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Van de bestuurstafel
Peiling interesse voor opleiding cliëntondersteuner voor senioren
Cliëntondersteuning voor senioren kan op alle levensterreinen van belang zijn. Het recht op gratis
onafhankelijke cliëntondersteuning is wettelijke geregeld. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor
het organiseren van cliëntondersteuning. Per gemeente verschilt wie de ondersteuning biedt. Soms
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zijn het professionele organisaties zoals MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie
zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie.
Op verschillende levensterreinen kan cliëntondersteuning plaats vinden, zoals:
- WMO-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving)
- wonen
- zorg
- Wlz (Wet langdurige zorg)
- inkomstenbelasting
- zorgtoeslag en huurtoeslag
Mogelijk zou ook Senioren Belangen hier een rol kunnen spelen bij cliëntondersteuning.
Bij voldoende belangstelling overweegt de FASv om te komen tot een training voor mensen die
geïnteresseerd zijn, om als cliëntondersteuner voor senioren aan de slag te willen gaan.
Deze training zal worden georganiseerd in samenwerking met het ministerie van VWS
(Volksgezondheid Welzijn en Sport) en de seniorenorganisatie KBO - PCOB.
In de eerste plaats willen we u hierbij informeren over dit voornemen, maar in de tweede
plaats om te onderzoeken of er binnen onze vereniging belangstelling bestaat bij leden voor een
verdere invulling van de functie van cliëntondersteuning. Uiteraard is deze training niet vrijblijvend.
Mocht u interesse hebben om voor onze leden deze functie te vervullen, geef dat dan s.v.p. even
door aan Gerrit Grotentraast op 030 2862747 of info@seniorenbelangen.net

Komende activiteiten Senioren Belangen
Bezoek aan Tweede Kamer
In de nieuwsbrief van juni is de belangstelling gepeild
voor een bezoek met rondleiding aan de Tweede
Kamer. De respons was matig, maar desondanks heeft
het bestuur besloten toch een poging te wagen om dit
doorgang te laten vinden. Gemikt wordt op de
vrijdagmiddag van 15 november.
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. Bij minder aanmeldingen gaat het niet
door.
In de nieuwsbrief van oktober komt een aanmeldings formulier. Daarna wordt definitief bepaald of
het aantal deelnemers voldoende is voor doorgang van deze excursie.
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Chinees buffet vrijdag 20 en 27 september
Wegens de grote opkomst voor ons Chinees buffet, is besloten deze dag te splitsen en wel op vrijdag
20 september, 17.00 uur en vrijdag 27 september, 19.30 uur.
Een ander argument waarom dit buffet ook ’s avonds plaats vindt is dat we
ook jonge, nog werkende senioren de gelegenheid willen geven aan deze
activiteit deel te nemen. Hierover is in de nieuwsbrief van afgelopen juli al
een en ander gecommuniceerd.
Het buffet wordt weer geserveerd in de zaal van het MFC De Schans ,
Schans 33 te Woudenberg.
De kosten zijn voor leden van Senioren Belangen € 12,00 p.p.
Bent u geen lid, dan bent u ook welkom, maar dan zijn de kosten € 16,00 p.p.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Ontvangst op vrijdag 20 september vanaf 16.00 uur. Buffet om 17.00 uur.
Ontvangst op vrijdag 27 september vanaf 18.30 uur. Buffet om 19.30 uur.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een antwoordstrook waarop u kunt aangeven welke dag uw
voorkeur heeft of dat het u niets uitmaakt.
Wij verzoeken u de strook in te vullen en in te leveren in een gesloten envelop met het verschuldigde
bedrag, vóór 7 september bij één van de aangegeven adressen.
Alvast smakelijk eten en tot de 20e of de 27e september.

Lokaal nieuws
De Inloop (Scherpenzeel) nu ook ’s avonds open
De Inloop heeft inmiddels haar plek gekregen in het dorp, waar een ieder binnen kan lopen voor
ontmoeting, gezelligheid en vragen over ondersteuning. De Inloop is drie dagdelen open. De
openingstijden zijn Maandag 14.00-16.00 uur, Woensdag 10.00-12.00 uur en Donderdag 14.00-16.00
uur.
Vanaf augustus gaat het ook ’s avonds open. Elke 2 e en 4e dinsdag van de maand kunt u dan terecht
bij De Inloop (van 19.00-21.00 uur). Op de avond van de 4e dinsdag is er ook gelegenheid om met
elkaar te eten (vanaf 18.00 uur). Voor deze maaltijden moet u zich ruim 1 week van te voren opgeven
in De Inloop of via inloop@steunpuntscherpenzeel.nl .
De kosten voor de maaltijd zijn € 4,- p.p. welke van te voren moeten worden betaald bij De Inloop.
Houd de Facebook-pagina van De Inloop in de gaten of loop binnen bij De Inloop.
Op dinsdag 13 augustus is het de eerste avond dat De Inloop ’s avonds open gaat (van 19.00-21.00
uur). Er wordt dan gezellige muziek gedraaid. U bent van harte welkom.
Het adres is Dorpsstraat 234 in Scherpenzeel
Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van De Inloop :
Bertine van Raaij – van den Berg. Tel.: 06-40653279 Email: inloop@steunpuntscherpenzeel.nl
website: www.steunpuntscherpenzeel.nl
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Het Trefpunt (Woudenberg) gaat van start!
Na de zomer gaat Het Trefpunt, de nieuwe ontmoetingsplek in het Cultuurhuis, dan echt van start.
Samen komen en ontmoeten staan centraal bij Het Trefpunt. Uiteraard zijn er mogelijkheden voor
allerlei activiteiten, zoals een spelletje spelen, creatief aan de slag, iets leuks doen op de Wii, iets
lekkers koken of bakken, samen in beweging komen of met elkaar het laatste nieuws bespreken.
Voor wie?
Iedereen die het gezellig vindt om samen te komen met anderen. Ook mantelzorgers zijn welkom.
Wanneer?
Iedere dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur. De eerste keer is op dinsdag 3 september 2019.
Waar?
In de huiskamer van Het Cultuurhuis, aan de Dorpsstraat 40 in Woudenberg.
Kosten?
Per dagdeel betaalt u €2,50 (10.00-12.00 uur / 13.00-15.00 uur).
Voor de lunch betaalt u eveneens €2,50 (12.00-13.00 uur).
Geen eigen vervoer?
Dan kunt u gebruik maken van de Hulpdienst Ouderenvervoer, bereikbaar via het telefoonnummer
033 – 286 2273. De kosten bedragen €2,00 per rit (binnen de bebouwde kom).
Meer informatie?
Neemt u gerust contact op met Suzanne de Haan, bereikbaar via het telefoonnummer 085 – 066
9700.

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden
Wist u dat de bibliotheken een schat aan informatie hebben, die voor iedereen toegankelijk is.

Bibliotheek Woudenberg
De openbare bibliotheek van Woudenberg heeft veel te bieden: een ruime collectie boeken, een
groot aantal populaire tijdschriften en een royale DVD-collectie. Daarnaast is de bibliotheek een
prettige ontmoetingsplek in het Cultuurhuis van Woudenberg met een leescafé op de begane grond.
De bibliotheek is deels bemand en onbemand open.
De Bibliotheek Woudenberg is onderdeel van het Cultuurhuis, waar ook de VVV, de Rabobank,
Stichting Kunst en Cultuur en Stichting Oud Woudenberg gevestigd zijn.
Faciliteiten bibliotheek Woudenberg
✓ Filmzaal
✓ (individuele) werk-/studieplekken
✓ Internettoegang
✓ Muziekstudieruimte
✓ WiFi
✓ Leestafel
✓ Internet-pc
✓ Print- en/of kopieerfaciliteiten
✓ Expositieruimte
✓ Cursus-/vergaderruimte
✓ Inleverbrievenbus
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Contactgegevens
Dorpsstraat 40 3931EH Woudenberg
Telefoon +31 (0)332863010
E-mail woudenberg@bibliotheekeemland.nl
Openingstijden
Maandag
09:00 - 20:00 uur (14.00-17.00 uur medewerker aanwezig)
Dinsdag
09:00 - 20:00 uur (14.00-17.00 uur medewerker aanwezig)
Woensdag
09:00 - 20:00 uur (14.00-17.00 uur medewerker aanwezig)
Donderdag
09:00 - 20:00 uur (14.00-17.00 uur medewerker aanwezig)
Vrijdag
09:00 - 20:00 uur (14.00-17.00 en van 18.30- 20.00 uur medewerker aanwezig)
Zaterdag
10:00 - 12:30 uur (medewerker aanwezig)
Zondag
gesloten
Website: www.bibliotheekeemland.nl

Bibliotheek Scherpenzeel
De bibliotheek van Scherpenzeel heeft een groot aantal faciliteiten waaronder veel digitale
informatie, muziek collecties etc. etc. Kijk eens op de website voor meer informatie of breng gewoon
een bezoekje.
Faciliteiten bibliotheek Scherpenzeel
✓ Expositieruimte
✓ WiFi
✓ Cursus-/vergaderruimte
✓ (oefen)computers
✓ Café
✓ Print- en/of kopieerfaciliteiten
✓ Internet-pc
✓ Makerspace
✓ Versnapering-/drankautomaat
✓ (individuele) werk-/studieplekken
✓ Inleverbrievenbus
✓ Internettoegang
Contactgegevens
Marktstraat 59 3925JP Scherpenzeel
Telefoon +31 (0)332773107
E-mail info@bibliotheekscherpenzeel.nl
Openingstijden
Maandag
gesloten
Dinsdag
14:00 - 20:30 uur
Woensdag
14:00 - 17:00 uur
Donderdag
10:00 - 12:00 uur
Vrijdag
14:00 - 20:30 uur
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten
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Extra informatie
Gratis Wifi
Leescafé (kranten en tijdschriften) dagelijks geopend van 8.00 tot 23.00 uur.
Website: www.bibliotheekscherpenzeel.nl

Ledennieuws
Maand juni en juli 2019
Aanmelding nieuwe leden:
-

Mevrouw F.C.van Wagensveld-van Wijk, Vermeulenhof 213, Woudenberg
De heer O.Schimmel, Het Pella 17, Scherpenzeel
Mevrouw G.K.Schimmel-Bredero, Het Pella 17, Scherpenzeel
Mevrouw R.Diepeveen-ter Burg, Wilgenhof 7, Scherpenzeel
De heer G.J.J.Dorresteijn, ´t Slag 11, Scherpenzeel
Mevrouw Y.E.Evers-Niesing, Woudegge 11, Renswoude
Mevrouw M.E.van Holland, M.van Rossumweg 35, Woudenberg
De heer H.Boer, P.Potterlaan 7, Scherpenzeel

Opzegging lidmaatschap:
- Geen
Overleden leden:
- Mevrouw J.H.Huijnink, Westerwoud 85,Woudenberg
Het aantal leden per 1 augustus 2019 : 558
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
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Woensdag 11 september: Mantelzorgmakelaar.
Mantelzorger ben je vaak uit liefde of noodzaak. Deze zorg en hulp geven lijkt vanzelfsprekend, maar
is het zeer zeker niet. Er zijn veel mantelzorgers die moeite hebben de zorg en hulp aan een ouder,
partner of kind vol te houden. Als je als mantelzorger hulp nodig hebt, kun je aankloppen bij een
mantelzorgmakelaar. Deze kan helpen structuren en deels uitbesteden van die taken.
Onze gastspreeksters Gerlinde Wieser en Diedeke van Wijk zullen ons informeren over allerlei
hulpvragen waardoor de taak van de mantelzorger langer vol te houden is.
U bent van harte welkom op deze interessante bijeenkomst.
Zaterdag 28 september: Wereld Alzheimer Dag.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft 21 september uitgeroepen
tot Wereld Alzheimer Dag (World Alzheimer's Day). Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan
dementie.
De regionale afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren rondom deze datum bijzondere
activiteiten voor mensen met dementie hun partners, hun kinderen, kleinkinderen, familieleden,
vrienden, hulpverleners en vrijwilligers. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Het
Landelijk thema voor deze bijzondere dag is: “Samen Bewegen” op muziek.
Ons Alzheimer Cafe Woudenberg-Scherpenzeel gaat deze dag met u vieren in onze vertrouwde zaal
De Schans.
Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op mensen met dementie. Als je naaste bijvoorbeeld
niet goed meer kan praten, kan men soms feilloos liedteksten meezingen. We hebben de groep “We
willen zo graag” uitgenodigd om samen met u er een gezellige middag van te maken. Zij zingen OerHollandse liedjes op klompen, liedjes die we vergeten zijn, liedjes met een knipoog en medleys.
De groep is uitgedorst in Nederlandse klederdracht uit diverse steden en streken.Een kledingshow en
uitleg ontbreekt dan ook niet!
Voordat u weer huiswaarts keert wordt u getrakteerd op een heerlijk soep met diverse belegde
broodjes. De middag start om 14.00 uur tot en met 17.00 uur. De zaal is om 13.30 uur open.
Opgeven voor deze middag is niet noodzakelijk, wel handig voor onze catering. Het regelen van
vervoer behoort tot de mogelijkheden.
Dit kan via: alzheimerscherpwoud@gmail.com of 06-866 779 57.
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.
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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 8 september en 13 oktober 2019 van 14:30 - 17:00 in Het
Cultuurhuis

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 zog. 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
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Kunst-, cultuur- en studiekringen
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
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Geplande activiteiten Senioren Belangen
Activiteitenagenda van door Senioren Belangen georganiseerde
activiteiten en bijeenkomsten.

Datum

Tijdstip

Activiteit

20 september

17.00 uur

Chinees buffet, ontvangst vanaf 16.00 uur

27 september

19.30 uur

Chinees buffet, ontvangst vanaf 18.30 uur

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 Chinees buffet 20 of 27 september
Chinese maaltijd vrijdag : 20 september 2019*/ 27 september 2019*/ geen voorkeur*
(*doorstrepen wat niet van toepassing is.)
Naam

Adres

Wel / Geen lid
Lidmaatsch.nr.

Bedrag

telefoonnummer

€
€
€
€
Wel/niet vegetarisch
Naam
Totaal bedrag:

€

Inleveren voor 7 september 2019 bij een van de onderstaande leden:
Anneke v. Werkhoven,
Elly Pelser,
Ada Bontekoning,
Truus Veenendaal,

V. Goghlaan 26,
Kamillelaan 19,
Maarten van Rossumweg 47,
Thorbeckelaan 12,
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