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Van de bestuurstafel 
 

Wat is de NVOG? 
 

 
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de 
overkoepelende belangenvereniging van 112 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het 
bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen met haar zusterorganisaties en 
andere ouderenbelangenverenigingen behartigt NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen 
pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 
NVOG heeft een grote diversiteit aan lidorganisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als 
grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en 
beroepspensioenfondsen en verzekeraars. 
De drie hoofdthema’s waarop NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen 
(ZWW) en Inkomen en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor 
gepensioneerden. NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social 
Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een 
aantal landelijke organisaties lid is. 
 
NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal 
leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de 
kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies. 
Bij NVOG is aangesloten de FASv, de Federatie van Algemene Seniorenvereningen.  
Deze bond van 69 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigen behartigt de belangen van ruim 
14.000 senioren. Bovendien werkt de NVOG intensief samen met de KNVG en met de landelijke 
ouderenorganisaties KBO-PCOB en NOOM. NVOG is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van 
ouderen op Europees niveau behartigt. 
 
Via de FASv zijn wij als Senioren Belangen eveneens lid van de NVOG. 
Belangrijke voordelen van aansluiting bij deze belangenorganisatie zijn: 

 collectieve belangenbehartiging op voor ouderen relevante thema's als AOW, pensioenen, 

koopkracht, zorg en welzijn, in een breed samenwerkingsverband van ouderenorganisaties (meer 

getalsmacht!) 

 netwerken en kennisuitwisseling met vergelijkbare verenigingen in platformverband 

 kennisvergroting door deelname aan cursussen, en gebruikmaken van het deskundigennetwerk 

en informatievoorziening vanuit NVOG 

Voor informatie, publikaties en nieuwsbrieven van de  NVOG kijk op  
https://www.gepensioneerden.nl/ 
 

Vakantiebeurs Woudenberg 
 
Begin dit jaar werd door de SWO-Woudenberg in samenwerking met de PCOB in 
Woudenberg een vakantiebeurs voor senioren georganiseerd.  

http://www.age-platform.eu/
http://fasv.nl/
http://www.knvg.nl/
http://www.kbopcob.nl/
http://www.netwerknoom.nl/
http://www.age-platform.eu/
https://www.gepensioneerden.nl/
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Met ca. 350 bezoekers bleek deze beurs een groot succes; reden waarom besloten is ook in 2018 
weer een vakantiebeurs te organiseren. Op de uitnodiging van SWO aan Senioren Belangen om deel 
te nemen aan de organisatie van deze beurs heeft het bestuur instemmend gereageerd. 
De vakantiebeurs wordt gehouden op 19 januari 2018, van 13.00 uur tot 18.00 uur in mfc De Schans 
in Woudenberg.  
De beurs richt zich dit keer niet alleen op senioren maar ook op volwassenen met een 
mobiliteitsbeperking.  
De vakantiebeurs 2018 voert als subtitel: ‘Voor 60+ers en mensen met een mobiliteitsbeperking 18+’ 
Behalve SWO-Woudenberg, PCOB en Senioren Belangen nemen ook de ‘Duw-groep Leusden’ en de 
Stichting Ouderen Leusden (SOL) deel aan de organisatie. 

Lokaal nieuws 
 

Nieuws van de Belastingservice  
 
Aanvragen DigID machtigingen voor de Inkomsten Belasting campagne in 2018. 
 
De belastinginvullers zullen in december 2017 beginnen met het aanvragen van uw machtigingen 
voor de Inkomsten Belasting aangifte over 2017.  
Als u het bericht krijgt van DigID machtigingen met daarin de MACHTIGINGS CODE(S) wilt u die dan 
doorgeven aan uw belasting invuller.  
Bij voorkeur per E-Mail. 
 
Jan Harskamp, mailadres: JHarskamp1993@kpnmail.nl 
Nico Molijn,     mailadres: nico.molijn@xs4all.nl 
 
Namens de belastinginvullers: Alvast bedankt voor de moeite. 

 

Wees loyaal, koop lokaal  
 

Met deze koptekst als leidraad heeft het bestuur van 
Senioren Belangen destijds met een aantal lokale 
leveranciers afspraken gemaakt over het bieden van 
exclusief voordeel  voor leden van Senioren Belangen. 
Hieronder geven we ter herinnering een overzicht van 
de huidige leveranciers waar u op vertoon van uw 
Senioren Belangen ledenpas voordeel kunt krijgen. 
Voor alle details kunt u terecht op onze website: 
http://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel 

 

 Primera Scherpenzeel                 033 - 277 2247 

 Kluswijs Scherpenzeel                 033 - 277 1255 

 Eerenbeemt Makelaardij Woudenberg            033 - 286 5511 

 L.Pul Fietsen  -  Woudenberg                033 - 286 0166      

 Fleur en Flora bloemen  -  Woudenberg            033 - 285 8012      

 Boetiek Miss Janet  -  Scherpenzeel             033 - 277 1048      

 Hotel Schimmel / Brasserie 1885  -  Woudenberg         033 - 286 1213      

 Bouwmeester textiel en woninginrichting  -  Woudenberg          033 - 286 1581 

mailto:JHarskamp1993@kpnmail.nl
mailto:nico.molijn@xs4all.nl
http://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel


           

Nieuwsbrief Senioren Belangen november ’17 Pagina 4 

 

 Paul van Rossum adviesbureau voor Senioren  -  Woudenberg     033 -  286 4821      

 Kaasschieter brillen en hoortoestellen  -  Scherpenzeel       033 - 277 1380    

 Brouwer project- en woningstoffering  -  Woudenberg       033 - 286 7911 

 Tweewielerspecialist Joop van Voorthuizen  -  Renswoude / Scherpenzeel 0318 - 57 1761  

 Digishop  -  Woudenberg                033 - 479 4085 

 Nicole Mode  -  Scherpenzeel               033 - 258 9232 

 Corné Optiek  -  Woudenberg               033 - 286 2991 

 Sport- en Dierenshop Woudenberg  -  Woudenberg        033 - 286 2349 

 Tessa’s Dierenspeciaalzaak  -  Scherpenzeel           033 - 495 0421  

 Tweewielercentrum Jac. Den Boer  -  Scherpenzeel        033 - 277 1278 

 DEG Financiële Dienstverlening  -  Woudenberg         033 - 711 5161 

Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel 
 
Mevr. A. van Riet heeft namens Senioren Belangen zitting in bovengenoemde Adviesraad. 
Tijdens vergadering 19  oktober 2017: 

 positief advies gegeven voor: opzetten van een soort huiskamer, waar inwoners met 

verstandelijke beperking en bewoners met een GGZ achtergrond binnen kunnen lopen voor een 

kopje koffie en een praatje te maken (informeel). Tevens kunnen ze terecht met vragen en 

worden dan doorverwezen naar de betreffende instanties. Voor de coördinatie wordt een 

professionele kracht aangenomen. Later gaat dit vallen onder Steunpunt Scherpenzeel. 

 3 Personen hebben de Adviesraad verlaten, omdat hun termijn over was, t.w. mevr. G. Mijnten, 

dhr. C.v. Rumpt, en dhr. A. Haaksma. 1 Nieuw lid is toegetreden, n.l. dhr. A. den Hartog. 

 Het starttarief van de Valleihopper is verhoogd van € 0,70 naar € 0,75. 

Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten 
 

Mediator en Zora, een leerzame middag bij Senioren Belangen  
 

Afgelopen 20 oktober mochten we weer genieten van een 
gezellige middag bij Senioren Belangen. 
Ten eerste was er Henrie Pastoor met een zeer duidelijke 
presentatie over het werk van de Mediator en de verschillende 
soorten conflicten waarbij de Mediator kan worden ingeschakeld. 
We denken hierbij aan echtscheidingen, arbeidsconflicten, 
familieruzies, burenruzies, conflicten met overheidsinstanties. De 
taak van de mediator is om met beide partijen een oplossing voor 
het betreffende conflict te vinden.  
In Woudenberg is een buurtbemiddeling gestart, waarbij Henrie 
als vrijwilliger in deelneemt. 
Mocht u een probleem hebben, waarbij u hulp nodig heeft, kunt u, 
als lid van Senioren Belangen, zich via email melden bij het 
secretariaat van Senioren Belangen (info@seniorenbelangen.net), 
waarna u verder geholpen wordt. 

 

mailto:(info@seniorenbelangen.net),
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Het tweede deel van de middag werd verzorgd door Wilma Polhoud, 
werkzaam bij Verzorgingshuis de Koperhorst in Amersfoort. Zij 
presenteerde Zora, de robotpop. Na enkele technische problemen 
kwam Zora tot leven en zij liet ons zien wat ze allemaal kan. Zora 
wekt vertedering op en is grappig. 
Alles is natuurlijk in geprogrammeerd en afgestemd op de bewoners 
van de instelling. Gedemonstreerd werd hoe de robotpop kan 
zingen, lopen, gymnastiek doet en hoe Zora een quiz presenteert. 
Zora is een mooie ondersteuning voor het verzorgend personeel om 
de bewoners van een zorginstelling een leuke afleiding te bezorgen. 
De 75 aanwezigen zijn weer wat wijzer geworden, onder genot van 
een kopje koffie of thee aangevuld met lekkere hapjes . Het was een 
leerzame en gezellige middag. 
 
Senioren Belangen is een vereniging, die zich op vele lokale terreinen inzet voor haar leden in 
Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Van collectieve lokale belangenbehartiging tot 
persoonlijke ondersteuning. 
Info www.seniorenbelangen.net of telefoon 033-2863461  
 
Wordt ook lid en bel gewoon naar Jan Harskamp op nr. 033 286 3461 of vul het aanmeldings 
formulier in op de website. 
 

Komende activiteiten Senioren Belangen 
 

Winterkost Buffet 15 december 2017 
 

Op 15 december kunnen wij weer genieten van 
ons bekende buffet van boerenkool en zuurkool. 
Ook een toetje zal niet ontbreken.  
 
Het buffet staat klaar om 17.00 uur in mfc De 
Schans, De Schans 33 te Woudenberg.  
De zaal is open vanaf 16.30 uur. 
 
 

Het buffet wordt wederom verzorgd door Partycentrum Boschzicht uit Scherpenzeel. 
 
De kosten hiervoor bedragen voor leden slechts € 10,-- en € 15,-- voor mensen die geen lid zijn van 
Senioren Belangen. 
Koffie en/of thee zijn gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Graag vernemen wij of u komt.  
Vul daarom de aanmeldingsstrook onderaan deze nieuwsbrief in en lever deze tezamen met het 
verschuldigde bedrag in een gesloten enveloppe uiterlijk 9 december in bij de aangegeven adressen.  
 
 
 

http://www.seniorenbelangen.net/
http://www.seniorenbelangen.net/25-lidmaatschap/2-aanmelding-lidmaatschap
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Avondtrip naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest 
 
De geplande avondtrip op 21 december 2017 naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest gaat definitief 
door omdat het minimum aantal van 50 deelnemers inmiddels ruim is gehaald.  
We vertrekken vanaf de Camp 16.45 uur en hopen om plusminus 22.30 uur weer in Woudenberg 
te zijn. Verdere bijzonderheden stonden al in de nieuwsbrief van oktober.  
Voor informatie over de Orchideeën Hoeve kijk op  https://www.orchideeenhoeve.nl/  

Voor u gelezen … 
 

Autoritaire ANBO-bons jaagt ouderen weg. 
 

Onder deze kop werd op 1 november 2017 onderstaand artikel gepubliceerd door Follow The 
Money en een toelichting gegeven tijdens een TV uitzending in Meldpunt van omroep MAX op 2 
november 2017. 
 

‘Ouderenbond ANBO was ooit ’s lands grootste seniorenorganisatie, 
goed voor bingo-avondjes en belangenbehartiging van onze ouderen. 
Tegenwoordig is het een haast dictatoriale lobbyclub. Leden lopen weg; 
bestuurders werden geschorst of geroyeerd. Dit heeft alles te maken met 
één vrouw: directeur-bestuurder Liane den Haan, ook wel ‘mevrouw 
Poetin’. Follow The Money en Omroep MAX legden de hand op 
vertrouwelijke stukken en ontrafelden haar greep naar de macht.’ 
 
Het boek Brandbrief van Hetty Zwamborn over het machtsmisbruik, de 
manipulaties en misstanden bij ouderenbond ANBO heeft dankzij 
journalistiek onderzoek door Follow The Money en Omroep Max een 
vervolg gekregen.  
Opgedoken rapporten en financiële cijfers schetsen een verbijsterend 
beeld van alles wat er mis is bij de ANBO.  

Lezers met een moreel zwakke maag raden wij aan het artikel zo emotieloos mogelijk te lezen. 
Walging is niet onwaarschijnlijk. U leest het volledige artikel hier.   
 
Brandbrief van Hetty Zwamborn en links naar TV uitzending 

De nieuwe betaalrichtlijn PSD2:  
 

Medio januari 2018 wordt de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 van kracht voor alle Europese 
financiële dienstverleners. Als klant van uw huidige bank wordt ook u straks geconfronteerd met 
deze richtlijn.  
We geven in dit uitgebreide artikel alvast een inzicht in de betekenis van deze betaalrichtlijn en de 
consequenties voor u als klant van uw bank. 

 
Wat is PSD2? 
In januari 2018 wordt de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 in heel Europa van kracht. PSD2 staat 
voor Payment Services Directive 2.  
Het is de bedoeling dat de huidige financiële dienstverleners hun systemen ontsluiten voor andere 
partijen die diensten willen aanbieden en daarvoor klantgegevens (zoals saldo-informatie) nodig 
hebben.  

https://www.orchideeenhoeve.nl/
https://www.ftm.nl/artikelen/anbo-bons-jaagt-ouderen-weg?share=1&utm_content=buffer4e161&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.uitgeverijkompas.nl/auteurs/hetty-zwamborn/
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Denk hierbij aan apps die op basis van rekeningoverzichten, koopgedrag, lopende verplichtingen en 
dergelijke, adviezen geven aan de gebruiker. Of aan partijen als PayPal, Apple Pay en andere nieuwe 
betaalplatforms die tegen een veel lager tarief financiële transacties kunnen gaan uitvoeren. 
De Europese Commissie bedacht PSD2 en wil hiermee de monopolie positie van banken doorbreken 
en nieuwe spelers toelaten. Dit zou de concurrentie verbeteren, de innovatie bevorderen en de 
banktarieven zouden mogelijk dalen. Ook zou het betalingsverkeer veiliger worden.  
 

 
 
De huidige situatie 
De informatie over klanten is voor de huidige financiële instellingen bijna heilig.  
Enerzijds geven banken, verzekeraars, pensioeninstellingen en andere dienstverleners aan dat zij 
alles in het werk stellen om de privacy van klanten te waarborgen. Anderzijds geeft informatie over 
hun klanten de dienstverleners ook exclusief mogelijkheden om specifieke producten en diensten 
aan te bieden, waardoor klantenbinding moet worden gerealiseerd.  
De vraag is echter: wie is de eigenaar van alle klantinformatie? Banken vinden dat zij de eigenaar zijn, 
aangezien zij de informatie beheren. Andere partijen hoeven zij geen toegang te verlenen tot hun 
systemen.  
De Europese Commissie denkt daar, terecht, heel anders over: de eigenaar van de klantinformatie is 
de klant zelf! Dit heeft verstrekkende gevolgen. 
Alleen als een klant uitdrukkelijk toestemming geeft, zijn banken verplicht bankgegevens te delen 
met andere dienstverleners. De nieuwe aanbieders krijgen dan inzage in het banksaldo of kunnen 
rekeningafschriften ophalen van de betaalrekening van consumenten. Voor iedere aanbieder 
afzonderlijk moet door de klant toestemming gegeven worden.  

 
De klant bepaalt 
Het belangrijkste van de nieuwe regeling is dat de klant bepaalt wie en wanneer toegang krijgt tot 
welke informatie. Van groot belang hierbij is dat alleen de klant zijn bank kan opdragen de gevraagde 
informatie te delen. Daarmee heeft de klant dus altijd het initiatief. Gaat de klant een relatie aan met 
een derde partij en zijn er voor de dienstverlening bepaalde gegevens nodig, dan wordt daar dus 
door de klant opdracht toe gegeven. 
 
Wat zijn de voordelen van PSD2? 
De verwachting is dat er nieuwe handige toepassingen komen. Nieuwe aanbieders kunnen voor de 
consument betalingen uitvoeren bij bijvoorbeeld een online-aankoop. In Nederland lopen we op dit 
gebied behoorlijk voor. Denk aan een iDEAL, die in Nederland goed is ingeburgerd en via de eigen 
bank verloopt. Of Tikkie, waarbij je vrienden via WhatsApp een betaalverzoek zonder moeilijke IBAN-
nummers kan sturen. De rest van Europa loopt minder voorop in betaalgemak. Straks kun je in heel 
Europa betalen via andere fintechbedrijven (financiële technologie bedrijven) en niet meer alleen via 
je eigen bank. 
 
Wat is het nut van PSD2 voor consumenten? 
Het doel van PSD2 is meer innovatie, meer veiligheid en meer concurrentie in het Europese 
betalingsverkeer. Een voorbeeld is een hypotheekverstrekker die zijn klant een offerte wil doen. Met 
de toestemming van de klant voor directe digitale inzage in al zijn betaalrekeningen, kan de 
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hypotheekverstrekker snel en makkelijk een offerte aanbieden. De klant hoeft daar zelf geen 
financiële informatie meer voor te verzamelen en op te sturen.  
Nog een voorbeeld is een webwinkel die met de juiste vergunning zelf een betaling vanaf de 
betaalrekening van een klant kan opstarten, uiteraard ook weer uitsluitend met de uitdrukkelijke 
goedkeuring van die klant. 

 
Hoe zit het met de privacy? 
Ook speelt er een discussie hoe de nieuwe aanbieders toestemming krijgen van de consument, en 
hoe toegang tot de betaalrekening en of de privacy van de klant voldoende is gewaarborgd. De 
banken willen niet alle poorten openzetten naar alle klantgegevens en de nieuwe financiële 
aanbieders willen juist zo min mogelijk beperkingen. Ze willen automatisch toegang tot dezelfde 
bankgegevens als de klant. Waarin hebben ze dan inzage? 
 
Regels nog niet vastgesteld 
Ondanks dat de PSD2 al in januari 2018 in werking treedt, zijn een aantal essentiële zaken nog niet 
adequaat geregeld. Het ministerie van Financiën laat weten: ' 
De regels met betrekking tot het verlenen van toegang tot de betaalrekening en de toestemming 
hiervoor van de consument zijn nog niet vastgesteld. Het verlenen van toegang tot de betaalrekening 
gaat via uitdrukkelijke toestemming van de consument en de betaalinitiatie- of 
rekeninginformatiedienstverlener, niet tussen de consument en de bank.'  
 
Hoe geef je toestemming tot inzage van je bankgegevens? 
Hoe geeft de consument straks toestemming tot inzage in zijn bankgegevens? Wie kent niet de vaak 
vijftig pagina’s tellende voorwaarden in kleine lettertjes in onbegrijpelijke juridische taal. We klikken 
al heel snel op het vinkje om verder te gaan. Daarom houdt de AFM (Autoriteit Financiële Markten)  
goed in de gaten of de nieuwe dienstverleners niet oneigenlijk gebruik maken van 
transactiegegevens en of vóóraf goed duidelijk is gemaakt wat ze precies doen met de opgevraagde 
gegevens. En wordt de opgevraagde uiterst privacygevoelige informatie veilig opgeslagen, zodat ze 
niet per ongeluk op straat belanden. 
 
Toegang tot je rekening 
Over de veilige toegang tot een betaalrekening is nog onenigheid. Er is nog geen besluit genomen 
hoe dat zou moeten. De controle is op dit ogenblik behoorlijk versnipperd met alle mogelijke 
gevolgen van dien. Er is nog veel onduidelijkheid hoe de privacy is gewaarborgd. Je wilt als klant echt 
niet dat dit soort privégegevens gaan rondzwerven of dat je gespamd wordt door commerciële 
bedrijven.  
Uiteindelijk beslis je zelf als consument of je gebruik wilt maken van de nieuwe dienstverleners. Je 
kunt ook besluiten niets te doen en dan verandert er niets aan de huidige situatie. Nieuwe 
aanbieders hebben pas toegang tot jouw bankrekening, mits jij uitdrukkelijk toestemming hebt 
gegeven. En je kunt ook op ieder moment je toestemming weer intrekken.  
 
Wat als er iets misgaat? 
En wat als er iets misgaat? Je bankrekening wordt gehackt of leeggetrokken?  
Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging Nederland stelt consumenten gerust. Je hoeft niet naar je 
centen te fluiten. 'Dan ga je naar je eigen bank en niet naar de derde partij. Je eigen bank stelt de 
klant schadeloos minus 50 euro eigen risico. Je krijgt alleen geen compensatie als je grof nalatig bent 
geweest. De bank verhaalt de schade vervolgens bij de derde partij. En de nieuwe aanbieders zijn 
verplicht een verzekering af te sluiten om dit soort schades te vergoeden. Zonder zo’n vergunning 
krijg je geen vergunning van De Nederlandse Bank.' 
Kortom, voorzichtigheid troef. 
Advies is om vooralsnog zeer terughoudende te zijn met het geven van toestemming voor inzage in 
je eigen bankgegevens door andere partijen dan je huidige eigen bank. 
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Veel gestelde vragen over PSD2: https://www.betaalvereniging.nl/veelgestelde-vragen/ 
Zie ook de waarschuwing verderop in deze nieuwsbrief over valse emails. 
 

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden 
 

WAARSCHUWING, valse e-mails onder naam van banken 
 

Er zijn valse email-berichten in omloop, die inspelen op onbekendheid van klanten met de hier 
eerder genoemde Payment Services Directive 2 (PSD2) en beweren dat je je zogenaamde 
‘verouderde’ bankkaart nu vóór een bepaalde datum moet vervangen anders ben je niet verzekerd 
voor schade door frauduleuze praktijken. Onderstaand een voorbeeld van een valse email onder de 
naam van de Rabobank, maar ze zijn ook in omloop van andere banken. Bij twijfel altijd uw eigen 
bank bellen en ga NOOIT in op dit soort via email gestelde vragen om informatie of om op de link te 
klikken (hier bijv. ”Aanvraag starten”)           
Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

 

 

https://www.betaalvereniging.nl/veelgestelde-vragen/
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Ontwikkeling regelgeving in o.a. de zorg? 
 

Dit artikeltje werd recentelijk gepubliceerd op Facebook en is een parodie over de ontwikkeling 
van de regelgeving in bijvoorbeeld de zorg. Deze beschrijving past echter ook op andere terreinen. 
De schrijver of schrijfster van deze proza is uw redacteur helaas onbekend. 

 
De zorg door de jaren heen doet mij denken aan mijn 
groentesoep.  
Al jarenlang kook ik soep. Lekkere groentesoep. Niks 
mis mee. 
Een paar jaren geleden kwam er een kennis die zei: 
“Schrijf het eens op, hoe je die soep maakt” . Ik vond 
dat een goed idee, en ik noemde het “protocol voor 
soep”. 
Als ik soep ging koken, deed ik dat precies volgens mijn 
protocol. 
 
Toen kwam er iemand die zei: “als je nou eens precies opschrijft wat je erin doet, dan kun je de 
ingrediënten afvinken op een lijst”. Zo gezegd, zo gedaan. Ik noemde de lijst “ Huffels”, en vergat 
niets toe te voegen.  Het kostte wel meer tijd, maar dat nam ik maar voor lief. 
 
Als ik eens van huis moest, vroeg ik één van de kinderen in de soep te roeren. Dat ging prima. Toen 
zei mijn dochter: “ Mam, je moet opschrijven wanneer je precies roert, hoelang, en hoe vaak”. “Dat is 
goed”, zei ik, en ik noemde het de “soep-rapportage”. Voortaan schreef ik eerst een overdracht 
voordat ik de deur uitging. 
 
Mijn buurman, die bij de vrijwillige brandweer is, kwam langs. Hij vroeg of ik wel dacht aan de 
veiligheid. “Houd je wel aan de voorschriften, voor je het weet heb je de vlam in de pan”. 
Daar had ik wel van gehoord, dus ging ik op cursus brandveiligheid, en, om het meteen maar goed te 
doen, leerde ik ook EHBO en reanimatie.  
We hadden die week geen tijd voor de soep. 
 
Na de scholing, waarvoor wij een certificaat kregen, hoorde ik dat niet iedereen zomaar mee mocht 
helpen met mijn soep. Men moest bevoegd en bekwaam zijn. Ik noemde de nieuwe regels de BIG 
registratie: Bijzondere Instructies Groentesoep.  
Voortaan werd eerst bekeken of men een certificaat had voor er geroerd mocht worden. Helaas 
mochten mijn kinderen niet meer helpen. Maar we vormden een gespreksgroep, we evalueerden, 
controleerden, en hielden team-overleg.  
En als er tijd over was, maakte ik gauw nog wat soep. 
 
Toen kwam mijn tante eens langs. Ze was op vakantie geweest, en had iets nieuws geleerd: JCI. “Dat 
betekent: Je Controleert Intensief”, zei ze. “Er zijn lijsten over hoe groot de pan moet zijn, hoe lang 
de pollepel, de potjes voor de ingrediënten, en richtlijnen voor de inrichting van de keuken”. “Ook 
mag je niet je keukenschort meer aan, maar moet je in je eigen kleding soep maken, dat is 
huiselijker”. 
“En hier heb ik lijsten voor de rapportage, het links- of rechtsom roeren, het vet-percentage, de 
calorieën, en natuurlijk de protocollen, de BIG-registratie, de observatielijsten, en de veiligheid- 
certificaten.” 
“En al deze lijsten worden periodiek gecontroleerd en ge-update”. “En we hebben een 
accreditatieplan, dat wil zeggen dat we bij elkaar in de pan gaan kijken”. “We houden evaluaties, en 
intervisies, kortom, aan álles wordt gedacht!  
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”U begrijpt, dit is allemaal erg handig, en er is veel voor te zeggen. 
 
Moraal: Maar ik denk wel tijdens het invullen van al die lijsten:  

          “ Wie bekommert zich nog om de soep?” 
 

Ledennieuws 
 

Maand oktober 2017 
 

Aanmelding nieuwe leden: 

 Mevrouw J.A.M.van Ee,Dorpsstraat 28 G,Woudenberg 

 Mevrouw N.Koudijs,Stationsweg 332, Scherpenzeel 

 Mevrouw B.Holtsingel-Strijbos,Kastanjelaan 17, Woudenberg 

 Mevrouw T.van de Lagemaat,Lindenlaan 15, Woudenberg 

Opzegging lidmaatschap: 
Geen 
 
Overleden leden: 
Geen 
 
Het aantal leden per 1 november 2017: 469 
 
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u bellen met Jan Harskamp op 033 286 3461 of u kunt 
zich aanmelden via onze website. 
 

Nieuws en activiteiten van andere lokale 
verenigingen / organisaties 

 

Winterprogramma SWO/Scherpenzeel - Renswoude 

Superbingo woensdag 6 december 2017 
Op woensdag 6 december gaan we de nieuwe recreatiezaal van Het Huis in de 
Wei inwijden met een gezellige superbingo met hele mooie prijzen, beschikbaar 
gesteld door de winkeliers uit Scherpenzeel en Renswoude, waarvoor hartelijk 
dank! De entree is gratis.  

De zaal is open om 14.00 uur en de balletjes gaan om 14.30 uur rollen.  

Kerstviering maandag 18 december 2017 
Op maandag 18 december houden wij onze jaarlijkse Kerstviering in Restaurant Boschzicht. Het 
belooft een sfeervolle Kerstviering te worden met medewerking van het dameskoor de Valleiparels 
o.l.v. Petry Esveldt uit Scherpenzeel. Het kerstverhaal wordt verteld door burgemeester P. 
Doornenbal-van der Vlist uit Renswoude. 
De zaal van Restaurant Boschzicht is open om 14.00 uur en het middagprogramma begint om 14.30. 
De toegang is gratis. 

[Geef een citaat uit het 
document of de samenvatting 
van een interessant punt op. Het 
tekstvak kan overal in het 
document worden neergezet. Ga 
naar het tabblad Hulpmiddelen 
voor tekenen als u de opmaak 
van het tekstvak voor het 
blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

http://www.seniorenbelangen.net/25-lidmaatschap/2-aanmelding-lidmaatschap
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Na afloop is er een kerstmaaltijd, waarvoor wij u van harte uitnodigen. 
De kosten voor deze maaltijd bedragen € 15.00 p.p. 
  
Inschrijven voor de maaltijd kan op maandag 11 december van 10.00 – 11.00 uur in het Huis in de 
Wei aan de Vijverlaan te Scherpenzeel en in de Voorhof aan de Kastanjelaan in Renswoude. 

Alzheimer Café Woudenberg 
 
Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 13 december een 
informatieavond voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze 
meemaken,  over dementie en over mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer. 
We maken er weer een gezellige kerstbijeenkomst van en gaan in gesprek over wat we van elkaar 
zouden kunnen leren. Daarnaast krijgen we bezoek van een ‘mysterie gast’! Wij kunnen alvast 
verklappen dat die klein van stuk is en kan praten. 
  
Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33 in 
Woudenberg.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur.  
De toegang en de koffie zijn gratis. De gespreksleiding is in handen Gwen van Eijden.   
Info: 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com 
 

Activiteiten SWO Woudenberg 

Yoga 60+ 
Er is veel belangstelling voor de yoga, gegeven in de Schans op donderdag- en 
vrijdagochtend. Beide groepen zitten zo vol dat er in november een derde groep 
gestart is op de vrijdagochtend van 11 – 12 uur. Een vrijblijvende proefles kost 4 
euro, vervolglessen kosten 8 auro per keer. Heeft u belangstelling?  

Voor meer informatie: docent Marianne Hoeven: Tel. 06 33088118. 

Muzieklunch 
Op donderdag 30 november is er voor de laatste keer een muzieklunch in de Schans. Er wordt vers 
gemaakte soep met stokbrood en bijlagen geserveerd. Onder het genot van leuke muziek en goed 
gezelschap kunt u komen lunchen.  
Bijdrage: 1,50 euro. Tijd: 12.15 uur 

Klussendienst SWO en Repaircafé 
Vrijwilligers doen klusjes in en om huis of een boodschap tegen een kleine vergoeding.  
Voor info bellen met: 06 30 66 9714. 

Repaircafé 
In het cultuurhuis is elke 3e vrijdag van de maand een zog. Repaircafé. U kunt hier kapotte apparaten 
laten repareren.  Openingstijd van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Cultuurhuis. Let ook op 
aankondigingen in de pers.  

Ouderenvervoer SWO 
Vrijwilligers verzorgen vervoer met hun auto, tegen een vergoeding. € 2,-- per enkele rit in het dorp 
en € 0,40 per km. buiten de bebouwde kom. Graag een dag van te voren aanvragen bij: 

Mw. Valkenburg   033 286 2273 
Mw. van Dam     033 286 4063 
Mw. Voerman    033 286 1742 

mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
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Coördinator ouderenwerk SWO: Tineke Smallenbroek, inloopspreekuur op dinsdag 10.00 – 11.00 uur 
Tel. 06-10 33 71 84:  e-mail: swow.ouderenadvies@gmail.com 
 

Programma Groenewoude 
 

Creatieve ochtend op dinsdag 28 november, 10.15 
uur. 
De tijd komt er weer aan dat wij elkaar verrassen met 

een cadeautje. Het is helemaal leuk wanneer u het cadeautje zelf gemaakt heeft. Verras een ander 
met origineel verpakte chocola. 
 
Menu Verjaardagen van de maand, donderdag 30 november 2017, 12.00 uur. 
Boerengroentesoep met een kaasstengel, Trio stamppotten: Zuurkool met spekjes, Boerenkool met 
worst of Hutspot met klapstuk. Toetje: Appelstrudel met warme vanillesaus 
Kosten:  € 9,05 p.p. (excl. drankjes). Voor bewoners van Groenewoude is deze maaltijd gratis. 
Opgeven vóór 23 november bij de gastvrouw in De Serre. Tel.: (033) 285 90 50 
 
Yoga 60+ 
Er is veel belangstelling voor de yoga, gegeven in de Schans op donderdag- en vrijdagochtend. Beide 
groepen zitten zo vol dat er in november een derde groep gestart is op de vrijdagochtend van 11 – 12 
uur. Een vrijblijvende proefles kost 4 euro, vervolglessen kosten 8 auro per keer. Heeft u 
belangstelling? Voor meer informatie: docent Marianne Hoeven: Tel. 06 33088118. 
 
Muzieklunch 
Op donderdag 30 november is er voor de laatste keer een muzieklunch in de Schans. Er wordt vers 
gemaakte soep met stokbrood en bijlagen geserveerd. Onder het genot van leuke muziek en goed 
gezelschap kunt u komen lunchen. Bijdrage: 1,50 euro. Tijd: 12.15 uur. 
 

Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 

Activiteiten agenda van door Senioren Belangen georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten voor onze leden.  
 
17 november  14.30 uur Muzikale middag met Hans Vesterink 
15 december 16.00 uur Boerenkool-/zuurkoolmaaltijd 
21 december  Avondbezoek aan Lichtjesavond Orchideeën Hoeve Luttelgeest 
05 januari 2018 14.30 uur Nieuwjaarsreceptie  
16 februari 2018 14.30 uur Algemene Ledenvergadering  met aansluitend  voorlichting van  

de hr. Faber van de Rabobank over actuele zaken en ontwikkelingen 
betreffende (veilig) bankieren. 

16 maart 2018 16.00 uur Warm- en Koud buffet 
20 april 2018 14.30 uur Muziekmiddag met Alice van Rossum 
18 mei 2018  Dagreis 
 
Noteer deze datums alvast in uw agenda! 
Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in mfc De Schans in Woudenberg 
 
 
 

mailto:swow.ouderenadvies@gmail.com
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Aanmeldingsstrook Winterkost buffet  
 

---—----—----—----—----—----—----—----—----—----—----—--------
 

Aanmelding Winterkost buffet 15 december 2017 
 
De heer/mevrouw ........................................................................ 

Adres:............................................................................................ 

Wel/geen lid .........................lid nr................................................ 

Totaal aantal personen  / totaal bedrag...................€ ................... 
 
(Leden Senioren Belangen € 10,00 p.p. en niet-leden € 15,00 p.p.) 
 
Deze aanmeldstrook tezamen met het verschuldigde bedrag uiterlijk  9 december inleveren in een 
gesloten envelop bij:  
 

 Truus Veenendaal,    Thorbeckelaan 12, Woudenberg , tel. 033-2863478 

 Ada Bontekoning,    M. van Rossumweg 47, Woudenberg, tel. 033-2862966. 

 Alie van Riet,      Dorperhoek 1, Scherpenzeel, tel. 033-2771982. 

 Anneke v.Werkhoven.   Van Goghlaan 26, Scherpenzeel, tel. 033-2772300 

 
---—----—----—----—----—----—----—----—----—----—----—-------- 


