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Van de bestuurstafel
Seni-Jongeren project
Senioren zijn merendeels zelfstandig en willen dit uiteraard zo lang mogelijk blijven. Bij zelfstandig
wonen horen ook dagelijkse klusjes in en om het huis, waarbij om verschillende reden soms best een
beetje hulp welkom en wenselijk kan zijn.
Jongeren in de leeftijd van ca. 13 tot 15 jaar zijn volop bezig zich te ontwikkelen tot een mate van
zelfstandigheid en kunnen daar soms ook hulp en advies bij gebruiken. Verder is dat een
leeftijdsgroep, die (nog) niet officieel mag werken, maar het wel leuk vinden om zelfstandig een
zakcentje te verdienen en ook graag bereid zijn als tegenprestatie anderen te helpen.
Senioren Belangen heeft eind 2017, in samenwerking met Jeugd-Punt, een project geïnitieerd om te
komen tot een samenwerkingsvorm tussen senioren en jongeren (Seni-Jongeren project) waarbij
jongeren van de doelgroep tegen een onderling overeengekomen vergoeding werkzaamheden
uitvoeren voor leden van Senioren Belangen.
Het doel is om een duurzame relatie op te bouwen tussen senioren en jongeren, waarbij de senioren
worden geholpen en de jongeren een vrijwilligersvergoeding kunnen verdienen. Jongeren helpen
senioren in de eigen omgeving en maken het senioren zo makkelijker met klusjes en senioren helpen
jongeren aan werkzaamheden, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jongeren.
Bij werkzaamheden kunt u denken aan bijvoorbeeld: diverse schoonmaakwerkzaamheden, afwassen,
vuilniszak verwisslen, boodschappen doen, hond uitlaten, auto wassen, hulp bij telefoon en/of
computergebruik, samen een spelletje doen, etc, etc.
Uiteraard is het niet de bedoeling om vervangende professionele werkzaamheden te verrichten, het
moeten wel kleine, overzichtelijke, werkzaamheden blijven.
Als u geïnteresseerd bent of op andere wijze aan dit project wilt meewerken meld dit dan s.v.p. zo
spoedig mogelijk bij Frits Velker, tel. 033 286 7078 of e-mail gkovelker@xmsnet.nl.
We horen ook graag uw mening over dit project, ook daarvoor kunt u contact opnemen met Frits.
Op de ledenvergadering van de 16e februari hoort u meer en kunt u vragen stellen over dit project.
Uw hulp om dit project te laten slagen is absoluut onmisbaar!

Algemene Ledenvergadering 16 februari 2018
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van ‘Senioren Belangen’, welke
gehouden zal worden op vrijdag 16 februari 2018 in mfc De Schans aan de Schans te Woudenberg.
De vergadering begint om 14.30 uur.
De Agenda voor de vergadering is bij “Agenda Algemene Ledenvergadering” in deze nieuwsbrief
gevoegd. De overige stukken voor deze vergadering zijn te vinden op de website
www.seniorenbelangen.net.
Op verzoek (info@seniorenbelangen.net) kunnen de stukken ook per e-mail worden toegezonden.
Leden die de vergaderstukken op papier willen ontvangen kunnen dit telefonisch aan de secretaris
kenbaar maken (033-286 2747).
Ter vergadering liggen ook enkele exemplaren van de stukken ter inzage.
Na afloop van de vergadering zal de heer Faber van de Rabobank ons iets vertellen over veilig
(internet)bankieren. We willen allemaal graag zorgeloos genieten van onze zuur verdiende centjes
zonder dat anderen daar onbevoegd gebruik van maken.
De heer Faber zal ons vertellen wat en hoe we dit moeten doen. En vooral wat we beslist niet
moeten doen! Het beloofd een leerzame middag te worden.
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Overzicht ledenvoordeel Senioren Belangen
Ter informatie een globaal overzicht van de huidige
aanbiedingen van onze voordeelleveranciers.
Alle aanbiedingen gelden op vertoon van de ledenpas
van Senioren Belangen.
Voor details en voorwaarden van de aangegeven
aanbiedingen klik op de naam van de leverancier of
kijk op onze website bij
http://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel

L.Pul fietsen Woudenberg

10% korting op alle aankopen en bestedingen

Middelkoop zorgmiddelen Scherpenzeel

10% korting op gehele assortiment

Eerenbeemt makelaardij Woudenberg

gratis adviesgesprek (thuis)

Fleur en Flora Woudenberg

10% korting op het assortiment

Boetiek Miss Janet Scherpenzeel

10% korting op uw aankoop

Bouwmeester textiel Woudenberg

10% korting op alle kleding

Primera Scherpenzeel

20% korting op wenskaarten

Paul van Rossum adviesbureau senioren
Woudenberg

10% korting op uurtarief

Kaasschieter brillen en hoortoestellen
Scherpenzeel

gratis oogmeting en speciale aanbiedingen
voor leden van Senioren Belangen

Brouwer Woudenberg

12,5% korting op Vier Stappen Plan

Tweewielerspecialist Joop van Voorthuizen
Scherpenzeel

fietstas t.w.v. €50,00 bij aanschaf fiets of e-bike

DigiShop Woudenberg

gratis adviesgesprek t.w.v. €15,00 en korting op
installatiewerkzaamheden

Corné optiek Woudenberg

gratis oogmeting en korting van 10% van uw leeftijd
op brilleglazen

Nicole mode Scherpenzeel

10% korting op bestaande collectie

Sport en Dierenshop Woudenberg

10% korting op sport- en badkleding

Tweewielercentrum Jac de Boer Scherpenzeel fietstas t.w.v. €50,00 bij aanschaf fiets of e-bike
Tessa’s dierenspeciaalzaak Scherpenzeel

10% korting op assortiment

Hotel Schimmel/Brasserie 1885 Woudenberg

reductie van €2,50 p.p. op 3-gangen á la carte menu

Kluswijs Scherpenzeel

20% korting op eigen merk verven

DEG Financiële dienstverlening Woudenberg

kosteloze verzekeringscheck en 10% korting op
woonverzekeringen, bij extra verzekeringen
oplopend tot korting van 17,5%

Voor vragen en/of suggesties m.b.t. deze aanbiedingen kunt u contact opnemen met de redactie van
deze nieuwsbrief via edkroonsberg@gmail.com
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Contributie 2018
Het jaar 2017 ligt al weer achter ons en zijn we begonnen met het nieuwe jaar
2018.
Wij wensen iedereen namens Senioren Belangen een gelukkig en een gezond
2018 .
Wilt u zo vriendelijk zijn de contributie ad. € 20,00 over te maken naar bankrekeningnummer:
NL87 RABO 0307 9301 30 ten name van Senioren Belangen en onder vermelding van “contributie
2018” en uw ” lidmaatschapsnummer ….”
Bedankt voor uw medewerking en we hopen u ook dit jaar weer regelmatig te ontmoeten bij onze
activiteiten.
Voor vragen en/of informatie kunt u bellen of mailen met Jan Harskamp.
Email: jharskamp1993@kpnmail.nl , Tel.: 033 286 3461

Lokaal nieuws

Winter in Woudenberg, december 2017

Vallei Wonen wordt na 70 jaar stichting
Op 20 november 2017 vond de algemene ledenvergadering van woningbouwvereniging Vallei
Wonen plaats. Op de agenda stond het voorstel om de rechtsvorm om te zetten van vereniging naar
stichting. De aanwezige leden van de vereniging zijn bij acclamatie akkoord gegaan met deze
verandering. Dit betekent dat Vallei Wonen een stichting wordt. ‘Het was een zorgvuldige
vergadering met veel ruimte voor discussie en afscheid nemen van de oude vertrouwde vereniging’,
aldus directeur-bestuurder Marcel Meulen.
Waarom deze verandering?
Eind 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de Woningwet. Dit betekent voor Vallei Wonen
als vereniging dat de algemene ledenvergadering (ALV) per 1 juli 2017 steeds schriftelijk advies moet
geven aan de Raad van Commissarissen (RvC), voordat die besluit over een behoorlijk aantal wettelijk
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aangegeven onderwerpen. Gevolg hiervan is een ingewikkeld en vertragend besluitvormingsproces
met in de praktijk veelvuldig een ledenvergadering.
Advies aan huurders gevraagd
Een brede groep huurders is aan de slag gegaan om te kijken hoe deze wetswijziging zou uitpakken
voor Vallei Wonen. Dit gebeurde in samenwerking met het bestuur van de Huurders Belangen
Vereniging Woudenberg (HBVW). Het proces om tot dit advies te komen werd begeleid door het
onafhankelijke adviesbureau De Nieuwe Wind. De huurdersgroep constateerde dat de nieuwe
procedure erg veel tijd gaat kosten. Al deze lange en extra stappen maken de organisatie minder
slagvaardig. Het gaat extra geld kosten waardoor de bedrijfskosten hoger worden. Kortom: een
onwerkbare en onwenselijke situatie.
Vervolgens heeft de huurdersgroep een advies opgesteld aan Vallei Wonen. Het advies van deze
groep huurders is dat de doelmatigheid van de besluitvorming van Vallei Wonen goed gegarandeerd
moet worden. Daarvoor vinden ze het verstandig om een aantal wijzigingen door te voeren,
waaronder het wijzigen van de rechtspersoon in een stichting. Ook geeft de groep het advies om de
zeggenschap van huurders te vergroten en de HBVW nóg meer in hun kracht te zetten. De RvC en het
bestuur hebben het advies volledig overgenomen.
Hoe nu verder?
Vallei Wonen wordt een stichting. De zeggenschap van de leden wordt verlegd naar de huurders. De
deelname van de huurders in het beleid van Vallei Wonen wordt vergroot en uitgebreid. Hiervoor
wordt de HBVW versterkt door de oprichting van veel themagroepen. ‘Het is geweldig om te zien
hoeveel geïnteresseerden zich de zelfde avond hebben opgegeven om actief te gaan deelnemen aan
deze themagroepen’, aldus Marcel Meulen.
Vallei Wonen en de HBVW
In 1947 is de woningbouwvereniging opgericht. Na ruim 70 jaar wordt Vallei Wonen nu een stichting.
De corporatie werkt actief en constructief samen met de HBVW. Zij is een belangrijke spreekbuis
namens alle huurders en behartigt ook hun belangen. De HBVW gaat intensief huurders werven en
betrekken bij themasessies. Hierbij krijgen zij alle benodigde ( ) ondersteuning van Vallei Wonen. De
uitkomsten van de sessies worden meegenomen in de prestatieafspraken tussen Vallei Wonen,
HBVW en gemeente Woudenberg.
Bron: Persbericht Vallei Wonen

Inwoners gezocht voor inwonersraad coöperatie De Kleine Schans
Onlangs heeft u een flyer in de brievenbus gekregen met een oproep voor inwoners om zich aan te
melden voor de inwonersraad coöperatie De Kleine Schans.
Naast een dagelijks bestuur en een adviesraad, is de inwonersraad een belangrijk instrument om de
beste zorg en ondersteuning in Woudenberg te gaan creëren. Bent u of kent u een betrokken
inwoner van Woudenberg die mee wil denken en beslissen als het gaat over zorg, ondersteuning en
positieve gezondheid thema’s in Woudenberg? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar info@dekleineschans.nl met uw n.a.w. gegevens t.a.v. de directeur Ellen van der Vlist. Zij zal dan
vervolgens contact met u opnemen om verdere stappen te bespreken en eventuele vragen te
beantwoorden.
Voor meer informatie ga naar www.dekleineschans.nl
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Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten
Gezellig samenzijn en lekker eten bij Senioren Belangen
Op vrijdagmiddag 15 december hebben de leden van Senioren Belangen genoten van de traditionele
boerenkool- en zuurkool maaltijd. Met bijna 100 deelnemers was de grote zaal in mfc De Schans
vrijwel tot de laatste stoel bezet. De tafels waren voor deze gelegenheid door een aantal creatieve
dames van Senioren Belangen ‘aangekleed’ met
zelfgemaakte kerstversieringen en kaartjes met
goede wensen voor 2018, waardoor men zich in een
heus restaurant waande.
Voorafgaand aan de maaltijd kon men onder het
genot van een kop koffie en/of drankje gezellig
bijpraten.
Evenals vorig jaar werd de maaltijd weer uitstekend
verzorgd en geserveerd door medewerkers van
Restaurant Boschzicht uit Scherpenzeel.
Van uw activiteiten commissie

Senioren Belangen kijkt terug op succesvol jaar
Senioren Belangen, de nog jonge seniorenvereniging die eind 2015 is opgericht als zelfstandige lokale
belangenbehartiger voor de senioren in de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude
kijkt met voldoening terug op een succesvol jaar 2017 en blikt vol vertrouwen vooruit naar 2018.
Op een zeer goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst
op vrijdagmiddag 5 januari in mfc De Schans
in Woudenberg memoreerde voorzitter Frits Velker
de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.
Het ledental is gegroeid naar 485, de bijeenkomsten
worden goed bezocht en de samenwerking met
andere seniorenorganisaties en gemeentelijke
instanties verloopt goed.
Ook op het gebied van belangenbehartiging heeft
Senioren Belangen een rol van betekenis kunnen spelen, zoals bij de belastingservice - in 2017 zijn
weer ca. 200 aangiften verzorgd- en bij het verkrijgen van korting op de zorgverzekering via de
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Als nieuwe dienstverlening vermeldde Velker de
mogelijkheid van het inroepen van de hulp van een
mediator bij geschillen met instanties.
Voorzitter Velker noemt de goede verstandhouding en samenwerking in het bestuur en de inzet
van een grote groep vrijwilligers als belangrijke pijlers voor het succes in het afgelopen jaar.
Voor het nieuwe jaar zijn de verwachtingen opnieuw hoog gespannen. Bij een verdere gestage
groei hoopt het bestuur in 2018 het 500ste lid te mogen verwelkomen. Ook wordt in samenwerking
met Jeugd-Punt gewerkt aan een nieuw project (Seni-jongeren) waarbij jongeren in overleg klusjes
uitvoeren voor ouderen.
Nadat gezamenlijk een proost op het nieuwe jaar was uitgebracht, presenteerde de
Reiscommissie het programma voor het komende jaar, te weten op 17 mei een dagreis naar
Friesland en eind augustus een 5-daagse vakantiereis naar het Teutoburgerwald in Duitsland.
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Gelet op het enthousiasme van de aanwezigen mag weer worden gerekend
op een grote belangstelling voor deze reizen.
De overige geplande activiteiten voor 2018 worden in februari door de
Activiteiten-commissie bekend gemaakt op de Algemene Ledenvergadering.
Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes (zelf gemaakt door een
aantal dames!) konden de aanwezigen nog geruime tijd genieten van het
samenzijn en de gezellige sfeer die mede te danken was aan de muzikale
invulling van de middag door het combo VerJAZZD uit Zeist.
Nadere informatie over het reisprogramma van Senioren Belangen en de
activiteiten en diensten is te vinden op de website:
www.seniorenbelangen.net of via telefoonnummer 033-2863461.

Komende activiteiten Senioren Belangen
Agenda Algemene Ledenvergadering 16 februari 2018
1.

Notulen Ledenvergadering 17 februari 2017

2.

Bestuur
Ingevolge het opgestelde schema zijn aftredend:
H.W. (Henk) van den Berg en mevr. A. (Alie ) van Riet.
Henk van den Berg is niet herkiesbaar. Als kandidaat voor de hierdoor ontstane vacature stelt
het bestuur voor: dhr. C. (Cees) Broekhuizen.
Mevrouw Alie van Riet stelt zich herkiesbaar.

3.

Financieel verslag 2017

4.

Verslag financiële commissie

5.

Benoeming financiële commissie 2018

6.

Begroting 2018

7.

Jaarverslag 2017

8.

Belangenbehartiging
1. Commissie Wonen & Zorg
2. Wooncommissie Senioren Scherpenzeel
3. Hulp bij Belastingaangifte
4. Hulpfonds
5. Mediator (bemiddeling bij problemen/geschillen met overheid en instanties)
6. Ledenvoordeel (Wees loyaal, koop lokaal).
7. Leden helpen Leden (link naar artikel op website)
8. Project Seni-Jongeren ( zie artikel Seni-Jongeren project in deze nieuwsbrief)

9.

Activiteiten
1 Activiteiten Commissie
- terugblik activiteiten 2017
- activiteitenprogramma 2018
2 Reiscommissie
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- terugblik 2017
- programma 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting

*) De notulen, het financieel verslag en de begroting zijn te lezen op de website:
www.seniorenbelangen.net. Op verzoek ( info@seniorenbelangen.net) kunnen de notulen en het
financieel verslag en de begroting ook per e-mail worden toegezonden.
Degenen die een papieren versie van de notulen, het financieel verslag en/of de begroting willen
ontvangen, kunnen dit telefonisch aan de secretaris kenbaar maken (033 286 2747).
Ter vergadering liggen ook enkele exemplaren van deze stukken ter inzage.

Voor u gelezen …
Huurtoeslag in 2019 omlaag
Het kabinet wil de huurtoeslag alleen nog berekenen aan de hand van de gemiddelde huurverhoging.
Nu is dat nog op basis van de gemiddelde huurstijging van het voorgaande jaar, en de procentuele
stijging van de bijstand. Het gevolg is dat huurders vanaf 2019 minder huurtoeslag ontvangen. De
verwachting is dat zij dan 24 euro per jaar duurder uit zijn. In 2022 wordt dat bijna 100 euro.
De wetgeving die de verhoging van de huurkosten mogelijk moet maken, wordt momenteel
besproken en voorgelegd. De Woonbond is sterk tegen het verhogen van de
Een andere maatregel in de nieuwe wet juicht de Woonbond juist toe. Die maatregel moet ervoor
gaan zorgen dat iemand die net een euro boven de inkomensgrens van de huurtoeslag zit, toch nog
huurtoeslag kan ontvangen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand er plotseling flink op
achteruit gaat.
Bron: De Woonbond

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden
Is contactloos betalen veilig?
Inmiddels is contactloos betalen bijna net zo normaal als pinnen. Toch vragen veel mensen zich nog
af of het veilig is.

Hoe werkt het?
Nederland telt al meer dan negentien miljoen betaalpassen en
bepaalde typen mobiele telefoons waarmee gebruikers contactloos
kunnen afrekenen. De pasjes waarmee dat kan zijn te herkennen aan
het contactloos betalen logo. Contactloos betalen kan met een
bankpas, maar ook met bepaalde typen mobiele telefoons (hiervoor
NFC inschakelen). Houd de pas of mobiele telefoon tegen het
betaalapparaat en u betaalt. Voor contactloos betalen zonder
pincode geldt een maximum van €25 voor een enkele betaling.
Betalen zonder pincode maakt betalen makkelijker en sneller. Het is
ook veilig: als u de pincode niet hoeft in te voeren, loopt u minder risico dat er iemand over uw
schouder meekijkt om uw pincode af te kijken en vervolgens uw bankpas te stelen. Doet u meerdere
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contactloze betalingen achter elkaar? Dat kan tot het totale bedrag van €50,00. Zit u aan deze limiet
dan krijgt u de vraag de pincode in te voeren.

Pas niet geschikt?
Heeft u een pas die nog niet geschikt is voor contactloos betalen en wilt u graag contactloos kunnen
afrekenen, neem dan contact op met uw bank. Heeft u een pas die wel geschikt is, maar wilt u geen
gebruik maken van contactloos betalen, dan kunt u die mogelijkheid ook uit laten zetten.

Veilig?
Het systeem van contactloos betalen is veilig. Fraude door bijvoorbeeld “uw pas af te luisteren” zou
technisch misschien kunnen, maar is te ingewikkeld om succesvol door criminelen te worden ingezet.
Er is nog geen fraude gepleegd met contactloos betalen. Niet in Nederland, niet in het buitenland. Er
worden veel hoesjes te koop aangeboden die uw pas zouden beschermen tegen uitlezen. Een hoesje
kan handig zijn om pasjes bij elkaar te bewaren en te beschermen tegen beschadiging of breuk, maar
is niet nodig als bescherming tegen uitlezen. Uitlezen van een pas kan alleen als een betaalautomaat
heel dicht bij de pas komt. Met een pas goed opgeborgen in een portemonnee of tas is dat al niet
mogelijk.
Bron: Nieuwsbrief IkWoonLeefZorg 13 december 2017

Ook wel eens vergeetachtig?
Het geheugen is iets fascinerends. Zo kun je haarfijne herinneringen uit je kindertijd bovenhalen,
terwijl je tegelijkertijd vergeet waar de sleutels liggen. We beschikken over verschillende types
geheugen die ons hoe dan ook soms in de steek laten.
Bent u vaak iemands naam kwijt? Of kleine details zoals een
boektitel of een leuk weetje?
Wees gerust, dit betekent nog niet dat u dement aan het worden
bent. Geheugengaten zijn een teken van een efficiënt en
energiezuinig brein.
Studies van neuro-, psycho- en biologen concluderen dat vergeten
perfect normaal is en zelfs vitaal voor de werking van onze
hersenen. Althans, dat zegt professor Anthony Wagner van de
Universiteit van Stanford. Uit zijn onderzoek blijkt dat hoe meer u
in een geheugentaakje uw best doet om onnozele details te
onthouden, hoe slechter uw werkgeheugen functioneert.
Dit werkgeheugen is vooral belangrijk voor taken in het hier en nu.
Het vergeten van irrelevante kleinigheden helpt u om de aandacht
te houden bij wat echt belangrijk en urgent is, zoals het opletten in
het verkeer of uw kennis paraat hebben in een belangrijk gesprek.
Vergeten is dus niet alleen menselijk, uw brein functioneert er beter door.
Ook wel eens een kamer binnengewandeld zonder te weten wat je daar nou precies kwam zoeken?
Volgens onderzoekers is het zgn. deurgat de grote boosdoener. 'Binnen- en buitengaan via een zgn.
deuropening doet dienst als een grens voor evenementen in het brein. Hierdoor ontstaan
scheidingen in de activiteit en krijgen de hersenen de opdracht om voorgaande herinneringen op te
bergen', luidt de theorie.
Maar, functioneel of niet, het blijft natuurlijk irritant om iemands naam te vergeten.
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Ledennieuws
Maand december 2017
Aanmelding nieuwe leden:
- De heer C.Kars, Henschoterlaan 14, Woudenberg
Opzegging lidmaatschap per 01 januari 2018:
- Mevrouw T.van de Brink, Rubenslaan 12, Woudenberg
- Mevrouw J.van de Brink-v.d.Haar, Dorpsstraat 239 B, Scherpenzeel
- De heer D.van Harskamp, Vermeulenhof 116, Woudenberg
- De heer V.Jansen, Renes 87, Scherpenzeel
- Mevrouw H.Kuyt-Verheuvel,Dintelstraat 31, Amersfoort
- Mevrouw J.Lepppers-Harselaar, Dorpsplein 24, Renswoude
- Mevrouw B.Meerbeek-Pater, Schans 41, Woudenberg
- Mevrouw Rooij-de Kruijf, Tromplaan 8, Woudenberg
Overleden leden:
Geen
Het aantal leden per 1 januari 2018: 478
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
Activiteiten SWO Renswoude Scherpenzeel
Notaris Korlaar op woensdag 7 februari 2018
Op woensdag 7 februari gaat notaris Korlaar uit Scherpenzeel u het een en ander vertellen over een
levenstestament en een volmacht. Wanneer is het verstandig om dit te gaan regelen, en wat staat
daar dan in? Wat gebeurt er als u niets geregeld heeft en u overlijdt?
Kunt u een huis nog verkopen als één van beide partners aan het dementeren is, of niet meer
wilsbekwaam. Wanneer ben je wilsbekwaam en wanneer wilsonbekwaam? Erven kinderen altijd een
deel en hoe zit dat bij een samengesteld gezin. Diverse vragen waar de notaris u graag uitleg over
geeft.
Deze middag wordt gehouden in de Recreatiezaal van het Huis in de Wei te Scherpenzeel.
Modeshow op woensdag 7 maart
Op woensdag 7 maart presenteert Rosanna Veenhof van Modehuis Nicole, wellicht met een collega,
ons de Voorjaarsmode van 2018 in de recreatiezaal van het Huis in de Wei.
De zaal is open om 14.00 uur en de show begint om 14.30 uur.
Voor nadere informatie over de activiteiten van de Ontspanningscommissie kunt u contact opnemen
met Riet Osnabrugge, tel. 033 277 2670.

Nieuwsbrief Senioren Belangen

februari 2018

Pagina 10

Activiteiten SWO Woudenberg januari / februari
Stijldansen 60+ in Woudenberg
Op woensdag 10 januari werd er door Stichting Dans Leusden een gratis proefles gegeven om kennis
te maken met stijldansen in Woudenberg. Bij voldoende belangstelling zal hier een vervolg aan
gegeven worden in de vorm van danslessen op woensdagmorgen in de Schans. Heren, dames, alleen
of als echtpaar; iedereen is welkom!
Heeft u interesse? Voor meer informatie: Stichting Dans Leusden: Tel. 06 250 41 544
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 lokale 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,
inloopspreekkuur op dinsdag 10.00 – 11.00 uur
Tel. 06 10 33 71 84: e-mail: swow.ouderenadvies@gmail.com

Alzheimer café
Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 14 februari 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.
Ludger Stuijt werkt al meer dan 12 jaar als welzijnsbegeleider in Norschoten. Hij zal ons
meenemen door te laten zien en horen welke waarde muziek voor personen met dementie kan
betekenen. Muziek blijft lang in het geheugen bestaan. Muziek doet een appèl op onze
emoties, onze herinneringen en soms kom je als vanzelf in beweging. Het zal een gezellige
Valentijnsavond worden!
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 Info: 06 8667 7957 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com

Caritas Woudenberg
Klaverjassen op zondagmiddag 28 januari a.s. 14.00 uur Catharina kerk in Woudenberg.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Aanmelden bij Sjaak van der Worp: tel. 06-22 52 73 76 of via mail: caritaswoudenberg@gmail.com
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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.

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

Datum

Tijdstip

Activiteit

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

17 mei 2018

09.00 uur

Dagreis Friesland, Eernewoude

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

Informatie en aanmelding 5-daagse reis 2018
Evenals voorgaande jaren heeft de reiscommissie een prachtige 5-daagse reis voor u als leden van
Senioren Belangen. U heeft al een voorproefje op de nieuwjaarsreceptie gezien. Het ziet er
schitterend uit.
De reis gaat naar het Teutoburgerwald in Willebadessen Duitsland van maandag 27 augustus t/n 31
augustus 2018.
Het beloofd een leuke 5-daagse reis te worden met voor elk wat wils, we maken op de heenreis een
koffiestop in Babberich, koffie met gebak. Vervolgens rijden we even voorbij Dortmund, voor een
heerlijke lunch. Hierna reist u verder naar uw vakantie hotel Jägershof, waar u in de middag arriveert.
Na het inchecken gaat u ‘s avonds aan tafel voor het diner. De drankjes zijn alle avonden van 18.00
uur tot 22.00 uur bij de prijs inbegrepen.
Verder inbegrepen :
• Koffie en thee, frisdrank, vruchtensap, rode en witte wijn, rosé en tapbier (gratis van 18.00
uur tot 22.00 uur)
• Heenreis koffie met gebak
• Lunch op de heenreis
• Boottocht over de Weser
• Entree bezichtiging kaasmakerij
• Kegelavond
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•
•
•
•

Gezellige afscheidsavond met livemuziek
Avond midgetgolven bij het hotel
Een verkenningstocht door het Teutoburgerwald, bezoek Hermannsdenkmal
De dag van vertrek, ontbijt, lunch en natuurlijk een afscheidsdiner in Gendringen

Dit alles onder voorbehoud !!!
Niet inbegrepen : Reis en/of annuleringsverzekering, u moet hier zelf voor zorgen.
De prijs voor deze midweek is € 400,00 per persoon, op basis van een 2 persoonskamer.
De toeslag voor een 1- persoonskamer is € 50,00 per persoon.
U kunt zich opgeven door het onderstaande strookje volledig in te vullen en op donderdag 22
februari om 15.30 in de bestuurskamer van gebouw De Schans te brengen. Daar zit de reiscommissie
om de briefjes in ontvangst te nemen.
Het zou fijn zijn als een ieder persoonlijk zijn /of haar briefje zelf brengt.
Het is niet de bedoeling dat men briefjes voor elkaar inlevert.
Met vriendelijke groet,
Frits en Arie.

Aanmeldingsformulier 5-daagse reis
…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Teutoburgerwald van 27 augustus t/m 31 augustus 2018.
INLEVEREN donderdag 22 februari om 15.30 in de bestuurskamer mfc De Schans

Naam……………………………………………………...… Voorletter/s………………………..…… m / v
Adres……………………………………......................

Postcode - Woonplaats……………….…………………………

Dieet: Ja/Nee ………………………………………….

Lidnummer……………………….………………………………..….

Tel. nr. of mobiel………………………………..…….

Aantal pers………….………………………………………………….

Wil 1 - persoonskamer………Ja / Nee

Datum van inleveren………………………………………………
Rollator…….. Ja / Nee

Handtekening…………………………………..………
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