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Van de bestuurstafel 

Leden helpen Leden 

Tuinonderhoud 
Recent hebben we van een paar leden een verzoek gekregen om hulp bij het op orde houden van 
hun tuin. In het kader van ”Leden helpt Leden” zoeken wij daarom iemand die het leuk vindt om 
andere leden hierbij te helpen. Het gaat hoofdzakelijk om het verrichten van lichte 
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onderhoudswerkzaamheden in de tuin, bijvoorbeeld grasmaaien, onkruid verwijderen, schoffelen, 
snoeien e.d.. 
Uiteraard mag de aanbieder, in overleg met de aanvrager, een vergoeding voor de werkzaamheden 
vragen. 

Audio/video-techneut 
Onze secretaris is een aantal jaren geleden in het bezit gekomen van een Harman/kardon 
audio/video reciever en een Blu-ray Disc Speler eveneens van harman/kardon. Leuk spul ….. als het 
werkt!!!  Maar helaas, … sinds kort reageert de reciever niet meer op de aangesloten TV en evenmin 
op de Blu-ray speler. Misschien (per ongeluk) een verkeerd knopje ingedrukt ?? of iets niet goed 
ingesteld?? 
Ongetwijfeld zijn er onder de leden mensen die meer verstand hebben van deze apparaten dan onze 
secretaris en hem behulpzaam willen zijn om het spul weer ‘aan de praat’ te krijgen. 
 
Wilt u zich in zetten om andere leden te helpen meldt u dan aan bij: 
Frits Velker, 033-2867078 of gkovelker@xmsnet.nl 
 

Boeiende lezing bij Senioren Belangen door Jan Pater 
 
Onder zeer grote belangstelling heeft natuurfotograaf Jan Pater op 15 juni 2018 een lezing  en een 
dia presentatie gehouden voor de leden van Senioren Belangen Woudenberg / Scherpenzeel / 
Renswoude en andere belangstellenden. 
Deze ontspanningsmiddag was een groot succes. 
Jan Pater wist het publiek met veel humor te onderhouden en vertelde veel over “wilde bloemen en 
hun bezoekers”. De presentatie bestond uit  vele mooie dia’s van prachtige bloemen, velden en 
insecten. 
De aanwezigen in MFC de Schans hebben genoten van het optreden van Jan Pater en gingen zeer 
tevreden huiswaarts. 
 
Voor meer informatie over onze activiteiten en diensten zie website:  
https://www.seniorenbelangen.net/ of telefoon: 033-2863461 
 

Komende activiteiten Senioren Belangen 

Fietstocht 20 juli  
 

Senioren Belangen Woudenberg / Scherpenzeel / Renswoude organiseert een 
fietstocht op 20 juli 2018.  
Deze keer is er weer een mooie tocht uitgestippeld van ongeveer 30 km met als 
thema de Grebbelinie. Een tussenstop wordt gemaakt bij 
Restaurant Grebbelounge. Daar is de mogelijkheid om het 

bezoekerscentrum Grebbelinie te bezoeken. Eventuele consumpties en/of 
entreeprijs zijn voor eigen rekening. 
We starten bij de Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel om 13.30 uur. Bij de 
start ontvangt u een routebeschrijving. U hoeft zich niet vooraf in te schrijven.  
Voor leden van Senioren Belangen is deze fietstocht gratis, voor niet leden vragen wij een kleine 
bijdrage van € 1,00.  

                

mailto:gkovelker@xmsnet.nl
https://www.seniorenbelangen.net/


           

 
Nieuwsbrief Senioren Belangen juli 2018 Pagina 3 

 

Men kan op eigen gelegenheid fietsen of aansluiten bij andere fietsers. De fietstocht is op eigen 
risico. (Senioren Belangen is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade.)  
 
Wij wensen u veel fietsplezier op 20 juli 2018. 
Informatie: www.seniorenbelangen.net of 033-2772300/2863478 
 

Voor u gelezen … 
  

Aangepaste prijzen en tarieven 
 
Halverwege het jaar worden sommige prijzen, regels, tarieven en uitkeringen aangepast. We zetten 
de belangrijkste veranderingen voor u op een rij. 
 
AOW: iets omhoog 
De AOW gaat vanaf 1 juli 2018 iets omhoog. Alleenstaanden gaan van €1.107,04 netto per maand 
naar €1.114,62 per maand. AOW-gerechtigde stellen krijgen er ruim €6 per maand bij en gaan naar 
€768,71 netto per persoon.  
  
Energie: duurder 
Stroom en gas worden vanaf 1 juli 2018 duurder. Volgens vergelijker PriceWise stijgt de rekening 
tussen de 32 en 64 euro per jaar bij de grote energieleveranciers. Daarbij gaat PriceWise uit van een 
gemiddeld verbruik van 3.500Kwh stroom en 1.500 kuub gas. 
  
Huren: omhoog 
De meeste verhuurders verhogen de huur één keer per jaar: in juli. De maximale stijging voor sociale 
huurwoningen (met een huurprijs die niet hoger is dan €710,68 per maand) is wettelijk vastgelegd op 
3,9 tot 5,4 procent. Het verschil is afhankelijk van het inkomen van de huurder. 
Woont u in een huurhuis met een hogere huur dan €710,68 per maand? Dan mag de verhuurder de 
verhoging in principe zelf betalen. Bent u het niet eens met de huurprijs? Dan kunt u daartegen 
bezwaar aantekenen en de zaak aan de huurcommissie voorleggen.  
  
Brutominimumloon: stijgt 
De AOW is gekoppeld aan het brutominimumloon, die ook per 1 juli 2018 iets stijgt. Het uurloon voor 
wie ouder is dan 22 stijgt van €9,11 naar €9,20 per uur. Per maand, week en dag betekent dat het 
onderstaande. 

       Met dank aan Nico Molijn voor de informatie 

 

Portemonnee vergeten?  
 
Geen nood.  
Je kunt gewoon met je smartphone betalen. Maar hoe veilig is het? 
Met een smartphone kun je op drie manieren betalen: via internetbankieren, met een speciale app 
voor onderling betalen of met een app voor mobiel betalen van de bank zelf. Voor de eerste twee is 
alleen een mobiele telefoon met internetverbinding nodig, of dat nu een iPhone is of een 
smartphone met Android als besturingssysteem. De derde mogelijkheid, contactloos betalen met 
een app van de bank, kan alleen met Android-telefoons met een NFC-chip. NFC staat voor Near Field 
Communication, wat betekent dat de chip op zeer korte afstand (duimdikte) kan communiceren met 

http://www.seniorenbelangen.net/
https://www.plusonline.nl/vergelijken/energie-de-goedkoopste-aanbieders
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een ander apparaat. Zo kun je dus betalen door een telefoon dicht bij een pinapparaat te houden. 
Met een iPhone kun je vooralsnog niet mobiel betalen via je eigen bank. 
 
Onderweg saldo checken 
Voordat de banken mobiel betalen aanboden, waren er al apps waarmee je op een mobiele telefoon 
kon internetbankieren. Handig om onderweg je saldo te checken, bij- en afschrijvingen te bekijken en 
geld over te maken naar andere bankrekeningnummers. Bij sommige banken (ING, Rabobank, Bunq) 
kun je vanuit de app voor mobiel bankieren ook een betaalverzoek sturen aan een bekende van wie 
je nog geld krijgt, bijvoorbeeld na een gezamenlijk etentje. Dat maakt het voor die persoon 
makkelijker om meteen even te betalen, zonder het bankrekeningnummer te hoeven invullen. 
 
Onderling betalen 
Elkaar een betaalverzoek sturen kan ook met apps die losstaan van een bank. Een voorbeeld is de 
populaire app Tikkie, waarmee je de rekening onderling kunt delen na aankoop van een gezamenlijk 
cadeau of een avondje uit. Tikkie is ontwikkeld door ABN Amro, maar is voor klanten van alle banken. 
Je kunt een betaalverzoek sturen via WhatsApp of e-mail. De ontvanger kan de rekening vervolgens 
direct betalen via iDeal, dus in zijn eigen bankomgeving. Het bedrag en het rekeningnummer staan al 
ingevuld. En hij hoeft niet zelf de Tikkie-app te hebben. 
 
Niet pinnen, maar tappen 
Contactloos betalen werkt alleen bij Android-smartphones met een NFC-chip. Alle wat nieuwere 
toestellen hebben zo’n chip. Ga dit bij twijfel na bij de instellingen van je telefoon. Bij de meeste 
banken heb je ook de app voor Mobiel Bankieren nodig (zie tabel). 
Voldoet de telefoon aan alle eisen? Download dan de app voor mobiel betalen van de bank in de 
Google Play Store. Vervolgens kun je overal waar je normaal gesproken zou pinnen, de achterkant 
van de telefoon tegen de betaalautomaat houden. Dit heet ‘tappen’. Het bedrag wordt dan 
automatisch van je bankrekening afgeschreven. Als het scherm van de smartphone aanstaat, lukt het 
al. Een trilling geeft aan dat de betaling is gelukt. Een hoesje om de telefoon hoeft het betalen niet te 
belemmeren. Wel is het zaak het hoesje tijdens het betalen opengeklapt te houden. 
Standaard kun je €25 contactloos betalen met je mobiel. Voor hogere bedragen is een (zelfgekozen) 
pincode vereist, die je moet intoetsen op de telefoon; dus niet op de pinautomaat. Het is ook 
mogelijk om ‘betalen zonder pin’ uit te zetten. Dat betekent dat je bij élke mobiele betaling een 
pincode moet intoetsen. Dat vertraagt het betalen, maar voorkomt dat anderen geld kunnen 
uitgeven met een gevonden of gestolen telefoon. Ook als de optelsom van afzonderlijke betalingen 
in totaal boven de €50 uitkomt, is een pincode nodig. Na een betaling mét pincode kun je dan weer 
contactloos betalen. 
 
Is dat wel veilig? 
Als mobiel betalen is ingesteld, dan is het nóg vervelender om een telefoon te verliezen. Bel in dat 
geval direct de bank, zodat betalingen niet langer mogelijk zijn. Is er toch een betaling gedaan zonder 
pincode, dan wordt deze vergoed door de bank. Is er met pincode misbruik gemaakt van de app voor 
mobiel betalen, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor het misbruik van een pinpas. Dat wil 
zeggen dat de bank de schade alleen vergoedt als je de pincode goed geheim hebt gehouden. Er is 
dan een eigen risico van €150. 
‘Per ongeluk betalen’ door dicht langs een betaalautomaat te lopen met de telefoon op zak is vrijwel 
uitgesloten. Het scherm van de telefoon moet immers aanstaan en de afstand tot de betaalautomaat 
moet een duimdikte zijn. Om er honderd procent zeker van te zijn dat de app tussentijds niet is te 
gebruiken, kun je in het instellingenmenu de NFC-chip tijdelijk uitzetten. Of bewaar de telefoon in 
een metalen hoesje. 
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Bank App Androidversie Kosten per maand 

ABN Amro ABN Amro Wallet 5.0 Tot 2019 gratis 

ASN ASN Mobiel betalen 5.0 Tot 1 april gratis, daarna €0,50 

Bunq Bunq Premium 5.0 gratis 

ING Mobiel betalen 4.4 Na zes maanden €0,50 

Rabobank Rabo Wallet 5.0 Na zes maanden €0,50 

Regiobank Mobiel betalen 5.0 Tot 1 april gratis, daarna €0,50 

SNS Mobiel betalen 5.0 Tot 1 april gratis, daarna €0,50 

 
              Bron: Plusonline José Mast | Gepubliceerd: 16-04-2018 

 

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden 
 

Een app voor uw bankzaken, is dat wel veilig? 
 
Nieuwe technologische ontwikkelingen maken allerlei nieuwe services mogelijk. Apps voor de 
mobiele telefoon maken het leven steeds makkelijker. 
Een nieuwe generatie Nederlanders gebruikt de smartphone voor van alles, behalve om mee te 
bellen. Het gemak en de snelheid waarmee zij via online platforms met vrienden spreken, afspraken 
maken en het nieuws lezen, is onvoorstelbaar. Wie er eenmaal aan gewend is, wil vaak niet anders 
meer. Ook banken, supermarkten en webwinkels maken slim gebruik van handige apps voor de 
mobiel. 

Toch zijn er ook mensen terughoudend in het gebruik van apps. Zeker als het gaat om zoiets 
persoonlijks als bankieren. Twijfel over de veiligheid hoeft er niet te zijn, verzekert Betaalvereniging 
Nederland. Het is onmogelijk om buiten u om te frauderen met een officiële bank app. Wel moet u - 
net als met uw PIN-pas - bepaalde veiligheidsaspecten in acht nemen. De toegangscodes tot de 
mobiel en de bank app zijn bijvoorbeeld persoonlijk, dat maakt het juist zo veilig. Vertel dus niemand 
uw inloggegevens. 

Er zijn ook hardnekkige misverstanden. Sommige mensen denken dat iedereen bij hun rekening kan 
als ze hun smartphone verliezen. Dat is niet zo, want de app is beschermd met een persoonlijke 
veiligheidscode. Ook betaalgegevens uit de lucht ‘onderscheppen’, is onmogelijk, want alle gegevens 
worden versleuteld verstuurd. 

Geïnteresseerd? Op www.veiligbankieren.nl leest u alles over het gemak van bankieren met een 
app, en hoe u de officiële app van uw bank op uw telefoon of tablet downloadt. 
 

Bron: Plusonline Redactie | Gepubliceerd: 18-04-2018 

 
 
 
 

https://www.veiligbankieren.nl/bank-app-test/een-veilige-keus/
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Ledennieuws 

Maand mei 2018 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
 
-  Mevrouw W.van Middendorp, Beukenlaan 15, Renswoude 
-  De heer J.E.L. van Lanphen, Waterlelie 25, Woudenberg  
-  De heer D.den Ouden, Waterlelie 9, Woudenberg 
-  Mevrouw J.M.den Ouden-Herwijnen, Waterlelie 9, Woudenberg 
-  Mevrouw J.J. van der Sluis-de Boer, Tarweveld 9, Woudenberg 
-  Mevrouw S.Veldhuizen, Kon.Julianaplein 6, Woudenberg 
 
Opzegging lidmaatschap: 
 
Geen  
 
Overleden leden: 
 
-  De heer C.J.den Hoed, De Steen 22, Woudenberg 
-  Mevrouw M.E.W.Aerts-Verbrugge, Schans 49, Woudenberg 
-  Mevrouw A.C. van de Vlierd/Verschuur, Pr.Bernhardstraat 47, Woudenberg 
-  De heer N.H.Oosterbaan, Vermeulenhof 110, Woudenberg 
 
Het aantal leden per 1 juni 2018:  515 
 
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 
 

Bridge cursus Scherpenzeel 
 
Altijd al Bridge willen leren! 
Meld je dan nu aan voor de bridgecursus bij Bridgeclub Scherpenzeel. 
 
We beginnen met 12 lessen op dinsdagavond, tweede helft september 2018. 
Een deskundig team begeleidt maximaal 16 cursisten in een gemoedelijke en gezellige sfeer. 
De ervaring leert dat iedereen na 12 lessen het spel kan spelen. 
Daarna gaan we een paar avonden oefenen en kennismaken met de club om vervolgens in januari 
door te gaan door met cursus 2. 
De kosten zijn € 45,= per deelnemer en ca € 15,= voor het lesboekje. 
De cursus wordt gegeven in “de Breehoek”, Marktstraat 59, 3925JP Scherpenzeel. 
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met: 
Ronald Machielse, tel.: 06-23107957 of e-mail: r.machielse@wxs.nl 
Graag tot ziens in september! 

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:r.machielse@wxs.nl
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Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel 
 
Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 13 juni een gezellige 
broodmaaltijd, ter afsluiting van het eerste halfjaar. 
 
Vrijwilligers van het Alzheimer Café nodige u, uw partner en familieleden van harte uit om met ons 
mee te eten. Deelname is gratis en u kunt zich opgeven tot 10 juni, via telefoonnummer 06-866 779 
57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com 
 
De maaltijd vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33, in Woudenberg. De 
zaal is open vanaf 16.45 uur.  De maaltijd start om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur. 
 
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 

Muzieklunch  
Op de donderdagen 5, 12, 19 en 27 Juli organiseert SWO net als vorige zomer de Muzieklunch in de 
Schans. Onder het genot van vers gemaakte soep + stokboord, koffie/thee en leuk gezelschap kunt u 
luisteren naar mooie muziek.  
Tijd: 12.15- 13.30 uur 
Kosten: 1,50 euro p.p. 

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 

SWO Internetcafé 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 zgn. 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  

mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
mailto:hannievanbemmel@gmail.com
mailto:hannievanbemmel@gmail.com
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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 
 
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 
 
Restaurant/Terras De Serre, hèt ontmoetingsplein voor senioren 
Open voor koffie, thee, snacks en heerlijk ijs. 
Gezellig met elkaar de maaltijd gebruiken tussen 12.00 - 13.15 uur. 
Keuze uit twee driegangenmenu's voor € 8,45. 
 
Iets te vieren? 
Verjaardag, jubileum of verenigingsfeest; De Serre biedt u een tal van mogelijkheden. De 
gastvrouw vertelt u hier graag meer over. 
 
Snackbar 
Iedere zaterdag geopend van 12.00 - 13.00 uur. 
Wij serveren geen complete warme maaltijd op deze dag. 
 
 

Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 

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

   

20 juli  13.30 uur Fietstocht (bijzonderheden op pagina x in deze nieuwsbrief)  

27 augustus  5-Daagse reis t/m 31 augustus 

21 september 16.00 uur Chinese maaltijd  

19 oktober 14.30 uur Filmvoorstelling over het leven van Vincent van Gogh 

 
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

