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Van de bestuurstafel 
 

FASv-Ledenvoordeel 
 
Senioren Belangen is als zelfstandige vereniging aangesloten bij de 
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv), die voor ons 
de landelijke belangen behartigt via o.a. de Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). 
 

Recent heeft de FASv een FASv-ledenvoordeel programma voor de aangesloten verenigingen 
geannonceerd. U kunt als lid van Senioren Belangen vanaf heden gebruik maken van dit FASv-
ledenvoordeel. 
Middels dit ledenvoordeelprogramma kunnen wij onze leden een diversiteit aan voordelen bieden. 
Een extra reden om lid te zijn of te worden. Het ledenvoordeel is een samenwerking tussen FASv en 
MijnInkoper die dit voor de FASv volledig faciliteert. 
 
De aanbiedingen variëren van leuke uitjes, voordelig mobiel bellen, handige artikelen tot en met 
voordelige groene stroom en gas (FASv-energie). Leden kunnen bijvoorbeeld gratis en vrijblijvend 
hun energienota naar onze klantenservice sturen en laten uitrekenen of ze kunnen besparen 
op hun energiekosten. 
 
Neem eens een kijkje op www.fasv.nl, hier kunt u alle informatie vinden. 
Leden kunnen zich ook aanmelden voor de FASv-ledenvoordeel nieuwsbrief en ontvangen ter 
introductie een extra korting van 10% op hun eerste bestelling. 
 
Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen met de FASV-klantenservice op  
085 – 486 33 68 (lokaal tarief) op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur of per email 
klantenservice@fasv-ledenvoordeel.nl 
 

Nieuws van de Belastingservice 
 
We hebben vorig jaar een oproep geplaatst in de Nieuwsbrief van Senioren Belangen en KBO-PCOB 
 voor versterking van de groep Belastinginvullers. Er heeft toen 1 persoon zich aangemeld en is ook 
daadwerkelijk bij de groep gekomen. 
De groep Belastinginvullers bestaat uit 5 personen. Van deze 5 personen moet er zéér waarschijnlijk 
één mee ophouden door privéomstandigheden. 
We verzorgen voor de leden van de Ouderenbonden jaarlijks ongeveer 200 Aangiftes. Het aantal van 
200 aangiftes is eigenlijk teveel voor de 5 (4) huidige invullers. We worden allemaal een dagje ouder 
en om de komende jaren de Belastingaangiften voor onze leden te kunnen waarborgen, zou het goed 
zijn als we voor het Belastingjaar 2018 een tweetal nieuwe invullers kunnen verwelkomen. De groep 
van 5 zullen de nieuwkomers, indien nodig en gewenst, met raad en daad bijstaan. Wij verzorgen 
voor onze leden alleen eenvoudige Aangiftes, voor de moeilijke moet men bij de professionele 
Belastingadviseur zijn.  
Wie wil onze groep komen versterken met dit zinvolle en dankbare werk voor onze leden?  
 
 
 

http://www.fasv.nl/
mailto:klantenservice@fasv-ledenvoordeel.nl
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Profiel belastinginvuller:  
  
Functie:  Uitvoeren van (organisatorische) werkzaamheden volgens de 
richtlijnen rondom invullen van belastingen- en toeslagformulieren 
voor individuele leden van de KBO- PCOB en Senioren Belangen (SB).  
Invuller (lid van KBO- PCOB of SB) maakt als vrijwilliger deel uit van een 
lokale afdeling. Op de invuller zijn de rechten en plichten van het 
vrijwilligersbeleid van toepassing. Hierin zijn onder andere 
overlegsituaties geregeld.   
 
Taken:  
- Bestuderen van digitale cursus op de website en het maken en inleveren van de cursusopdracht 
   voorafgaand aan de cursus.  
- Volgen van de cursus- en terugkomdag.  
- Nakomen van afspraken met aangemelde leden.  
- Invullen belastingformulieren en toeslagen.  
- Nazorg verlenen.  
- Desgevraagd deelnemen aan evaluaties.  
 
Profiel:  
Om in aanmerking te komen als nieuwe belastinginvuller vragen wij leden uit de afdeling die:  
- Enige ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes.  
- Kennis hebben van de zorg- en de huurtoeslag.  
- Bereid zijn om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse halve opleidingsdag voor belastinginvullers te 
  volgen.  
- Ervaring hebben met het werken met computers.   
- In het bezit zijn van een e-mailadres, computer en internetaansluiting. 
- Beschikbaar te zijn in de aangifte periode die loopt van 1 maart tot 1 mei. 
- Minimaal 20 aangiftes kunnen verzorgen door middel van huisbezoek. 
- Voor tenminste een aantal jaren beschikbaar te zijn als invuller voor onze afdeling. 
We zien met grote belangstelling de aanmeldingen tegemoet. 
U kunt u uw aanmelding sturen naar: JHarskamp1993@kpnmail.nl  
 

Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten 
 

Verslag 5-daagse reis Willesbadessen 27 t/m 31 augustus 2018 
 
(Door Gerrie Velker) 

  
Het vertrek was om 9 uur vanaf De Camp iedereen was goed op tijd. Toen wij allemaal in de bus 
zaten heette Arie iedereen welkom, een speciaal woord voor de nieuwkomers ze werden allemaal 
met naam genoemd. Om plusminus 10.00 uur stond de koffie klaar bij juffrouw Tok in Didam waar 2 
kopjes koffie met gebak werd geserveerd. Dat viel bij iedereen in de smaak. De stemming in de bus 
zat er snel in, gezellig gepraat en gelachen. Vervolgens ging onze reis verder op naar de lunch in 
Soest bij Hotel Am Ball. 
Om 16.00 uur waren wij bij ons Hotel in Willesbadessen, we kregen de sleutel uitgereikt en konden 
ons wat opfrissen. Om 18.00 uur stond ons dinerbuffet klaar. De eerste dag zat er op. 

mailto:JHarskamp1993@kpnmail.nl
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Dinsdagmorgen, vrije morgen, maar voor degene die dat wilde een 
wandeltocht naar het centrum waar goed gebruik van gemaakt werd. 
‘s Middags lunch in het hotel en daarna een tocht door het 
Teutoburgerwald, een schitterend tocht met bezienswaardigheden 
zoals het gedenkteken Hermannsdenkmal en ook de Externsteine, een 
historisch herkenningspunt  van zandsteen gemaakt. Vervolgens terug 
naar het hotel voor het diner en ‘s avonds kon er gekegeld en 
midgetgolf gespeeld worden. 
  
Woensdag 10.00 uur vertrek naar Hann-Munden, ongeveer een uur 
rijden om daar even in het stadje rond te kijken. Wij konden ‘s 
morgens zelf een lunchpakket klaarmaken om mee te nemen. Een 
prachtige stad waar in het  gemeentehuis om 12.00 uur een liedje ten 
gehore werd gebracht dat wij in de bus al hadden geoefend Wiede 
Wied – boem boem wat door onze mensen werd meegezongen. 
Vervolgens een rondtoer door een prachtige gebied. Om 16.00 uur 
kwamen wij weer bij het hotel. 
  
Donderdag stond er een bezoek aan een Kaasmakerij op het programma in Nieheim. 
Lunch in hotel om vervolgens ‘s middags een boottocht op de Diemelsee  te maken. En als klapstuk 
de muziekavond. Beneden in het hotel was een aparte ruimte met bar en leuke zitjes. Er was een DJ 
die hele leuke Hollandse muziek draaide het was één groot feest, iedereen op de vloer het was zo 
gezellig. Wat  hebben wij genoten, jong en oud, iedereen op de vloer, een prachtige afsluiting van 4 
dagen samen zijn. 
  
Vrijdagmorgen hebben wij met een aantal mensen nog een wandeling naar het Wildpark gemaakt en 
sommige mensen hebben nog een balletje gespeelt op de midgetgolfbaan. 
12.00 Uur lunch in het hotel om vervolgens richting Woudenberg te vertrekken . 
Om 15.00 uur een stop bij een Raststätte. En toen richting Wilp voor ons  diner in De Boshoek waar 
wij een prima maaltijd voor geschoteld kregen. Frits bedankte iedereen en in het bijzonder onze 
chauffeur Berend, die ons voortreffelijk heeft begeleid de hele week. Ook kregen Gerrie en Tineke 
een kadobon. Al met al een fijne week voor allemaal, vooral omdat je toch met senioren gaat en ze 
gelukkig weer gezond werden afgeleverd bij De Camp.  
De reiscommissie kan terug zien op een zeer geslaagde week. 
 

Komende activiteiten Senioren Belangen 
 

19 oktober 2018 filmmiddag  
 
19 oktober belooft weer een gezellige en 
boeiende middag te worden, want dan 
wordt er de film “Loving Vincent 
“vertoond. 
 
Loving Vincent is een uniek project over 
het leven en de mysterieuze dood van 
Vincent van Gogh: de eerste compleet 
geschilderde speelfilm ter wereld. 
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‘Loving Vincent' vertelt over Van Goghs leven en werk door zijn meest inspirerende schilderijen tot 
leven te brengen. De film is een uniek artistiek meesterwerk bestaande uit 65.000 schilderijen. Alle 
frames zijn met de hand geschilderd door meer dan honderd kunstenaars uit zeven verschillende 
landen, die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden. 
 
Het verhaal: 
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. De film brengt Van Goghs meest inspirerende schilderijen tot leven.   
‘Loving Vincent’ won al meerdere internationale prijzen waaronder de publieksprijs op het Annecy 
Internationaal Animatie Filmfestival. 
 
Aanvang: 14.30 uur. 
Plaats: MFC De Schans, Woudenberg 
 
Entree voor leden kosteloos, voor niet leden € 5,00. 
Koffie en thee gratis. Ook dit keer serveren wij weer enkele lekkere hapjes. 
Graag tot ziens op 19 oktober. 
Info.: tel. 033-2863478 / 2772300 
 

Muziekmiddag met de Muzidima’s op 16 november  
 
Dit zijn ze dan, De Muzidima’s. 
Wie kent ze niet.  
Deze Woudenbergse dames 
komen voor ons optreden op 
16 november. Het optreden 
bestaat uit mooie 
luisternummers en een vrolijk 
repertoire met een hoog 
meezinggehalte. 
           Van links naar rechts : Tine, Trix, Dorien, Jeannette, Yvonne en Jennie. 

 
Het wordt weer een gezellige middag, want niet alleen het oor, maar ook het oog wil  wat, aangezien 
zij ons zeker zullen verrassen met hun zang maar ook met hun sprankelende oufit. 
 
Wilt u deze vrolijke muzikale middag ook bijwonen, dat kan op vrijdag 16 november in MFC De 
Schans in Woudenberg. 
Aanvang        : 14.30 uur. 
Kosten           : voor leden gratis, voor niet leden € 5,00. 
Consumpties: koffie en thee gratis en na afloop een verrassing. 
 
Informatie: www.seniorenbelangen.net of 033-2772300 / 2863478 
 
 

http://www.seniorenbelangen.net/
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‘Snertshow’ 22 november 
 

Speciaal voor leden organiseert Senioren 
Belangen op donderdag 22 november een 
uitstapje naar de ‘Snertshow’ in zalencentrum 
“Het Witte Huis” in Noord Brabant. 
De locatie is gelegen aan de rand van de 
Maashorst, net buiten het mooie dorpje 
Zeeland. Landelijk gelegen midden in de 
driehoek van Eindhoven, Nijmegen en Oss en 
binnen een steenworp van Uden en Veghel.  
 

De Dutch Show Company neemt u een hele middag mee naar de tijd van vroeger waar geluk heel 
gewoon was. Van Swiebertje tot De Jantjes, het komt allemaal voorbij. 
Tijdens de show, met live artiesten, kunt u o.a. genieten van erwtensoep met roggebrood en spek. 
Verdere details komen in de nieuwsbrief van november en op de website van Senioren Belangen. 
 
Vertrek op donderdag 22 november met bus van  Jan van Delen om 11.00 uur vanaf de Camp. 
Voorlopige plan is om aan het begin van de avond weer terug te zijn in Woudenberg.  
Voor een hele middag entertainment en eten betaalt u per persoon € 25,00. 
 
Opgave voor deelname kan al door het invullen van het aanmeldingsformulier onder aan deze 
nieuwsbrief of via de website van Senioren Belangen (opgave deelname ‘Snertshow’) 
 
 

Voor u gelezen … 
 

Deel van de senioren laat zorg- en huurtoeslag lopen 
 
Veel seniorenhuishoudens lopen jaarlijks honderden euro’s mis.  
Dat schrijven vijf grote (ouderen)organisaties, de KBO-PCOB, KNVG,NOOM,NVOG en FASv aan de 
vooravond van Prinsjesdag aan het kabinet Rutte-III.  
 
De senioren zijn volgens de belangenorganisaties niet voldoende op de hoogte van de 
overheidstoeslagen of  moeten te veel moeite doen om er voor in aanmerking te komen.  
De vijf stellen dat vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat lang niet alle senioren die 
recht hebben op huur- en zorgtoeslag deze ook echt aanvragen.  
Eén op de zes 55-plus huishoudens mist daardoor huurtoeslag, volgens de organisaties. En één op de 
tien ouderenhuishoudens laat waarschijnlijk zorgtoeslag liggen. Het niet aanvragen van de toeslagen 
leidt tot een negatief effect op de koopkracht van ouderen, die toch al onder druk staat, en daardoor 
ook op hun zelfstandigheid.  
De overheid moet de burgers actiever wijzen op de mogelijkheid om toeslagen aan te vragen, zeggen 
de senioren organisaties. 

    Gelezen in het Algemeen Dagblad. 

 
 
 

https://www.seniorenbelangen.net/aanmeldingsformulier-snertshow-22-november-2018
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Op de wachtlijst voor een verpleeghuis? Let op de kosten! 
 
Lukt thuis wonen niet meer en staat u op de wachtlijst voor een verpleeghuis? Let dan op de kosten 
van uw thuiszorg. Die kunnen ongemerkt oplopen. 
 
U krijgt thuiszorg van de wijkverpleegkundige, maar u kunt niet langer met thuiszorg zelfstandig 
blijven wonen. Voordat u kunt verhuizen naar een verpleeghuis, moet u een indicatie aanvragen. Dat 
doet u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De wijkverpleegkundige of de huisarts kan u hierbij 
helpen. Is de indicatie binnen, maar is er nog geen plaats in het verpleeghuis? Dan komt u op een 
wachtlijst. Terwijl u wacht, krijgt u nog steeds thuiszorg. Maar de vergoeding komt dan uit een ander 
potje. Dat kan leiden tot hogere kosten. 
 
Overbruggingszorg 
Wat is het verschil? Zonder CIZ-indicatie wordt de thuiszorg geregeld door uw zorgverzekeraar. U 
betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Met een CIZ-indicatie verandert dit. De thuiszorg 
heet voortaan overbruggingszorg en wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet eist een 
eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Het bedrag kan 
oplopen tot honderden euro’s per maand. 
 
Meer kosten, minder zorg 
Het kan ook zijn dat u minder zorg krijgt dan u gewend was. Dat komt omdat iedere zorgwet zijn 
eigen regels heeft. Door de CIZ-indicatie valt u onder een andere wet. Komt u hierdoor in de 
problemen? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Dit kantoor moet regelen dat u de juiste zorg 
krijgt. Vindt u dat het zorgkantoor niet genoeg voor u doet? Dat kunt u melden bij de Nederlandse 
Zorgautoriteit. Die houdt toezicht op de zorg. 
 

Bron: Nieuwsbrief IkWoonLeefZorg 

 

Nieuwe cijfers: e-bike dodelijker dan bromfiets 
 
Het aantal dodelijke verkeersongevallen met e-bikes neemt toe 
en vooral ouderen lopen gevaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers 
van de politie. De politie adviseert mensen op een e-bike een 
helm te dragen. 
De actuele cijfers laten zien dat de elektrische fiets inmiddels 
‘dodelijker’ is dan de bromfiets: bestuurders van een e-bike zijn 
vaker slachtoffer van een fataal verkeersongeval dan bestuurders 
van een bromfiets. 
 

Vooral 60-plussers slachtoffer 
Het aantal fatale ongevallen met een e-bike is vooral hoog onder 60-plussers: maar liefst 87 procent 
van de verkeersdoden op een e-bike is 60 jaar of ouder. Sinds 2014 zijn er zeker 79 bestuurders van 
een e-bike omgekomen bij een verkeersongeval. 
 

Zorgwekkend 
Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider infrastructuur bij de Nationale Politie, vindt het 
zorgwekkend dat vooral ouderen het slachtoffer worden: ‘Door de vergrijzing zien we dat mensen 
steeds langer mobiel blijven en vaker kiezen voor een e-bike. Op zich is dat mooi, want het is gezond. 
Maar helaas missen sommige ouderen de vaardigheid om een e-bike te besturen.’ 
 

 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-de-opname-in-het-verpleeghuis
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-de-opname-in-het-verpleeghuis
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/overbruggingszorg-wat-is-dat
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/overbruggingszorg-wat-is-dat
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-is-een-zorgkantoor
http://www.nza.nl/
http://www.nza.nl/
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Cursus 
Omdat de e-bike andere vaardigheden vereist dan een gewone fiets, zouden meer mensen een 
cursus moeten volgen, vindt Van Hasselt. ‘De e-bike geeft de berijder een extra zetje, en dat gebeurt 
soms onverwacht. Daardoor kun je wankelen, slingeren en soms zelfs vallen.’ 
 

Fietspad gevaarlijker dan vroeger 
Ook de toegenomen drukte op het fietspad is een factor van betekenis, stelt Van Hasselt. ‘Vroeger 
reden daar alleen maar gelijkgezinden, mensen die een gelijk tempo hadden. Maar nu zien we e-
bikes, gewone fietsen, supersnelle e-bike en bakfietsen. Het is gevaarlijker geworden.’ 
 

Dringend helmadvies 
De politie geeft nu een dringend ‘helmadvies. ‘Draag een helm, zeker als je wat ouder bent,’ zegt Van 
Hasselt. ‘Onderzoek laat zien dat het dragen van een helm ernstig letsel kan voorkomen.’ 
Niet eerder bracht de politie cijfers naar buiten over het aantal overleden berijders van een e-bike. In 
2017 vielen in totaal 629 doden in het verkeer, onder wie 189 fietsers. Onder die doden waren zeker 
28 e-bikers, blijkt uit de nieuwe cijfers. In 2018 is geen daling in het aantal verkeersdoden te 
verwachten, zegt de politie 
. 

                Bron: Algemeen Dagblad Mariska Tjoelker | Nieuwsbericht van: 21-09-2018 

 
 

AOW leeftijd verhoging, flinke besparing voor Staat ! 
 
Verhoging AOW leeftijd heeft Staat al 4 miljard euro opgeleverd 
 
De verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden heeft de Schatkist alleen al vorig jaar 
1,7 miljard euro opgeleverd. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).  
Sinds de AOW-leeftijd in 2013 voor het eerst omhoog ging, bespaarde de Staat in totaal al bijna 4 
miljard euro. Dit jaar (2018) is de AOW-leeftijd naar 66 jaar gestegen en de komende jaren gaat die 
verder omhoog. Met iedere stap nemen de besparingen verder toe. 

Prijskaartje AOW: 37,4 miljard euro 
Vorig jaar werd 37,4 miljard uitgegeven aan AOW-uitkeringen. Ruim 10 jaar gelden was dat nog 25,2 
miljard euro. De kosten van de AOW stijgen doordat er steeds meer AOW-gerechtigden zijn die 
langer leven. 

AOW leeftijd naar 66 jaar? 
Omroep Max schrijft dat verschillende verzekeringsdeskundigen de verhoging van de AOW-leeftijd 
geen goed idee vinden. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting, zodat we allemaal 
ongeveer een gelijk aantal jaar van ons leven AOW krijgen. Nu de levensverwachting niet zo hard 
stijgt als verwacht, moet de AOW-leeftijd ook minder hard stijgen. Ook het CBS liet in een eerder 
onderzoek zien dat niet iedereen op zijn 67e nog in staat is om te werken, zeker niet als diegene een 
lichamelijk zwaar beroep heeft. Volgens het CBS is het verstandig om de AOW-leeftijd voorlopig te 
laten ‘rusten’ op 66. 

             Webredactie | Gepubliceerd: 13-09-2018  

 
 

http://www.ad.nl/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/verhoging-aow-leeftijd-levert-overheid-meer-dan-1-miljard-op/
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Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden 
 

DES Woudenberg 
 

 
 
Woudenbergse ondernemers hebben een verrassing voor u... iedere laatste zaterdag van de maand 
is het Surprise Zaterdag!  
Een dag waarop winkeliers u verrassen met demo’s, unieke aanbiedingen en acties.  
En in het dorpscentrum is op Surprise Zaterdag altijd wat te beleven. 
 
Als u op de hoogte wilt blijven van alle acties en aanbiedingen kunt u zich ook aanmelden voor de 
DES Nieuwsbrief op http://www.desdeals.nl/aanmelden-nieuwsbrief/ 
 

20 Handige apps voor ouderen 
 
Er zijn steeds meer senioren die een smartphone of tablet hebben. De werking is relatief eenvoudig 
en het is ideaal om sociale contacten te onderhouden. En… stiekem genieten ook senioren 
regelmatig van een spelletje! Foto’s delen van kleinkinderen, bellen met vrienden of familieleden, 
hersenoefeningen doen of dingen opzoeken: een smartphone of tablet heeft ontzettend veel 
handige functies en apps. Ook voor senioren! 
 
Op de website https://www.techreview.nl/20-handige-apps-ouderen/ staan 20 handige apps voor 
senioren. 
 

Website Thuiscomfort  (website) 

De 10 beste apps die niet op je smartphone of tablet mogen ontbreken. 
Ruim de helft van de 55-plussers heeft een smartphone of tablet. En dat is niet voor niks. Nu de 
toestellen gebruiksvriendelijker en groter worden, bieden ze steeds beter mogelijkheden om de 
zelfstandigheid van ouderen te vergroten, in contact te blijven met jongere generaties en mee te 
gaan met de ontwikkelingen in de wereld. 
 
https://thuiscomfort.nl/nieuws/de-10-beste-apps-voor-meer-zelfstandigheid-senioren.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.desdeals.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.techreview.nl/20-handige-apps-ouderen/
https://thuiscomfort.nl/home.html
https://thuiscomfort.nl/nieuws/de-10-beste-apps-voor-meer-zelfstandigheid-senioren.html
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Ledennieuws 
 

Maand augustus 2018 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
 
-  De heer J.H.de Goot, Willem de Zwijgerlaan 147, 3931 KR, Woudenberg 
-  Mevrouw M.de Gouw, Prinses Margrietstraat 22F, 3931 CM, Woudenberg 
 
Opzegging lidmaatschap: 
 
- Mevrouw C.D.Hagens-Muilwijk, Zeisterweg 4, Woudenberg  
 
Overleden leden: 
 
- Geen 
 
Het aantal leden per 1 september 2018:  518 
 
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 clinic Scharuk  
 

Er wordt wel gezegd, wanneer je geen bridgen geleerd hebt, heb je 
slecht voor je oude dag gezorgd. Nooit meer eenzaam en goed je 
hersenen getraind.  
Ben je benieuwd of bridgen wat voor je is, dan is dit nu je kans!  
Op dinsdag 11 december 2018 organiseert Bridgeclub Scharuk een 
bridge clinic. 
 

De clinic is bedoeld om geheel vrijblijvend kennis te maken met het bridgespel als sportbeoefening 
én als gezelschapsspel. Het motto: wanneer je heb leren bridgen heb je een hobby voor het leven. 
De clinic is geheel gratis en vindt plaats in Sport- en Cultureel Centrum de Camp aan de Bosrand te 
Woudenberg, aanvang om 19.15 uur.  
Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je je ook aanmelden voor de beginnerscursus. Die start dinsdag  
8 januari 2019 . De kosten bedragen € 95,00 voor het eerste deel en € 10,00 voor het cursusboek.  
De cursus wordt gegeven door een ervaren bridgedocent.  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:  
Jeanette Unk 06-54278109 of Dick Schouten 033-2866213, e-mail Dick01@kpnmail.nl 
 

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.] 

https://www.seniorenbelangen.net/25-lidmaatschap/2-aanmelding-lidmaatschap
mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
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Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel 

Onderwerp: Een levensboek maken. 
Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 10 oktober 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. 

Een  levensboek vertelt het verhaal over iemands leven. Met teksten en foto’s kan samen 
teruggekeken worden naar bijzondere gebeurtenissen. Agnes Dobbenberg geeft toelichting op het 
maken van een levensboek. Wat kun je met een levensboek? Hoe kun je een levensboek 
samenstellen? Hoe pak je dit samen aan? 
 
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. 
Informatie: 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com 
 

Coalitie Erbij Woudenberg 
 

  
Coalitie Erbij Woudenberg 
 

 
Datum/Tijd Activiteit                                                             Aanmelden voor: 

02 nov 2018 

19:30 - 21:30 

Muziekmenu in De Camp € 5,- pp 

De Camp, Woudenberg                                      27 oktober* 

*Aanmelden bij Jeanine Schaling, 033 286 33 73 of mailto:jeanine@schaling.nl 
 
Zie de website voor meer informatie www.coalitieerbijwoudenberg.nl  
 

 

Activiteiten SWO   
 
Internet café 
Het SWO Internetcafe Woudenberg is op dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur in de Schans voor 
senioren open en ze zijn daar welkom met vragen over toepassingen (applicaties) en het gebruik van 
hun smartphone, tablet, pc en laptop. De inloop is van 13.00 - 13.30 uur.  
Stuur bij voorkeur vooraf een mail naar swow.internetcafe@gmail.com om een probleem, vraag en 
je komst kenbaar te maken. Dat maakt het goede antwoord geven of het oplossen van een probleem 
vaak veel eenvoudiger.   
 
Thema Muzieklunch  
Na het gezellige succes van de muzieklunches in de zomer geven SWO en Reinaerde vervolg aan de 
lunches in de vorm van themalunches. Onder het genot van een Franse, Italiaanse of Nederlandse 
soep, thematische hapjes en muziek kan men elkaar ontmoeten.  
De lunches zijn op iedere laatste donderdag van de maand in 2018.  
Locatie: mfc de Schans. Tijd: 12.15 u Bijdrage: 2 euro 

mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/activiteit/muziekmenu-in-de-camp/
mailto:jeanine@schaling.nl
http://www.coalitieerbijwoudenberg.nl/
mailto:swow.internetcafe@gmail.com
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Nieuwe lessenserie stijldansen in oktober 
Na groot succes eerder dit jaar starten we i.s.m. dansdocente Agnes Blaauw in oktober weer met 
lessen stijldansen in De Schans. Deze zullen plaatsvinden op woensdagochtend. Bij voldoende animo 
wordt er een tweede groep gestart. Meer informatie of kennismaken? Neem contact op met Agnes 
Blaauw, Stichting Dans Leusden: 06-25041544 
 
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 
 
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 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 SWO: Tineke Smallenbroek, Tel. 06-10 33 71 84:  e-mail: swow.ouderenadvies@gmail.com 
 

Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 

Activiteiten agenda van door Senioren Belangen georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten.  
 
 

Datum Tijdstip Activiteit 

19 oktober 14.30 uur Filmvoorstelling “Loving Vincent” 

16 november 14.30 uur Muziekmiddag met de “Muzidima’s” 

22 november 11.00 uur Snertshow, een middag entertainment in Zeeland (Nbr) 

14 december  16.00 uur Boerenkool / zuurkool maaltijd 

4 januari 2019 14.30 uur Nieuwjaarsreceptie 

15 februari 2019 14.30 uur Algemene ledenvergadering 

 
Noteer deze datums alvast in uw agenda! 
Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in mfc De Schans in Woudenberg 

mailto:hannievanbemmel@gmail.com
mailto:swow.ouderenadvies@gmail.com
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Aanmeldingsformulier “Snertshow” donderdag 22 november  
 
 
formulier uitprinten, afknippen of de gegevens overnemen en inleveren bij de aangegeven adressen 
--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
  
U kunt zich tot uiterlijk 15 november aanmelden door bijgevoegd strookje in te vullen en in te 
leveren of u kunt zich aanmelden via het formulier op de website.  
 
Betalen kan alleen via bankrekeningnummer NL87 RABO 0307 9301 30 t.n.v. Senioren Belangen 
onder vermelding van “deelname Snertshow”. 
Betalingen à € 25,00 per persoon dienen uiterlijk 15 november op ons bankrekeningnummer te zijn 
bijgeschreven. 
  
 
Naam…………………………………………………..    
 
Adres…………………………………………………..       Woonplaats……………………………………………….. 
 
Telefoonnummer………………………………… 
 
Lid Senioren Belangen  JA / NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is)    
 
Lidnummer………………………   Aantal pers………………………  
 
Datum van inlevering…………………………. 
 
 
Inleveradressen aanmeldingsformulier:  
Frits Velker  Prins Bernhardstraat 31   tel:    033 286 7078 
Arie Steinmann  van Hogendorplaan 2   tel:    033 286 3996 
 

https://www.seniorenbelangen.net/aanmeldingsformulier-snertshow-22-november-2018

