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Voor u ligt de 4e nieuwsbrief van 2021. In deze extra ‘dikke’ uitgave is het bekende nieuws
van de Koepels opgenomen. U treft verder aan de uitnodiging voor de autotocht in
september en voor de algemene Ledenvergadering in oktober. En ook een wat
uitgebreidere rubriek ‘Weetjes’. Tenslotte een vervolgbijdrage van onze gastschrijver
Augustinus over de herkomst van Zeeuwse plaatsnamen.
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We vulden deze nieuwsbrief dit keer wat extra omdat we in de ‘stille’ zomermaanden leven: maanden waarin van veel
senioren die niet zelf op pad kunnen de kinderen en kleinkinderen naar al dan niet verre oorden vertrekken. Zij zitten dan
vaak alleen en zijn eenzaam. Om dit leed een klein beetje
te verzachten in dit nummer dus wat extra informatie om
de stille momenten door te komen. Wij wensen u allen veel
leesplezier!
Deze nieuwsbrief verschijnt op een moment dat het
‘normale’ leven weer bijna als vanouds terug is. We mogen
weer uitgaan, op vakantie, naar het restaurant en naar een
café, op een terras zitten, winkelen zonder dat vervelende
mondkapje enz. Natuurlijk gelden er nog een paar
beperkende maatregelen, maar toch.
Om ons heen horen we dat vrijwel iedereen hier blij mee
is. Maar we horen ook andere geluiden, zoals: ‘die avondklok was zo slecht nog niet’, ‘het was zo lekker stil ’s avonds
en ’s nachts. Geen gebral op straat, geen toeterende auto’s en gierende brommers enz. Heerlijk’.
Natuurlijk stond van tevoren vast dat dit een tijdelijke maatregel zou zijn. Dat geldt ook voor het thuiswerken, al was er
even de verwachting dat dat langer zou duren en misschien zelfs het ‘nieuwe normaal’ zou worden. Maar dat valt tegen.
Je ziet dat veel mensen toch weer naar het werk gaan. Kennelijk is het gevoel van isolatie thuis en de wens om met
collega’s te kunnen afstemmen te groot of de roep van de baas te luid. We weten het niet, maar feit is dat het
thuiswerken weer afneemt. Bijkomend effect hiervan is dat het weer veel drukker op de wegen is en dat o.a. daardoor
het ook weer minder gaat met het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Ook in bus en trein is het hierdoor soms ook weer
drukker en veel mensen moeten er daarom erg aan wennen dat ze weer veel dichter op elkaar moeten zitten. Sommigen
zie je daarvoor ook wat terug deinzen.
Want, laten we welwezen: dat rotvirus is het land nog niet uit! Neem dat opkomende Delta-virus. We weten inmiddels
ook dat dit demissionaire kabinet niet altijd de juiste beslissingen neemt om de pandemie tegen te gaan. We genieten
nu wel van onze hernieuwde vrijheden, maar veel deskundigen zeggen dat die vrijheden veel te vroeg en te omvangrijk
zijn teruggegeven. We moeten nog steeds op onze hoede zijn en niet doen alsof alles weer helemaal normaal is. Helaas
lukt dat nogal wat mensen niet. Velen vrezen dit najaar daarom opnieuw een virusgolf. Misschien dat die door de vele
vaccinaties minder erg zal zijn, maar toch. Het zou zo maar kunnen dat er weer allerlei beperkingen komen.
Laten we daarop niet vooruit lopen: laten we met z’n allen, zolang het nog kan, genieten van de ruimte die we nu
hebben gekregen en vooral: laten we met z’n allen blijven oppassen!
Hans de Jonge, secretaris
ACTIVITEITENPLAN 2021
1. AUTOTOCHT EIND SEPTEMBER
Donderdagmiddag 16 september 2021 maken we weer een autotocht. Ditmaal bezoeken we het vernieuwde
fruitteeltmuseum in Kapelle en gaan we na een rondrit via Yerseke wat drinken op de golfbaan in Goes.
U wordt thuis opgehaald door vrijwillige chauffeurs en we ontmoeten
elkaar om 13.45 uur op de parkeerplaats bij het museum in Kapelle. In het
museumcafé worden we ontvangen met koffie/thee en appeltaart.
Daarna maakt u op eigen gelegenheid een wandeling door het museum.
Het Fruitteeltmuseum is mei 2018 heropend na een metamorfose te
hebben ondergaan. Rondom de thema’s Bloei, Groei, Oogst en Snoei zijn
er open opstellingen geplaatst. Niet alleen in de museumtuin, maar ook
in het museum zijn er nu ‘bomen’ te vinden. Door de interactieve
schermen kan een bezoek een individuele belevenis worden. Daarnaast is
er aandacht voor ‘Oral History’, de mondelinge kennisoverdracht.
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De museumtuin, op natuurlijke basis, is in alle seizoenen een lust voor het oog. Er is voor wie goed kijkt in elk seizoen
wel iets te beleven. Er staan 170 verschillende voornamelijk appel- en perenbomen. In de museumwinkel zijn diverse
streekproducten te koop.
Na het museum maken we een autotochtje naar Yerseke waar we door het havengebied rijden. We vervolgen onze
weg naar Wemeldinge en rijden langs de Oosterschelde naar de Goese Golfbaan waar we de dag afsluiten met een
drankje, bij goed weer op het terras, waar u een mooi uitzicht heeft op de Golfbanen.
De kosten voor deze middag zijn € 10,00 voor leden, € 12,50 voor niet-leden. Aanmelden kan tot 12 september door
storting van het bedrag op bankrekening NL23 RABO 0308 4829 21 ASG Goes. En/of bij Izaak de Graaf: e-mail
iza.con@kpnmail.nl/of telefoon 0113-220111. Wij vragen onze chauffeurvrijwilligers deze middag de mensen, die zelf
niet kunnen rijden, als gast mee te nemen. U wordt deze middag vrijgehouden en ontvangt een kleine vergoeding. Wilt
u rijden? Meld dat ook bij Izaak!
2. Algemene Ledenvergadering
Op 12 oktober 2021 houden we onze algemene ledenvergadering. Zoals gebruikelijk worden op die vergadering de
jaarstukken vastgesteld en meldt het bestuur u welke bijzondere ontwikkelingen er binnen de vereniging allemaal
spelen. Maar daar blijft het niet bij: we zullen de ledenvergadering wat aankleden. Ons lid, de heer Pikkaart uit Goes
zal op de vergadering een diashow verzorgen over een door hem gemaakte reis naar Marokko. Tijdens en na afloop
van de vergadering krijgt u van ons een drankje en een (borrel)hapje. Deze bijeenkomst vindt plaats in het
Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. Meld u a.u.b. aan vóór 5 oktober 2021 bij Els Poppe: egpoppe@kpnmail.nl/0623417332. Als er mensen zijn die willen meerijden, meld dat dan bij uw aanmelding.
NIEUWS VAN DE KOEPELS
SENIORENHUISVESTING: GEEN WOORDEN MAAR DADEN
De woningmarkt zit op slot. Door een gigantisch tekort aan woonruimte exploderen de huizenprijzen en lopen
wachttijden voor huurhuizen almaar verder op. Terwijl beleggers binnenlopen, blijven potentiële kopers en huurders op
straat staan. Of ze zitten vast in hun eigen woning.
Dat geldt bijvoorbeeld voor veel ouderen. Als de kinderen eenmaal het huis uit zijn, zouden ze wel naar een kleinere (of
gelijkvloerse) woning willen verhuizen. Maar: die zijn er niet. En dus blijven ze. En komen heel veel woningen die bij
uitstek geschikt zouden zijn voor bijvoorbeeld jonge gezinnen met kinderen niet vrij. Gezinnen die op hun beurt weer
een woning voor starters zouden kunnen achterlaten. Omdat senioren echter niet weg kunnen, stokt de doorstroming
op de hele woningmarkt. De afgelopen jaren zijn in verband hiermee tal van werkgroepen,
commissies en ‘taskforces’ opgetuigd, die evenveel rapporten en nog veel meer aanbevelingen
hebben opgeleverd. Maar daar is nauwelijks iets mee gedaan. Het kabinet heeft op geen enkele
manier doorgepakt en werk gemaakt van al die aanbevelingen. Afgelopen week debatteerde de
Tweede Kamer hierover. Opnieuw. Voor de zoveelste keer. In de aanloop naar dat debat heeft
de Koepel Gepensioneerden politieke partijen aangeschreven met een aantal concrete suggesties. Kern daarvan: hou
op met praten en ga wat dóen! Erken dat sprake is van een urgent probleem, pak de regie en maak concrete afspraken.
Over ‘aantallen en jaartallen’. Bouw meer. Bouw sneller. Versoepel de regels. Zodat bijvoorbeeld meer ‘Knarrenhofjes’
(www.knarrenhof.nl) kunnen ontstaan, zodat ouderen en hun mantelzorgers onder één dak kunnen wonen. En zorg dat
er meer mogelijkheden komen ‘tussen thuis en verpleeghuis’. Eerder wees de Koepel Gepensioneerden er al op dat
ouderen (die dus vaak wel willen, maar niet kunnen verhuizen) straffen met hogere belastingen op de eigen woning,
zoals sommige politieke partijen willen, niet de oplossing is. Net zomin als het met een fors hogere huur worden
geconfronteerd als je kleiner wil gaan wonen.
Het is goed om te constateren dat onze suggesties in het debat door meerdere partijen aan de orde zijn gesteld. Er zijn
zelfs moties (‘opdrachten aan het kabinet’) over ingediend.
POLITIEK MOET WERK MAKEN VAN INTEGRAAL OUDERENBELEID
Begin juli zat de Koepel Gepensioneerden met andere seniorenorganisaties bij informateur Mariëtte Hamer aan tafel.
Eind juli gaven we een vervolg aan het pleidooi dat we toen hielden. We deden dat met een aan de politiek gericht
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manifest. Daarin worden vijf actiepunten benoemd die deel moeten uitmaken van het ouderenbeleid van de toekomst.
En van het regeerakkoord waaraan nu wordt geschreven. De 5 punten:
1. Maak na alle plannen en studies nu harde afspraken over woningen voor senioren. Met ‘aantallen en jaartallen’.
Goed ouder worden begint immers bij prettig wonen in een fijne wijk.
2. Investeer fors in preventie en welzijn. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen.
3. Maak een eind aan het steeds onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen van senioren. Plannen voor fiscalisering van
de AOW of hogere eigen bijdragen in de zorg horen dan ook niet in het regeerakkoord, maar in de prullenbak.
4. Kom in plaats daarvan de met het pensioenakkoord gedane belofte van een koopkrachtig pensioen na door nu (en
niet pas over een paar jaar) perspectief op pensioen te bieden.
5. Pak de kansen en uitdagingen van een samenleving waarin het aantal senioren toeneemt integraal aan. Maak een
eind aan de situatie dat verantwoordelijkheden her en der zijn belegd, waardoor feitelijk niemand verantwoordelijk
is of zich verantwoordelijk voelt.
Onze samenleving is nog onvoldoende ingericht op goed ouder worden, terwijl de groep senioren straks een kwart van
onze bevolking uitmaakt. Politici op landelijk, regionaal en landelijk niveau realiseren zich niet goed genoeg dat daarvoor
nu actie nodig is. Met het manifest doen seniorenorganisaties een oproep die actie handen en voeten te geven.
TWEEDE KAMER: GEEN BOETE OP OPNEMEN CASH GELD
Een tijdje terug kondigde ABN AMRO aan dat men kosten in rekening wilde gaan brengen als mensen cash geld opnamen.
Vooralsnog alleen bij grote bedragen, maar toch. Algemene verwachting was dat na deze eerste stap andere banken
zouden volgen en het wachten was op het verlagen van het bedrag waarbij zo’n ‘boete’ zou moeten worden betaald.
De Koepel Gepensioneerden heeft destijds stevig tegen die aankondiging
geprotesteerd: het is van de gekken dat je moet betalen om aan je eigen geld te
komen. Contant geld blijft een belangrijke rol spelen en dat hoort ook zo. Voor
iedereen, maar zeker ook voor bepaalde groepen senioren. Volgens schattingen
zijn zo’n anderhalf miljoen mensen afhankelijk van contant geld, bijvoorbeeld
omdat ze ‘digibeet’ zijn of in een schuldsaneringstraject zitten. Daarom is het
belangrijk dat er voldoende betaalautomaten beschikbaar en dichtbij zijn en dat
met contant geld betaald moet kunnen blijven worden. Maar ook dat er niet, al
dan niet via een omweg, geld in rekening wordt gebracht voor het opnemen ervan.
Nadat eerder ook al de Consumentenbond en het NIBUD zich in gelijke bewoordingen uitten, deed onlangs ook De
Nederlandse Bank een duit in het zakje: betalen met contant geld moet niet onmogelijk worden gemaakt.
Deze week liet na onze lobby ook de Tweede Kamer van zich horen. Het parlement nam met een overgrote meerderheid
een motie aan die ervoor moet zorgen dat banken geen geld in rekening brengen voor het opnemen van contant geld.
Letterlijk heet het dat de minister van Financiën wordt verzocht om ‘in gesprek met banken te zorgen voor en indien
nodig wettelijk af te dwingen dat mensen kosteloos hun geld kunnen blijven nemen.’ Uiteraard zal de Koepel
Gepensioneerden kritisch volgen of en hoe de minister gehoor geeft aan deze duidelijke opdracht vanuit de Kamer.
GELDMATEN VOOR HET STORTEN EN OPNEMEN VAN MUNTEN
Bij een groot aantal filialen van Gamma en Karwei staan sinds kort geldmaten voor het storten en opnemen van munten.
Deze muntautomaten zijn te gebruiken door de rekeninghouders van ABN AMRO, ING en Rabobank. Per bank kunnen
andere regels of voorwaarden voor gebruik gelden.
Geldmaat streeft ernaar om de muntautomaten gelijkmatig over het land
te verspreiden. Door samen te werken met Intergamma, het
moederbedrijf van Gamma en Karwei, realiseren we een landelijke
spreiding van muntautomaten. De muntautomaten staan binnen bij een
vestiging van Gamma of Karwei. Deze winkels hebben ruime
openingstijden, zijn goed bereikbaar en hebben voldoende
parkeergelegenheid.
Nog niet alle muntautomaten zijn geplaatst, dat gebeurt de komende
maanden. Er komen minimaal 170 automaten voor het opnemen van
muntrollen en 550 automaten voor het storten van munten van Geldmaat
in Nederland te staan, grotendeels in filialen van Intergamma. De
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automaten zijn eenvoudig te vinden via de locatiewijzer op geldmaat.nl. U filtert op Geldmaat en vervolgens op munten
opnemen of munten storten.
Meer informatie over de muntenautomaten, inclusief een handleiding voor gebruik, is te vinden op geldmaat.nl
VOORKOM EEN ‘VERLOREN GENERATIE’ GEPENSIONEERDEN
Het inmiddels twee jaar geleden gesloten pensioenakkoord werd ‘verkocht’ met de belofte van een koopkrachtig
pensioen: voortaan zouden de pensioenen sneller worden geïndexeerd (verhoogd met de gestegen prijzen). Tenminste:
na invoering van het in dat akkoord afgesproken nieuwe pensioenstelsel.
De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties hebben steeds druk uitgeoefend om die indexatie eerder
in beeld te brengen: al in de aanloop naar dat nieuwe stelsel. Want dat komt immers pas in 2026 of 2027. Gebeurt er
voor die tijd niets, dan mogen er bij de inmiddels dik tien jaar dat heel veel pensioenen niet zijn verhoogd nog eens vijf
worden opgeteld. En dan is echt sprake van een ‘verloren generatie’: mensen die na een leven lang werken hun pensioen
nooit verhoogd hebben zien worden. Daarom heeft voorzitter John Kerstens namens de Koepel Gepensioneerden deze
week in het Financieel Dagblad een lans gebroken voor het sneller in beeld brengen van die indexatie. Zeker, partijen bij
het pensioenakkoord zijn aan de slag gegaan met een eerdere oproep daartoe, maar het gaat allemaal veel te langzaam.
Op verzoek van de Koepel Gepensioneerden vindt volgende week dan ook een extra overleg met minister Koolmees
plaats. Doel daarvan: als seniorenorganisaties nog eens stevig duidelijk maken dat het ons menens is. En dat de minister
op deze manier bezig is het draagvlak voor z’n nieuwe pensioenstelsel te verspelen.
‘PENSIOENERFENIS’ EERLIJK VERDELEN GRAAG!
‘Hoe verdeel je een erfenis van 1700 miljard?’ Zo luidde onlangs de kop van een artikel in Het Financieele Dagblad.
In dat artikel werd ingegaan op de volle pensioenpotten bij pensioenfondsen die als het nieuwe pensioenstelsel er komt
over werkenden en gepensioneerden moeten worden verdeeld. Want dat moet wel eerlijk gebeuren natuurlijk. Als je te
weinig geld meekrijgt naar die nieuwe regeling heb je daar de rest van je leven last van. Dat geldt zeker voor
gepensioneerden. Die hebben daarna immers geen 40 of 50 jaar meer waarin hun pensioenvermogen nog ontzettend
kan gaan groeien.
Daarom heeft John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, in datzelfde artikel opnieuw aangegeven dat
gepensioneerden bij die verdeling recht hebben op hun eerlijke deel. En dat daarbij dus rekening met worden gehouden
met bijvoorbeeld het feit dat hun pensioenen vaak al jarenlang niet zijn verhoogd, en in honderdduizenden gevallen
zelfs zijn verlaagd. Dat heeft heel veel senioren aardig wat koopkracht gekost.
Hoewel de vermogens van pensioenfondsen zijn geëxplodeerd is het aandeel van gepensioneerden daarin de laatste
jaren met maar liefst een kwart afgenomen. Boosdoener: de lage rente. Daardoor is feitelijk heel wat geld ‘van oud naar
jong’ gegaan. Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel móet daar een oplossing voor komen. Anders dreigt, in
de woorden van Kerstens in de krant, ‘een verloren generatie gepensioneerden’. En dat is onaanvaardbaar.
DRUK OP PENSIOENOVERLEG OPGEVOERD
De Koepel Gepensioneerden voert de druk op het overleg met minister Koolmees, vakbonden en werkgevers op.
Inmiddels nemen de partijen die het pensioenakkoord sloten de inbreng van de gezamenlijke seniorenorganisaties
serieus en gebeurt er iets met hetgeen wordt ingebracht. Maar het gaat te langzaam en is nog onvoldoende concreet.
Zo is men afgestapt van het idee dat pas als het nieuwe stelsel er is sprake hoeft te zijn van een concreet perspectief op
indexatie. Men snapt nu dat dat juist ook al in de aanloop naar dat nieuwe stelsel moet. Anders kun je bij de dik tien jaar
dat de meeste pensioenen niet zijn verhoogd er nog eens vijf bijtellen; want het nieuwe pensioenstelsel gaat pas in 2026
of 2027 in. Maar wanneer dat concrete perspectief er dan komt is nog niet duidelijk. En die duidelijkheid moet er wel
komen.
Hetzelfde geldt als het gaat om de eis van de Koepel Gepensioneerden en
collega-seniorenorganisaties dat straks ‘eerlijk naar het nieuwe pensioenstelsel’ moet worden overgestapt. Daarbij moet op de een of andere manier
rekening worden gehouden met het feit dat gedurende vele jaren in de
pensioenfondsen geld van gepensioneerden naar werkenden is gevloeid. De
pensioenen van ouderen werden immers niet geïndexeerd terwijl de premie
van werkenden lager was dan eigenlijk zou moeten. Ook daarvan zeggen minister en sociale partners inmiddels dat daar
vóór de overgang naar het nieuwe stelsel naar moet worden gekeken, maar hoe is nog niet helder. Daarom heeft
5

voorzitter John Kerstens namens de Koepel Gepensioneerden er in een apart overleg tussen seniorenorganisaties en
minister Koolmees stevig op aangedrongen dat die laatste echt iets moet laten zien richting gepensioneerden, omdat
hij anders het draagvlak voor zijn plannen verspeelt. De minister heeft daarbij aangegeven op dat duidelijke signaal te
willen ‘kauwen’ en daar in een volgend overleg met seniorenorganisaties op terug te zullen komen.
Deze zomer vindt op verzoek van seniorenorganisaties ook nog afzonderlijk overleg plaats met vakbonden CNV en FNV.
Want die zeggen in de krant wel dat ook zij vinden dat er sprake moet zijn van een snel perspectief op indexatie, maar
maken hun woorden aan tafel met de minister niet waar. En dat terwijl ook bij de senioren in hun eigen organisaties de
onvrede over de uitwerking van het pensioenakkoord toeneemt. Wordt vervolgd dus.
OUDEREN HET HAASJE, ALWEER…..!
Nu de ergste fase van de corona-pandemie voorbij lijkt (hoewel de ‘Delta-variant’ om de hoek loert), gaat Nederland van
het slot. Na eerder al afscheid te hebben genomen van avondklok en lege winkelstraten, zijn de scholen alweer een tijdje
open en komt ook het uitgaansleven weer op gang. Wat eveneens weer op gang is gekomen, is de reguliere zorg;
consulten, behandelingen, opnames en operaties vanwege aandoeningen en ziektes die (soms wel meer dan een jaar)
zijn uitgesteld. Omdat de ic’s overliepen met corona-patiënten en zorgverleners overliepen van het werk.
Goed nieuws dus dat nu een inhaalslag wordt gemaakt, Minder goed nieuws is dat uit de eerste signalen blijkt dat vooral
ouderen ‘het haasje’ lijken te worden. Met name senioren hebben het afgelopen jaar uit angst voor corona afspraken
afgezegd of durfden daardoor met hun klachten en aandoeningen niet naar de huisarts. Aandoeningen die vaak complex
zijn en voor de behandeling waarvan vaak lange wachttijden gelden. Wachttijden die extra lang dreigen te worden,
omdat zelfstandige klinieken (die nu bijspringen) meestal niet de mogelijkheid hebben er na een ingreep te blijven
overnachten; en dat terwijl niet elke oudere zomaar snel naar huis kan worden gestuurd.
Allemaal begrijpelijk misschien, maar niet ok. Ouderen hàdden het al zwaar te verduren tijdens corona. Vandaar dat de
Koepel Gepensioneerden de oproep heeft gedaan om bij alle inhaalplannen senioren niet te vergeten.
DIGITALE WILSVERKLARING
Iedereen, jong en oud, kan de regie over zijn leven verliezen en kan wilsonbekwaam worden. In 2025 zijn 5 miljoen
mensen 65+, hiervan zal helaas de helft ziek worden, zo krijgt 1:3 vrouwen te maken met dementie.
Het opstellen van een wilsverklaring geeft rust voor jezelf en je naasten. De Digitale Wilsverklaring bij Voor-Morgen kan
24 uur per dag geheel zelfstandig thuis online worden opgesteld. Hij is betaalbaar, rechtsgeldig, en bovendien voorzien
van een persoonlijke toelichting in een video. De gegevens zijn beveiligd en versleuteld en alleen voor de opsteller te
wijzigen. Een arts kan de wilsverklaring digitaal inzien, de echtheid controleren. Voor-Morgen zendt een jaarlijkse
herinnering om uw verklaring up-to-date en actueel te houden! De arts weet dus altijd wat het laatste exemplaar is.
Voor-Morgen pleit ervoor dat iedereen een medische wilsverklaring opstelt. Hierin leg je vast welke behandelingen je
wel/niet wenst of welke zorgwensen je hebt voor als je het zelf niet meer kan en wijs je een vertegenwoordiger aan
De Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen (www.Voor-Morgen.nl) geeft duidelijkheid, ontzorgt u en uw naasten en
geeft u een kleinere kans als kasplant het leven te moeten eindigen. Met uw Digitale Wilsverklaring voorkomt u verder
een hoop gedoe en narigheid. Heel veel mensen hebben dit gelukkig al geregeld. U toch ook?
ONDERZOEK NAAR GEZOND OUDER WORDEN
Bent u 55+ en wilt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar gezonde veroudering? Klik dan op deze link naar de
flyer ‘Senioren Doen Mee’ en draag bij aan het onderzoek om het samenspel in kaart te brengen tussen verschillende
factoren die gezond ouder worden bevorderen. Om direct op de website van Senioren Doen Mee te komen, klikt u hier.
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LANGER VEILIG ONDERWEG - PLAN VEILIGE MOBILITEIT OUDEREN 2021-2025
In mei heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen aangeboden aan
de Kamer. Bij dit plan zijn veel partijen binnen BeterOud betrokken. Het plan is een verzamel- en startpunt waarin
bestaande en nieuwe acties bij elkaar zijn gebracht. De komende jaren bekijken de betrokken maatschappelijke partijen,
zoals zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden en mede-overheden hoe ze verder kunnen bouwen aan een
gezamenlijke aanpak om de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer zoveel mogelijk te verkleinen.
Mobiliteit is erg belangrijk voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig
mobiel blijven en de mobiliteit van ouderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De toegenomen mobiliteit
heeft ook een keerzijde. Door de vergijzing groeit het aantal mensen voor wie het een uitdaging is om veilig mobiel te
blijven. In de afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersslachtoffers vooral onder ouderen sterk toegenomen, in het
bijzonder onder oudere fietsers en scootmobielers. Aandacht voor de veiligheid blijft dan ook onverminderd nodig.
Het plan kent vier actielijnen:
1. Leeftijdsvriendelijke verkeersomgeving
Veilig ingerichte wegen, fietspaden en voetpaden kunnen ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele
ongevallen beperken. Oudere automobilisten, fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn gebaat bij meer tijd,
ruimte, overzicht en zichtbaarheid. Het gaat dan om zaken als goede markering, goede verlichting, voldoende brede
fiets- en voetpaden en veilige oversteekplaatsen en kruispunten.
2. Veilig verkeersgedrag door en voor ouderen
Ouderen zijn zich niet altijd bewust van hun beperkingen. Door ouderen zich hiervan bewust te maken kunnen zij
tijdig hun verkeersmiddel of verkeersgedrag aanpassen. Naasten of professionals kunnen hierbij behulpzaam zijn.
Maar ook andere verkeersdeelnemers moeten zich meer bewust zijn van extra kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals
ouderen.
3. Veilig gebruik van voertuigen en hulpmiddelen door ouderen
Het is van belang dat ouderen goed geïnformeerd zijn over mogelijke hulpmiddelen of vervoersalternatieven die
rekening houden met hun behoeften, vaardigheden en beperkingen.
4. Verbinding verkeersveiligheid met zorg en welzijn
Ook professionals in het domein van zorg en welzijn hebben een rol in de verkeersveiligheid van hun oudere cliënten.
Zij kunnen worden geholpen met duidelijke informatie of adviezen over beschikbare aanpassingen, andere
vervoersopties en alternatieve vervoersmiddelen, zoals een driewielfiets of openbaar vervoer. Ook kan het
ministeriehelpen om tijdig het gesprek over veilige mobiliteit met ouderen en hun naasten aan te gaan.
Voor BeterOud is veilige mobiliteit een belangrijk thema. Op de website wordt aandacht besteed aan het thema en
de Werkplaats 'Veilige mobiliteit' ontwikkelt producten eind 2021 beschikbaar komen. Download het Plan Veilige
Mobiliteit Ouderen hier.
Bron: BeterOud

TAAL ’HUMOR’
Haar man was regisseur bij de politie
Ons bedrijf doet zaken voor astronautische bedragen
De veroordeelde ging in castratie
Ik heb het met 2-continentenlijm vastgemaakt
Hij is geopereerd aan zijn thermostaat
Ze had last van fijt; nu is het topje van haar vinger geadopteerd.
Hun jongste zoon is bijzonder muzikaal; hij speelt prachtig tumor
Hij kan zich in Parijs prima redden: hij spreekt vloeibaar Frans
Hij is dan wel oud, maar nog lang niet aan het demonteren!
De gladiatoren van de cv moesten worden schoongemaakt
Ze is al bijna 80, maar nog zeer fataal!
Ons bedrijf kampt met grote liquidatieproblemen
Bron: Magazine Seniorenvereniging Souburg e.o.
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LIEF EN LEED
In de maanden juli en augustus vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen.
Het bestuur feliciteert deze leden daarmee van harte!
Maand
Juli

Augustus

Datum

Naam lid

Leeftijd

2 juli

Mevrouw A. van Dongen uit Goes

75 jaar

20 juli

De heer I.A. Labeur uit Goes

95 jaar

29 juli

Mevrouw A. Oostdijck-Terband uit Goes

95 jaar

22 augustus

Mevrouw C.C. Moerland-Platschorre uit Goes

98 jaar

23 augustus

Mevrouw B. Geene-van ’t Hof uit Goes

80 jaar

31 augustus

De heer N. van Ast uit Goes

75 jaar

Helaas ontvielen ons door overlijden in juni en juli 2 leden, die beiden al vanaf de oprichting lid van ASG waren:
Op 17 juni: de heer A. Janse uit Wilhelminadorp op de leeftijd van 74 jaar.
Op 18 juli: de heer C.H. van ’t Veer uit Goes, op de leeftijd van 84 jaar.
Wij wensen de nabestaanden alle sterkte bij het verwerken van dit verlies!

WEETJES

HOEVEEL AOW KRIJG IK VANAF 1 JULI 2021?
De AOW-uitkering is niet voor iedereen gelijk:. Er wordt gekeken of u alleenstaand bent of samenwonend en of uw
partner ook AOW krijgt. Hieronder een overzicht van de verschillende bruto en netto AOW-bedragen. De meeste AOWers gaan er (iets) op vooruit. De bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW heeft opgebouwd.
De bedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen iets verschillen van het bedrag dat u feitelijk ontvangt.
1. Alleenstaand
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.301,43 (zonder: € 1.301,43)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 247,67)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 74,83 (zonder: € 74,83)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met € 8,41 naar : € 1.226,60 (was € 1.218,19)
Zonder heffingskorting: € 976,93
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is
€ 71,13 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW
Brutobedrag met heffingskorting: € 889,70 (zonder: € 889,70)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 170,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 51,15 (zonder: € 51,15)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €5,69 naar €838,55 (was €832,86)
Zonder heffingskorting: € 668,38
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld
bedraagt €50,80 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag
Zie: 2 Getrouwd of samenwonend, beiden AOW
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4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.753,36 (zonder: € 1.753,36)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 71,75 (zonder: € 336,08 )
Bijdrage Zvw met heffingskorting: €100,81 (zonder: €100,81)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €8,79 naar €1.580,80 (was €1.572,01)
Zonder heffingskorting : €1.316,47
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is
€101,60 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
LET OP: De bedragen gelden alleen voor iedereen die sinds 2015 AOW-toeslag ontvangt. Deze regeling is inmiddels
vervallen: nu krijgen nieuwe AOW-ers met een jongere partner geen toeslag meer. Tot 2015 kon u een toeslag boven
op uw AOW krijgen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Krijgt u nog zo'n toeslag? Dan houdt
u daar in principe recht op, mits uw jongere partner niet te veel verdient.
5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd
Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van
minimaal € 2.976,07 bruto in de maand.
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.666,99 (zonder: € 1.666,99)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 55,33 (zonder: € 319,67)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 95,85 (zonder: € 95,85)
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €8,21 naar €1.515,81 (was €1.507,60)
Zonder heffingskorting: € 1.251,47
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €26,04 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld
bedraagt €96,52 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.
Bron: SVB

FIETSONGELUKKEN ZEVENTIG-PLUSSERS
Steeds meer 70-plussers overlijden door een fietsongeluk zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Dat komt doordat ons land steeds meer 70-plussers telt en zij meer en vaker fietsen dan eerst dankzij de e-bike.
De afgelopen twintig jaar is het aantal zeventigplussers dat omkwam bij een
fietsongeluk met 68 procent gestegen, zo blijkt uit het onderzoek. In alle andere
leeftijdsgroepen nam het aantal omgekomen fietsers juist af, onder jongeren tot 30
jaar zelfs met 64 procent.
Paaltjes en stoepranden
Vaker op hogere leeftijd op een e-bike fietsen, betekent harder gaan en meer
kilometers afleggen dan eerst. “Dan heb je meer kans op een ongeval”, legt Martijn
van Es van de Fietsersbond uit. Met name eenzijdige ongelukken komen vaker voor.
“Bijvoorbeeld dat mensen tegen een paaltje of een stoeprand rijden.”
Onwennig
Volgens Van Es voelen senioren zich niet altijd even veilig en zeker op een e-bike, omdat het onwennig is en ze moeten
wennen aan de snelheid. Ingrid Wetser van Veilig Verkeer Nederland onderschrijft dat. “Je moet als je zo hard fietst
beter anticiperen, je remweg is langer, je moet afremmen voor bochten. En mensen doen dat niet, of te laat. Juist als je
wat ouder wordt en je oren, ogen en spierkracht worden wat minder, ga je veel harder fietsen."
Zeker
Er zijn ook genoeg zeventigplussers die zich juist heel veilig voelen op hun e-bike. Omdat ze hun hele leven al fietsen,
extra alert zijn op de weg, hun snelheid aanpassen of bijvoorbeeld een e-bikecursus hebben gedaan.
Het is en blijft verstandig dat iedereen zich goed realiseert hoe hij/zij zich op de e-bike voelt en hoe zijn/haar gedrag
daarop is aan te passen. Veiligheid gaat boven alles!
Bron: PlusOnLine
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TIEN TIPS OM DIEFSTAL VAN JE E-BIKE TE VOORKOMEN
Onlangs luidden verschillende fietsverzekeraars de noodklok: vanwege het toenemende aantal diefstallen van e-bikes
zullen de premies voor fietsverzekeringen gaan stijgen. Niet zo vreemd natuurlijk: de dure e-bike is populair bij het
dievengilde. Devies is dus je e-bike altijd en overal goed op slot te zetten - maar hoe doe je dat eigenlijk? Wij zetten
de tien tips voor je op een rijtje!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zet je fiets altijd met een ringslot én een ketting- of beugelslot
op slot, ook als je maar vijf minuten wegblijft
Koop sloten met een ART-keurmerk. ART is een door ANWB, RAI
en TNO gestart initiatief en keurt en waardeert sloten.
Hang het ketting- of beugelslot vast aan een vast object (hek,
lantaarnpaal, fietsenrek), zodat het voor dieven onmogelijk is je
fiets zo maar op te pakken en bijvoorbeeld achterin een busje te zetten
Wikkel het kettingslot strak en liefst hoog rond je fiets en het vaste object, daarmee maak je het de dief bijna
onmogelijk het slot open te knippen omdat hij de grond niet kan gebruiken om kracht te zetten
Gebruik je een beugelslot, hang deze dan hoog, zodat dieven het slot niet open kunnen slaan
Is er geen vast object voorhanden, kijk dan of je je e-bike aan die van een medefietser vast kunt maken; het gaat
erom dat de fiets – en in dit geval, fietsen – niet zo makkelijk kunnen worden opgepakt
Zet je e-bike ook in je schuur of garage dubbel op slot en bind het ketting- of beugelslot ook hier vast aan een vast
object: je wilt tenslotte voorkomen dat dieven je fiets makkelijk mee kunnen pakken
Zorg ervoor dat je het ketting- of beugelslot niet alleen door je voorwiel trekt, maar neem ook je frame mee: het is
voor dieven anders redelijk eenvoudig het voorwiel te laten staan en je e-bike mee te nemen
Zet je e-bike altijd op een plaats waar veel mensen langs komen; dieven ‘werken’ liever niet in het zicht
Zet je je e-bike in een bewaakte fietsenstalling, zet hem ook dan dubbel op slot.
Bron: ANWB

VEILIG VERKEER NEDERLAND EN ERGOTHERAPIE NEDERLAND LANCEREN SCOOTMOBIELTRAINING
Met de toenemende vergrijzing zien we steeds meer scootmobielen in het straatbeeld. Helaas
zien we gemiddeld genomen ook het aantal ongevallen met de scootmobiel stijgen.
Scootmobielbestuurders maken 5,5% uit van het totaal aantal dodelijke verkeers-slachtoffers.
Om scootmobielbestuurders te ondersteunen hebben Veilig Verkeer Nederland en
Ergotherapie Nederland de krachten gebundeld en samen een scootmobieltraining ontwikkeld.
Doel is om bestuurders van scootmobielen ondanks eventuele ongemakken veilig aan het
verkeer te laten deelnemen. Veilige verkeersdeelname bevordert zelfstandigheid en
onafhankelijkheid. De training is voor iedere (potentiële) scootmobiel-bestuurder te volgen bij
een ergotherapeut in de buurt of bij Veilig Verkeer Nederland.
Training
Op het moment dat lopen of fietsen niet meer zo makkelijk gaat en mobiel blijven belangrijk is kan een scootmobiel een
uitkomst zijn. Omdat (para)medische kennis en verkeersveiligheid hier samenkomen, hebben Ergotherapie Nederland
en Veilig Verkeer Nederland de training samen ontwikkeld. De scootmobieltraining is voor iedere (potentiële)
scootmobielbestuurder te volgen bij een ergotherapeut bij hem of haar in de buurt of bij VVN.
Vaardigheden
Het rijden in een scootmobiel vraagt andere vaardigheden dan men tot nu toe gewend was. Het gasgeven en remmen
is bijvoorbeeld al heel anders. Ook de plaats op de weg kan wisselen. Je mag op de stoep, maar ook op het fietspad
waarbij men zich wel moet houden aan de geldende verkeersregels. Bij het leren besturen van een nieuw voertuig op
het moment dat ongemakken zich aandienen, is oefening essentieel.
Afgestemd op persoonlijke behoefte
De training is zo ontwikkeld dat deze op maat wordt aangeboden. Vooraf worden de mogelijkheden, de omgeving en de
vervoersbehoefte van de gebruiker in kaart gebracht. De training bestaat uit diverse oefeningen afgestemd op de
persoonlijke omstandigheden van de bestuurder.
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Help jij nieuwe scootmobielbestuurders op weg?
In deze nieuwe cursus werken we met buddies (vrijwilligers), die een-op-een bestuurders begeleiden. Wil jij helpen?
Veilig Verkeer Nederland leidt je op en voorziet je van lesmateriaal. Aanmelden kan via de regionale steunpunten.
Aanvullende materialen
Naast de training hebben Ergotherapie Nederland en Veilig Verkeer Nederland ook een checklist ontwikkeld waarmee
je kan checken of de scootmobiel een uitkomst voor jou is. Verder zijn er introductievideo’s over de onderwerpen die
aan bod komen in de training. En is er een magazine speciaal voor (nieuwe) scootmobielgebruikers.
In het voorgaande artikel staan allerlei links naar andere informatiebronnen. Aks ASG-leden zonder computer daarover
meer willen weten kunnen ze de secretaris even bellen.
Bron: BeterOud

DOORTRAPPEN MET PIET
Piet van Heusden (92) is oud (baan)wielrenner en fietst dus al zowat zijn hele leven. Vroeger
professioneel en nu vooral nog voor de ontspanning en om in beweging te blijven. In zijn jongere
jaren is Piet zelfs vier keer Nederlands kampioen geworden en een keer Europees kampioen. Piet
is ambassadeur voor ‘Doortrappen’ in de regio Amsterdam, waar het programma in opdracht van
Vervoerregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam regionaal wordt uitgevoerd met
medewerking van lokale partners. Wat adviseert hij andere fietsers als het gaat om de veiligheid?
Piet’s fietstip
'Draag altijd een helm tijdens het fietsen! Daarmee is je hoofd goed beschermd. Want je hoofd is zo belangrijk. En je
weet het niet.. voor hetzelfde geld val je een keer of wordt je aangereden. En vergeet ook niet je helm na vijf jaar te
vervangen (of na een flinke val), want na verloop van tijd is de bescherming van het materiaal minder goed. Voor
baanwielrenners is een helm heel erg vanzelfsprekend, in de fietssport draagt iedereen een helm. Maar ook op de
gewone fiets, is een helm echt belangrijk!'. Piet draagt altijd zijn helm als hij op de fiets stapt.
Tips voor de aanschaf van een helm
Het dragen van een helm is niet verplicht, maar maakt het fietsen wel veiliger. Wil je een helm aanschaffen? Dan geven
we je graag een aantal tips:
• Een helm moet goed op je hoofd passen. De effectiviteit van een helm neemt snel af als deze niet juist past.
• Wel of geen vizier (klep) op je helm is een kwestie van smaak. Het vizier mag in ieder geval het zicht niet
belemmeren. Een voordeel: de klep houdt de zon uit je ogen!
• Heb je een keer een flinke val gemaakt met jouw helm? Schaf dan een nieuwe aan. Je kunt van de buitenkant
namelijk niet zien of de helm aan de binnenkant beschadigd is. Je hoofd is dan niet meer goed beschermd bij een
volgende val.
Naast een fietshelm, zijn er nog meer handige tips om veilig en met plezier te blijven fietsen tot je 100ste. Benieuwd? Je
leest ze allemaal op www.doortrappen.nl.
Bron: BeterOud
RESULTATEN PATIËNTENPANEL THUISTOEDIENING
Via de Cliëntenraad van het ADRZ ontvingen we de resultaten van een panelonderzoek met als onderwerp
‘Thuistoediening’. Het onderzoek leverde Adrz veel waardevolle informatie op over de ervaringen en wensen van
patiënten binnen Zeeland. De projectleiders gebruiken deze informatie voor verbeteringen en de volgende stappen
binnen het verder implementeren van thuistoediening.
ADRZ vroeg de panelleden in hoeverre zij bekend zijn met en interesse hebben in thuistoedieningen van injecties,
infusen of toedieningen in een gezondheidscentrum in de buurt van hun woongebied.
Scope & achtergrond deelnemers
De enquête over Thuistoediening is uitgezet bij 200 panelleden en er hebben 112 (N=112) panelleden gereageerd.
Meer dan de helft van de patiënten (74%) reist met eigen vervoer, waarvan 8% met een mantelzorger naar Adrz komt.
Daarnaast komt 16% op de fiets en 3% te voet. Openbaar vervoer en taxivervoer staan beide op 3%. De taxi wordt alleen
vergoed voor specifieke behandelingen met een ernstig onderliggend lijden, dit kan een reden zijn waarom dit
percentage relatief laag ligt.
30% van de deelnemers geven aan geen beroep te kunnen doen op mantelzorgers.
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30 % van de panel leden is nog werkzaam.
Resultaten Thuistoediening
Er is nog weinig ervaring met thuistoedieningen onder de panelleden, 75% heeft hier nog niet mee te maken gehad, 8%
een keer via de thuisarts, 3% door een ander ziekenhuis en 11% door andere zorgverleners van farmatherapeutische
verpleegkundige zorg of dient zelfstandig toe via een injectie. Voor thuistoediening is er in de enquête onderscheid
gemaakt tussen een infuus en een injectie. De resultaten zijn als volgt:
Infuus thuis
Thuistoediening via een infuus wordt door 92% positief gevonden, 2% negatief en 7% heeft geen mening. De voordelen
die genoemd worden zijn:
Geen reistijd en de behandeling vindt plaats in eigen omgeving (70%)
Makkelijk inplannen (50%)
Er werd ook specifiek opgemerkt dat het voor vrouwen met hypermesis gravidarum thuistoediening een uitkomst zou
kunnen zijn en dat de parkeerkosten wegvallen.
De nadelen die benoemd zijn:
De behandeling vindt plaats in de eigen omgeving (4%)
Het is niet te combineren met andere afspraken (4%)
Anders (9%), waaronder: onvoldoende kennis en kunde in de thuisomgeving om de toediening te geven, waarbij ook
afgevraagd wordt wie het gaat toedienen. Verder kan thuis als angstig en onveilig ervaren worden en is niet elke
thuissituatie geschikt voor het verkrijgen van zorg.
Injectie thuis
Thuistoediening via een injectie wordt door 94% als positief ervaren, 4% negatief en
3% heeft geen mening. De voordelen die genoemd worden:
Geen reistijd (78%)
Het vindt plaats in de eigen omgeving (61%)
Makkelijk inplannen (55%)
Ook geven panelleden aan het injecteren graag zelf te willen leren toedienen.
Nadelen die aangegeven worden:
Het vindt plaats in de eigen omgeving (5%)
Niet te combineren met andere afspraken (6%)
Anders (5%), waaronder: onvoldoende kennis en kundigheid thuis om de toediening te geven, waarbij ook afgevraagd
wordt wie gaat toedienen. Verder kan thuis als angstig, onveilig ervaren, is er
genoeg hulp als er iets mis gaat?
Satellietlocatie (gezondheidscentrum)
Naast het toedienen van een infuus of injectie thuis, zijn er in de enquête ook
vragen gesteld over beide behandelingen op een satellietlocatie (een
gezondheidscentrum).
Infuus
Een toediening via een infuus op een satellietlocatie wordt door 68% positief
ervaren, 17% negatief en 15% heeft geen mening. Voordelen worden vooral
gezien in minder reistijd (59%) en geen ongemak van het reizen (33%). Verder
werd aangegeven dat de locatie invloed heeft op de voorkeur voor een satellietlocatie, zo zouden drukke toeristische
plekken en verpleeghuizen minder de voorkeur hebben. Ook wordt er aangegeven dat het ongemak van het reizen blijft
bestaan, dat is niet anders dan reizen van en naar het ziekenhuis.
Nadelen die aangeven worden zijn:
Geen contact met de verpleegkundige (36%)
Niet te combineren met andere afspraken (7%)
Overig (11%).
Er wordt vooral aangegeven dat als je dan toch naar een locatie moet, het net zo fijn is om naar Adrz te rijden. Het is
wel bepalend op welke afstand de locatie ligt in vergelijking met het ziekenhuis. Zo geeft 75% aan dat de locatie binnen
5 km moet liggen, 23% tussen de 5-10 km.
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Injectie
Een toediening via een injectie op een satellietlocatie wordt door 79% positief gevonden, 11% negatief en 10% heeft
geen mening. Voordelen worden vooral gezien in minder reistijd (65%) en geen ongemak van het reizen (30%). Verder
werd aangegeven dat de locatie invloed heeft op de voorkeur voor een satellietlocatie. Locaties op drukke toeristische
plekken, plekken waar je moeilijk komt met de auto of veel parkeerkosten worden onaantrekkelijk gevonden.
Nadelen die aangeven worden zijn:
Geen contact met de verpleegkundige (24%)
Niet te combineren met andere afspraken (3%)
Het vindt plaats in de eigen omgeving (3%)
Anders (12%), waaronder het ongemak van het reizen blijft bestaan en parkeren wordt als potentieel probleem gezien
door de verminderde mogelijkheden of hoge parkeerkosten.
Er wordt vooral aangegeven dat als je dan toch naar een locatie moet, het net zo fijn is om naar een ziekenhuis te rijden.
Het is wel bepalend op welke afstand de locatie ligt in vergelijking van het ziekenhuis. Zo geeft 73% aan dat dit binnen
5 km moet liggen, 22% tussen de 5-10 km.
Algemeen
Voor de panelleden die thuistoediening niet zien zitten omdat het in de eigen woonomgeving plaatsvindt, wordt het
alternatief satellietlocatie als positief gezien. Er wordt waarde gehecht aan een contactmogelijkheid met iemand die
kennis en kunde heeft. De keuzevrijheid in waar de behandeling plaatsvindt wordt door 45% als heel belangrijk ervaren,
31% belangrijk 12% neutraal, overige 12% niet belangrijk.
Voorkeuren De laatste vraag in de enquête werkte helaas, 10 % van panelleden hebben dit antwoord in de suggesties
aangegeven. Hieruit blijken de volgende voorkeuren:
Voorkeur 1: thuistoediening 90%, satelliet locatie 0%, ziekenhuis 10%
Voorkeur 2: thuistoediening 0%, ziekenhuis 50%, satelliet locatie 40%, niet ingevuld 10%
Voorkeur 3: thuistoediening 10%, ziekenhuis 20%, satelliet locatie 50%, niet ingevuld 20%
Aanbevelingen
1. Zorg dat er voldoende kennis en kunde aanwezig is wanneer de toediening thuis of op een satelliet locatie plaatsvindt.
2. Zorg dat er medische begeleiding aanwezig is, onder andere voor vragen en begeleiding rond de aandoening van de
patiënt. Contact met het Adrz blijft erg belangrijk.
3. Er is behoefte aan zelftoediening, dit kan verder onderzocht worden.
4. Satelliet locaties inzetten binnen een straal van 5 km van een ziekenhuis biedt geen meerwaarde.
5. Kijk naar andere initiatieven bij ziekenhuizen in Nederland, zoals bij hemofilie patiënten en hyperemesis gravidarum.
6. De aard van diagnose en behandeling heeft invloed op de voorkeur, hier dient rekening mee gehouden worden.
7. Zorg voor het borgen van de financiële kanten vanuit de zorgverzekeraar.
Eindconclusie
Thuistoediening is een goed initiatief en een mooi voorbeeld van innovatie binnen de zorg. Veel patiënten zullen hier
blij mee zijn.

WEL OF NIET DOORWERKEN NA JE PENSIOEN?
Wel of niet doorwerken na je pensioen. Wat is wijsheid. Als de datum van je pensioen nadert, heb je de jaren er aan
vooraf, zeker al eens bij stilgestaan. Plannen gemaakt over de invulling van de vrije tijd. Of misschien wel helemaal niet.
Moet je er niet aan denken en wil je niets liever dan door blijven werken. Wel of niet doorwerken na je pensioen.
Blijven werken na pensioengerechtigde leeftijd
Het zal van veel factoren afhangen of je na je pensioen er wel of niet voor kiest of je door blijft werken ja of nee.
Momenteel wordt er gesleuteld aan de pensioenwet. Staat alles op losse schroeven. Het enige wat we eigenlijk zeker
weten, is wanneer ons pensioen ingaat. Tenminste dat weet een pensioengerechtigde twee jaar van te voren. Maar de
hoogte van het pensioen is momenteel allerminst zeker. Wel of niet blijven doorwerken zal ook mede afhangen van het
pensioen wat je op dat moment krijgt. Maar ook of jij zelf doorwerken wel ziet zitten. Tegenwoordig zijn we rond ons
pensioen vaak nog niet op. Willen we aan de slag blijven en zijn we nog helemaal niet toe aan stoppen. Anderen zweren
er juist bij. Die gaan eindelijk aan de slag met het invullen van hun hobby’s. Die vinden het wel goed zo. Iedereen maakt
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hier zijn eigen afweging in. Als je besluit het werk voort te zetten en de werkgever reageert er positief op. Waar moet je
dan op letten?
Blijven werken na pensioen
Op de website van de Rijksoverheid vind je een handig overzicht wat er verandert als je blijft doorwerken na je pensioen.
Zo zal er een nieuw arbeidscontract moeten komen. Ben je niet meer verzekerd tegens werkeloosheid en
arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt wel het wettelijk Ouderdomspensioen, de AOW. En een ouderdomspensioen van je
werkgever. Je hebt wel recht op een ziektewet uitkering. Je ziet, doorwerken na je pensioen, heeft diverse gevolgen.
Financiële gevolgen doorwerken na je pensioen
Doorwerken na je pensioen, betekent dat je recht hebt op AOW en eventueel ouderdomspensioen. Voor het werk
verdien je ook een salaris. Je inkomsten kunnen daardoor hoger worden dan anders. Een pensioengerechtigde valt in
andere belastingschalen. Goed om te weten welke dat zijn. En eens een rekensom voor jezelf te maken of doorwerken
na je pensioen wel rendabel is. Op de website van de Belastingdienst wordt dit goed uitgelegd. Voor hetzelfde geld kom
je er achter dat doorwerken, financieel misschien niet zo goed uitpakt. Je meer moet inleveren op je salaris dan je
gewend bent. En je keuze om door te werken misschien niet een goed idee is. Andere gevolgen zijn ook eventuele
toeslagen die je gewend bent te krijgen. Huurtoeslag, zorgtoeslag zijn beide onderhevig aan het inkomen. Als deze hoger
wordt, kunnen ze zomaar komen te vervallen. Goed om bij stil te staan.
Hoeveel mag je bijverdienen na je pensioen?
Dit antwoord is voor iedereen verschillend. Dit hangt af van de hoogte van je pensioen. De AOW is voor iedereen
hetzelfde. AOW en pensioen, de bruto bedragen, vallen in een belastingschijf. Daarnaast bestaan er heffingskortingen.
Maar ook een eventueel eigen huis telt mee in de berekening. Ga je na je pensioen bijverdienen, kan dat een leuk extra
zakcentje zijn. Maar het kan ook zomaar betekenen dat je dat extraatje dubbel moet inleveren. Het is zuur als je daar
na een jaar achterkomt. Kijk dus heel goed van te voren of iets bijverdienen slim is ja of nee.
De afweging maken om na je pensioen door te werken, is niet zomaar gemaakt. Naast gezondheid, speelt ook zeker het
financieel aspect mee. Start ruim van te voren met het je inlezen of het voor jou persoonlijk wel of niet gunstig is. Om
na je pensioen wel of niet door te blijven werken.
Bron: Seniorenwebsite
NIEUWS UIT HET BBGG
In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. ‘Ja, dat weten we, zeggen sommigen
dan, maar is dat dan zo belangrijk?’ Nou, om kort te gaan: heel belangrijk. De gemeente gaat
over veel meer zaken dan je op het eerste gezicht denkt. De belangrijkste voor onze doelgroep
senioren zijn wel het thema Wmo, het thema wonen voor ouderen en het thema mobiliteit van
ouderen.
De financiële positie van de gemeente staat al tijden onder druk. De centrale overheid zal steeds meer taken
decentraliseren, maar zonder daar voldoende extra middelen bij te leveren. Dan dreigen er dus bezuinigingen waar
(onder meer en vooral) de doelgroep senioren de dupe van wordt. Het BBGG heeft
daarom besloten tijdig zijn standpunt hierover aan de politieke partijen die in de
Goese gemeenteraad zitten, bekend te maken. En dat zullen we herhalen,
naarmate de verkiezingen naderen en de partijen een nieuw college gaan vormen.
Gelet op het belang ervan plaatsen wij de brief in deze nieuwsbrief van ASG.
‘Geachte dames, heren,
Met deze brief vraagt het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) uw aandacht voor het volgende.
Het is aannemelijk dat in de aanstaande kabinetsformatie zal worden besloten nog meer taken van de centrale overheid
op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen te decentraliseren naar de gemeenten. Daarnaast circuleren eerste berichten
dat de Wmo verder zal worden ‘uitgekleed’, aangezien het beroep daarop te groot is geworden. Gemeenten hebben de
verplichting op deze thema’s eigen initiatieven te ontplooien. Dit betekent voor de gemeenten vanaf volgend jaar:
a. nog meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van o.a. de Wmo, welzijn, vermindering van eenzaamheid,
ontwikkeling van woonprojecten, ondersteuning van vervoer van ouderen etc.
b. zij moeten de uitvoering van deze regelingen vrijwel zeker klaren met minder budget.
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Allerlei instanties becijferden al het achterlopen in koopkrachtontwikkeling van de groep (gepensioneerde) senioren.
Maar niet alleen de inkomenspositie staat onder druk. Ook op het gebied van de (zelf)redzaamheid, de (omvang van)
hulp en zorg, de bemiddeling bij het vinden van geschikte en betaalbare woningen: alles kalft af.
De lokale politiek gaat niet over koopkrachtontwikkeling. Dat doen anderen. Maar zij gaat wel over het voeren van beleid
en uitvoering van de thema’s die we hiervoor opsomden, waarmee zij de koopkracht deels kan beïnvloeden. Daarnaast
is de lokale politiek verantwoordelijk voor het verschaffen van gevoelens als veiligheid, geborgenheid (de omgeving is
veilig, er wordt voor me gezorgd, ik kan hulp vragen/krijgen enz.). De thema’s Wmo/mobiliteit van ouderen/(en vooral)
wonen zijn daarom erg wezenlijk in de uitvoering van het gemeentelijk beleid.
Komend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De meeste politieke partijen zijn al druk in de weer met of
hebben hun verkiezingsprogramma’s al afgerond. Wij doen desondanks nog een dringend beroep op alle partijen om
indien mogelijk en voor zover nog niet geschied, aan het voorgaande nog aandacht te schenken in de verkiezingsprogramma’s.
We richten deze brief tot alle partijen die in de Goese raad vertegenwoordigd zijn. Kern is dat het nieuwe college zich
niet primair laat leiden door de financiële armslag die de gemeente heeft, maar vooral door de noden en behoeften
binnen de steeds groter wordende groep senioren in de gemeente.
EEN SENIORENRAAD IN GOES
Het BBGG voert al sinds jaren met de gemeente discussies over de hernieuwde instelling van een seniorenraad. Die
overleggen hebben nog niet het door ons gewenste resultaat opgeleverd. Dat stelt ons zeer teleur. Met deze brief doen
wij daarom opnieuw een dringend beroep op alle partijen om de instelling van een seniorenraad te ondersteunen. De
redenen daarvoor zijn de volgende:
• Het BBGG kan als seniorenraad optreden en is daartoe al met specifieke deskundigheden uitgebreid.
• Dit legt geen beslag op financiële middelen van de gemeente: de seniorenraad bedruipt zichzelf. Kern is dat hij wordt
erkend en betrokken wordt bij/in kennis gesteld wordt van alle beleidsvoornemens die betrekking hebben op de
groep senioren in de gemeente Goes. De raad moet daarover gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen.
Dit moet formeel worden vastgelegd.
• Een burgerpanel treedt niet in de plaats van een seniorenraad. De laatste doet aan belangenbehartiging, met oog
voor de collectiviteit en vanuit een brede expertise. De deelnemers aan een burgerpanel doen dit vanuit eigenbelang.
• De groep senioren groeit. Zij doen een steeds groter beroep op collectieve middelen. Deelname van senioren bij het
bepalen van het lokale beleid is daarom heel wezenlijk: burgers worden in een vroeg stadium betrokken bij de
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid, de zgn. interactieve beleidsvoering. Beleid wordt daardoor beter
afgestemd op de wensen die onder de doelgroep senioren leven, waardoor draagvlak voor beleid wordt gecreëerd.
• De gemeente is gebaat bij een onafhankelijk adviesorgaan zoals een seniorenraad, dat haar bijstaat bij het
formuleren van beleidsplannen e.d. De seniorenraad oude stijl, zoals die tot 2011, vóór de instelling van de
Adviesraad, functioneerde heeft dat bewezen. De seniorenraad wordt gevoed door professionele achterbannen,
waar ook de gemeente haar voordeel mee kan doen.
• De seniorenraad behartigt niet alleen de belangen van de eigen leden (ruim 1200 leden in de gemeente Goes), maar
vertegenwoordigt indirect ook de belangen van niet-aangesloten leden, die daar dus ook profijt van hebben.
• Een seniorenraad zou als belangenbehartiger een stem kunnen krijgen binnen het functioneren van GR De
Bevelanden. Een veel gehoorde opmerking de laatste jaren is dat de gemeentelijke politiek op grote afstand staat
van deze GR. De seniorenraad zou binnen de GR naast een rol als belangenbehartiger ook een rol als waarnemer ten
behoeve van de gemeentelijke politiek kunnen opnemen.
Graag vernemen wij uw reactie op deze brief, in het bijzonder of u bereid bent de instelling van een seniorenraad zoals
hierboven omschreven, te ondersteunen.
Zodra de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden en duidelijk is welk college zich zal gaan vormen, zullen
wij ons opnieuw tot de verantwoordelijke partijen en het nieuwe college wenden om aandacht voor deze punten te
vragen. Wij zullen deze brief in breder verband bekend maken.

Noot van de redactie
De bovenstaande brief was op 15 juli in het bezit van alle politieke partijen in de Goese raad. En nu komt het.
Op 22 juli, precies 1 week later dus, vergaderde de Goese raad over een voorstel van het college van B&W om drastisch
te bezuinigen op het budget voor de Wmo. Reden: ‘het wordt te duur’. Het voorstel aan de Raad hield in:
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1. We verstrekken in principe geen hulp bij het huishouden meer voor korte duur (<6 maanden).
2. We onderzoeken inkomen en vermogen bij meldingen voor hulp bij het huishouden.
3. Als zoek- en verhuisgebied bij het primaat verhuizen hanteren we het totale gebied van de vijf Bevelandse
gemeenten, waarbij Goes nog een straal aanhoudt van 10 km daarom heen als zoek- en verhuisgebieden.
4. Cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen gemaakte keuzes, hiermee houden wij rekening met de te verstrekken
ondersteuning.
5. We compenseren alleen vanuit de Wmo tot aanvaardbaar niveau.
6. We hanteren de Wlz en Zvw als voorliggende voorziening.
7. We hanteren een gemaximaliseerde vergoeding voor sportbeoefening.
8. We stellen kaders aan reële behoefte.
9. In een vroeg stadium wijzen we cliënten op het verloop van beperkingen. We houden daar rekening mee bij nieuwe
aanvragen.
10. Bij cliënten met ontwikkelingsperspectief, sturen we actief op resultaat. Als er geen ontwikkelingsperspectief is
zetten we niet onnodig zwaardere zorg in.
11. Particuliere hulp in het huishouden is voorliggend voor inwoners die particuliere hulp hadden.
Vooral de punten 1 en 3 zijn ‘hele fijne’: stel: je hebt voor een ernstige aandoening in het ziekenhuis gelegen en moet
thuis nog langere tijd aansterken. Je kunt zelf je huishouden niet doen. De gemeente zegt nu: als je het korter nodig
hebt dan 6 maanden dan krijg je geen huishoudelijke hulp en moeten je familie, vrienden kennissen of buren je maar
helpen. Verder kun je straks door de gemeente verplicht worden te verhuizen als je voor woningaanpassing een beroep
op de Wmo doet! Stel, je woont in Goes, dan kun je ‘verplaatst’ worden binnen een straal van 10 km buiten het
grondgebied van de 5 Bevelandse gemeenten! Je kan dus in beginsel verplicht worden te verhuizen naar bijvoorbeeld
Zierikzee, als er in Goes geen aangepaste woning beschikbaar is!
Een meerderheid van de raad (VVD, CDA , SGP/CU en D’66) ging ondanks de bekende consequenties van deze
voorstellen toch akkoord. Wij vinden dit schandalig. Andere, meer of minder nutteloze zaken, die vooral
stokpaardjes/prestigeprojecten zijn gaan wel door en daarvoor is wel geld beschikbaar. Dit college, maar ook de partijen
in de raad die dit college steunen, luistert dus niet naar de signalen uit de samenleving, waaronder die van het BBGG,
dat er onder de doelgroep senioren grote ellende heerst. Ze luisteren ook niet naar ons verzoek dat het college zich
allereerst moet laten leiden door de noden en behoeften binnen de doelgroep senioren en niet vooral door de
‘portemonnee’. Onbegrijpelijk en ook hard.
Wij zijn als BBGG niet blind, vragen geen verkeerde, maar redelijke dingen en hebben oog voor de financiële positie van
de gemeenten. Zo vinden ook wij het volstrekt logisch dat de zogenaamde claimcultuur een halt wordt toegeroepen.
Sommige mensen gaan er simpelweg vanuit dat er een voorziening is en dat ze daar dus gebruik van kunnen maken. Dat
kan natuurlijk niet zo maar. Dat is geen automatisme en iedereen moet dat begrijpen. Maar dit besluit van de raad gaat
veel verder en kan niet anders worden gezien dan als een ordinaire bezuiniging.
U hebt in de PZC van 24 juli kunnen lezen dat een aantal partijen in de raad op 22 juli vooral de verhuisplicht hekelden,
maar hun pogingen om dit te verzachten mislukten. De VVD: ‘het moet, het is gewoon niet meer betaalbaar’. Maar neem
nou Reimerswaal: daar is die verhuisplicht wel geschrapt! Reimerswaal en Kapelle gingen ook niet akkoord met het
voorstel de huishoudelijke hulp te schrappen als die korter dan 6 maanden nodig is.
‘Hulde’ dus aan die partijen in Goes (VVD, CDA, SGP/CU en D’66) die deze collegevoorstellen toch integraal steunden….
Ze verschuilen zich achter de toezegging van wethouder Van der Reest (SGP/CU) ‘dat de gemeente (via GR De
Bevelanden) een barmhartig beleid blijft voeren’(!) Hopelijk weten de ruim 1200 BBGG-leden nu nog beter op welke
partijen zij in maart volgend jaar niet moeten stemmen!
Naar aanleiding hiervan besloten we als BBGG om op 30 juli een brief te sturen aan het college, met afschrift aan de
fracties in de raad en aan de pers. De inhoud van die brief drukken we hierna voor uw informatie ook af.
Geacht college,
Zaterdag, 24 juli jl. lazen wij in de PZC de besluitvorming van de Goese gemeenteraad op 22 juli over de beheersing van
de kosten in het kader van de uitvoering van de Wmo. Wij namen inmiddels kennis van alle voorstellen die u daaromtrent
aan de raad voorlegde. Al die voorstellen kennen een lange voorbereidingsgeschiedenis en zijn uitvoerig met de andere
Bevelandse gemeenten afgestemd.
16

Hoewel wij (helaas nog steeds) geen formele overlegpartner zijn van uw gemeente willen wij onze grote teleurstelling
uitspreken over de door de raad genomen besluiten, om de volgende redenen:
a. U bent er, onder meer via wethouder Van der Reest, uitvoerig mee bekend dat een thema als de uitvoering van de
Wmo de grote belangstelling van het BBGG als belangenbehartiger van de doelgroep senioren in Goes e.o. heeft.
Desondanks zijn wij niet in deze voorstellen gekend, althans wij hebben niet op basis van stukken een oordeel kunnen
vormen. Wij hebben alleen kennis kunnen nemen van het feit dat de gemeente ‘aan het nadenken was over hoe de
kosten in het kader van de Wmo-uitvoering zouden kunnen worden beheerst’. Opvallend is dat wel bijdragen van de
Wmo-raden van Kapelle, Reimerswaal en Borsele zijn ingebracht. En verder zien we niets van een inbreng van het
door u zo omarmde burgerpanel. Wordt daar nog een inbreng van verwacht?
b. Vlak vóór deze besluitvorming in de raad hebben wij aan alle politieke partijen in Goes een brief verstuurd waarin
wij, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, voor een aantal punten dringend aandacht
vragen. Deze brief gaat als bijlage hierbij. De inhoud spreekt voor zich. Ondanks de in die brief gedane oproep om
vooral de noden en behoeften van de doelgroep senioren als uitgangspunt te nemen en niet primair de
‘portemonnee’, zijn u en de raad toch tot het besluit van 22 juli gekomen. Wij kunnen dat niet anders zien dan als
een miskenning van de belangen van deze doelgroep en van onze positie als belangenbehartiger van deze doelgroep.
Dat betreuren wij zeer en heeft geleid tot groot onbegrip.
c. Wat ons zeer heeft verontrust is de hardheid van de Goese politiek. Zowel het college, als een meerderheid in de
Raad (VVD, CDA, SGP/CU en D’66) nemen dit besluit wetende wat dit inhoudt voor de mensen die van de Wmo
afhankelijk zijn, onder het motto ‘het wordt te duur’. Er zijn stellig andere thema’s waarop gelden hadden kunnen
worden vrijgemaakt. Maar daarvoor, zo moeten we nu helaas vaststellen, ontbrak kennelijk de politieke wil.
Het college en de meerderheid van de raad toonden overduidelijk niet de bereidheid om, zoals in Reimerswaal en
Kapelle wel gebeurde, op onderdelen de pijn te verzachten (neem de verhuisplicht en de huishoudelijke hulp). De
raad is in slaap gesust met de mededeling dat de gemeente ‘een barmhartig beleid zal blijven voeren en geen
snoeiharde beslissingen zal nemen’. Zeer teleurstellend en ook tekenend voor de eerdergenoemde harde lijn!
d. De financiële problemen van de gemeente zijn deels aan de gemeente zelf te wijten, omdat de controlfunctie beperkt
was en de stuurmechanismen minimaal. Dit geldt voor de eigen organisatie en voor de toekenning en bij de
bestrijding van oneigenlijk gebruik en misbruik. Die wetenschap had moeten meespelen bij het nemen van dit besluit.
U stelt, zo lezen we, dat een adequate ambtelijke inzet van groot belang is. Is daar inmiddels goed in voorzien qua
opleiding en correcte (d.w.z. gedreven door mede-menselijkheid en niet alleen door financiële targets) opstelling?
Tenslotte spreekt u over een verbetering van de data-analyse. Die had van meet af aan in orde moeten zijn. We
hopen in ieder geval de hoop dat dit niet zal leiden tot toestanden als bij de toeslagenaffaire van de Belastingdienst.
e. Vanzelfsprekend zijn wij zo realistisch om te erkennen dat een regeling moet worden uitgevoerd zoals die regeling is
bedoeld. Onterechte aanspraken daarop moeten worden uitgebannen. De claimcultuur, zoals u ook stelt, moet
worden tegengegaan. Mensen moeten beseffen dat de Wmo-voorziening niet iets is waarvan ongelimiteerd en
onvoorwaardelijk gebruik kan worden gemaakt. Maar het besluit van 22 juli gaat veel verder en kan door ons niet
anders worden gezien dan als een botte bezuiniging terwijl er legio bezuinigingsmogelijkheden bij andere
(prestigieuze) gemeentelijke beleidsvoornemens zijn te vinden!
f. In de voorwaarden voor het slagen van uw WMO-voorstellen benoemt u communicatie met uw burgers als
belangrijkste. Dit betreft zowel communicatie vooraf (participatie in besluitvorming) als achteraf (participatie in de
uitvoering). Dit vormt eens te meer aanleiding om de participatie van de door ons vertegenwoordigde doelgroep
goed te regelen. De urgentie tot het instellen van een seniorenraad is hiermee alleen maar nòg urgenter geworden.
In de brief aan de politieke partijen noemden we dit thema als thema voor de aanstaande verkiezingen (en de
collegevorming daarna). Dat is te laat. We zijn hierover inmiddels al jaren met u in overleg. Wij verzoeken uw college
daarom nu met voortvarendheid tot de instelling van een dergelijke raad over te gaan. In de brief aan de politieke
partijen vermeldden wij hoe wij die instelling voor ons zien en hoe die in de praktijk gerealiseerd kan worden. Die
raad kan voortaan tijdig -ook in het belang van de gemeente- over zaken als deze zijn licht laten schijnen.
NB: een afschrift van deze brief zenden wij aan de ruim 1200 leden van het BBGG, aan de fracties van de partijen in de
raad en aan de pers.
Namens het Bondenberaad Groot Goes
Hans de Jonge,
voorzitter
Theo snel,
secretaris
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WAAR KOMEN DE BEVELANDSE PLAATSNAMEN VANDAAN? (VERVOLG)

In onze provincie zijn er maar liefst drie dorpen met de naam Driewegen. We
beschrijven hier de Zuid-Bevelandse uitgave. De andere twee liggen op
Walcheren en in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Het Bevelandse Driewegen ontstond
op een driesprong van wegen. De ene weg was de Paulushoekseweg die van
Noordwest naar Zuidoost door Coudorpsepolder liep. De tweede weg is de
huidige Platteweg/Smitsweg van Ovezande naar dit dorp. Op die driesprong
ontstond een gehucht dat in 1350 al in officiële aktes wordt genoemd. Het werd
pas echt een dorp na de ontvolking van Coudorpe, een parochie zuidwestelijk van
Driewegen. De Coudorpsepolder kreeg gaandeweg de naam Driewegenpolder.
Het oude gemeentehuis van Driewegen

Geersdijk op Noord-Beveland heeft zijn naam duidelijk te danken aan een inpoldering. Al in 1216 komt het in de stukken
voor als Geroldsdike. De bedijking is vermoedelijk op initiatief van een niet - adelijke privé persoon tot stand gekomen.
Het kan dat dit al tussen 1000 en 1100 is gebeurd. Ven een Gerold of Gerolf is in de analen geen spoor te bekennen.

Straatje in Geersdijk

De naam van ’s Gravenpolder is niet eenvoudig te verklaren. Daarom geven we u
de oudste geschiedenis van het dorp weer. Op de grens van ‘s-Heer Abstkerke en
Kloetinge lag het gehucht Voortrappen. Door bedijking ontstond hier een polder
met de naam Oude Polder van Voortrappen, die al snel de naam ’s Gravenpolder
kreeg. In die polder ontwikkelde zich een dorp dat meestal ’s Gravenpolder werd
genoemd. Dat kwam door het feit dat de inpoldering op initiatief van de graven van
Holland tot stand kwam. Zij bezaten de Oude Polder van Voortrappen en later ook
de nieuwe (1325) ruim 100 jaar. De oorsprong van de grafelijke rechten van
eigendom is niet echt te achterhalen. Gravin Jacoba van Beieren wilde in 1430 een
Willem de Bije belonen en gaf hem het gebied in erfleen. Door dit erfleen 8 jaar
later aan Frank van Borssele en Wolfert van Maalstede te verkopen werd Jacoba
van Beieren door de verbintenis met Frank van Borssele toch weer met de polder
geconfronteerd.
Augustinus
(Bron: Het boekje ‘Herkomst van de Bevelandse plaatsnamen’)
De Hervormde Kerk van ’s-Gravenpolder (15e eeuw)
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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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