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Van de bestuurstafel 
 

Dagreis Senioren Belangen 17 mei , 
  
De vertrek tijd van de dagreis was wat gewijzigd, wij gingen niet naar Eernewoude op de boot maar 
op de Friese meren in Sneek. Frits en Arie maakten dat in de bus bekend en heette iedereen welkom. 
Wij kwamen om 10.30 uur aan in Sneek  en al snel vertrok de boot. We kregen 2 kopjes koffie met 
heerlijk gebak. Het was droog, het zonnetje scheen en de sfeer was gezellig. Alleen de mensen van 
Senioren Belangen zaten op de boot. Al kletsend en varend over het Sneekermeer, werkelijk 
prachtig.  
Om 12.00 uur kregen wij een lunch met heerlijke belegde  broodjes, een kroket, koffie thee of melk 
naar keuze. Goed verzorgd.  
Vervolgens gingen wij naar Hemrik naar de stoeterij het Zwarte Paerd. Wij kregen daar uitleg hoe de 
paarden getraind worden en dat kost veel tijd voor degene die de paarden trainen.  

mailto:info@seniorenbelangen.net
http://www.seniorenbelangen.net/
mailto:a.j.v.riet@ziggo.nl
mailto:edkroonsberg@gmail.com
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Er mochten mensen in de binnenbak komen om mee te doen aan ringsteken. Daar werd gretig 
gebruik van gemaakt. Leuk om te zien. Daarna konden wij in het restaurant gebruik maken van 2 
consumptie die ons werd aangeboden. Ook konden de mensen het museum bekijken erg interessant.  
Na het nuttigen van onze consumptie gingen wij richting Elburg waar wij ons diner hadden. Na een 
voortreffelijk maaltijd bedankte Frits de chauffeurs en alle mensen die met de dagreis meegingen. 
Om ongeveer 21.00 uur waren wij weer bij de Camp en de dagreis zat er op. 
De reiscommissie kan terugzien op een geslaagde dag. 
  

Komende activiteiten Senioren Belangen 
 

Chinese maaltijd, vrijdag 21 september 2018 
 

Vrijdag 21 september wordt er weer het bekende Chinese 
buffet geserveerd in de zaal van het MFC De Schans , Schans 33 
te Woudenberg. 
De kosten zijn voor leden van Senioren Belangen € 12,00 p.p. 
Bent u geen lid, dan bent u ook welkom, maar dan zijn de 
kosten € 17,00 p.p.  
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Zaal open om 16.00 uur. 
Aanvang buffet 17.00 uur. 
 

Wij verzoeken u de strook onderaan deze nieuwsbrief in te vullen en in te leveren in een gesloten 
envelop met het verschuldigde bedrag, vóór 15 september bij één van onderstaande adressen. 
 
Tot ziens en eet smakelijk!! 
 

Voorinformatie filmvoorstelling 19 oktober “Loving Vincent van Gogh” 
 
Productbeschrijving (overgenomen van website Bol.com) 
 
LOVING VINCENT is een uniek project over het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh: 
de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld. 
 
Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, pleegt hij zelfmoord. Was het vanwege zijn 
geestelijke gezondheid of problemen met zijn broer? Was het een wanhoopsdaad om meer 
erkenning te krijgen voor zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord? Armand Roulin, de zoon 
van Van Goghs postbode, gaat naar Auvers om daar het mysterie rond Vincents dood te ontrafelen. 
 
De verschillende mensen (allemaal geschilderd door Van Gogh) die hij tijdens zijn reis ontmoet, 
hebben elk hun eigen verhaal. Het blijkt moeilijk de waarheid over de getroebleerde Vincent te 
achterhalen. Gaandeweg schildert de film een fascinerend portret van Van Gogh die tijdens zijn leven 
amper erkenning vond. 
 
In 65.000 frames, met de hand geschilderd door meer dan 125 kunstenaars die dezelfde techniek als 
Van Gogh hanteerden, brengt de film Van Goghs meest inspirerende schilderijen tot leven.  
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LOVING VINCENT won al meerdere internationale prijzen waaronder de publieksprijs op het Annecy 
Internationaal Animatie Filmfestival. Met Helen McCrory (THE QUEEN) en Saoirse Ronan 
(BROOKLYN). 

Oproep leden (herhaling eerder berichtje) 
 
Ziet u iets leuks of interessants en vindt u het waard om dat met anderen te delen? 
Laat het ons weten of heeft u een idee voor en activiteit of iets anders? 
Neem a.u.b. contact op met het bestuur, dan kijken we of het georganiseerd kan worden. 
 

Voor u gelezen … 
 

Eigen bijdrage onder de loep 
 
Na vele jaren discussie over de verschillen in de eigen bijdrage  tussen de gemeenten in Nederland bij 
gebruikmaking van zorg via de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning, werd in de regeringsverklaring 
eind vorig jaar voorgesteld om aan deze verschillen een eind te maken . 
Ook NVOG heeft  de afgelopen jaren  bij de overheid erop aangedrongen dat er een  uniforme eigen 
bijdrage  voor de WMO zou moeten komen. 
Nu is de ontwerpwet hierover in discussie gebracht. Hierin staat dat de eigen bijdrager vanaf 1-1-
2019  € 17,50 per 4 weken gaat bedragen, ongeacht de hoeveelheid zorg die men van de gemeente 
ontvangt en ongeacht het inkomen of het vermogen. 
Een vast tarief van € 17,50 per 4 weken heeft de schoonheid van de eenvoud, zo wordt de 
administratie veel minder complex. Maar het betekent ook dat er wordt gebroken met het 
principe  “Eigen bijdragen naar draagkracht”. Deze voorzieningen zijn nu voor iedereen bereikbaar, 
ook huishoudens die vanwege hun hogere inkomen b.v. huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, 
kunnen hierop aanspraak maken op kosten van de gemeenschap. Dit zal kunnen leiden tot een 
toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast het directe 
effect van de lagere opbrengst aan eigen bijdragen. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten  is het dan ook niet eens met deze maatregel maar wij 
denken dat zij dit niet kunnen tegenhouden. 

         Bron: NVOG Nieuwsbrief 21, 2018 

 

Alzheimer informatie 
 
Als je partner of een andere dierbare de ziekte van dementie heeft, komt er ineens heel veel op je af. 
Hoe ga je er mee om? Op de site ”Samen weten we meer” kun je veel informatie, tips en ervaringen 
van andere lotgenoten vinden. Ze geven je kennis,handvatten en steun. Het helpt je ongetwijfeld om 
beter voor je naaste en jezelf te zorgen.  
Hebt u hulp en advies nodig? Bel de Alzheimer telefoon dagelijks van 9 tot 23 uur tel. 0800-5088. 

• Ontmoet lotgenoten op het forum: https://forum.alzheimer-nederland.nl 

• Bezoek het Alzheimer café in de buurt: www.alzheimer-nederland.nl/regios. 

• Samen dementie vriendelijk e-mailadres: mailto:https://forum.alzheimer-nederland.nl 

• Bekijk alle mogelijkheden voor advies, hulp en contact op https://dementie.nl/hulp-en-
advies 

• Hebt u nog andere vragen? Stuur een bericht naar mailto:info@dementie.nl 
 

https://dementie.nl/
https://forum.alzheimer-nederland.nl/
www.alzheimer-nederland.nl/regios.
mailto:https://forum.alzheimer-nederland.nl
https://dementie.nl/hulp-en-advies
https://dementie.nl/hulp-en-advies
mailto:info@dementie.nl
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Ledennieuws 
 

Maand juni 2018 
 

Aanmelding nieuwe leden: 
 
-  De heer H. Stoffer, Kersentuin 49, 3931 SR, Woudenberg 
-  Mevrouw T. Stoffer, Kersentuin 49, 3931 SR, Woudenberg 
 
Opzegging lidmaatschap: 
 
Geen  
 
Overleden leden: 
 
-  De heer C.J. Dijkgraaf, Schans 36, 3931 KJ, Woudenberg 
 
Het aantal leden per 1 juli 2018:  516 
 
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 
 

Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel 
 
 
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en 
vrienden. Ook andere belangstellende van zijn harte welkom. De gasten praten met elkaar over de 
dingen die zij meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp, allemaal in een 
gemoedelijke sfeer. 
Let op: in de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. 
 

SWO Woudenberg     
 
Jeu de boules 
Iedere dinsdag- en donderdagochtend wordt er jeu de boules gespeeld door een groep enthousiaste 
senioren. Dit vindt plaats in de Veldschans, het park naar de Schans. Er start nu ook een groep op 
donderdagmiddag om 14 uur. Hiervoor zijn meer spelers van harte welkom. Lijkt het u leuk? Kom 
gerust eens kijken en/of een spelletje meespelen.  
Meer info: Tel. 033- 2863188 of hannievanbemmel@gmail.com 
 
 

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.] 

https://www.seniorenbelangen.net/25-lidmaatschap/2-aanmelding-lidmaatschap
mailto:hannievanbemmel@gmail.com
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SWO Internetcafe Woudenberg 
In MFC De Schans is er op dinsdagmiddag gelegenheid te computeren en te internetten. 
Ook tekstverwerking en fotobewerking is mogelijk. 
De bezoekers worden individueel begeleid van 13:00 -14:30 

Vrijwilligers ondersteunen u graag bij het gebruik van uw smartphone, tablet, pc en laptop. 
Graag uw komst vooraf melden. Voor verdere  inlichtingen kunt u bellen naar: 
Hannie van Bemmel, telefoon: 033-2863188 of hannievanbemmel@gmail.com 
 
Klussendienst SWO en Repaircafé 
Vrijwilligers doen klusjes in en om huis of een boodschap tegen een kleine vergoeding.  
 06 30 66 9714. 
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 40 63 
Mw. Voerman    033 286 1742 
 
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 
 

Groenewoude   

Activiteiten augustus 
 
Vitrine 
Op donderdagochtend maken de bezoekers van de Welfare allerlei artikelen die nu te bewonderen 
en te koop zijn vanuit de vitrine in De Serre. 
 
Diana's Trend Coupeuse voor al uw verstelwerk! 
Elke woensdag zit Diana van Ginkel van 10.00 tot 11.00 uur voor u klaar in de ontmoetingsruimte 
in De Serre om coupeusewerk aan te nemen. 
Van het korter maken van een broek of rok, inzetten van een nieuwe rits, knopen aanzetten 
of innemen/uitleggen van een broek of rok. 
Alles is mogelijk, in overleg. 
Diana van Ginkel, telefoonnummer: (033) 277 24 94 / 06 42 94 05 40. 
 
Schildersvereniging 
Heeft een zomerstop en start weer in september. 
 
Bewegen op muziek 
Heeft een zomerstop en start weer in september. 
 
Bingo 
Vrijdag 3 augustus, 15.00 uur 

mailto:hannievanbemmel@gmail.com
mailto:swow.ouderenadvies@gmail.com


           

 
Nieuwsbrief Senioren Belangen augustus 2018 Pagina 6 

 

Maak kans op één van de verschillende prijzen! 
Kosten bewoners Groenewoude € 5,- en gasten € 7,-, inclusief consumpties. 
 
Tafelknikkerspel 
Dinsdag 21 augustus, 10.15 uur 
Kom in beweging en scoor punten met dit gezellige tafelspel. 
 
Film Nederland Waterland   
Dinsdag 21 augustus, 15.00 uur 
Vanaf een klipperaak vaart u door Gelderland en Utrecht. Vanaf het schip ziet 
u het traditionele landschap met mooie vergezichten aan u voorbij gaan.  
Welkom in de Serre 
 
Bingo 
Vrijdag 3 augustus, 15.00 uur 
Maak kans op één van de verschillende prijzen! 
Kosten bewoners Groenewoude € 5,- en gasten € 7,-, inclusief consumpties. 
 
Tafelknikkerspel 
Dinsdag 21 augustus, 10.15 uur 
Kom in beweging en scoor punten met dit gezellige tafelspel. 
 
Muzikale quiz 
Dinsdag 28 augustus, 10.15 uur 
Herkenning tijdens het luisteren naar liedjes uit de jaren 50 en 60! 
 
Tenzij anders vermeld, is het deelnemen aan de activiteiten voor niet-bewoners van Groenewoude 
gratis. Wel moeten de gebruikte consumpties betaald worden. 
 

Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 

Activiteiten agenda van door Senioren Belangen georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten voor onze leden.  
 
 
 

Datum Tijdstip Activiteit 

27 t/m 31 augustus  5-daagse reis Duitsland 

21 september  Chinese maaltijd 

19 oktober  Filmvoorstelling “Vincent van Gogh” 

 
 
Noteer deze datums alvast in uw agenda! 
Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in mfc De Schans in Woudenberg 
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Opgave formulier Chinese maaltijd vrijdag 21 september 20118 
 
………………………………………………………………hier afknippen………………………………………………………… 
 
 
Kosten voor leden Senioren Belangen: € 12,00 p.p. , niet-leden betalen € 17,00 p.p. 
 

Naam  / Namen                     ……………………………………………………………………………………………...             

Adres                        ……………………………………………………………………………………….…….. 

lid Senioren Belangen                Ja  /  Nee                               

Lidmaatsch.nr.                …………………………..                   

Vegetarisch   Ja   / Nee            Naam:   ……………………………………………………….. 
 
Aantal personen                ………………………… 
 
Totaal bedrag   €  ..…………………… 
 
 
 
Inleveren voor 15 september 2018 bij: 
 

• Anneke v. Werkhoven, V. Goghlaan 26, Scherpenzeel 

• Alie v. Riet, Dorperhoek 1, Scherpenzeel 

• Ada Bontekoning, Maarten van Rossumweg 47, Woudenberg 

• Truus Veenendaal, Thorbeckelaan 12, Woudenberg. 

 


