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Secretariaat   :  G.J. Grotentraast,  

     Stationsweg-West 129,   

     3931 EL Woudenberg 

Tel.    :  033 286 2747   

E-mail            :  info@seniorenbelangen.net  

Website   :  www.seniorenbelangen.net 

Bankrekening :  NL87 RABO 0307 9301 30 

Contactpersoon Scherpenzeel / Renswoude: 

Mevr. A.J. van Riet, Dorperhoek 1, 3925 LS Scherpenzeel 

Tel: 033 277 1982      E-mail: a.j.v.riet@ziggo.nl 

Nieuwsbrief 

Nr. 01  dec 2015 

 

Redactie H.W. van den Berg, Stationsweg Oost 174, 3931 EW Woudenberg. 

Tel: 033-286 5741   E-mail: hwvandenberg@planet.nl 

Nieuwe vereniging ‘Senioren Belangen’ opgericht 

Een aantal ‘oud’-bestuursleden van de ANBO afd. Woudenberg/Scherpenzeel heeft het initiatief 

genomen om een nieuwe vereniging voor senioren in de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel 

en Renswoude op te richten. Aanleiding hiervoor vormde de onvrede over de nieuwe koers van 

de landelijke ANBO met betrekking tot de organisatie en werkwijze van de lokale afdelingen.  

De nieuwe vereniging draagt de naam ‘Senioren Belangen’. 

De nieuwe vereniging stelt zich ten doel ‘de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste 

zin van het woord, zowel individueel als collectief, zodat zij - naar vermogen - in volwaardigheid 

en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.’ In de praktijk be-

tekent dit dat de nieuwe vereniging in grote lijnen lokaal vergelijkbare activiteiten gaat ontplooien 

en diensten gaat aanbieden zoals die tot nog toe onder de vlag van de ANBO plaatsvonden. Er 

wordt gezocht naar mogelijkheden om ook de Belastinghulp te continueren en om collectivi-

teitskorting op de zorgverzekering te verkrijgen. 

Inmiddels hebben zich al bijna 100 Woudenbergse en Scherpenzeelse senioren aangemeld als 

lid van de nieuwe vereniging. De contributie is door initiatiefnemers initieel vastgesteld op € 20,= 

per persoon per jaar. 

Nieuwe Website, Email en Bankrekening Boven aan deze Nieuwsbrief treft u de nieuwe 

website: www.seniorenbelangen.net  het nieuwe Email adres: info@seniorenbelangen en de             

nieuwe bankrekening: NL87 RABO 03079301 30 aan.   

Op 8 januari om 16.00 uur vindt in mfc De Schans in Woudenberg de officiële start van de nieu-

we vereniging plaats met een oprichtingsvergadering.  

Belangstellenden die lid willen worden van de vereniging ‘Senioren Belangen’ kunnen zich 
aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier op pagina 2 en dit formulier vervol-
gens in te leveren bij, of in een voldoende gefrankeerde envelop op te sturen naar: 

Frits Velker  Pr. Bernhardstraat 31 3931 BD Woudenberg,     of                                                 

Alie van Riet Dorperhoek 1 3925 LS Scherpenzeel  

Ook kan men zich per E-mail of telefonisch aanmelden bij bovengenoemde personen. 

Frits Velker E-mail: gkovelker@xmsnet.nl tel. 033 286 7078 

Alie van Riet E-mail: a.j.v.riet@ziggo.nl  tel. 033 277 1982 

U ontvangt per brief of E-mail een bevestiging van uw inschrijving. 
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Dagreis en 5-daagse reis ‘Senioren Belangen’ 

Op de vergadering van de nieuwe vereniging ‘Senioren Belangen’ die op 8 januari 2016 in mfc 

De Schans wordt gehouden, zal een presentatie worden gegeven over de door Senioren Be- 

langen te organiseren dagreis in mei 2016 en over de 5-daagse reis eind augustus 2016. Op ver-

zoek van de ANBO coördinatoren hebben de organisatoren van Senioren Belangen besloten 

deelname aan deze reizen ook open te stellen voor leden van de ANBO afd. Woudenberg/

Scherpenzeel. Voor zover de beschikbare plaatsruimte dit toelaat kunnen ook andere senioren 

zich aanmelden voor deze reizen. Leden van Senioren Belangen en ANBO-leden hebben echter 

voorrang bij de aanmelding en krijgen een korting op de reissom. 

De presentatie is vrij toegankelijk; ook niet-leden van Senioren Belangen zijn uitgenodigd deze 

presentatie bij te wonen.  

Komende Activiteiten 

08-01-2016 Nieuwjaarsreceptie ANBO + presentatie programma reiscommissie                         

08-01-2016 Oprichtingsvergadering Seniorenbelangen + idem 

Het Bestuur wenst u     Prettige Feestdagen!   

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- -- - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- 

       

     AANMELDING LIDMAATSCHAP 

                               Senioren Belangen 

      Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude 

 

 

Deze strook inleveren bij, of in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar: 

Frits Velker  Pr. Bernhardstraat 31 3931 BD Woudenberg of   

Alie van Riet Dorperhoek 1 3925 LS Scherpenzeel  

 

Naam dhr./mevr. Geb. datum   

evt. partner dhr./mevr. Geb. datum   

Adres   

Postcode   Woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mail adres (indien beschikbaar)   


