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Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten 
 

Reisverslag 5 daagse reis van 26 t/m 30 augustus 2019 
(verslag: Ada Bontekoning) 

Maandag: Vertrek om 8.30 bij de Camp Ieder was goed op tijd. Het weer zat mee . 
Een bekende chauffeur waar ieder blij mee was. Na uitgezwaaid te zijn richting Rothenberg.  

De 1e stop in Venlo bij restaurant De Bekkerie voor ️met ,heerlijk. Alles op en de reis 
weer hervatten. Langs de afgravingen van Bruinkool gereden. Ontzettend groot en 400 mtr. diep.  
In 2045 moet alles klaar zijn. Dan maken ze er een groot meer van. Heel indrukwekkend.  

De lunch was in Kalenborn de 🥪 lagen al klaar op de gedekte tafels. Lekker gegeten en weer 
op pad. Nog een korte stop op een parkeerplaats. Om 16.15 uur kwamen we aan bij Hotel Hirsch in 
Rothenberg. Na de kamer indeling even tijd voor ons zelf. Prima kamers met leuke namen bijv. 
Heksenkamer, Bruidskamer, Roodkapje, enz enz. Om 19.00 uur diner. We werden welkom geheten 
door de eigenaar.  

Joke van Maurik las een leuk gedichtje voor Jan Vink. (alle zwemmen in het water. 

Leuk hoor. Het eten smaakte goed alleen wat die witte nou was? De toren  was 
s’nachts gelukkig stil! 

Dinsdag: een rond rit door de prachtige omgeving .  

In Eberbach op een parkeerplaats aan de Neckar een ️stop met lekkers, gebakken door 
Berend z’n vrouw. Rondrit weer hervat, Berend vertelde wat er zo te zien was zoals bijvoorbeeld het 
Bedevaartoord in Walddurn, waar jaarlijks 100.000 mensen komen. In Amorbach konden we een 
Abdij bezoeken waar een orgel staat met wel 5000 orgel pijpen. Even de souvenir winkel bezoeken 
en weer op pad. Gelukkig had de chauffeur genoeg flesjes water aan boord. Nog even een stop bij 
een Marzipan winkel ( fabriek). Niet iedereen is gaan winkelen. De overigen wachten in 

de  en heeeeet dat het was! In Michelstad kon men het stadje bezichtigen en eventueel wat 
eten en drinken. Om 15.00 uur verzamelen en reden langs een waterbron met 12 buizen. In Beerveld 
staat een galg waar in 1802 3 personen tegelijk werden opgehangen. Aangekomen bij het hotel even 
tijd voor ons zelf. Diner en daarna lekker op het terras van het hotel bijkomen van de warme maar 
leuke dag. 

Woensdag: 30 graden en om 9.00 uur vertrek met de veerpont op de Neckar naar 
Heidelberg. Parkeren was niet al te ruim na een paar keer heen en weer steken, vlak bij het water 

lukte het toch nog. Als je voorin zit is het heeeel eng🥴. Het ging natuurlijk goed maar toch. Door 2 
sluizen en 3.90 mtr. gezakt te zijn en 1 uur varen aangekomen in Heidelberg.  
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Ik hoorde iemand zeggen dat ze een zeehond zag zwemmen 🤣. Nu op zoek naar een 
verzamel punt. Frits voorop als gids. Twee en half uur vrij rond kijken door het mooie stadje en lekker 
een terrasje in de schaduw. Daarna weer verzamelen en op naar de Bus richting Hotel. Inmiddels 31 

graden 🥵. Na het diner aansluitend een 🥂proeverij onder in de kelder. Waren een 
gezellige paar uurtjes. 

Donderdag: Op weg naar de oude stad Badwinphen aan de Neckar. Via een prachtige route 
kwamen we langs een vliegtuig museum. We zagen de Concorde uit Frankrijk en de Tupolev uit 
Rusland. Ze lijken veel op elkaar. Het plaatsje is van oudsher een kuuroord. Veel mooie vakwerk 
huizen. Het kleinste huisje noemen ze het strijkijzerhuisje. Het stadje heeft steile straatjes met basalt 
keien. Gelukkig wat terrasjes in de schaduw . Na een paar uur de mooie route vervolgen (de 
Burchten route) langs de Neckar die 20 sluizen heeft. Na het Diner live muziek en dansen.  

Even een afwachtende houding en ja hoor de 🏽voetjes gingen van de vloer. De sfeer kwam 
er snel in. Rond 23.00 uur stopte de muziek en weer een vakantie voorbij. 
 
Vrijdag: Vertrek om 9.00 uur richting huis. Uitgezwaaid door de eigenaar.  
De heenreis ging langs de Linker Rijnoever de terugreis langs de Rechter Rijnoever. Onderweg weer 

heerlijke ️ gedronken op een parkeerplaats. Na een 1/2 uur weer verder maar waar is Jan, 

laat raden Even wachten en ja hoor daar was Washington weer. De lunch was hetzelfde als op 
de heenreis . Om 15.45 uur de Nederlandse grens over op naar Wijchen. Daar een heerlijk diner 
gehad in Partycentrum Verploeg. Toetje was geweldig en er waren er bij die er niet genoeg van 
konden krijgen. Nog 1 uurtje rijden en we waren om 20.00 uur in Woudenberg. 
Ik wil iedereen bedanken voor de gezellige 5 dagen en zeker de reiscommissie, ga er maar aan staan! 
 

 
NB 
Mochten er leden zijn die foto’s van de 5 daagse reis willen hebben, even een email sturen 
naar  Riaenpeter@telfortglasvezel.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Riaenpeter@telfortglasvezel.nl
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Aankondiging activiteiten Senioren Belangen 
 

Film / documentaire Maria Callas 
 

Op 18 oktober vertonen we een film/documentaire over 
het leven van Maria Callas zoals u  haar nog nooit zag. 
 
Ruim 40 jaar na haar dood krijgen de fans van de 
beroemde operazangeres Maria Callas een mooi 
geschenk: in de film Maria by Callas voel je hoe enorm 
haar succes was, en hoe breekbaar de mens achter de 
mythe bleek. 

Wat Maria by Callas extra boeiend maakt, is dat regisseur Tom Volf toegang kreeg tot een massa 
persoonlijke opnames. Zo leren we Callas ook in haar vrije tijd kennen – op het jacht van haar 
minnaar Aristoteles Onassis, bijvoorbeeld. Die beelden hangt Volf op aan een openhartig tv-interview 
met Callas, dat als rode draad dient. Vreemd trouwens, dat dat nog nooit eerder van onder het stof 
gehaald werd, want Callas maakt er de balans van haar leven in op. 
Een trailer van de film kunt u zien op Youtube 
 
Deze middag wordt traditiegetrouw gehouden in MFC De Schans in Woudenberg en belooft weer 
een interessante en boeiende middag te worden, waarbij wederom  de inwendige mens niet 
vergeten zal worden.  
Wij heten u dan ook van harte welkom op 18 oktober 2019 in MFC DE Schans. 
Aanvang film: 14.30 uur.  
Entree is gratis voor leden van Senioren Belangen. Niet-leden betalen € 5,00. 
Koffie en/of thee gratis. 
 
Informatie: www.seniorenbelangen.net of 033-2772300 / 2863478 
 

Rondleiding Tweede Kamer 
 
Het programma omvat rondleidingen door de Tweede 
Kamer en de Ridderzaal waarin de geschiedenis van het 
parlement en de parlementsgebouwen centraal staan. 
Aan de rondleiding gaat een videopresentatie vooraf. De 
rondleiding start om 15.00 uur en duurt in totaal 
ongeveer 1,5 uur. 
Senioren Belangen neemt een deel van de kosten voor 
haar rekening. De door de deelnemers te betalen 
bijdrage is vastgesteld op € 20 per persoon voor leden en 
€ 30 per persoon voor niet-leden. Voorwaarde is wel dat er minimaal 20 personen deelnemen.  

U kunt zich voor deze rondleiding aanmelden door de aanmeldstrook op de laatste bladzijde van 
deze nieuwsbrief in te leveren bij één van de aangegeven adressen. 
De te betalen bijdrage s.v.p. uiterlijk 1 november overmaken op rekening nr:  
NL87 RABO 0307 9301 30 t.n.v. Senioren Belangen o.v.v. Rondleiding Tweede Kamer 
 
Let wel: bij aanmelding verplicht u zich de verschuldigde deelnamekosten te voldoen 
Bij minder dan 20 aanmeldingen gaat de excursie niet door en vindt restitutie van de bijdrage plaats. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xmsGzhhDGE
http://www.seniorenbelangen.net/
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Lokaal nieuws 
 

Beginners cursus bridge 
 
Middel  tegen eenzaamheid en Dementie. 
Een geneesmiddel is er niet , maar je kunt er wel wat tegen doen. Leer bridgespelen.  

 
Op 15  oktober 2019  organiseert  bridgeclub Scharuk te Woudenberg 
weer een beginnerscursus van 16 lessen . De cursus is bedoeld voor 
beginners of mensen die al wat eerder kennis hebben opgedaan met 
bridge.  
De cursus vindt plaats onder de deskundige leiding van een erkende 
bridgedocent.  
De cursusavonden zijn op dinsdag om 19.30 in de Camp, Woudenberg. 

De kosten bedragen € 95,00 en voor  het cursusboek € 10,00. De cursus zal luchtig van aard zijn, met 
de nadruk op spelend leren. 
 
Nadere informatie en of aanmelden kan bij Dick Schouten 06-21500001 e-mail Dick01@kpnmail.nl 
of Jeanette Unk 06-54278109   
 

Rijbewijskeuringen in Scherpenzeel 
  
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in samenwerking met SWO-SR op 6 
september, 4 oktober en 1 november in Het huis in de Wei, Vijverlaan 2  medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs.  
  
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. 
  
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders 
van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.  
 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 6 
maanden voor deze datum. 
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een 
Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met 
behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl 
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. 
Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren 
alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat 
moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan 
invullen. 
 
 
 

mailto:Dick01@kpnmail.nl
http://www.regelzorg.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Voor u gelezen 
 

KNVG/NVOG boos om niet nakomen beloftes CBR 
 
Het CBR slaagt er maar niet in om de achterstanden in te lopen bij het afwikkelen van de 
rijbewijsaanvragen van senioren. Begin dit jaar zegde het CBR vertegenwoordigers van KNVG/NVOG 
in een gesprek toe dat er maatregelen genomen zouden worden waardoor de vertraging in de loop 
van 2019 aanzienlijk zou verminderen. Deze week is vanuit KNVG/NVOG een brandbrief gezonden 
met de opmerking dat, naast uit de vele reacties die uit het land hierover komen, ook uit de brief die 
minister van Nieuwenhuizen vorige maand over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt 
dat de afspraak niet is nagekomen en de wachtlijsten zelfs verder zijn opgelopen. 
 
Onvoorstelbaar 
Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur heeft weliswaar maatregelen aangekondigd om 
tijdelijk de geldigheidsduur van de bestaande rijbewijzen via een Algemene Maatregel van 
Bestuur  automatisch met één jaar te verlengen om tijd te winnen, maar dat kan pas vanaf 1 
december effectief worden gemaakt! "Dit is toch niet te geloven? Een dienstverlenende (overheids-
)instelling, waar de gehele bevolking van afhankelijk is, die niet in staat is deze dienstverlening 
(waarvoor nog betaald moet worden ook!) naar behoren te vervullen!", aldus de brandbrief. 
 

                   Bron: Nieuwsbrief 35 2019 KNVG/NVOG 

 

Betaal ik te veel voor hulp van de gemeente? 
 
De eigen bijdrage voor hulp van de gemeente is vanaf 1 januari 2019 veranderd. Iedereen zou 17,50 
euro per vier weken gaan betalen. Inkomen en spaargeld zouden daarbij geen rol meer spelen. Toch 
betalen sommige mensen nog steeds meer dan 17,50 euro per vier weken. Hoe zit dat? 

De aankondiging van de overheid leek duidelijk. Iedereen die thuiszorg nodig heeft, gaat in 2019 het 
nieuwe, gunstige abonnementstarief betalen. Dit tarief zou gaan gelden voor thuiszorg die wordt 
vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar inmiddels regent het bij 
gemeenten en rijksoverheid klachten van mensen die nog steeds een hogere eigen bijdrage betalen. 
Bij hen is het bedrag nog wel op hun inkomen gebaseerd. 
Alleen voor maatwerkvoorzieningen 

Het verschil in de tarieven heeft te maken met het verschil tussen algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden zijn 
een maaltijd-aan-huis-service, een vervoerspas of een boodschappendienst. De eigen bijdrage 
hiervoor is in 2019 nog gebaseerd op inkomen en spaargeld. Maatwerkvoorzieningen krijgt u alleen 
na onderzoek door de gemeente. Tijdens een ‘keukentafelgesprek’ stelt de gemeente vast, welke 
ondersteuning u nodig heeft. Voorbeelden zijn individuele begeleiding, huishoudelijke hulp of 
aanpassingen in huis. De eigen bijdrage hiervoor is 17,50 euro per vier weken. Het probleem is nu dat 
een aantal gemeenten hulp in de huishouding indeelt onder de algemene voorzieningen. Inwoners 
van die gemeenten betalen voor huishoudelijke hulp dus een hogere eigen bijdrage, die afhankelijk is 
van hun inkomen en spaargeld. Als u verschillende soorten zorg krijgt, kunt u ook meer rekeningen 
krijgen. Bijvoorbeeld één rekening van 17,50 euro voor een maatwerkvoorziening en een hogere 
rekening voor een algemene voorziening. Zo stapelen de eigen bijdragen zich op, terwijl de overheid 
dit juist wilde verminderen. 
 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/een-vaste-eigen-bijdrage-voor-de-wmo
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/handige-tips-voor-het-keukentafelgesprek
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Wetswijziging 2020 
Uiteindelijk komt het allemaal goed, heeft de minister laten weten. In antwoord op vragen van de 
Nationale Ombudsman heeft hij geantwoord dat er bewust is gekozen voor een stap voor stap 
invoering van het abonnementstarief. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die 
zal gaan gelden vanaf 2020. Dan zal de eigen bijdrage niet meer 17,50 euro per vier weken zijn, maar 
19 euro per maand voor maatwerkvoorzieningen. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het inkomen 
van de budgethouder is. 

          Bron: IkWoonLeefZorg 

 

Wonen, huur en koopwoning, verhuizen naar een appartement?  
(door Koos Graniewski, FASv)  

 
Onze leden waarschuwen voor ongewenste situaties. Zoals ouderen die zo veel huur moeten 
betalen, dat er weinig overblijft om in de kosten van levensonderhoud te blijven voorzien. Dat speelt 
zich vooral af bij particuliere verhuurders die niet zijn gebonden aan een maximale huur. Vaak is een 
verhuizing naar een goedkopere huurwoning (sociale woning) niet mogelijk omdat deze domweg niet 
beschikbaar is. Een huis kopen is geen optie, gezien de leeftijd, het beperkte inkomen waar banken 
een te groot risico in zien en daardoor geen hypotheek zullen verstrekken.  
Er zijn politieke bewegingen zichtbaar. Ook krantenartikelen worden kritisch over het woningbeleid 
dat steeds meer gebaseerd is op marktwerking. Grote particulieren, vaak buitenlandse 
huizenbezitters, domineren die markt. Doel: geld verdienen. De huurders komen op de tweede 
plaats.  
 
Peter Boelhouwer, hoogleraar te Delft volgt de ontwikkelingen kritisch en is bij u wellicht bekend als 
DE deskundige bij verschillende TV-programma’s. Er wordt te weinig en te langzaam gebouwd. De 
vaklieden zijn niet direct beschikbaar. De woningnood is hoog.  
Hij wijst op de regelgeving die soms een negatief effect heeft. Vooral de middeninkomens merken 
dit. En daar zitten juist heel veel ouderen; een redelijk inkomen, maar dat is te hoog om voor een 
sociale huurwoning in aanmerking te komen en te laag om een bank te bewegen een hypotheek af te 
sluiten voor een koopwoning. Zo’n oudere kan gemakkelijk in een negatieve spiraal terecht komen. 
Bijvoorbeeld als door het overlijden van een partner een deel van het inkomen wegvalt. De huur is 
dan moeilijk op te brengen. Zelfs als hij of zij qua inkomen in aanmerking komt voor huursubsidie, 
blijkt in de praktijk dat er geen (sociale) huurwoning beschikbaar is.  
 
Een ander verschijnsel waar professor Boelhouwer op wijst is de groep ouderen, soms 
alleenstaanden, die in een te grote sociale huurwoning verblijven, best willen verhuizen naar een 
kleiner appartement, maar niet bereid zijn hiervoor een aanzienlijk hoge huur te betalen.  
Doorstroming, hoe belangrijk de overheid dit ook vindt – vindt niet plaats. Jammer voor de jonge 
gezinnen die meer ruimte behoeven.  
In sommige gemeenten zijn woningcorporaties bereid om in zo’n situatie de oorspronkelijke huur te 
handhaven en niet de hogere huur die eigenlijk vereist is.  
Gemeenten kunnen eveneens wat doen door de zogenoemde doorstroming te versnellen door de 
oudere die plaats maakt voor een jong gezin, een verhuis- en of inrichtingssubsidie te geven.  
Soms is er vreemde regelgeving uit het verleden: woningcorporaties dienen een verhuurdersheffing 
af te dragen aan de overheid. Zo’n ‘belasting’ gaat ten koste van het rendement van de corporatie. 
Investeren in nieuwbouw wordt moeizamer en dat is niet in het belang voor ouderen (en jongeren) 
die met smart op een woning wachten. 5  
 
Woningcorporaties zijn lang geleden in het leven geroepen om sociale huurwoningen te bouwen en 
te exploiteren. Sommige corporaties voelen zich gedwongen om aan hun financiële verplichtingen te 
voldoen (terecht of niet terecht) door sociale huurwoningen te verkopen. Die woningen worden dan 
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onttrokken aan het sociale woningenbestand. Oudere mensen met een middeninkomen zijn hiervan 
de dupe.  
 
Er is veel om te doen. De FASv wil onderzoeken wat er met de – in onze ogen – ongewenste situatie 
in de woningbouw kan worden ondernomen. De indruk is gerechtvaardigd dat de politiek in het 
verleden niet de juiste wetgeving heeft gemaakt. Dat kan en moet ze dan ook zelf herstellen. De FASv 
kan en wil daarbij helpen.  
Wordt vervolgd …. 

Bron: Nieuwsbrief FASv augustus 2019 

 

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden 
 

Minister wil rijbewijzen van 75-plussers verlengen vanwege lange 
wachttijden bij CBR 

 
Automobilisten die ouder zijn dan 75 jaar kunnen 
hoogstwaarschijnlijk nog een jaar langer doorrijden zonder keuring 
en verlenging van hun rijbewijs. De doorlooptijden bij het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn nog steeds zo lang dat 
minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur de rijbewijzen 
van de groep 75-plussers met maximaal een jaar wil verlengen. Dat 
schrijft de minister aan de Tweede Kamer. 
 
Nu moeten ouderen die willen blijven rijden na hun 75e een nieuw 
rijbewijs aanvragen, inclusief een gezondheidsverklaring. Ook 
moeten ze medisch gekeurd worden om te bepalen of het wel 

veilig is om achter het stuur te zitten. Maar het aanvragen van die rijbewijzen kost het CBR veel tijd 
en ander werk dreigt daardoor onder te sneeuwen, zo blijkt uit de brief van de minister. 
Veel ouderen zitten door de lange wachttijden bij het CBR langdurig zonder rijbewijs, terwijl ze vaak 
juist afhankelijk zijn van hun auto.  
Vooral senioren, die vanaf hun 75e jaar een rijbewijs verlenging moeten aanvragen lijken de dupe van 
de slecht functionerende CBR organisatie. Wachttijden van 9 maanden of langer zijn geen 
uitzondering. 
 
De Tweede Kamer dringt weliswaar al langer aan op een oplossing voor deze groep. De verwachting 
was dat er eind dit jaar een eind zou komen aan de wachttijden, maar nu is al duidelijk dat dat niet 
gaat lukken. 
 
Risicogroepen moeten steeds langer wachten 
Van Nieuwenhuizen grijpt in omdat risicogroepen ook steeds langer moeten wachten. Het gaat dan 
om mensen die zich na een operatie bij het CBR melden voor een herkeuring. Ook vreest de minister 
dat mensen door de wachttijden in de verleiding kunnen komen om te liegen over hun gezondheid. 
Hierdoor kan de verkeersveiligheid in gevaar komen, aldus de minister. 
Door 75-plussers een jaar respijt te geven krijgt het CBR de ruimte om zich te richten op de meest 
risicovolle groepen en om achterstanden weg te werken. Ouderen die voor een jaar verlenging in 
aanmerking willen komen, moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De verzekeraars 
hebben volgens de minister geen bezwaren tegen haar plannen. 
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12478&did=2019D25843
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Maatregel 'gezien de urgentie' eerder invoeren 
Invoering van de administratieve verlenging van het rijbewijs duurt zes tot negen maanden, maar 
Van Nieuwenhuizen wil 'gezien de urgentie' bekijken of de maatregel daarop vooruitlopend al kan 
worden ingevoerd. Ze wil de duur van de maatregel zo beperkt mogelijk houden. Ze overlegt nog met 
Justitie en Veiligheid over de handhaving. 
De Tweede Kamer praat woensdag met de minister over het CBR dat kampt met grote vertragingen, 
lange wachttijden en slechte bereikbaarheid. Ook heeft het te maken met een uit de hand gelopen 
ICT-project. De minister heeft het toezicht op het CBR daarom aangescherpt. 
 
Tijdig verlenging regelen 
Zorg dus dat u uw rijbewijs tijdig verlengd. Uw redacteur heeft nu een jaar van te voren een 
medische keuring geregeld en een verlenging aangevraagd. Bevestiging van ontvangen medische 
verklaring is op 3 mei 2019 door het CBR op de website geplaatst. Vanaf die datum tot de dag van 
vandaag volledige radiostilte en niemand bij het CBR die uitsluitsel over een definitieve verlenging 
kan geven. 
U bent gewaarschuwd! Vraag uw rijbewijs tijdig aan! 
 

Huurders kunnen huurverlaging of bevriezing krijgen 
 
Zo’n 300.000 hurende huishoudens komen in 
aanmerking voor huurverlaging of bevriezing. Het gaat 
om huurders van een sociale corporatiewoning met een 
laag inkomen en hoge huurprijs. 
In het Sociaal Huurakoord 2018 zijn er mogelijkheden afgesproken voor huurverlaging en bevriezing. 
Vandaag publiceert de Woonbond een online check waarmee huurders kunnen zien of ze in 
aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing. 
 
Hard nodig  
Eind 2018 sloten Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord, waar onder 
andere in werd afgesproken dat groepen met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of 
huurverlaging kunnen krijgen. minister Ollongren heeft dat niet in dwingende wetgeving gegoten, 
maar gaf aan dat ze verwacht dat corporaties handelen in lijn met het gesloten huurakkoord. 
Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Op onze website kunnen huurders kijken of zij volgens de 
afspraken huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. We gaan er van uit dat corporaties zich aan het 
huurakkoord houden. Dat is voor deze huishoudens met forse huurprijzen gezien hun inkomen, hard 
nodig.’ 
 
Over wie gaat het? 
Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende 
aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte €607,- of €651) kunnen huurbevriezing aanvragen. 
Wanneer ze  een huurprijs betalen boven de sociale huurgrens van 720,42 kunnen huurders met een 
laag inkomen  huurverlaging aanvragen.  Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens 
en een inkomen tot €38.035,- kunnen huurbevriezing krijgen. Het is onduidelijk hoe groot deze 
laatste groep is. 
 
Meer weten?  
Lees de Veelgestelde vragen over huurverlaging en huurbevriezing op de website van de Woonbond. 
 

      Bron: artikel Woonbond maart 2019 

 

https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging
https://www.woonbond.nl/vragen-over-huurverlaging-en-huurbevriezing
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Ledennieuws 
 

Maand augustus 2019 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
- Mevrouw L.van Duin, Van Goghlaan 9, Woudenberg 
- De heer B.van Voorthuizen, Schoolstraat 21, Woudenberg 
 
Opzegging lidmaatschap: 
- De heer Landstra, Middenstraat 58, Woudenberg (Naar Verzorgingscentrum ) 
 
Overleden leden: 
- De heer N.M.Bunnik, De Plantage 6, Woudenberg 
- Mevrouw E.M.Scholten, Het Wencum 5, Woudenberg 
 
Het aantal leden per 1 september 2019 : 557 
 
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u bellen met Jan Harskamp op 033 286 3461 of u kunt 
zich aanmelden via onze website 
 

Nieuws en activiteiten van andere lokale 
verenigingen / organisaties 
 

Alzheimer Café Woudenberg/Scherpenzeel 
 
Het Alzheimer Cafe is er iedere 2de woensdagavond van de maand (niet in maart, 
juli en augustus) en vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum De Schans, 
Schans 33, 3931 KJ Woudenberg 
De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. 
Info: telefoon: 06-866 779 57 of alzheimerscherpwoud@gmail.com 
 
Woensdag 9 oktober: King Arthur Groep over Respijtzorg. 
De King Arthur Groep is een thuiszorgorganisatie die zorgt voor mensen met dementie. Zij 
beheren kleinschalige woonvoorzieningen. Zij bieden zowel ondersteuning en activiteiten aan 
dementerende in een thuissituatie. Regelmatig krijgen zij aanvragen van mantelzorgers die een 
of meerdere dagen tot  rust wil komen omdat de zorg voor hun naaste teveel wordt. Hieruit is 
het idee van een kleinschalig logeerhuis ontstaan in Amersfoort. 
Over alle in- en outs zal onze gastspreekster Anita Schimmel ons informeren.  

Coalitie Erbij / Samen Op Zondag 
 

Elke 2e zondag van de maand, van 14.30 tot 17.00 uur, organiseert de Coalitie Erbij een 
bijeenkomst (Samen Op Zondag) in het Leescafé van het cultuurhuis aan de 
Dorpsstraat in Woudenberg. Iedereen uit Woudenberg e.o. is welkom om een 
aangename zondagmiddag te hebben en elkaar in een gezellig sfeer te ontmoeten. 

 

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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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Coalitie Erbij, Jeanine Schaling, 033 286 33 73 of 
kijk op: www.coalitieerbijwoudenberg.nl. 
 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 13 oktober en 10 november van 14:30 - 17:00 in Het 
Cultuurhuis Woudenberg. 
 
 

Activiteiten SWO Woudenberg  
 
 
Welzijnswerker 
Tineke Smallenbroek is als welzijnswerker bereikbaar via t.smallenbroek@dekleineschans.nl en  
085 0669772.  
 
Klussendienst SWO en Repaircafé 
Vrijwilligers doen klusjes in en om huis of een boodschap tegen een kleine vergoeding.  
 06 30 66 9714 of klussendienst.swo@gmail.com 
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 
Fam. Voerman    033 286 1742 
 
Internetcafé: Dinsdag 13.00-14.30 u.  

Meld uw komst s.v.p. aan per mail: swow.internetcafe@gmail.com 

 

Voor een actueel overzicht verwijzen we naar de agenda in De Woudenberger en  

www.swo-woudenberg.nl 

 

 

Activiteiten SWO Scherpenzeel-Renswoude         
 
 
Activiteiten georganiseerd door de Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel - Renswoude, 
kortweg SWO-SR, vinden plaats in de maanden september tot en met mei.  
Klaverjassen/Jokeren 
Iedere dinsdagmiddag wordt er een kaartcompetitie gehouden. 
Tijdstip:         van 14.00 - 16.30 uur. 
Locatie :        Recreatiezaal van ‘Het Huis in de Wei’. 
Info:               Marga Brussel               tel. 06 – 45 34 42 41 
                       Wim Wagensveld         tel. 033 – 277 31 02 
  
Kunst-, cultuur- en studiekringen 

https://coalitieerbijwoudenberg.nl/
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/locaties/het-cultuurhuis/
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/locaties/het-cultuurhuis/
mailto:t.smallenbroek@dekleineschans.nl
mailto:klussendienst.swo@gmail.com
mailto:swow.internetcafe@gmail.com
http://www.swo-woudenberg.nl/
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Veel dingen kun je alleen doen, maar het is ook heel menselijk en prettig opgedane ervaringen te 
delen met anderen.  
Wilt u lid worden van een ‘Kring’ of meer informatie? Neem dan contact op met Rianne van Ginkel, 
telefoon 06-51 64 75 25 of mail naar: info@swo-sr.nl 
De bijeenkomsten worden veelal gehouden in De Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. 
  
Open Soos-middagen 
Van maandag tot en met vrijdag bent u ’s middags van 13.30 – 16.30 uur welkom in ‘Sterrenweide’ 
van ‘Het Huis in de Wei’. U kunt daar lezen, een praatje maken, kaarten en dergelijke. Gastvrouwen 
schenken koffie en thee tegen betaling met SWO-muntjes. De muntjes zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. 
 
Ontspannningsmiddagen 
De ontspanningsmiddagen zijn voor iedereen boven 55 jaar en vinden plaats elke eerste woensdag 
van de maand. 
Tijdstip:           Elke eerste woensdag van de maand van 14.30 - 16.30 uur. 
Locatie:           Recreatiezaal van ‘Het Huis in de Wei’. 
Info:                 Riet Osnabrugge    tel. 033 – 277 26 70 
 
Samen Gezellig Scherpenzeel 
Zorggroep Ena en SWO-SR organiseren met regelmaat op vrijdag een gezellige bijeenkomst en 
serveren dan een smakelijk maaltijd met telkens een ander thema. 
Locatie:           Recreatiezaal van ‘Het Huis in de Wei’. Vijverlaan 2, Scherpenzeel 
Info:                ’Het Huis in de Wei’    tel. 033 – 277 18 44 
Inschrijven kan bij de receptie ‘Het Huis in de Wei’ en in de Bibliotheek ‘Zout’ Renswoude. 
 
Samen Gezellig Renswoude 
Met enige regelmaat organiseert SWO-SR op de laatste dinsdag van de maand in Renswoude een 
maaltijd voor senioren. 
Locatie:           Bibliotheek ‘Zout’, Van Reedeweg 77, Renswoude 
Info:                 Rianne van Ginkel       tel. 06 – 51 64 75 25   e-mail:  info@swo-sr.nl                    
Inschrijven kan in de Bibliotheek ‘Zout’ Renswoude. 
  
Digi Café Scherpenzeel 
Tijdstip:           op donderdag (even weken) van 10.00-11.30 uur 
Locatie:           de Bibliotheek Scherpenzeel (Kulturhus De Breehoek), Marktstraat 59 
Info:                 Dhr. B. van Doorn,      tel. 033 – 888 45 22 
                         Dhr. A. Haaksma          tel. 033 – 277 31 07 
 
Digi Café Renswoude 
Tijdstip:           op dinsdag (oneven  ) van 10.00-11.30 uur 
Locatie:           Bibliotheek 'Zout', Van Reedeweg 77 
Info:                 Dhr. T. de Ruig,           tel. 0318 – 57 19 20 
  
Digi Café XL Scherpenzeel 
Tijdstip:           elke tweede dinsdagavond van de maand met een thema 
Locatie:           de Bibliotheek Scherpenzeel (Kulturhus De Breehoek), Marktstraat 59 
Info:                 Dhr. B. van Doorn,      tel. 033 – 888 45 22 
                         Dhr. A. Haaksma          tel. 033 – 277 31 07 
 
Voor een actueel overzicht kijk op de website: www.swo-sr.nl 

mailto:info@swo-sr.nl
mailto:info@swo-sr.nl
http://www.swo-sr.nl/
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Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 

Activiteitenagenda van door Senioren Belangen georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten.  
 
 
 

Datum Tijdstip Activiteit 

18 oktober 14.30 uur Film over het leven van Maria Callas 

8 november 14.30 uur Optreden van “La Donna Mobile” 

15 november 13.30 uur Excursie tweede kamer Den Haag (onder voorbehoud)  

20 december 16.30 uur Boerenkool- / zuurkool maaltijd 

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

………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
 

Aanmeldstrook bezoek Tweede Kamer   
 
Formulier uitprinten, afknippen of de gegevens overnemen en inleveren bij de aangegeven adressen 
Aanmelding kan ook door een email te sturen aan Info@seniorenbelangen.net  
 
Naam      Lidmaatschapsnummer 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   . . . . . . . . . . . . . . . 

Meld(en) zich aan voor deelname aan het bezoek aan de Tweede Kamer op 15 november 

De deelname kosten van € 20 (leden) en/of € 30 (niet leden) s.v.p. vóór 1 november overmaken op 
rek.nr. NL87 RABO 0307 9301 30 t.n.v. Senioren Belangen o.v.v. Rondleiding Tweede Kamer. 

Deze strook s.v.p. inleveren  bij één van onderstaande adressen: 
-  Gerrit Grotentraast  Stationsweg-west 129 Woudenberg 
-  Anneke van Werkhoven Van Goghlaan 26 Scherpenzeel 
 
Opmerking:  
Bij onvoldoende deelname gaat de excursie niet door en wordt de bijdrage gerestitueerd. 

mailto:Info@seniorenbelangen.net

