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VAN DE REDACTIE                

 
 

Een beetje bijzondere nieuwsbrief dit keer: een verwoording van het lief en leed, dat ons 
overkomt. Lief in deze zin is de beschrijving van de uitstapjes die we op 12 mei (autotocht) 
en 23 juni (boottocht) maakten. Dat waren beide leuke, aangename en ontspannen 
evenementen. Moeten we meer doen. In ieder geval komt er in september weer een 
autotocht. U hoort daar nog over. 
 

Het leed zit hem in de almaar voortdurende discussie in de landelijke politiek over onze 
pensioenen. U denkt vast: heeft hij het nou alweer over die pensioenen? Ja, alweer. Het 
wetsontwerp dat er nu ligt geeft te veel onzekerheden over ons pensioen in de toekomst. 
Over de hoogte en de manier van indexeren daarvan. Als het wetsontwerp doorgaat in de 
huidige vorm lopen we sterk de kans dat de gepensioneerden straks het kind van de 
rekening worden. Het is dus van belang dat de landelijke koepels hier bovenop zitten en 
dat u goed op de hoogte blijft.  
Eerder al schreven we dat mogelijke acties niet uitgesloten zijn! De boeren maken zich op 
het moment van schrijven van deze nieuwsbrief op voor harde acties omdat de stikstof 
moet worden gereduceerd. Nou, het is heel simpel: wat zij kunnen dat kunnen wij ook, zij 
het niet met tractoren, maar wel heel effectief. Ik ben bang dat we hierover nog volop de 
pen moeten voeren. Gelukkig lezen we nog heel recentelijk dat er al pensioenfondsen zijn 
die de pensioenen gaan indexeren. Weliswaar niet genoeg om al die prijsstijgingen te 
compenseren, maar alles is in deze tijden beter dan niets.  
 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief regent het buiten en is het ‘maar’ 15°. 
Hoe anders was dat een week geleden, toen de mussen alweer bijna van het dak tuimelden. 
Dit beetje verkoeling is heerlijk en voor de tuin is die regen ook goed. Laten we blij zijn met 
deze afwisseling en met het feit dat we niet (althans nog niet) worden geplaagd door 
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maandenlange periodes van ernstige droogte en veel te hoge temperaturen. Want als we de klimaatdiscussie horen 
dan is ook daar het laatste woord nog niet over gesproken en zullen toch ook de boeren (maar niet alleen zij) zich 
aangesproken moeten voelen door de noodzaak dat er iets moet gebeuren. Er zijn al veel scenario’s beschreven van wat 
er gebeurt als we niets doen en gewoon doorgaan met het uitstoten van allerlei smerigheid. En dat willen we toch niet? 
Alle opa’s en oma’s gunnen ook hun kinderen en kleinkinderen een gezonde en mooie wereld. Toch? En die mooie wereld 
komt er niet vanzelf. Daar moeten we met z’n allen wat aan doen. 
Hans de Jonge, secretaris 

 

UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2022 
 

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

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 20 APRIL  
 

Op 20 april zouden we de Algemene Ledenvergadering houden. Helaas moesten we die afzeggen, omdat heel weinig 
mensen zich daarvoor hadden aangemeld. Jammer aan de ene kant, begrijpelijk ook aan de andere kant. Veel mensen 
hebben immers nog angst voor het coronavirus. Maar nogmaals jammer, omdat we best een aardig programma 
hadden. Dat houden we in het achterhoofd. Het bestuur bekijkt nog wat we hiervoor in de plaats kunnen stellen.  
 

2. AUTOTOCHT 
 

Op donderdag 12 mei organiseerden we weer een autotocht. De organisatoren (Izaak de Graaf en Dave van Maaren) 
leidden ons dit keer naar ‘Kaasboerderij Schellach’ bij Middelburg en we besloten de dag met een bezoek aan ‘Surf en 
Turf’ aan de Westerschelde in Hoedekenskerke. Daar kwamen we via een mooie tocht door de Zak van Zuid-Beveland. 
 

Zoals gebruikelijk werden de deelnemers thuis opgehaald door vrijwillige chauffeurs. Onafhankelijk van elkaar reden 
zij naar de kaasboerderij, waar we elkaar om 14.00 uur troffen.  
Op de boerderij werden we door de beheerster welkom geheten en kregen we een zuiveldrankje. Er volgde een korte 
presentatie over het bedrijf/de kaasmakerij en aansluitend mochten we een stukje kaas proeven. Daarna kregen we 
een korte rondleiding door de kaasopslag en de pekelruimte. Vervolgens konden we op eigen gelegenheid rondlopen 
en rondkijken op het bedrijf en ‘neuzen’ in de bedrijfswinkel.  
Het bezoek was op zich best interessant, maar volgens sommigen waren we er net wat te vroeg. Er was namelijk 
ingrijpend verbouwd en nog niet alles draaide zoals het hoorde en de verbouwing was ook nog niet helemaal rond. 
Verder was de ‘korte presentatie’ wel erg kort en dat gold eigenlijk ook voor de rondleiding. Gelukkig konden we zelf 
naar believen over het bedrijf rondlopen en o.a. de koeienstallen bezoeken. Wilza Mijnsbergen werd daarbij bijna door 
een gulzige koe verslonden, omdat ze met haar lange sjaal te dicht bij de lieverd was gekomen en die dacht ‘zo’n mals, 
lekker lang stukje gras heb ik nog nooit gezien’ en weg was Wilza bijna. Gelukkig kon ze er zelf ook om lachen… 
 

Het bezoek aan de boerderij was daarom betrekkelijk kort en om die reden togen we al vroeg weer verder richting 
‘Surf en Turf’. Ook dat dat deed elke chauffeur op eigen gelegenheid en daarom kreeg niet elke deelnemer hetzelfde 
moois van de Zak van Zuid-Beveland voorgeschoteld. Maar volgens sommigen was het bijzonder de moeite waard 
omdat hun chauffeur een erg leuke route had bedacht. We sloten de dag af met een drankje in het gezellige ‘Surf en 
Turf’ op de dijk bij Hoedekenskerke met uitzicht op de Westerschelde. Zo rond 17.30 uur brachten de chauffeurs 
iedereen weer netjes thuis. Het was al met al weer een geslaagde middag, vooral ook door het stralende weer. 
Onderstaand wat foto’s die gedurende de middag zijn genomen. Met dank aan Izaak en Dave voor de organisatie. 
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3. VAARTOCHT OVER DE LINGE 
 

Op 23 juni 2022 organiseerden we een vaartocht over De Linge, vanuit Leerdam. Er hadden zich voor deze tocht 37 
mensen aangemeld. Uiteindelijk gingen er 35 mensen mee, omdat 2 mensen door ziekte van een van hen helaas niet 
mee konden. Jammer hoor.  
 

Om maar direct met de deur in huis te vallen: het was een heel geslaagde dag! De mensen die om welke reden dan 
ook niet mee wilden: jammer: volgende keer beter. De mensen die niet mee konden: ook jammer en hopelijk lukt het 
de volgende keer wel, want het was mooi en leuk. En dat ondanks dat het best een beetje heet was. 
 

Voor de meeste deelnemers betekende de deelname aan deze reis een vroegertje, omdat we al om kwart over acht 
moesten vertrekken, vanaf het Smoske aan het Stationspark in Goes. Sommige deelnemers hadden de buurvrouw zelfs 
ingeschakeld om hen te wekken, voor het geval ze zich zouden verslapen!   
 

Eenmaal bij het Smoske aangeland ontfermde Els Poppe zich als 
een ware kleuterleidster over het gezelschap en noteerde 
nauwgezet wie er allemaal waren.  
En dan die chauffeur van Busvervoer Van Damme (BvvD) uit 
Nieuwdorp: ene Henk Guillam, een heerlijk spontane man, die 
gelijk de stemming erin bracht door te zeggen dat we zijn 
achternaam gelijk mochten vergeten, omdat het al erg genoeg was 
dat ze die kenden bij de Belastingdienst. Tijdens de reis werd er 
vervolgens druk gebabbeld. Een genoeglijk tafereel! 
 

Op weg naar Leerdam was het soms druk, vooral op het stuk A15 
richting Gorkum, maar omdat we zo vroeg waren vertrokken 
kwamen we toch keurig op tijd aan en konden we op het gemak 
inschepen. Nou ja, op het gemak? Dat was nadat buschauffeur 
Henk tijdens het achteruit rijden een bloembak aan een 
lantarenpaal wat had verschoven en nadat we hadden kunnen zien 
dat onze voorzitter, Dick van de Merwe, een uitstekende navigator 
voor de buschauffeur was… Dick zal nog wel moe zijn van al zijn 

gehuppel achter de bus om aan de chauffeur aanwijzingen te geven. En of Henk er veel aan had? Ik weet het niet, hij 
vertrouwde volgens mij meer op zijn spiegels, al bekende hij later dat hij op een moment dacht dat hij met een 
aanhanger op weg was in plaats van met een bus…. Daarom was Dick toch nuttig, want hij wees hem daarop! Henk 
parkeerde vervolgens de bus op een plek waar hij maar een half uur mocht staan, dus het was de vraag of die er nog 
zou staan als we terug waren, al dan niet met een dikke bekeuring erop. 
 

Nadat iedereen zich vanuit de bus in de boot had verplaatst gooiden de ‘matrozen’ van het ‘MPS De Kroon van Leerdam’ 
de trossen los. Ja, dat schrijf ik in één zin. Maar toch had dat inschepen best wat voeten in de aarde. Logisch: steile 
trappetjes, al dan niet met een rollator moeten lopen enz. Toch lukte dat vrij soepel, vooral omdat de mobielen onder 
ons graag (letterlijk) een arm uitstaken om de minder mobielen aan boord te helpen. En gelukkig ging alles goed. 
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Eenmaal aan boord begon het feest. Een kop koffie of thee met een lekker stukje appelgebak, geserveerd door 
vriendelijke jonge dames. Daar begonnen we mee.  
Niet lang daarna verkaste iedereen naar het bovendek om van het grandioze schouwspel van De Linge te genieten, dat 
op de heenreis werd begeleid door een ingesproken boodschap van de rederij. Prima verzorgd en het was mooi: stille, 
dicht begroeide oevers (o.a. met heel veel en hoge berenklauw), reigers, futen, dompelaartjes, aalscholvers enz. kregen 
we te zien, met zo nu en dan schilderachtige taferelen van aan en bij De Linge liggende dorpjes, zoals -ik had er nog 
nooit van gehoord- Asperen, Acquoy, Rhenoy, Rumpt en Beesd. En we kregen ook zicht op de rijken van Leerdam: er 
gleden onwaarschijnlijk mooie (en dus dure) huizen/buitenplaatsen langs De Linge aan ons voorbij.  
 

 
 

Na Beesd zette de boot weer koers naar Leerdam. Maar……. Er werd even voor 12 uur nog een voortreffelijke lunch 
geserveerd, dus dat betekende dat we allemaal weer terug naar beneden moesten over die rottrappetjes. Maar het 
was goed: heerlijke frietjes hoorde ik om mij heen roepen en lekkere broodjes en een heerlijke groentesoep (wel 
zonder balletjes riep chauffeur Henk, maar hij vond de soep wel lekker). Nadat we eerst per tafel langs het buffet 
waren geleid konden degenen die nog plaats over hadden daarna nog naar hartenlust verder opscheppen.  
 

Op de terugweg naar Leerdam was het weer genieten op het bovendek, al dan niet in de (hete) zon. En genieten deden 
we. Inmiddels begon iedereen wel wat last te krijgen van de hitte. Het kwik was gestegen tot zo’n 30 graden en dat is 
niet lekker. Er werden daarom vele voorhoofden gedept met zakdoekjes. Die hitte trof ook de fotograaf die vaak in de 
zon moest zitten. Dat kon hij alleen maar doen dankzij de kuren met zonnebrand, factor 30, die hij van mevrouw Groen 
had gekregen. Waarvoor nogmaals dank! Onderstaand wat resultaten van al dat geploeter met de camera. 
 

Bij terugkomst bleek de bus er gelukkig nog te staan en er zat geen bekeuring op. De terugreis ging op voorstel van 
Henk over Breda. ‘Dan hebben jullie een rondje gedaan’, was zijn verklaring daarvoor. Het was gelukkig niet druk op 
de weg en rond 16.00 uur waren we weer veilig terug in Goes. 
 

Samengevat: het was een mooie dag! Niet te lang, niet te kort, gewoon goed!  
 

Dank aan Els Poppe die het merendeel van de organisatie van deze tocht voor haar rekening nam! 
 

Hans de Jonge 
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NIEUWS VAN DE KOEPELS 
 

➢ WETSVOORSTEL TOEKOMST PENSIOENEN IN HUIDIGE VORM ONACCEPTABEL 
Op woensdag 30 maart was het zover: het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen werd aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Daarin is het in 2019 tussen kabinet, vakbonden en werkgevers overeengekomen pensioenakkoord vertaald in 
wetgeving. 
 

In een gezamenlijke persconferentie hebben partijen het wetsvoorstel 
toegelicht. Daartoe was een heel mediaspektakel opgetuigd, dat vooral 
moest uitstralen dat er sprake is van een breed maatschappelijk draagvlak 
onder de plannen voor een nieuw pensioenstelsel. Eén probleem: dat 
brede draagvlak is er niet, in ieder geval niet onder senioren en hun 
organisaties. 
 

Dat hebben de Koepel Gepensioneerden en haar collega-organisaties in 
een eerste reactie duidelijk gemaakt: het wetsvoorstel zoals dat nu is 
ingediend, is voor gepensioneerden onacceptabel. De gezamenlijke 
organisaties gaven hierover op 30 maart het volgende persbericht uit: 

 
30 maart 2022 PERSBERICHT  
Seniorencoalitie: pensioenwet in huidige vorm onacceptabel  
De Seniorencoalitie vindt de Wet Toekomst Pensioenen in de huidige vorm onacceptabel. Al vóór 2027 moeten de 
pensioenen worden geïndexeerd, maar daar is in het wetsvoorstel weinig zicht op. Daarmee breekt het kabinet zijn 
belofte van een koopkrachtig pensioen. Bovendien dreigt de koopkracht van het pensioen daarna op een structureel 
lager niveau te liggen.  
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Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt 
verloren te gaan. Het perspectief op indexatie in de periode tot 2027 is geheel afhankelijk gemaakt van de uitermate 
wispelturige marktrente. Een kleine uitslag van tienden van procenten geeft al grote effecten op de dekkingsgraad. 
Daarmee ontkent het kabinet het karakter van het pensioenstelsel, dat is gebaseerd op rendementen, die gemiddeld 
circa 7 procent bedragen.  
 

De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM wijst erop dat voor de grote meerderheid 
van de gepensioneerden de indexatieachterstand al rond de 23% bedraagt. Dat terwijl de pensioenvermogens sinds 2008 
ruim verdubbeld zijn tot circa 1800 miljard euro. Die uitholling van de waarde van het pensioen zet zich versneld voort 
nu de prijsinflatie oploopt tot 7%. Als het kabinet de regels niet aanpast, zal de daling van de koopkracht van het 
tweedepijlerpensioen tot 40% kunnen oplopen. Dat is onacceptabel. En al kan door de licht gestegen rente her en der 
wel worden geïndexeerd, dan nog zal de verhoging in geen verhouding staan tot de gestegen prijzen. Het kabinet heeft 
zich de afgelopen jaren doof gehouden voor de fundamentele kritiek van de Seniorencoalitie. Daarmee verspeelt het 
kabinet het gewenste vertrouwen en zet het het benodigde draagvlak voor de vernieuwing van het pensioenstelsel op 
het spel. De ouderenorganisaties willen dat draagvlak bieden, maar alleen op voorwaarde dat naar de belangen van 3,5 
miljoen gepensioneerden wordt geluisterd.  
 

De Seniorencoalitie zal de leden van de Tweede en Eerste Kamer met klem oproepen om de wetgeving met name in de 
overgangsperiode te verbeteren. Het kabinet stelt dat in het nieuwe stelsel pensioenen vanaf 2027 sneller kunnen 
worden verhoogd. Maar die verhoging komt te laat voor de gemiddelde gepensioneerde, die immers rond de 77 jaar oud 
is. Ook een in publicaties voorgespiegelde verhoging bij het ingaan van het nieuwe stelsel is feitelijk voor 
gepensioneerden een sigaar uit eigen doos. Rond het nieuwe pensioenstelsel staan nog veel vragen open, zoals de vraag 
of het stelsel bestand is tegen een hogere inflatie. Omdat daarnaast elk pensioenfonds eigen keuzes gaat maken op het 
gebied van risicohouding, zijn deelnemers in de komende jaren in het ongewisse over de toekomst van hun pensioen.  
 

De Seniorencoalitie gaat de zeer uitgebreide en complexe regelgeving in de komende tijd nader bestuderen en komt voor 
behandeling in het parlement met een grondige reactie op de Wet Toekomst Pensioenen. Naast het kunnen indexeren 
van de pensioenen zijn onder meer perspectief op inhaalindexatie, een eerlijke overstap naar het nieuwe stelsel en 
voldoende zeggenschap van gepensioneerden daarover én daarna belangrijk 

 

-0-0-0-0-0-0- 
 

In de woorden van John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: ‘Het met de nieuwe wet beloofde 
koopkrachtige pensioen blijkt een illusie, hoe de overstap naar het nieuwe stelsel plaatsvindt is een black box en de 
zeggenschap van gepensioneerden lijkt een lege huls. Het kabinet had een unieke kans om het cruciale vertrouwen in 
pensioen én politiek te herstellen, maar doet nu het tegenovergestelde.’ 
 

Wat seniorenorganisaties vooral stoort, is dat de noodzakelijke indexatie van de pensioenen niet alleen in de periode 
tot het nieuwe stelsel, maar ook daarna ver weg lijkt. Daarmee loopt de koopkrachtachterstand van gepensioneerden 
(die al fors was) alleen nog maar verder op. De gemiddelde gepensioneerde is inmiddels de 75 gepasseerd, heeft al dik 
tien jaar z’n pensioen niet verhoogd zien worden en wordt nu nog langer met een kluitje het riet in gestuurd. Op die 
manier ontstaat een ‘verloren generatie’. Dat is absoluut onaanvaardbaar. 
 

➢ SIGAAR UIT EIGEN DOOS 
 

Nadat de Tweede, maar vooral de Eerste Kamer stevig heeft geageerd tegen de AOW-
plannen uit het regeerakkoord, komt het kabinet nu met nieuwe voorstellen. 
De voorziene extra verhoging van het wettelijk minimumloon (met in totaal 7,5%) gaat niet 
in twee, maar in drie stappen plaatsvinden. En niet vanaf 2024, maar al met ingang van 
volgend jaar. Die eerste verhoging zal, anders dan oorspronkelijk de bedoeling was, 
bovendien ook doorwerken in de AOW. En daarmee lijkt de zogenaamde ‘koppeling’ toch 
in stand te blijven. In het regeerakkoord zou die worden geschrapt waar het die extra 
verhoging van het minimumloon betreft. 

‘Lijkt in stand te blijven’, want bij de twee vervolgens in 2024 en 2025 voorziene verhogingen van het minimumloon 
groeit de AOW niet mee. En dat is wel waar in ieder geval de eerste Kamer in maar liefst drie aangenomen moties op 
heeft aangedrongen. Daar komt nog bij dat een groot deel van de financiering van de nu voorgestelde gedeeltelijke 
koppeling door senioren zelf zal moeten worden opgebracht. Zo wordt de IOAOW (die nota bene bedoeld is voor 
mensen met een onvolledige AOW die onder het sociaal minimum zakken) geschrapt en gaat de eerder aangekondigde 
verhoging van de ouderenkorting niet door. Een sigaartje uit eigen doos dus, dat bovendien juist senioren met een hele 
smalle beurs eerder geld kost dan oplevert. 
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Koepel-voorzitter John Kerstens: “Het is duidelijk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Binnen het 
parlement, en daarbuiten. Door de nu gedane voorstellen wordt de koppeling (een principe in onze verzorgingsstaat) 
slechts gedeeltelijk hersteld en wordt de rekening daarvoor ook nog eens bij de verkeerden weggelegd. Ik zag economen 
al zeggen dat het kabinet zich hier ‘een omgekeerde Robin Hood’ toont. En dat lijkt me treffend uitgedrukt.” 
 

➢ EINDELIJK AANDACHT VOOR ALTERNATIEVEN PENSIOENWET 
Tijdens het op 10 mei door de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over de nieuwe Pensioenwet heeft John 
Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, er onder meer op gewezen dat vakbonden, werkgevers en politiek 
nooit echt serieus hebben gekeken naar eventuele alternatieven. Zijn betoog kort samengevat: 
 

 

 
‘Met het wetsvoorstel is een bedrag van bijna 2000 miljard euro gemoeid en zijn de belangen van onder meer ruim drie 
miljoen gepensioneerden in het geding. Mensen die na een leven lang hard werken willen genieten van een 
welverdiende oude dag. Die gezien hun leeftijd meestal geen mogelijkheden hebben hun oudedagsinkomen te 
verhogen door bijvoorbeeld te gaan werken. En die de gevolgen van een slecht pensioen dan ook direct in hun 
portemonnee voelen. Voor hen hangt dus erg veel af van de keuze voor een nieuw pensioenstelsel. 
Die keuze wordt beargumenteerd door te verwijzen naar het verdwenen draagvlak onder het huidige stelsel en de al 
eerder gememoreerde rol die de rekenrente daarin speelt. Daarbij wordt gesuggereerd dat er maar twee mogelijkheden 
zijn: of overstappen naar het nu voorgestelde stelsel of veroordeeld blijven tot het huidige stelsel inclusief de nu te 
hanteren rekenrente. Dat is te zwart-wit; er zijn meer mogelijkheden. Het is een omissie dat alternatieven (zoals een 
zogenaamd reëel stelsel, een kasstroomstelsel of enkele eerder door de Sociaal Economische Raad genoemde opties) 
niet serieus in ogenschouw zijn genomen. Daardoor ontbreekt een node gemiste objectivering van de nu gemaakte 
keuze.’ 
 

Hoewel de hierboven genoemde partijen tot op de dag van vandaag geen woorden vuil malen aan welk alternatief voor 
hun eigen plannen dan ook, wordt in diverse media inmiddels wel daarop ingegaan. Zo hebben diverse landelijke 
dagbladen inmiddels aandacht besteed aan een van die alternatieven, en wel dat van oud-hoogleraar economie Bernard 
van Praag (lid van de pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden. Afgelopen week deed ook de Volkskrant dat: 
‘Bernard van Praag heeft een punt met de pensioenen | De Volkskrant’ 
 

Koepelvoorzitter John Kerstens ziet in de toegenomen aandacht vooral een bewijs dat de kritiek van 
seniorenorganisaties op het nu bij de Tweede Kamer liggende wetsvoorstel breed wordt gedeeld: ‘In de media werd de 
afgelopen jaren in overwegende mate heel erg positief over de nieuwe plannen van kabinet en sociale partners 
geschreven. Dat is nu aan het veranderen. Net zoals we nu steeds meer deskundigen uit de pensioenwereld zèlf kritische 
kanttekeningen zien plaatsen. Op de door ons naar voren gebrachte punten ook, zoals de complexiteit van het nieuwe 
stelsel en het feit dat er veel twijfels zijn over de vraag of de beloofde koopkrachtverbetering voor gepensioneerden 
straks echt dichterbij komt.’ 

  

https://www.letsmail.nl/t/r-l-tydilio-hhltduob-d/
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LIEF EN LEED 
 

In de maanden mei en juni 2022 vierden 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 

Het bestuur feliciteert deze leden van harte met hun verjaardag! 
 
 

Jarig op Naam lid Leeftijd 

22 mei De heer A.J.M. Boonman uit ‘s-Gravenpolder 70 

22 mei Mevrouw H.C.A. Maas-Nieuwenhuize uit Goes 80 

24 mei Mevrouw A.M. Janse-van Houte uit Goes 80 

26 mei Mevrouw J.P.G. Hoogerland-Gommers uit Wilhelminadorp 75 

30 mei De heer C. Luijks uit Goes 98 
   

4 juni De heer A.J. Hilleman uit Goes 80 

8 juni De heer A.H.L. Huiskes uit Goes 75 

8 juni De heer P.M. Sandee uit Biezelinge 75 

10 juni De heer H. van Zoelen uit Wilhelminadorp 91 

29 juni De heer H.P. Wagenaar uit Goes 85 

 
 

Advertenties 
 
 

  

  
 

 


