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VAKANTIEWEEK OOTMARSUM 2020 wordt 2021 

 
Ten gevolge van de corona-crisis hebben we in overleg met BTR Reizen besloten de 

vakantieweek naar OOTMARSUM, welke reeds verschoven was naar zaterdag 8 t/m/ vrijdag 

14 augustus 2020, nu te verplaatsen naar zaterdag 29 mei t/m vrijdag 4 juni 2021. 

Noteer de nieuwe datum maar alvast in uw agenda. Hopelijk kunnen we dan wel met een 

gerust gevoel op vakantie gaan. 

 

Dit najaar zullen we van BTR Reizen een 

nieuw reisvoorstel ontvangen voor eenzelfde 

reis die dit jaar helaas geannuleerd moest 

worden. 

Zodra we hierover informatie ontvangen 

hebben zullen we u hierover berichten.    
 

 

BESTUURS MEDEDELINGEN 

 
Om in deze coronatijd toch nog iets te kunnen doen hebben we op 6 mei bij onze leden een 

bos tulpen bezorgd. Gezien de vele leuke reacties werd dit zeer op prijs gesteld. Een aantal 

leden die wat verder van Oostflakkee wonen werden verrast met een kaart. 

De activiteiten die voor juni en juli zijn gepland kunnen helaas niet doorgaan.  

 

Positief nieuws is er wel te melden voor 

degenen die actief zijn bij Dynamic Motion. 

Vanaf donderdag 14 mei zijn we weer in de 

gelegenheid om te sporten. Voorlopig is dit 

met veel enthousiasme nog in de buitenlucht en 

als de overheidsplannen niet veranderen vanaf 

1 juli weer binnen. Normaal houden we in de 

maanden juli en augustus vakantie en zijn 

vrijgesteld van betaling. In dit bijzondere jaar 

gaan we door met sporten en betalen de maand 

juli, augustus dient ter compensatie.   

 

 

Bezoek ook onze website 

www.asv-oostflakkee.nl 

http://www.asv-oostflakkee.nl/


SUPER VRIJWILLIGER 

 
Dit stond met een vette kop boven het 

artikel in Groot Goeree-Overflakkee van 

dinsdag 19 mei. Wellicht kent u deze man. 

Hij is ook lid van onze A.S.V. Oostflakkee. 

Als u op computerles geweest bent bij 

SeniorWeb kent u hem zeker, Marinus van 

Balen. Vanaf 1999 is hij al actief bij 

SeniorWeb. Onlangs werd deze 

ambassadeur voor zijn verdiensten 

onderscheiden met een gouden speld. 

Behalve voor SeniorWeb is hij ook bij vele andere maatschappelijke organisaties betrokken. 

De volgende computercursus start weer in september. Gefeliciteerd Marinus! 

 

VOORLOPIGE PLANNING ONDER VOORBEHOUD 
 

Woensdag 19 augustus bingo in ’t Centrum Ooltgensplaat. Aanvang 14.00 uur.(max. 30 pers.) 

Woensdag 2 september willen we gaan fietsen. 

Dinsdag 22 september bus/boot dagreis. (Half augustus wordt hierover beslist)                                                                             

Nadere informatie volgt t.z.t. en onder voorbehoud.  

 

OUDE-TONGE 1284 

 

De eerste officiële vermelding van Grijsoord is uit 1284. In dat jaar, op 25 juni, de zondag na 

St. Jan, verkocht graaf Floris V Diederichslande en Grijsoert aan Aelbrecht, Heer van Voorne. 

Hertog Jan van Beieren, door vererving en aankoop Heer van Voorne geworden, gaf op 17 

februari 1420 de gorzen en slikken, genaamd Grijsoerde, Duvenwairde, die Tonghe etc., tegen 

een jaarlijkse erfpacht uit aan Gheryt van Boschuse en Pieter van den Steenhuys. Genoemde 

heren verkregen “ambachten en ambachtsgevolg”. Zij werden dus de ambachtsheren, die 

zekere overheidsrechten hadden. 

De bedijking van het Oudeland van Oude-Tonge begon eerst in 1438. In aansluiting hierop 

werden aangrenzende gebieden ingepolderd. In 1447 werd het Zuiderland ter bedijking 

uitgegeven, en vervolgens: 1454 Battenoord, 1460 het Noorderland, 1478 de Molenpolder, 

1481 Oostende en 1524 de Tille. Daarop volgden in 1600 de Magdalenapolder en in 1647 de 

Heerenpolder en de Suijspolder. Laatstgenoemde was al eerder bedijkt maar weer verloren 

geraakt. De Molenpolder en het Zuiderland zijn trouwens ook meer dan eenmaal ingepolderd.  

De (thans N.H.) kerk bestond reeds in 1492 en was mogelijk gebouwd ter vervanging van een  

eerder kerkgebouw aan de Capelseweg. Een van de 

oudste gebouwen is ook het voormalige dorpshuis op 

de Kaai. In 1648 gebouwd als ambachtsherenhuis 

met aan weerszijden de waag en het gevangenhuis. In 

1742 en in 1892 verbouwd en tot 1966 in gebruik als 

gemeentehuis. Oude-Tonge heeft veel van 

stormvloeden te lijden gehad, in 1477, 1530, 1682, 

1825 en de laatste die nog het meest in ons geheugen 

vastligt is 1953. Een zeer oude stichting van 

weldadigheid was het R.K. Vrouwenhuis. Er is al een 

reglement bekend van 1616 en werd in 1975 formeel 

geliquideerd.  



 

Voorlopige terugblik en korte evaluatie 

De Corona crisis: Wat gaat dit betekenen?  

Nederland is overvallen door het corona-virus. We zijn geconfronteerd met een uitbraak die 

tienduizenden mensen ziek maakte en die nu ruim 6000 doden heeft geleid. Vele mensen die 

op de intensive care zijn opgenomen geweest (en het hebben overleefd) blijven nog lange tijd 

zware klachten houden. Als we niet met zeventien miljoen Nederlanders samen ons best doen 

om de groeicurve van het aantal besmettingen af te vlakken, zou de zorg in elkaar klappen en 

zouden met name onze ouderen en kwetsbaren niet de zorg krijgen die nodig is. De capaciteit 

van onze gezondheidszorg, met name de IC-capaciteit was onvoldoende om deze 

onverwachte pandemie te weerstaan en daarvan zouden de ouderen de dupe worden.   

Was de pandemie onverwacht?  

Al sinds jaar en dag wordt door epidemiologen en virologen gewaarschuwd dat de wereld van 

tijd tot tijd getroffen gaat worden door een Pandemie. De vraag was niet ‘of’ maar ‘wanneer’ 

die zou uitbreken.  Met SARS (2003), de Mexicaanse griep (2009) en MERS (2012) kregen 

we voorproefjes die voor Nederland in omvang beperkt bleven. Tussen 2007 en 2011 woedde 

met name in Brabant de Q-koorts, die naar schatting 100.000 mensen besmette en 74 doden 

kostte. Ruimschoots voldoende aanleidingen om ons voor te bereiden op een volgende 

uitbraak, zou je zeggen, maar dat is niet gebeurd.  

Was de zorg hierop voorbereid?  

Vanwege de “marktwerking” in de zorg mogen zorgverleners niet samen werken. 

Ziekenhuizen mogen onderling geen afspraken maken, evenmin als huisartsen en 

thuiszorgorganisaties. Ze moeten concurreren, het is ieder voor zich. Ook de inkoop van 

medicijnen en hulpmiddelen vindt decentraal plaats. De zorgverzekeraars dwingen de 

zorgverleners met name te concurreren op prijs en kwaliteit.  Lege bedden kosten geld, dus in 

Nederland is de beddencapaciteit en in het bijzonder de ic-capaciteit (duur!) afgestemd op de 

normale bedrijfsvoering. Het heeft ertoe geleid dat er nu onvoldoende IC-bedden waren en dat 

tot noodgrepen heeft geleid en het verplaatsen van veel patiënten naar andere ziekenhuizen en 

zelfs naar Duitsland. De rekening moet nog worden opgemaakt en zal betaald moeten 

worden!   In de afgelopen jaren is de zorg sterk verschoven van langdurige opnames naar 

dagbehandelingen. Dat betekent voor de ziekenhuizen dat de bedden niet zijn verdwenen, 

maar ’s nachts leeg zijn. Overdag liggen er vaak achtereenvolgens meerdere patiënten op een 

bed. In de coronacrisis nam de vraag naar andere ziekenhuiszorg sterk af. Niet alleen omdat 

de patiënten vanwege angst op besmetting zich niet meldden, maar ook omdat de 

ziekenhuizen niet direct noodzakelijke zorg uitstelden. Het inlopen daarvan zal vermoedelijk 

nog zeker één jaar duren!  

Was er voldoende voorraad aan medische hulpmiddelen?  

Ook de voorraden aan medische hulpmiddelen en medicijnen worden zo klein mogelijk 

gehouden, want zelfs bij een lage rentestand kosten voorraden geld. En waarom zou je 

voorraden hebben als bestellen zo is gebeurd? In het afgelopen jaar is echter meermaals 

gebleken dat de voorraden medicijnen en hulpmiddelen (zoals mondkapjes) onvoldoende 

waren.  In 2019 werden door de industrie te verwachten leveringsproblemen gemeld voor 

bijna 2000 verschillende medicijnen. De regering heeft toegezegd daar iets aan te gaan doen. 

Dat is nog niet gebeurd! Door de prijspolitiek van overheid en zorgverzekeraars ligt de prijs 



van geneesmiddelen in Nederland ook veel lager dan in de buurlanden. Producenten staan 

daarvoor niet klaar om aan Nederland als eerste te gaan leveren. Dat merken we af en toe!  

Hoe is het met de personeelsbezetting?  

Er is een heel behoorlijke belangstelling voor het beroep van verpleegkundige. De 

wervingscampagnes zijn succesvol en het aantal uitvallers tijdens de studie is gering. Echter, 

de zorgsector is zo lek als een mandje: het personeel loopt er sneller uit dan de opleidingen 

kunnen bijbenen.  In 2018 verliet bijna één op de vijf zorgmedewerkers hun werkgever, ruim 

8% verliet de zorg zelfs helemaal. De oorzaken zijn gevat in een deprimerend  rijtje: hoge 

werkdruk, last van administratieve taken, onvoldoende werksfeer, onvoldoende professionele 

trots, niet zelfstandig kunnen werken, onvoldoende flexibiliteit, continuïteit, professionele 

ontwikkeling, begeleiding op het werk en salaris. Wat men niet meldt is dat veel verplegenden 

en verzorgenden graag meer willen werken, maar dat de zorgaanbieders geen voltijds 

contracten aanbieden (lastig roosteren). Dan ga je dus ergens anders full time werken. De 

regering heeft al aangekondigd dat zij aan de beloning van het personeel in de zorg iets wil 

gaan doen. Het gebrek aan achting voor het personeel was wel het duidelijkst in de 

verpleeghuiszorg, waar medewerkers onbeschermd hun werk moesten doen en hier en daar 

aanwijsbaar het virus hebben verspreid door de instelling. Hoezo bescherming van kwetsbare 

ouderen?  

Maatregelen voor de toekomst.  

We kunnen er maar het beste van uitgaan dat het corona-virus nog wel enige jaren onder ons 

zal zijn. Met een beetje geluk is over een paar jaar ongeveer iedereen in Nederland ingeënt, 

maar tot dan kunnen we periodiek een uitbraak verwachten. En als corona definitief 

bedwongen is, komt er wel weer iets nieuws. De vraag is of de politiek dan ook weer bereid 

en in staat is geld uit te trekken om de gevolgen op te vangen.   

  

Wat moet er (minstens) gebeuren:  

*   Op peil houden van de IC-capaciteit van minstens 2000 bedden.  Er moeten veel meer 

verpleegkundige  geschoold worden voor de IC en daar ook van tijd tot tijd werken om 

de kennis en vaardigheden op peil te houden. Niet alle verpleegkundigen zijn hiertoe 

bereid en in staat. Extra beloning is dan op zijn plaats.  

*  De reeds lang in discussie zijnde maatregelen om de zorg efficiënter te maken ook 

gaan doorvoeren!  Centraal aanhouden van voorraden medicijnen en hulpmiddelen 

voor enkele maanden ook voor   verpleeg- en verzorgingsinstellingen.  

*  Zorgpersoneel betere arbeidsvoorwaarden aanbieden. Uiteraard kost dit meer geld en 

de zorg kost al veel. Dat zullen wij met zijn allen moeten opbrengen via belastingen en 

premies. Dat eist ook een goed draaiende economie.  

 (Bron FASv) 

Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden  

Wanneer u graag de nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden rechtstreeks in uw 

mailbox wil ontvangen kunt u zich via de website van Koepel Gepensioneerden <<aanmelden 

>> www.koepelgepensioneerden.nl 

 

http://www.koepelgepensioneerden.nl/

