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                                            VAN DE REDACTIE           
 
 
 
 

 

Wat was het warm deze zomer en wat was het droog. Sommigen genoten daarvan en voelden 
zich prima. Maar het merendeel van de mensen heeft gezucht en gesteund en gekreund, 
waaronder de schrijver van dit stukje. Laten we met z’n allen hopen dat dit niet het vaste 
patroon voor onze zomers gaat worden, maar de signalen die we daarover krijgen zijn helaas 
verre van positief. Gelukkig is het voorlopig weer een beetje normaal, al is het land, ondanks 
de inmiddels vele regen die is gevallen, nog steeds te droog. 
 

En dan de inhoud van deze nieuwsbrief: allereerst een uitvoerig verslag van onze autotocht 
naar museumboerderij Goemanszorg op 25 augustus. Ook dat was op een heel warme dag. 
Toch was het een geslaagde middag.  
 

De Koepels hebben het natuurlijk over de rampzalige koopkrachtontwikkelingen en wat 
daaraan zou moeten worden gedaan, in het bijzonder voor de groep ouderen in ons land.  
In de rubriek Varia namen we dit keer een paar actuele thema’s op die ons tot nadenken 
kunnen stemmen. 
 

Aan het slot van deze nieuwsbrief treft u de activiteitenkalender aan van SMWO voor 2022, 
die we in augustus ontvingen. 
 

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier 
Hans de Jonge, secretaris 
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UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2022 
 
 

Onderstaand blikken we terug en vooruit op de activiteiten die we in 2022 ondernemen. 
 

➢ AUTOTOCHT IN AUGUSTUS 
 

Op 25 augustus jl. organiseerden we de 
tweede autotocht van dit jaar. Deze voerde 
naar Museumboerderij Goemanszorg in 
Dreischor.  
Er was ruime belangstelling: 20 leden hadden 
zich aangemeld, waardoor we met 7 auto’s 
moesten rijden om het hele gezelschap te 
kunnen vervoeren. Maar dat ging dankzij de 
inzet van twee ‘externe’ chauffeurs prima.  
Nadat we allemaal waren verzameld op de 
parkeerplaats op de hoek van de Deltaweg en 
de Langeweg reden we in colonne naar 
Dreischor. 
 

 
 
 
 

 

Allereerst: het was warm, heel warm. Bij aankomst konden we jammer genoeg niet buiten zitten en moesten we in het 
restaurantgedeelte onze koffie/thee met een bolus nuttigen. Behalve dat het daar steeds warmer werd ging dat ook wat 
moeizaam: alle koffie werd door één mevrouw geserveerd en pas ruim na de koffie kregen we onze bolus. Toen we hiermee 
klaar waren was het al 3 kwartier verder en was de temperatuur tot grote hoogte gestegen (althans voor sommigen in ieder 
geval.) 
 

Na deze langzame start kon de rondleiding beginnen. We werden in 2 groepen opgesplitst en elke groep kreeg een gids mee. 
Dit was het 2e bezoek aan deze boerderij. De eerste keer was in 2017. Maar ook dit 2e bezoek was de moeite waard. Er bleken 
namelijk veel zaken aangepast. Vooral de looproutes en de uitleg bij de beelden en voorwerpen waren sterk verbeterd. Via 
zogenaamde ‘dynamische presentaties’ en de toelichtingen van de gidsen werd in beeld gebracht hoe het rijke 
landbouwleven er uitzag. Mooi om te zien hoe snel de ontwikkelingen in de laatste 60 jaar zijn gegaan.  
De groep waarin Huib van den Dorpel mee liep had het geluk nog een extra gids te hebben: hij wist er zoveel vanaf dat de 
echte gids zich op een gegeven moment afvroeg of ze nog wel nodig was (….). Maar het bleef leuk hoor.  
 

Doordat de koffie/bolussessie zo lang had geduurd bleef er voor de rondleiding helaas niet al teveel tijd over. Althans minder 
dan gepland. We moesten immers ook nog naar de Heerenkeet. Daarom waren sommige mensen wat teleurgesteld, o.a. 
omdat we de tuin niet hebben kunnen bezoeken. Misschien doen we dit daarom nog eens en dan niet gecombineerd met 
nog een ander programmaonderdeel (en op een dag dat het niet zo warm is!), of we beginnen vroeger. 
 

Hierna stapten we met z’n allen weer terug de auto in om naar het aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland gelegen 
restaurant ‘De Heerenkeet’ te gaan om daar nog een drankje te nuttigen. Een mooie route via Noordgouwe en Kerkwerve 
bracht ons daarheen. We zaten heerlijk op het terras met een mooi uitzicht over de Oosterschelde. Gelukkig was de 
temperatuur, vooral door een lekkere zeewind, inmiddels draaglijk geworden en er werd nog even genoeglijk gekletst. 
 

Vanaf de Heerenkeet reden we over de Oosterscheldekering en via een leuke route door Noord-Beveland weer terug naar 
huis. Nou ja, dat was de bedoeling geweest en minimaal één chauffeur heeft dat ook gedaan. Maar, door het drukke verkeer 
en heel langzaam rijdende toeristen in campers, die zich niet lieten passeren, liep dit onderdeel wat spaak.  We raakten elkaar 
kwijt. Jammer, maar niet getreurd: we ontvingen gelukkig genoeg positieve geluiden over deze middag.  
Onderstaand een foto-impressie.           

Hans de Jonge 
 



 

3 
 

   
 

  
 

     
 

   



 

4 
 

 

   
 

   
 

   
 

   



 

5 
 

 

   
 

   
 

   
 

   



 

6 
 

 

  
 

 
 

  



 

7 
 

KERSTVIERING 2022 
 

Als u dat nog niet deed: noteer de ASG-Kerstviering in uw agenda. Die vindt dit jaar plaats op maandag 19 december 2022, 
aanvang 14.00 uur in De Pit in Goes. Graag nodigen we u daarvoor uit.  
Zangkoor ‘Van Lieverlee’ en verteller Jan Lauret hebben hun medewerking aan onze kerstviering toegezegd. Naast deze 
optredens krijgt u bij binnenkomst een kopje koffie of thee, idem in de pauze en na afloop verzorgen we een broodmaaltijd. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Om 14.00 uur: korte openingstoespraak van de voorzitter  

• Aansluitend een optreden van zangkoor ‘Van Lieverlee’ van ca 30 minuten 

• Hierna volgt verteller Jan Lauret met een sessie van eveneens ca 30 minuten  

• Rond 15.15: Pauze  

• Na de pauze begint Van Lieverlee met een tweede sessie, wederom gevolgd door Jan Lauret.  

• Vanaf ca 17.00 uur wordt er een broodmaaltijd geserveerd 
 

U kunt zich voor de kerstbijeenkomst tot uiterlijk vrijdag 9 december aanmelden bij Els Poppe: e-mail: egpoppe@kpnmail.nl, 
of 06-23 41 73 32. Het kan zijn dat u zelf moeilijk in staat bent De Pit te bereiken. Als dat het geval is dan kunt u bij uw 
aanmelding aangeven dat u wilt worden opgehaald. 
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 10 euro per persoon. Als u een introducee mee wilt nemen dan kan dat. De 
kosten daarvoor bedragen 15 euro per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL23 RABO 0308 4829 21 
t.n.v. ASG Goes, onder vermelding van ‘Kerst 2022’. 
 

VAN DE KOEPELS 
 

➢ AANPASSING SCHEMA BEHANDELING NIEUWE PENSIOENWET IN TWEEDE KAMER 
En weer is er een aantal wijzigingen in het schema van de debatten over de nieuwe Pensioenwet in de Tweede Kamer. De 
behandeling van de nieuwe wet neemt veel meer tijd in beslag dan coalitiepartijen aanvankelijk hadden ingeschat, niet in de 
laatste plaats door de kritiek die de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties op het wetsvoorstel hebben. 
Het eerder deze maand afgebroken wetgevingsoverleg zal nu worden voortgezet op maandag 10 oktober aanstaande. Van 
14.30 tot 22.00 uur kruisen pensioenwoordvoerders en minister dan de degens om elkaar twee dagen later opnieuw te 
ontmoeten. Want ook op woensdag 12 oktober zijn de agenda’s (van 10.00 tot 18.00 uur) schoongeveegd voor een verder 
vervolg. De week daarop, de 19e, is vooralsnog zoals dat heet ‘met potlood ingevuld’. Of ook die dag een wetgevingsoverleg 
zal plaatsvinden, hangt af van vragen die na de eerdere debatten nog resteren. 
Daarna maken pensioenwoordvoerders opnieuw hun mind op en zal (in principe) het afrondende wetgevingsdebat in de 
grote plenaire zaal worden ingepland. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Pas daarna kan tot stemming worden overgegaan, 
waarna de Eerste kamer zich nog over het wetsvoorstel zal buigen. En ook daar leven nog de nodige bezwaren en vragen. 
Al met al: of de door het kabinet gewenste datum van in werking treden van de nieuwe wet, 1 januari 2023, zal worden 
gehaald, blijft onzeker. 
 
➢ MINDER HUURTOESLAG VOOR GROTE GROEP AOW'ERS ONACCEPTABEL 

 

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen van het kabinet 
doorgaan. Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een groep ouderen die qua inkomen al erg 
kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag. 
 

In het voorgestelde nieuwe systeem voor het berekenen van de huurtoeslag wordt niet langer uitgegaan van de werkelijke 
huur die iemand betaalt, maar van een vast normbedrag van € 520 per maand. Een huurder die nu toeslag krijgt op basis van 
een huur van bijvoorbeeld € 700 euro, zal dus minder toeslag krijgen. 
De Seniorencoalitie -een samenwerking van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM- 

vindt dit onbegrijpelijk. De koopkracht van deze groep AOW’ers is al sinds 2010 
uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de toenemende inflatie neemt hun 
koopkracht alleen maar verder af. 
De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere huurtoeslag, 
vinden de gezamenlijke seniorenorganisaties. Deze reactie hebben ze op 22 juli 
toegezonden aan de betrokken departementen via een zogenoemde 
internetconsultatie. 

mailto:egpoppe@kpnmail.nl
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tykiujyk-hhltduob-d/
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Een ander onderdeel van de plannen met de huurtoeslag kan wel op instemming rekenen van de Seniorencoalitie. Het gaat 
hierbij om het voorstel om ook huurders in de vrije sector in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag. Al jaren is namelijk 
te zien dat senioren die een huis huren in de vrije sector een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, 
zonder enige vorm van compensatie. 
 
➢ SENIORENCOALITIE: ÓOK DIT JAAR NOG EXTRA KOOPKRACHTMAATREGELEN NODIG 
 

De Seniorencoalitie vindt het teleurstellend dat het kabinet vooralsnog niet van plan lijkt te zijn om met maatregelen te 
komen die de koopkracht nog dit jaar verbeteren. Wel is het goed nieuws dat de AOW vanaf 1 januari flink omhoog gaat.  
Ook hoopgevend is dat de plannen voor een prijsplafond voor de energierekeningen al heel ver gevorderd zijn. Maar veel 
mensen blijven met een ‘knoop in de buik zitten’. Het leven is gewoon te duur voor velen.  
 

Bij mensen met lagere en middeninkomens, waaronder ouderen met alleen 
AOW of met een klein aanvullend pensioen, is de financiële nood hoog en 
daarom is er direct actie nodig. Zij kunnen niet nog maanden wachten op 
een verbetering van hun inkomen. De Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, 
Koepel Gepensioneerden en NOOM) stelde daarom voor om AOW’ers 
eenmalig €500 netto uit te keren om de lasten snel te verlichten. 
 

Volgens de uitgelekte plannen gaat het minimumloon per 1 januari met 10% 
omhoog, en daarmee ook de daaraan gekoppelde AOW-uitkering. Op basis 
van de huidige cijfers gaat de AOW dan met ongeveer €150 bruto per maand 

omhoog voor alleenstaanden en met ongeveer €90 bruto voor gehuwden/partners. Dat is goed nieuws, vindt de 
Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren. De seniorenorganisaties gaan ervan uit 
dat de rekening voor deze AOW-verhoging niet – zoals in eerdere plannen – bij de ouderen zelf wordt neergelegd. 
 

Het kabinet zou verder van plan zijn de zorg- en huurtoeslag te verhogen. Ook dat is een positieve ontwikkeling, al is nog 
niet duidelijk met hoeveel de toeslagen omhoog gaan. Daarnaast is nog onduidelijk hoe sterk de energiebelasting wordt 
verlaagd. De Seniorencoalitie is daarom erg benieuwd naar de verdere invulling van het koopkrachtpakket.  
Het voorstel om de arbeidskorting te verhogen is goed voor werkenden, maar vergroot volgens de Seniorencoalitie wel 
de kloof tussen werkenden en niet-werkenden. Werkenden zijn er de afgelopen 11 jaar bijna 18% in koopkracht op 
vooruit gegaan, gepensioneerden hebben bijna 5% moeten inleveren. Het is niet reëel om te verwachten dat die kloof 
snel gedicht wordt, maar hij zou in elk geval niet groter moeten worden 
 

VARIA 
 

➢ VERKLEIN DE KANS OP DEMENTIE 
 

Wist je dat je zélf de kans om dementie te krijgen kunt verkleinen? Dementie is een nare aandoening die nog niet te 
genezen is. En het aantal gevallen neemt de komende jaren schrikbarend toe. De beste optie die we op dit moment hebben 
is om het risico op dementie te verkleinen. 
 

 
 

Een gezonde leefstijl, gezond eten, regelmatig bewegen en nieuwsgierig blijven  
leveren een belangrijke bijdrage. Uit onderzoek blijkt dat slechts 50% van de 
mensen weet dat je iets kan doen om de kans op dementie te verkleinen.  
De website wezijnzelfhetmedicijn.nl geeft de volgende drie leefstijladviezen om 
je hersenen gezond te houden en daarmee de kans op dementie te verkleinen. 
Bovendien vergroot je zo je hele gezondheid. 
 

 

1. Blijf nieuwsgierig, bijvoorbeeld: 

• Train je hersenen met kruiswoordpuzzels of speciale online oefeningen.  
• Word lid van de bibliotheek en lees. Door te lezen blijven de hersenen actief. De bibliotheek is een prima alternatief 
voor het kopen van boeken. Het personeel kan over uiteenlopende onderwerpen interessante boeken aanbevelen.  
• Ga vrijwilligerswerk doen: een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en je doet tegelijk iets nuttigs.  
• Als je van muziek houdt, kun je een instrument leren bespelen of lid worden van een zangkoor of muziekgroep. Hang 

https://www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/regio
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een advertentie op bij scholen of de muziekschool. Mogelijk zijn er muziekstudenten die je voor een kleine prijs muziekles 
willen geven. 
• Werk wat vaker in de tuin. In veel plaatsen kun je een moestuin huren, zodat je je eigen groenten kunt telen. 
• Houd contact met anderen. Andere mensen ontmoeten en vriendschappen onderhouden zijn manieren om je hersenen 
gezond te houden. En het is nog gezellig ook! Spreek dus af met mensen die je kent. Drink wat vaker met elkaar een kopje 
koffie… 
• Klaverjassen, hartenjagen, pokeren. Een potje kaart spelen betekent ook: je hersenen trainen. En dat geldt voor veel 
meer spellen. Schaken, dammen, go. Spelletjes doen is goed! 
• Bezoek een museum. Verwonder je, zie nieuwe dingen. 
  

2. Eet gezond, bijvoorbeeld: 
• Eet meer groente en fruit. Eet bij elke maaltijd fruit en groente en neem dit 
ook als tussendoortje. Worteltjes, selderij, bananen en appels zijn lekkere en 
praktische tussendoortjes. Een fruitsalade is een smakelijke manier om allerlei 
soorten gezond fruit te eten. 
• Stap over op volkoren. Volkoren granen bevatten praktisch geen ongezonde 
vetten. Probeer eens zilvervliesrijst en volkorenpasta. 
• Gebruik olijfolie als gezond alternatief voor roomboter of margarine. 
Druppel ook wat olijfolie op groente en brood. Maak zelf een dressing voor de 
salade met een beetje olijfolie of balsamicoazijn en fijngestampte knoflook. 
Voeg eventueel een beetje citroensap toe. Olijfolie, knoflook, prei en uien vormen een gezond alternatief voor kant-en-
klare pastasauzen. 
• Eet minstens twee keer per week vette vis. Zalm, forel en tonijn zijn een gezonde keuze. Vis grillen, in de oven bereiden 
of stomen is niet alleen gezond, maar kost ook maar weinig tijd en inspanning. Als je wat minder te besteden hebt, kun 
je ook visconserven kiezen, zoals sardines, tonijn of makreel. Beleg hiermee een snee volkorenbrood en je hebt een 
gezond gerecht voor de lunch of avondmaaltijd. 
• Ga voor minder vet. Eet minder volvette zuivelproducten. Kies liever magere melk, yoghurt en kaas. Probeer 
ingevroren yoghurt of naturel yoghurt als gezond alternatief voor roomijs. Maak de yoghurt wat zoeter door wat fruit 
toe te voegen. 

  

3. Beweeg regelmatig, bijvoorbeeld: 

• Ga regelmatig een eindje wandelen. 

• Laat de auto thuis en loop, als dat nog kan, naar de winkels, of pak de fiets  

• Neem, als dat nog lukt, liever de trap dan de lift. 

• Tuinieren, de ramen lappen en de auto wassen tellen ook allemaal mee als lichamelijke activiteit. 

• Doe thuis klusjes waarbij je (licht) moet tillen, dragen of graven. 

• Vorm een groep in de buurt om bijvoorbeeld samen te wandelen. 

• Neem een stappenteller en maak een sport van het aantal stappen dat je dagelijks zet.  

• Bezoek een yogaklasje, ga zwemmen. 
 Bron: wezijnzelfhetmedicijn.nl 

 
➢ VERGRIJZING: PRAAT VANDAAG OVER MORGEN! 

 

Nederland vergrijst in snel tempo. De babyboomgeneratie wordt ouder en de piek van de vergrijzende samenleving 
bereiken we over 20 tot 30 jaar. De zorg voor ouderen moet dus anders…. 
 

‘Dat lijkt ver weg’, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging ActiZ, ‘maar de eerste gevolgen van de 
vergrijzing zien we al. De krappe arbeidsmarkt en de vele vacatures bijvoorbeeld en de wachtlijsten in de ouderenzorg.’ 
ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met bijna 500 duizend medewerkers twee miljoen 
kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen 
tussen ziekenhuis en thuis in. 

  

‘De vraag naar ouderenzorg groeit harder dan het aanbod. Die boodschap is misschien lastig, maar de cijfers liegen  
niet’, vertelt Westerlaken: ‘Het aantal 90-plussers en mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar. Maar het 
aantal medewerkers in de zorg verdubbelt niet.’ Dat is ook niet realistisch volgens de ActiZ -voorzitter. ‘De komende 
jaren gaan veel zorgmedewerkers met pensioen en dunt de aanwas van jonge mensen op de arbeidsmarkt uit. De zorg 
voor ouderen moet dus anders’, stelt Westerlaken. Volgens ActiZ moeten de maatschappelijke verwachtingen over de 

https://www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/regio
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oude dag worden bijgesteld, is er meer aandacht nodig voor de rol van mantelzorgers en zullen jong én oud 
nadrukkelijker met elkaar in gesprek moeten om tot nieuwe oplossingen te komen.  
 

Ouder worden bespreken 
‘Verandering begint ook bij mensen zelf’, legt Westerlaken uit, ‘Want ouder 
worden is een onderwerp waar we te weinig bij stil staan en te weinig met elkaar 
over spreken.’ Dat liet onderzoek dat ActiZ uitvoerde ook zien: De helft van de 
Nederlanders spreekt niet met anderen over de organisatie van zorg voor de 
eigen oude dag, zoals een geschikte woning en verzorging. 
‘In Nederland hebben we de zorg voor ouderen en langdurig zieken over het 
algemeen goed voor elkaar’, vertelt Westerlaken. ‘Bij werkbezoeken aan 
verpleeghuizen of wanneer ik meerijd met wijkverpleegkundigen, overal waar ik 
kom vallen de betrokkenheid, expertise en trots mij op. En toch is een 

verandering nodig. Een verandering die meer betrokkenheid tussen generaties betekent en meer maatschappelijke 
betrokkenheid bij de zorg voor ouderen.’ 
 

Praat vandaag over morgen 
Met de publiekscampagne ‘Praat vandaag over morgen’ helpt ActiZ mensen om het gesprek met elkaar te kunnen 
voeren. Westerlaken: ‘We roepen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan: Hoe wil jij ouder worden? 
Welke wensen en verwachtingen heb jij? En wat kun jij betekenen voor je partner, je ouders, je buurvrouw? Net als het 
klimaat is de toekomst van de zorg voor ouderen een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen aangaat en waaraan 
iedereen zijn steentje kan bijdragen.’          Bron: Seniorenwijzer

                                 
➢  HOEVEEL MOET IK DAGELIJKS DRINKEN? 

 

Als we het dan toch over gezond leven hebben onderstaand ook nog een verhaal van het Voedingscentrum over een thema 
dat in de afgelopen tijden van grote hitte heel actueel was en natuurlijk nog is. Dat gaat over voldoende drinken. Dat is 
sowieso belangrijk, maar zeker in warme tijden. Als u normaal gesproken 1,5 tot 2 liter vocht per dag nodig heeft dan is het 
bij dat warme weer goed om minstens 2 liter te drinken. Dat hoeft natuurlijk niet alleen water te zijn: ook koffie, thee, melk 
en bijvoorbeeld bouillon tellen mee. 
 

Voor een goede werking van de nieren, maar ook voor een goede stoelgang is het van belang voldoende te drinken. Onder 
normale omstandigheden zorgt het natuurlijke dorstgevoel er voor dat u voldoende drinkt. Helaas heeft niet iedereen dat 
gevoel en dan kan urine-incompetentie of verstopping optreden. Daarom een aantal tips: 
 

1. Maak er een gewoonte van om bij iedere maaltijd iets te drinken. Bijvoorbeeld bij het ontbijt en de lunch een glas melk 
en bij het avondeten een glas water. 

2. Maak drinkmomenten onderdeel van uw dagelijkse routine: drink bijvoorbeeld koffie na het boodschappen doen, of 
na uw wandeling, drink thee om 3 uur, een kopje koffie of thee bij het kijken naar het journaal. 

3. Zet een kan water op tafel, zodat u eraan herinnerd wordt om te drinken. 
 

Wat zijn gezonde dranken? 
Als u ouder bent dan 70 dan raadt het Voedingscentrum aan 
om dagelijks 4 porties melk en melkproducten, zoals 
karnemelk te nemen. Melk en melkproducten leveren veel 
goede voedingsstoffen. Ze bevatten eiwit en zijn een bron 
van calcium en vitamines B2 en B12. Wilt u of kunt u geen 
melk drinken dan is sojadrink met toegevoegde vitamines B 
en calcium een goed alternatief. 
 

Het Voedingscentrum adviseert om daarnaast per dag 3 
kopjes thee te drinken en maximaal 4 kopjes koffie, zonder 
suiker. De rest kunt u aanvullen met water. Frisdrank en sap 
bevatten veel suiker en kunt u beter niet te vaak drinken. 
Voor alcohol is het advies: drink niet en als u toch wilt 
drinken doe dat dan met mate en combineer met water! 
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Feestelijke variaties 
Water en koffie en thee zonder suiker zijn gezonde dorstlessers. Maar misschien wilt u weleens wat anders. Met deze 
variaties maakt u uw drankjes net wat bijzonderder: 

• Voeg muntblaadjes, komkommer, aardbei of tijm toe aan een glas water 

• Versier een glas water met een schijfje sinaasappel of citroen 

• Maak ijsklontjes met een blaadje munt, basilicum of een framboos of blauwe bes erin. 

• Maak verse gemberthee of verse muntthee. 

• Maak zelf een chai latte (chaithee met melk) van specerijen, zwarte chaithee en halfvolle melk. 

• Voeg kaneel, gember, nootmuskaat of kruidnagel toe in het filter voor u koffie zet. 
 

Extra aandacht voor drinken en warm weer 
Zoals hiervoor al opgemerkt is het extra belangrijk om er goed op te letten dat u voldoende drinkt om uitdroging te 
voorkomen. Als het warm zomerweer is zweet u meer dan anders. Daarom doet u er goed aan om zulke dagen minimaal 2 
liter vocht te drinken. Nog een paar tips naast de hiervoor al genoemde: 

• Drink elk uur een glas water, ook al hebt u geen dorst 

• Gaat u op pas? Neem dan altijd een fles (kraan)water mee, Ook handig als u bijvoorbeeld in de file komt te staan. 

• Drinkt u toch een drankje met alcohol? Drink dan daarnaast het liefst ook een glas water. Alcohol drijft namelijk vocht 
af. 

Bron: Het Voedingscentrum 

 
➢ VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST  
 

Veel ouderen verliezen in de loop der jaren de grip op hun leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang mogelijk 
de regie houden? Wat kunnen zij doen om zich voor te bereiden op hun toekomst? Ouderen zelf stelden 7 
aandachtspunten op. Deze 7 punten zijn van belang als ouderen zich voorbereiden op de toekomst:  
1. Sociaal actief blijven 

Onderhoud uw sociale netwerk. Neem deel aan terugkerende groepsactiviteiten. Ervaringen delen met anderen helpt 
om sociale contacten structureel te maken en om echte betrokkenheid te ervaren. 

2. Fysiek actief blijven  
Beweeg! Dit helpt om gezond en mobiel te blijven. Naast bewegen is ook een gezonde leefstijl (gezonde voeding, 
verantwoord alcoholgebruik en niet roken) van belang. Voorkomen is beter dan genezen. Zie bijvoorbeeld de tips in 
de Beweegposter (zie Download). 

3. Mentaal actief blijven  
Lees boeken, kranten en tijdschriften, maak puzzels of schrijf brieven: zo houdt u uw geheugen in conditie. 

4. Zorgen dat je mee blijft tellen  
‘Ertoe doen’ is belangrijk voor ieder mens. Deze behoefte houdt niet op als u ouder wordt. Hoe? Door iets voor een 
ander te betekenen, van waarde zijn en uitgaan van wat wél in plaats van wat misschien niet meer lukt.  

5. Voorbereiden op beperkingen  
Denk tijdig na over een aantal belangrijke vragen zoals: Waar wil ik oud worden? Wat zijn de financiële consequenties 
van een nieuwe levensfase? Welke zorg en ondersteuning is er in mijn omgeving beschikbaar? Welke acties moet/kan 
ik nu al ondernemen?  

6. In gesprek gaan over wensen en behoeften  
Denk zelf na over de toekomst, maar deel deze gedachten ook met familie en/of vrienden en zorgverleners (zoals de 
huisarts).  

7. Gebruik maken van technologie  
Blijf bij! Zorg dat technologische mogelijkheden niet te ver van u af komen te staan. Met bijvoorbeeld WhatsApp, 
FaceTime, Skype of Facebook kunt u sociale contacten op afstand onderhouden.  
Lees meer via de volgende link: https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/voorbereiden-op-de-toekomst/ 

 
Bron: BeterOud 

  

https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/voorbereiden-op-de-toekomst/
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LIEF EN LEED 
 

In de maanden september en oktober 2022 vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen. We zetten ook de 
mensen in het zonnetje die de mooie leeftijd van 90 jaar of ouder vier(d)en. Van harte gefeliciteerd! 

 

Jarig op Naam lid Leeftijd 

2 september De heer D. Gebraad uit Goes 91 

9 september De heer M.C. Pieters uit ‘s-Heer Hendrikskinderen 80 

10 september Mevrouw A. Zwigtman uit Goes 98 
   

1 oktober Mevrouw P. de Koning-Goedegebuure uit Goes 91 

5 oktober Mevrouw L.C. Geluk uit Goes 85 

14 oktober Mevrouw A. de Jonge-Wansink uit Goes 91 

14 oktober Mevrouw W.M. Eckhardt-van der Kuijl uit Goes 80 

20 oktober Mevrouw E. Vollmer uit Goes 75 

23 oktober Mevrouw H.W. de Leeuw-Walrave uit Goes 96 

30 oktober De heer P.J.J. Ossewaarde uit Wolphaartsdijk 70 
 

 

Advertenties 
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