed) leest. Als dan het telefoontje komt en hij/zij vraagt dan niet om verzetten van de
afspraak dan zal het telefoonkeukentafelgesprek gewoon doorgaan.
• Bij afwijzing van de hulpvraag kan door de ambtenaar aangeboden worden om bijv. de wijkleerbedrijven van het
Hoornbeek of Scalda te informeren zodat die de burger (betaalde) ondersteuning kan aanbieden.
Aangegeven werd dat er een proces loopt om het ‘beschermd wonen’ ook bij de gemeente onder te brengen. Eerdaags
komt het processtuk hiervoor in de gemeenteraad. Het BBGG zal hiervan op de hoogte gehouden worden.
Op 30 juni is er een vervolgoverleg. We hopen dan dat de Berenschot projecten al eersten concrete zaken hebben
opgeleverd.
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Weetjes
A.

AANVRAGEN GEHANDICAPTEN PARKEERKAART

Niet zo lang geleden meldden we hier iets over de tarieven voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart.
Die kosten waren (en zijn nog steeds) erg hoog. We hebben geprobeerd de gemeente te bewegen daar iets aan te
doen, ook in BBGG-verband, maar zonder resultaat. Naast de hoge kosten voor de medische keuring en de leges was
een bijkomend bezwaar dat je voor de medische keuring ofwel naar Argonaut in Vlissingen moest afreizen, of -nog
gekker- naar de Stichting SAP in Bavel in Brabant. Dezer dagen vernamen we dat er in positieve zin wel iets is
veranderd: de mensen van de Stichting SAP komen desgewenst bij je thuis langs. Dat is een kleine pleister op de
wonde. Meer informatie op de website van GR De Bevelanden via de volgende link:
Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart - WIZ - Gemeente Goes (grdebevelanden.nl).
B. SPOOFING (BANKHELPDESKFRAUDE) IN OPKOMST; ZO HERKEN JE HET
Spoofing is in opkomst: een fraudevorm waarbij het lijkt alsof je door een bekend telefoonnummer wordt gebeld, zoals
van je bank, maar eigenlijk een fraudeur aan de lijn hebt die je geld afhandig probeert te maken. In dit artikel lees je
wat spoofing precies is, hoe je het herkent en wat je ertegen kunt doen.
Spoofing is een vorm van fraude waarbij je wordt gebeld door een
telefoonnummer dat je herkent en vertrouwt, zoals het telefoonnummer van je
bank. Als het nummer staat opgeslagen in je telefoon komt ook de bijbehorende
naam in beeld. In werkelijkheid heeft de fraudeur via een technologisch trucje
het bewuste telefoonnummer aangenomen.
Bankhelpdeskfraude
Vooral veel ING-klanten vielen eind vorig jaar ten prooi aan spoofing, meer recent waarschuwt ook Triodos haar
klanten hiervoor. Fraudeurs deden zich voor als helpdeskmedewerkers van de bank. Ze belden rekeninghouders met
het verhaal dat hun rekening is gehackt. Om te voorkomen dat hun geld zou verdwijnen, zou de klant snel geld over
moeten maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Dergelijke kluisrekeningen bestaan niet, het geld belandt
op deze manier bij de fraudeur.
Ook klanten van de Rabobank en ABN Amro kregen dit soort belletjes -soms betreft het (ook) sms’jes en e-mails. Maar
het gaat niet altijd om zogeheten ‘bankhelpdeskfraude’. Spoofing-fraudeurs doen zich ook voor als
helpdeskmedewerkers van Microsoft. En om het extra verwarrend te maken: zowel de Fraudehelpdesk als de politie
kregen meldingen dat hun naam en telefoonnummer wordt misbruikt.
Hoe je spoofing herkent en voorkomt
Omdat je niet meer volledig kunt vertrouwen op het telefoonnummer of de naam in beeld, is het goed om extra
aandacht te hebben voor de geloofwaardigheid van het verhaal. Houd vooral in gedachten: kluisrekeningen bestaan
niet en een bank zal je nooit vragen geld over te maken.
Goed om te weten ook: fraudeurs wekken vrijwel altijd een gevoel van urgentie op, er dient zogenaamd snel gehandeld
te worden. Probeer dat gevoel te negeren en neem een moment de tijd om na te denken en de volgende controle te
doen:
Bij de minste of geringste twijfel zoek je zelf contact met de bank of organisatie uit wiens naam de fraudeur zegt te
bellen. Zoek het algemene telefoonnummer op, bel en vraag of het klopt wat je wordt verteld. Doe niets voordat je
iemand op deze manier aan de lijn hebt gekregen.
Andere fraudevormen
Niet alleen spoofing is in opkomst. Zorg ook dat je bekend met WhatsApp-fraude, nepwebshops en onbekende
telefoontjes uit het buitenland (wangiri-fraude).

9

Waar komen de Bevelandse plaatsnamen vandaan? (vervolg)
De herkomst van de naam van Kapelle zullen we combineren met die van Biezelinge.
De dorpen zijn als het ware aan elkaar geplakt en vormden lange tijd één gemeente.
Kapelle is genoemd naar Capelle ter Maelsteden. Die kapel hoorde in de 12e eeuw
al bij kasteel van de familie Maalstede. In die tijd was een kapel vaak het voorstadium
van een zelfstandige parochiekerk en had een geringe status. Dat de naam ‘capelle’
in de plaatsnaam Kapelle is bewaard gebleven, wijst er op dat het om een zeer
vroege kapel gaat, die ook lange tijd als zodanig bestaan heeft.

Biezelinge is een naam die in de volksmond al bestaan
moet hebben voordat er geschreven bronnen
bestonden. Voor de naam zijn er 3 verklaringen.
1. De meest simpele verklaring is dat je een verbinding
zoekt met het riviertje ‘de Linge’ dan kan de naam
betekenen ‘een met riet begroeide modderige
waterloop’.
2.Maar de uitgang – inge duidt wel op een waterloop,
zoals ook bij enkele andere Bevelandse dorpsnamen.
Biezel zou afgeleid kunnen zijn van Bisilo, een
verkleinwoord van Biso.
3. De uitgang –inge komt in het midden-nederlands
ook wel voor als andere naam voor ‘drek’, ‘modder’.
Er zijn dus voor Biezlinge genoeg mogelijkheden, maar geen enkele zekerheid.
We eindigen deze reeks op het andere Beveland, n.l. Noord Beveland, ook wel Peeland genoemd en we kijken naar de
herkomst van Colijnsplaat. Colijnsplaat werd in 1598 gesticht na
de bedijking van de Oud-Noord-Bevelandpolder. De naam komt
van de schor Colinsplate die toen deels werd ingedijkt. In 1489
werd de naam van het schor voor het eerst genoemd. Het dorp
is een echt voorstraatdorp met kaarsrechte percelen. Er werd
een haven aangelegd voor vervoer van graan naar SchouwenDuiveland en een veer op Zierikzee. Tijdens de watersnood van
1953 probeerde een aantal mannen met vloedplanken het hoge
water tegen te houden. Ze werden daarbij geholpen door een
losgeslagen
vrachtschip
dat
als
golfbreker
voor
de coupure terechtkwam en zo Colijnsplaat behoedde voor een
overstroming. Deze gebeurtenis staat bekend als 'het wonder
van Colijnsplaat'. Een monument uit 1993 met de naam ‘Houen
Jongens’ van Jan Haas herinnert aan deze gebeurtenis.
Augustinus
(Bron: Het boekje ‘Herkomst van de Bevelandse plaatsnamen’ van Huib Boogert)
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Advertenties

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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