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Van de bestuurstafel 

Benoeming nieuw bestuurslid 
 
Op de ledenvergadering van 16 februari is Henk van den Berg formeel afgetreden 
als bestuurslid. De voorzitter memoreerde de grote en jarenlange betrokkenheid 
en inzet van Henk als gewaardeerd bestuurslid binnen onze vereniging en zijn 
positieve invloed en rol, namens onze vereniging, in de commissie Wonen & 
Zorg.  
Wij zijn als bestuur uitermate blij dat we in de vergadering van 16/02/20118 een 
vervanger voor Henk hebben kunnen voordragen. Met instemming van de gehele 
vergadering werd vervolgens Cees Broekhuizen als bestuurslid benoemd. Cees 
gaat met name een rol vervullen als voorzitter van de commissie Wonen & Zorg.    
                        Cees Broekhuizen 

Seni jOngeREN project  
 
In onze nieuwsbrief van februari is al stilgestaan bij dit project, wat tot stand is gekomen op initiatief 
van Senioren Belangen in samenwerking met Jeugd-Punt Woudenberg. Inmiddels is vanuit  
Jeugd-Punt ook Jeugd-Punt Scherpenzeel aangehaakt bij dit project.  
De gedachte achter dit project is dat jongeren en ouderen elkaar kunnen helpen. 
 

Op de ledenvergadering van 16 februari is formeel de 
aftrap gegeven om dit project als een pilot te starten 
voor leden van Senioren Belangen. Niet-leden 
kunnen meeliften met dit project maar zullen dan 

uiteraard wel worden gevraagd ook lid te worden van onze vereniging. 
 
U kunt als lid van Senioren Belangen vanaf nu een beroep doen op diensten, die in samenwerking 
met jeugd-Punt worden uitgevoerd door jongeren.  
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief vermeld moet u bij werkzaamheden bijvoorbeeld denken aan: 
diverse schoonmaakwerkzaamheden, afwassen, vuilniszak verwisselen, 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. 
 
Om toch enig overzicht te behouden en Jeugd-Punt de gelegenheid te geven een jongere te koppelen 
aan een vraag van een oudere willen we graag dat een vraag voor hulp centraal bij een van de 
dagelijkse bestuursleden van Senioren Belangen wordt neergelegd.  
Als u dus een hulpvraag heeft of op andere wijze geïnteresseerd bent om aan dit project te willen 
meewerken meldt dit dan s.v.p. zo spoedig mogelijk bij:  
 

- Frits Velker,   tel. 033 286 7078 of e-mail gkovelker@xmsnet.nl 
- Gerrit Grotentraast  tel. 033 286 2747 of e-mail g.j.grotentraast@xmsnet.nl 
- Ed Kroonsberg  tel. 033 286 3563 of e-mail edkroonsberg@gmail.com  

 
Zij zullen vervolgens contact opnemen met Jeugd-Punt om e.e.a. verder te (laten) regelen.  
Een vergoeding voor de geleverde hulp wordt overgelaten aan een afspraak tussen de aanvrager en 
degene die hulpverleent. 
Als Senioren Belangen zien we een reële mogelijkheid dat onze leden kleine werkzaamheden kunnen 
aanbieden, die uitgevoerd kunnen worden door jongeren uit Woudenberg. Dit kan dan een 

mailto:gkovelker@xmsnet.nl
mailto:g.j.grotentraast@xmsnet.nl
mailto:edkroonsberg@gmail.com
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duurzame relatie opleveren tussen senioren en jongeren en een zakcentje voor de uitvoerende 
jongere. 
Na verloop van tijd evalueren we de interesse en hoe een en ander is verlopen. Via dit medium en 
informatie op onze website houden we u op de hoogte. 

Wat is en doet Jeugd-Punt 
 
Voor diegenen, die tot op heden niet wisten wat Jeugd-Punt doet en hoe die organisatie past in het 
Woudenbergse (en Scherpenzeelse) sociale veld, hier een beknopte uitleg.  
 

Jeugd-Punt levert uitvoerend jongerenopbouwwerk voor gemeenten, waaronder ook Woudenberg 
en Scherpenzeel. Naast uitvoering van jongerenopbouwwerk, adviseert Jeugd-Punt de gemeenten op 
het gebied van jeugdbeleid. De doelstelling is werken aan verbetering van de positie van jongeren en 
de leefbaarheid in de gemeenten. 
Het jongerenopbouwwerk wordt niet verricht vanuit een statische kantoorruimte maar vindt plaats 
daar, waar jongeren zich ophouden, zoals de straat en buurt, maar ook in de sociale media, het 
verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs en het gezin. Om kansen in de ontwikkeling van 
jongeren en hun sociale omgeving te kunnen signaleren en te stimuleren, moet het 
jongerenopbouwwerk daar bekend zijn, daar waar de jongeren elkaar ontmoeten. Doel is stimulering 
en het bijdragen tot een positieve ontwikkeling van de jongere in relatie tot zijn sociale omgeving en 
waar mogelijk draagt het bij aan het klein houden van kleine problemen. 
De jongerenopbouwwerker is actief aanwezig op straat, maakt kennis met de jongeren die hier 
aanwezig zijn, bouwt een betrouwbare werkrelatie op. 
 
Het Seni-jongeren project wat nu door Senioren Belangen in samenwerking  met Jeugd-Punt is 
geïnitieerd kan positief werken in de ontwikkeling van de jongeren en bijdragen tot een hechtere 
relatie met oudere en daardoor meer wederzijds begrip opleveren. 
 
Voor geïnteresseerden is er ook nog een zogenaamd “productenboek jongerenopbouwwerk 
gemeente Woudenberg 2017” beschikbaar op de website van de gemeente Woudenberg. Hierin 
wordt, weliswaar in gewichtige en ambtelijke tekst, uitgelegd wat Jeugd-Punt allemaal inhoud in  
relatie tot de gemeente.  
Voor nog meer informatie over Jeugd-Punt, kijk op de website: http://www.jeugd-punt.nl/  
 

Wetswijziging Bescherming Persoonsgegevens         

 
Per 25 Mei 2018 moeten alle Nederlandse organisaties, 
dus ook verenigingen als de onze, voldoen aan de 
zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR). 
Omdat deze Europese privacywetgeving uit heel veel tekst 
bestaat, vatten we het hier op een simpele manier samen. 
 
Waarom GDPR? 
De EU GDPR is ontworpen om persoonlijke informatie 
beter te beschermen in een digitaliserende wereld. De 
GDPR betekent verreweg de grootste verandering van de 

wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming van deze eeuw.  
In essentie geeft de GDPR-wetgeving burgers het recht om te bepalen of, wanneer, hoe en aan 
wie zijn of haar gegevens en informatie worden verstrekt en waartoe die gegevens mogen worden 
gebruikt. 
 

https://www.seniorenbelangen.net/
https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Commissievergaderingen_2017/7_maart_2017/06._Ingekomen_Stukken/01c._Bijlage_2_Productenboek_Jeugdpunt_2017.pdf
https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Commissievergaderingen_2017/7_maart_2017/06._Ingekomen_Stukken/01c._Bijlage_2_Productenboek_Jeugdpunt_2017.pdf
http://www.jeugd-punt.nl/
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Wat wordt er van elke Europese organisatie verwacht? 

• Ieder persoon over wie je data op wilt slaan, moet expliciet toestemming hiervoor geven; 

• Je geeft aan welke data je over die persoon opslaat en om welke reden; 

• Daarnaast communiceer je met ieder persoon over wie je data opslaat, met welke andere 
organisaties je eventueel deze data deelt; 

• Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om de persoonsgegevens te beschermen tegen 
lekken en misbruik; 

• Als je deze data deelt met andere organisaties moet je een bewerkersovereenkomst sluiten met 
deze organisaties; 

• Je blijft altijd verantwoordelijk over de persoonsgegeven die je opslaat en verwerkt. Je bent 
verplicht te controleren of de organisaties met wie je bewerkersovereenkomsten sluit, dat deze 
persoonsgegevens zorgvuldig beschermen tegen onbedoelde toegang; 

• Ieder persoon waarover je data opslaat, heeft het recht deze data in te zien, ofwel; recht op 
inzage; 

• Als je als organisatie gegevens over personen deelt met anderen, bijvoorbeeld op een forum of 
zoekmachine, dan heeft deze persoon in bepaalde gevallen het recht om vergeten te worden, 
ergo; zijn of haar gegevens te laten verwijderen. 

 
De wet stelt eisen aan organisaties die deze gegevensbestanden beheren en onderstaande vereisten 
zijn dan ook van toepassing op onze ledenadministratie: 

• toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens; 
• juist en nauwkeurig bijhouden van de ledengegevens;  
• beveiligen van de ledengegevens; 
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen ledengegevens; 
• uitsluitend gebruik van de ledengegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

Als Vereniging Senioren Belangen hebben wij inmiddels al de nodige stappen ondernomen om 
redelijkerwijs te voldoen aan de vereisten van deze wetgeving. 

Wat wij aan gegevens opslaan en hoe wij daarmee omgaan staat inmiddels uitgebreider omschreven 
in een artikel op onze website. 
 

Ledenvoordeel / wijzingen en aanvullingen 

DA Drogisterij & Parfumerie Woudenberg 
 

DA Drogisterij & Parfumerie Woudenberg is o.a. 
vertegenwoordiger van New Care producten. New Care is een 
volledig Nederlands bedrijf met in Nederland geproduceerde 
producten. 

De New Care vitamines en mineralen zijn bedoeld als aanvulling op onze voeding, het gehalte 
vitamines en mineralen in onze voeding loopt terug vandaar dat het zinvol is om deze aan te vullen.  
Als lid van Senioren Belangen krijgt u dus 20% korting op deze New Care producten. 
 
Bij DA Woudenberg staat beleving centraal en worden vrouwen en mannen ondersteunt om het 
maximale uit al hun zorgrollen te halen: zorgen, verzorgen, verwennen en verleiden. 
De schoonheidssalon is een absolute aanrader voor diverse behandelingen door de beste experts en 
de stomerijservice zorgt ervoor dat uw kleding piekfijn in orde is. DA Woudenberg heeft mooie 
merken, een breed assortiment, aantrekkelijke prijzen en elke week scherpe aanbiedingen. 

https://www.seniorenbelangen.net/component/content/article/2-ongecategoriseerd/246-bescherming-persoonsgegevens
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Kijk ook eens, voor bijvoorbeeld de actuele folder, op de website van DA Woudenberg 
Alle New Care producten zijn ook te vinden op de website: https://www.new-care.nl 
 
Da Drogisterij & Parfumerie Salon Woudenberg 
Voorstraat 10A 3931 HD Woudenberg 
Tel: 033-2861382 
email: ond-16191@dawinkel.nl  
 
 

Brouwer Woningstoffering 
 

Brouwer Woudenberg is dé specialist voor vloeren, 
raambekleding en zonwering. In de winkel in de Dorpsstraat 
ziet u een enorme collectie tapijt, laminaat en pvc-

strokenvloeren. Voor een stijlvolle raambekleding presenteren ze u gordijnen, vitrages en 
inbetweens, terwijl ze ook de binnenzonwering van Luxaflex en Sunway in huis hebben. Voor 
bijpassend behang is een aantal unieke collecties te bekijken. 
 
In aanvulling op de 12,5% korting voor leden van Senioren Belangen op het 4 Stappen Plan, nu ook 
10% korting op alle raambekleding.  
 
 

Natuurlijk Bloemen Woudenberg 
 
Voor de mooiste kleurrijke bloemstukken, bloemen en planten 
kunt u terecht bij "Natuurlijk Bloemen", op de hoek van de 
Stationsweg-West, tegenover het Cultuurhuis in Woudenberg. 
Natuurlijk Bloemen is specialist in het opmaken van een 
diversiteit aan boeketten voor iedere denkbare gelegenheid. 
Leden van Senioren Belangen, krijgen op vertoon van hun 
ledenpas, 10% korting op alle aankopen in en om de winkel in 
Woudenberg. 
 
Neem eens een kijkje in de winkel en laat u verwennen door de geuren, kleuren en vormen van de 
diversiteit aan boeketten. Of laat u informeren over de mogelijkheden van de verschillende soorten 
boeketten. Natuurlijk Bloemen is gespecialiseerd in het opmaken en leveren van o.a. 
trouwboeketten en rouwarrangementen. In de winkel kunt u rustig de tijd nemen om bloemen te 
kiezen die passen bij de gelegenheid. De praktische kant, zoals het tijdig bezorgen, verzorgen zij 
uiteraard voor u. 

Natuurlijk Bloemen verwerkt ook alle bestellingen voor Fleurop. U kunt hier 
dus ook terecht voor het bezorgen van bloemen en/of bloemstukken. 
Behalve boeketten, bloemen en planten vindt u bij Natuurlijk Bloemen ook 
een exclusief assortiment aan vazen en decoraties. 
 

De genoemde korting van 10% voor leden van Senioren Belangen geldt niet voor kadokaarten van 
o.a. Fleurop, VVV en niet in combinatie met spaarkaarten en andere (kortings)akties.  
 
Natuurlijk Bloemen en natuurlijk meer…………………….. 
 
 

http://www.dawoudenberg.nl/
https://www.new-care.nl/
mailto:ond-16191@dawinkel.nl
http://www.brouwerwoudenberg.nl/
https://www.natuurlijkbloemen.eu/contact
http://www.fleurop.nl/bloemist/utrecht/woudenberg/natuurlijk-bloemen.html
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Natuurlijk Bloemen 
Stationsweg-West 1 
3931 EJ  Woudenberg 
T: 033 286 3993 
E:   natwou@hetnet.nl 
W: https://www.natuurlijkbloemen.eu/contact 
 

Lokaal nieuws 

Officiële opening De Inloop, Scherpenzeel 
 
De Inloop biedt een laagdrempelige mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en kunt u vinden in het 
gebouw van Woonstede aan de Dorpstraat in Scherpenzeel, naast de Aldi. 
Wethouder Vreeswijk opent “De Inloop” officieel op maandag 5 maart om 14.00 uur. 
 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
 
De Inloop, Dorpsstraat 234, 3925 KJ SCHERPENZEEL 
Meer informatie?  
Neem contact op met Bertine van Raaij, Tel: 06-40653279 of inloop@steunpuntscherpenzeel.nl 
 
 

Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten 

Ledenvergadering 16 februari 
 
Op een druk bezochte ledenvergadering kwamen de in de uitnodiging aangekondigde agendapunten 
allemaal uitgebreid aan de orde. Er werd o.a. door de vergadering, op advies van de financiële 
commissie, décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2017.  
Verder werd er afscheid genomen van Henk van den Berg als bestuurslid en werden Henk en zijn 
vrouw Kitty door de voorzitter, Frits Velker, in het zonnetje gezet. Namens de vereniging kregen zij  
een diner bon en bloemen uitgereikt. Bestuurslid Alie van Riet was formeel aftredend en weer 
herkiesbaar en werd vervolgens met instemming van de gehele vergadering weer benoemd voor een 
volgende periode. Daarnaast werd Cees Broekhuizen als nieuw bestuurslid benoemd. 
Dick Boom gaf een korte toelichting op zijn ervaring met een actuele mediation situatie, waarin hij als 
mediator een oplossing voor een probleem van een van onze leden kon bieden. 
Ada Bontekoning gaf een duidelijke presentatie over alle geplande activiteiten voor 2018.  
 
Het eerder aangekondigde project Senioren-Jongeren (Seni-Jongeren project) werd na een korte 
toelichting door jongeren opbouwwerkers van Jeugd-Punt, Reinier van Santen en een collega uit 
Scherpenzeel, door de vergadering als een zeer positief initiatief gezien. Reden voor de voorzitter om 
aan te kondigen dat het project formeel als pilot project per 16 februari 2018 is gestart. Een korte 
uitleg over dit project vindt u in deze nieuwsbrief. 
 
Na de pauze gaf de heer Erik Valster van de Rabobank een presentatie over veilig bankieren en de 
soorten van ondersteuning die de bank kan geven bij allerlei geldzaken indien u dat zelf, om 
ongeachte welke reden, niet meer zelfstandig goed kunt afhandelen. 
 

mailto:natwou@hetnet.nl
https://www.natuurlijkbloemen.eu/contact
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Komende activiteiten Senioren Belangen 

 

Heerlijk warm/koud buffet op vrijdag 16 maart 2018. 
 
Evenals vorig jaar kunt u op vrijdag 16 maart bij Senioren 

Belangen genieten van een overheerlijk en uitgebreid warm 

en koud buffet. Dit eetfestijn vindt plaats in mfc De Schans, 

De Schans 33 in Woudenberg.   

Het buffet wordt wederom verzorgd door party Centrum 
Boschzicht uit Scherpenzeel. 
 
Aanvang: ca. 16.00 uur.  
Kosten : voor leden € 15,00, voor niet leden € 20,00. 
Consumpties zijn voor eigen rekening, behalve de koffie/thee. 
Bijzonderheden: vegetarisch eten is mogelijk, dit s.v.p. bij aanmelden doorgeven.  
 
U kunt zich voor dit buffet opgeven, door de aanmeldstrook op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief in te vullen en deze tezamen met het verschuldigde bedrag, in een gesloten enveloppe, 
in te leveren bij de aangegeven adressen, uiterlijk op 10 maart. 
 

Wenen walst bij Senioren Belangen 
 

Wie kent niet de aanstekelijke manier van spelen van onze 
eigen walskoning Andre Rieu? Met het Weense repertoire 
weet hij velen in vervoering te brengen. Maar wist u dat 
moeders in het begin van de 19e eeuw ten zeerste werden 
gewaarschuwd hun dochters niet met deze onzedelijke dans 
in te laten? Waar komt de wals eigenlijk vandaan? En hoe zit 
het met die beroemde familie Strauss? 
 
Dat gaan we allemaal al luisterend en kijkend en voorzien 
van wetenswaardigheden meemaken op de lezing van Alice 
van Rossem op 20 april 2018 in mfc De Schans te 
Woudenberg. 
 

Tijd: van 14.30 uur tot ca. 16.30 uur. 
Entree voor leden gratis, voor niet leden € 3,--. 
Koffie en thee gratis, overige consumpties voor eigen rekening. Ook dit keer serveren wij weer 
enkele lekkere hapjes. 
 
Graag tot ziens op 20 april 2018 
Info: 033 - 2863478 / 2772300 
www.seniorenbelangen.net  
 

http://www.seniorenbelangen.net/
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Voor u gelezen … 

Pact voor de ouderenzorg  
 
Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële 
driemanschap van het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport de portefeuille langdurige 
zorg op zich heeft genomen. De brief was gericht aan het parlement waarin het een “Pact” 
aankondigt over de ouderenzorg in Nederland. 
 
Wij (NVOG) waren eind 2017 zeer verrast over deze brief zo kort na het 
aantreden van het nieuw kabinet. Hieruit valt af te leiden dat de 
constante druk op de regering en de Tweede Kamer, mede vanuit de 
ouderen- en gepensioneerden organisaties, waaronder NVOG en KNVG, 
om meer te doen voor de ouderen in Nederland is gehoord en begrepen. Eindelijk!! 
 
De minister wil een zgn. “Pact” vormen vanuit het ministerie met alle organisaties die de belangen 
van ouderen behartigen om aan de dreigende situatie van ontoereikende zorg, welzijn en wonen een 
eind te maken. Ook de problematiek die eenzaamheid met zich meebrengt staat hoog op zijn 
agenda. Hij wil al in het eerste kwartaal van 2018 al tot een breed gedragen “Pact voor de 
ouderenzorg” komen. Uiteraard hebben NVOG en KNVG de minister laten weten dat zij zich daarbij 
willen aansluiten en eraan mee willen werken. 
 
Met veel van de ouderen gaat het gemiddeld goed in Nederland: 89% van de 65-75-jarigen en 86% 
van de 75-plussers zegt gelukkig te zijn. Maar degenen die dit niet zijn behoeven ondersteuning. Dat 
kan zijn vanuit de professionele zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook vanuit vrijwilligers-
organisaties. In veel steden en wijken zijn al zgn. zorg coöperaties opgericht vanuit het 
vrijwilligerswerk om ouderen te ondersteunen. Echter ook die hebben wel een goede begeleiding 
nodig. Daar wil de minister aan werken, tezamen met ons! 
 
Dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. vraagt zeker ook voor alleenstaanden 
grote inspanningen (in 2016 waren 4 op de 10 vrouwen van 65 jaar en ouder en 2 op de 10 mannen 
alleenstaand! Zij behoeven ook begeleiding. Relatief veel ouderen zijn eenzaam, of zij nu nog een 
partner hebben of alleenstaand zijn. Dat moet niet kunnen in ons welvarend Nederland! 
Als ouderen langer thuis wonen moet ook de woon- en leefomgeving hierbij passen. 
Ook moet gewerkt worde aan verbetering van de positie van de mantelzorger. Zij zorgen er mede 
voor dat er minder (dure) professionele hulp nodig is. Dat vraagt wel een goede begeleiding en 
waardering, meer dan er nu gebeurt! 
 
Dit zijn zomaar een paar punten uit deze brief van 8 kantjes. 
Wij zullen er mede voor zorgen om samen met de minister en andere organisaties de komende jaren 
de positie van de oudere in het algemeen en de zorgbehoevende ouderen in het bijzonder te 
verbeteren. 
Een uitstekend begin van deze nieuwe regering! U hoort nog van ons. 

Bron: NVOG Nieuwsbrief 54 
 

In een brief aan de minister van VWS hebben de voorzitters van de KNVG en de NVOG inmiddels 
kenbaar gemaakt in te stemmen met de voorstellen van de minister en aangegeven graag deel te 
willen nemen aan dit pact. 
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Aandacht voor Iedereen (AVI) en de WMO. 
 
Toen 5 jaar geleden de positie van de gemeente in de zorg, o.a. voor ouderen, sterk  werd uitgebreid, 
zoals door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is door de overheid het 
project : “Aandacht voor iedereen” gestart.  Aan dit project namen veel organisaties deel, ook de 
ouderenorganisaties. Dit project is  ultimo 2017 beëindigd. 
 
Wat was het doel van dit project? 
Het informeren van WMO-raden en lokale belangenbehartigers over de decentralisatie van de 
functies “begeleiding” en “beschermd wonen” en het sociaal domein, zodat zij weten wat zij lokaal 
aan de orde moeten stellen. 

• Het versterken van het lokale ”speelveld”, zodat de lokale “tegenstem ”bij de decentralisaties 
goed geregeld  wordt. 

• Ook was het de bedoeling was om de taak en positie van de burgers en cliënten te versterken 
zodat  burgers en zorgcliënten een belangrijke rol kunnen spelen in het beleid  van gemeenten 
hierover. 

 
Wat is daarvan terecht gekomen?  
Het blijkt dat er grote verschillen zijn in de aanpak van gemeenten. Er zijn gemeenten die een goede 
WMO raad hebben die de gemeente kan adviseren over het te voeren beleid maar in  veel 
gemeenten is dit niet goed aangepakt. De regionale netwerken, zoals ouderen en 
patiëntenorganisaties, waren dikwijls niet in staat om goede deelnemers voor de WMO raden te 
leveren en de deelnemers waren lang niet altijd in staat om de gemeente op de juiste 
wijze  te  adviseren over het te voeren beleid. Maar ook de gemeenten waren niet altijd blij met dit 
soort adviesraden.  
Men kan concluderen dat het project Aandacht voor Iedereen, ondanks vele inspanningen van 
voorlichters etc.,  niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Dat is jammer omdat het systeem 
van samenwerking van burgers en gemeente (als dat goed wordt georganiseerd) positieve resultaten 
kan voortbrengen. 
 
Ook het Sociaal Cultureel  Planbureau heeft in januari 2018 een rapport uitgebracht over de wijze 
waarop gemeenten de uitvoering van de WMO hebben opgepakt. In dit rapport wordt daarover ook 
kritisch geregeerd over de uitvoering van de WMO door de gemeenten. 
 
De uitgangspunten van de WMO: zelfredzaamheid, participatie, maatwerk en lichtere vormen van 
ondersteuning van de degenen die hieraan behoefte hebben, worden breed gedragen.  
Echter in de praktijk zijn WMO consulenten, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders nog vaak 
zoekende hoe zij deze punten kunnen uitwerken en worden vele knelpunten ervaren. Ook zijn er 
teveel problemen bij  het een beroep doen op het sociale netwerk van hulpbehoevenden.  
De toegang tot ondersteuning is erg ingewikkeld geworden, waardoor het zowel voor inwoners als 
professionals niet altijd duidelijk  is waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en welke instantie 
verantwoordelijk is voort het oplossen van een vraag om hulp.  Op de concrete resultaten  van het 
ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie hebben de meeste gemeenten 
geen goed zicht. 
 
Natuurlijk is in de kranten en tijdschriften al veel aandacht besteed aan de variëteit aan problemen 
bij de uitvoering van de WMO, maar oplossingen laten dikwijls op zich wachten. Het is en blijft de 
bedoeling van deze wet dat ouderen en gehandicapten, die problemen ondervinden bij het langer 
thuis wonen en die men zelf niet kan oplossen, door de gemeente geholpen wordt met het vinden 
van een oplossing. De gemeente hebben binnen de wet de vrijheid gekregen om zelf oplossingen te 
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vinden, maar deze moeten wel passen in de bedoelingen van de wet. En daar mankeert dikwijls het 
een en ander aan. 
 
Hugo de Jonge, de nieuwe minister van VWS, heeft in het door hem voorgestelde Pact voor 
Ouderenzorg (zie artikel hierboven) als een van zijn speerpunten genoemd : het langer thuis blijven 
wonen. Wij, als NVOG, zullen er mede voor gaan zorgen dat de oplossingen van de problemen die dit 
voor de betrokkenen kan meebrengen een  belangrijke aandacht zullen krijgen in dit project. 
 

Bron: NVOG publicatie vrijdag 2 februari 2018. 

 

Ledennieuws 

Maand januari 2018 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
 
- De heer M.van Bentum, Schans 65, Woudenberg 
- Mevrouw W.van Bentum, Schans 65, Woudenberg 
- Mevrouw L.Boel, Vlieterweg 100, Scherpenzeel 
- De heer F.Dettmer, De Nieuwe Poort 38, Woudenberg 
- Mevrouw M.P.T.Dettmer-Natter, De Nieuwe Poort 38, Woudenberg 
- De heer H.Eppinga, Burgwal 40, Woudenberg 
- Mevrouw D.van Gulick, Griftdijk 27, Woudenberg 
- De heer H.J.M.Kessels, Prinses Christinastraat 6, Woudenberg 
- Mevrouw M.I.G.Kessels, Prinses Christinastraat 6, Woudenberg 
- Mevrouw J.A.Poelgeest, Vermeulenhof 21, Woudenberg 
- De heer A.Stierman, Rembrandtlaan 12, Woudenberg 
- Mevrouw C.Stierman-Stuurman, Rembrandtlaan 12, Woudenberg 
- Mevrouw J.Schut, Schutlaan 4, Scherpenzeel 
- De heer H.Wildschut, Schans 45, Woudenberg 
- Mevrouw W.Wildschut, Schans 45, Woudenberg 
 
Opzegging lidmaatschap: 
 
- Mevrouw R.Oosting-Hummel, ’t Boschstuk 33, Scherpenzeel 
 
Overleden leden: 
Geen 
 
Het aantal leden per 1 februari 2018: 493  
 
Help allemaal om nog dit kwartaal naar de 500 leden te komen. Uiteraard wordt het 500ste lid in 
het zonnetje gezet. 
 
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u bellen met Jan Harskamp op 033 286 3461 of u kunt 
zich aanmelden via onze website. 
 

http://www.seniorenbelangen.net/25-lidmaatschap/2-aanmelding-lidmaatschap
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Nieuws en activiteiten van andere lokale 
verenigingen / organisaties 

Datums ‘Samen op zondag’ van Coalitie Erbij Woudenberg 
 

11 maart, 08 april en 13 mei 
Van 14.30 -17.00 uur in Het Cultuurhuis Woudenberg 
 
    

 www.coalitieerbijwoudenberg.nl  
 

Activiteiten SWO Renswoude Scherpenzeel 
 
Muzikaal optreden van Ton en Sylvia op woensdag 4 april  
Op woensdag 4 april gaan we genieten van het zangduo Ton en Sylvia uit Ede. 
Gezellige Nederlandstalige liedjes “goud van oud” en van deze tijd. 
De zaal in Het Huis in de Wei is open om 14.00 uur en het programma begint om 14.30 uur. 
  
Voorjaarsreisje op woensdag 2 mei  
Op woensdag 2 mei gaan we weer een dagje uit. De bestemming is nog even een verrassing maar in 
het volgende SWO-Nieuws leest u daar meer over. 
 
Lezing Nico de Haan op woensdag 7 november 2018 
Voor nadere informatie over de activiteiten van de Ontspanningscommissie kunt u altijd contact 
opnemen met Riet Osnabrugge, tel. 033 2772670. 

Activiteiten SWO Woudenberg januari / februari 
 
Zorgfestival Leusden 
Op dinsdag 13 maart organiseren SOL, DUWgroep uit Leusden en SWO Woudenberg in 
samenwerking met het ROC het ‘Zorgfestival’. Wilt u verrast worden met leuke workshops, 
praktische tips om langer thuis te wonen en informatie over ontwikkelingen in de zorg? Kom langs! 
Een greep uit de activiteiten: instructie valpreventie, bewegingsactiviteiten, creatieve workshops, 
hulpmiddelenbeurs, diverse sprekers en ook het entertainment zal niet ontbreken. Jong of oud, vitaal 
of met een beperking; iedereen is welkom! Toegang is gratis.  
Tijd: 10.30 – 16.30 uur.  
Adres: De Koningshof, De Blekerij 33 in Leusden 
 
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: 

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.coalitieerbijwoudenberg.nl/
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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 
 
Geheugentest van Alzheimer Nederland 
Veel mensen zoals u en ik maken zich zorgen over zichzelf of over een ander. Dit is een gratis online 
training van 15 minuten en leer je hoe je dementie kunt herkennen en hoe je met dementie moet 
omgaan. Op internet staat een uitgebreide geheugentest met 25 vragen die simpel zijn te 
beantwoorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop ontvangt u de uitslag en een 
bijpassende brochure met informatie. Voor een meer uitgebreide test kunt u altijd bij de huisarts 
terecht. Deze test “is het dementie” geeft een eerste indicatie over Alzheimer.  
 
Voor nadere informatie: Alzheimer Nederland Stationsplein 121 Postbus 2077, 3800 CD Amersfoort 
of wilt u met een medewerker praten: 033-3033502.  
 

Van de redactie: https://www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest 

 

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

Datum Tijdstip Activiteit 

16 maart 2018 16.00 uur Warm- en Koud buffet (aanmeldstrookje in deze nieuwsbrief) 

20 april 2018 14.30 uur Muziekmiddag, Wenen walst, met Alice van Rossum 

17 mei 2018  09.00 uur Dagreis Friesland, Eernewoude (aanmeldstrook komt in 
nieuwsbrief van april) 

 
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
https://www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest
https://www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest
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Uitprinten, afknippen of de gegevens overnemen en inleveren bij de aangegeven adressen 

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
 

Aanmeldstrook warm/koud buffet 16 maart 2018 
 
Opgeven kan tot en met 10 maart. 
 
 
De heer/mevrouw .........................................................................  
 
Adres:............................................................................................. 
 
Wel/geen lid .........................nr..................................................... 
 
Totaal aantal personen ..........................................€ ................. 

 
(Leden € 15,00 en niet-leden € 20,00) 

 
Vegetarisch  ja/nee 
 
 
Inleveren 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 


