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Van de bestuurstafel 
 

Corona en het effect op geplande activiteiten 
 
We leven momenteel in een tijdperk waarin het Corona-virus wereldwijd om zich heen grijpt en vele 
slachtoffers maakt. Het is een ongekend rare tijd die we sinds de pandemie van de Spaanse griep aan 
het begin van de vorige eeuw nog niet eerder meegemaakt hebben!  
Vanwege de corona-crisis moeten we ons aan allerlei beperkende maatregelen houden om te 
voorkomen dat het virus zich ongecontroleerd nog verder verspreid en nog meer slachtoffers maakt. 
Dit geldt zeker voor ons als seniorenvereniging omdat onze leden tot de meest kwetsbare groep 
behoren.  

https://www.seniorenbelangen.net
mailto:info@seniorenbelangen.net
http://www.seniorenbelangen.net/
mailto:a.j.v.riet@ziggo.nl
mailto:edkroonsberg@gmail.com
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Als gevolg hiervan hebben een aantal voorgenomen activiteiten al geen doorgang kunnen vinden, 
zoals de presentatie over Ouderenmishandeling op 20 maart, het warm en koud buffet op 17 en 24 
april en de dagreis op 14 mei. Ook de geplande 
bestuursvergadering van 7 april hebben we moeten 
annuleren omdat we toen nog midden in de crisis 
zaten.  
Inmiddels gaat het voorzichtig weer de goede kant 
op en worden de opgelegde beperkingen beetje bij 
beetje versoepeld .  
Het bestuur heeft de draad weer opgepakt en heeft 
op 12 mei in klein comité (alleen het dagelijks 
bestuur) overleg gevoerd over de recente 
ontwikkelingen en de gevolgen voor onze 
activiteiten en voor de leden. 
Vastgesteld moet worden dat ook na de recente 
versoepeling van de maatregelen, de regel om 1,5 
meter afstand van elkaar te houden nog geruime tijd van kracht zal zijn. Deze afstand-regel is 
uitermate belangrijk om een eventuele tweede golf van besmettingen te voorkomen.  
 
Vrijwel al onze activiteiten vinden plaats in de zaal van mfc De Schans. In deze zaal is, gelet op het 
aantal leden dat doorgaans aan onze activiteiten deelneemt, de 1.5m maatregel echter niet te 
handhaven.  
In verband hiermee acht het bestuur het op basis van de huidige inzichten, niet verantwoord om de 
geplande (groeps)activiteiten in de Schans voor dit jaar doorgang te laten vinden.  
 
Het bestuur heeft daarom besloten alle nog geplande activiteiten in 2020 te annuleren.   
Dit geldt ook voor de 5-daagse reis naar Duitsland die van 31 augustus t/m 4 september zou 
plaatsvinden. Elders in deze nieuwsbrief leest u hier meer over in een bericht van de reiscommissie. 
Ook de geplande theatershow op 27 november in Gorinchem gaat niet door omdat bij vervoer per 
bus de 1.5 meter afstand evenmin te handhaven is. Bovendien is het nog onduidelijk of 
theatervoorstellingen tegen die tijd weer toegestaan zijn en zo ja of het theaterzaaltje Corona-proof 
is. 
 
Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kunnen er op basis van 
voortschrijdend inzicht op een later tijdstip andere besluiten worden genomen.  
We houden u hiervan via de nieuwsbrief en ook via de website op de hoogte. 
 
Wel overwegen we als bestuur om, zodra de situatie dusdanig is genormaliseerd, dat er zonder 
gezondheidsrisico’s weer bijeenkomsten c.q. activiteiten gehouden kunnen en mogen worden, om 
iets gezamenlijks te organiseren voor onze leden. Dit ter compensatie voor alle noodgedwongen 
afgezegde activiteiten.  
We zouden bijvoorbeeld zodra het mogelijk is, en dat kan misschien pas volgend jaar, een 
gezamenlijk diner bij Brasserie 1885 (hotel Schimmel) kunnen organiseren. 
De plannen voor een gezamenlijke activiteit moeten echter nog verder uitgewerkt worden. 
We houden u op de hoogte. 
 
De corona-crisis heeft ongetwijfeld ook invloed op het dagelijks leven van veel van onze leden. Als 
bestuur van Senioren Belangen streven wij ernaar onze leden waar nodig te helpen deze moeilijke 
tijd door te komen. Als u hulp of advies nodig heeft kunt u contact opnemen met leden van het 
bestuur. Voor zover het in ons vermogen ligt zullen wij u dan helpen om een oplossing te vinden; 
uiteraard met inachtneming van de geldende Corona-regels. 
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Bericht van de reiscommissie m.b.t. de geplande 5-daagse reis 
 

Het bestuur heeft in overleg met de reiscommissie 
besloten de reis naar Duitsland van 31 augustus t/m 4 
september dit jaar niet door te laten gaan.  
In verband met de Corona crisis is het niet verstandig. 
Het bestuur en de reiscommissie vinden het jammer, 
dat wij deze beslissing moeten nemen. Maar helaas is er 
geen andere keus.  

Inmiddels is besloten om de reis te verzetten naar 2021, van 23 t/m 27 augustus. Uiteraard onder 
voorbehoud dat de omstandigheden dat dan toelaten.  
Alle personen die zich hebben aangemeld blijven staan tot de volgende 5- daagse reis in 2021. 
Er zijn voor deze reis dus geen nieuwe inschrijvingen nodig, alle huidige inschrijvingen blijven geldig. 
Alle leden, die zich hadden opgegeven voor de 5-daagse reis, worden ook persoonlijk geïnformeerd 
door de reiscommissie. 
 

Oplossing puzzeltjes uit de nieuwsbrief van mei 
 
Zoals beloofd hier de oplossingen van de in de nieuwsbrief van mei gepubliceerde puzzeltjes. 
 
Maak voor de oplossing zo nodig gebruik van het bekende ezelsbruggetje: 
Meneer (Machtsverheffen), Van (Vermenigvuldigen), Dalen (Delen), Wacht (Worteltrekken) 
Op (Optellen) en Antwoord (Aftrekken) 
 
 

 
Antwoord is: 43 
 
Laatste regel:  
Eén schoen = 5 
Mannetje met twee Schoenen en twee ijsjes = 19 
Eén ijsje = 2 
5 + 19 x 2 = 43 
 

 
Antwoord is: 11 
 
Laatste regel:  
Eén schoen = 5 
Man zonder fluit = 3 
Eén fluit = 2 
5 + 3 x 2= 11 

 



           

 
Nieuwsbrief Senioren Belangen juni 2020 Pagina 4 

 

 
 
Antwoord is: 26 
 
Laatste regel:  
Rupsje zonder bloem met een extra pootje = 6 
2 bloemen= 4 
Klok op 5 uur= 5 
6 + 4 x 5=26 
 
Antwoord is: 104 
 
Laatste regel:  
Eén schoen = 10 
Mannetje met 2 schoenen en twee wanten en bril = 47 
Bril = 2 
10 + 47 x 2 = 104 

 
   

Antwoord is: 35 
 
Laatste regel:  
Klok staat op 14.00 uur = 2 
Drie bananen = 3 
Drie bananen = 3 
Ster minus binnenste vierkant = 10 
2 + 3 + 3 x 10 =35   

 
   
Antwoord is: 0,75 
 
Laatste regel: 
Tomaat = 5 
Schijf watermeloen = 17 
5 – 17 : 4= 0,75 

 
 
 
 

 
 

Antwoord is: 
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Lokaal nieuws  
 

Ouderenmishandeling: Je gelooft het pas als je het ziet  
 

Senioren Belangen zet zich op veel terreinen in. Van lokale belangenbehartiging tot persoonlijke 
ondersteuning. Een van onze activiteiten is het organiseren van themamiddagen over 
maatschappelijke onderwerpen die ouderen aangaan. Zo stond voor 20 maart jl. het thema 
ouderenmishandeling op de agenda. Door de coronacrisis werd deze middag afgelast, maar het 
thema is te belangrijk en te onbekend om niet te bespreken.  

 
De Kleine Schans interviewde de gastspreekster, Marianne 
Overberg, die de lezing zou verzorgen en Elly Pelser van de 
activiteitencommissie van Senioren Belangen. Marianne Overberg, 
vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris bij een zorginstelling 
weet waarover ze spreekt. Naast het beleidsmatig bezig-zijn met 
dit onderwerp, heeft Overberg ook direct contact met de 
bewoners.  
 
Overberg: “De term ouderenmishandeling is eigenlijk een beladen 

term door de woordkeuze. Bij mishandeling krijgen we al snel een akelig gevoel of denken we: ‘Dat 
komt hier niet voor’.  
Maar wat wordt er nu eigenlijk precies bedoeld? De term is een vergaarbak van diverse uitingen van 
mishandeling. Het eerste waar mensen vaak aan denken is de fysieke mishandeling, omdat de 
gevolgen ervan te zien zijn.  
Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling waarbij de oudere gepest of geïntimideerd 
wordt. Er zijn nog geniepiger vormen waarbij het slachtoffer niet door heeft dat er sprake is van 
mishandeling, waar rechten geschonden worden, bijvoorbeeld als een mantelzorger goedbedoeld 
post meeneemt en weghoudt bij de oudere omdat hij/zij de administratie voor hem of haar doet, of 
er meer geld van de bankpas wordt gebruikt dan alleen voor de boodschappen. De mishandeling 
vindt namelijk niet altijd bewust plaats, het sluipt er soms ongemerkt in en is dan moeilijk terug te 
draaien. Misschien heeft de oudere eens gezegd: “Neem ook maar een bloemetje voor jezelf mee” 
en is dat bloemetje inmiddels een ‘vaste beloning’ geworden die grotere vormen heeft aangenomen.  
 
Weer een andere vorm van mishandeling is verwaarlozing. Bijvoorbeeld als het bedlinnen niet meer 
verschoond wordt of er te weinig ondergoed is, of een genezende crème niet aangeschaft wordt, 
waarbij vaak als reden wordt aangegeven dat de oudere nog maar kort te leven heeft.  
Verder kennen we nog de financiële uitbuiting en het seksueel misbruik als vormen van 
ouderenmishandeling.” 
 
In veel situaties wordt geen melding gedaan of ruchtbaarheid gegeven aan de mishandeling. Een 
slachtoffer denkt al snel: ‘Ze geloven me toch niet als ik dit vertel’. Of de oudere is bang geen hulp 
meer te krijgen als hij/zij het bespreekbaar maakt. In deze coronatijd is het belangrijk alert te zijn op 
misbruik van ouderen. Zij zijn vaak afhankelijk van derden en zijn vaak goed van vertrouwen.  
Overberg: “Ik raad mensen aan om niet hun bankpasje uit te lenen, geen pincode te geven. Zorg 
ervoor dat je zelf zicht houdt op je financiën en je saldoverloop.” 
 
Het is belangrijk dat ouderenmishandeling her- en erkend wordt. Vaak denkt men: ‘zo gaat dat nou 
eenmaal in onze familie’ en dan wordt de mishandeling gebagatelliseerd en niet erkend als zodanig.  
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De daders zijn vaak mensen die dichtbij je staan: familie, buren, mantelzorgers. Soms zijn die zo 
overbelast dat er onbewust verkeerd gedrag uit voortvloeit. Dan is er hulp en aandacht nodig om die 
overbelasting aan te pakken, zodat ook het verkeerde gedrag zal stoppen. 
 
Bij een vermoeden van mishandeling is het verstandig eerst advies in te 
winnen. Via internet (www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-
nodig/ouderenmishandeling of   
www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Checklist-ouder-voorkomen-van-
financiele-uitbuiting.pdf) of door contact op te nemen met De Kleine Schans 
(voor inwoners van Woudenberg) of de huisarts en voor inwoners van 
Scherpenzeel met de ouderenwerker van SWO of de huisarts.  
Ook kan advies gevraagd worden van Veilig Thuis: 0800 - 2000. 
 
Blijf in ieder geval niet rondlopen met vragen! Praten helpt. 
 
Hester Klein 
Medewerker De Kleine Schans 
 
                                        
 

Glasvezel netwerk campagne in Scherpenzeel 
  
DELTA Fiber Netwerk start in Scherpenzeel een campagne om glasvezel aansluitingen te realiseren. 
De campagne behelst een vraagbundeling waarbij het doel is om bij sluiting van de campagne 
minimaal 25% abonnementen te hebben afgesloten. 
 
In de pers wordt deze campagne in Scherpenzeel aangekondigd. Alle bewoners krijgen een brief met 
de aankondiging waarmee de campagne officieel van start gaat, de campagne loopt tot 13 juli 2020.   
 
Wat is glasvezel  
 
Een glasvezel is zo dun als een haar en bestaat uit hele dunne 
strengen glas. Deze strengen vormen een glasvezelkabel. Met 
laserlicht wordt informatie door deze kabels verstuurd. Dit lijkt 
op het versturen van een morsecodebericht met een lamp. 
Doordat laserlicht heel snel aan- en uitgeschakeld kan worden, 
wordt er heel snel en veel informatie verstuurd via 
glasvezelkabels en treedt er geen of nauwelijks energieverlies 
op bij het transport van gegevens. 
 
Waarom glasvezel? 
 
Internetten gaat via glasvezel vaak het snelst. Sneller dan via dsl of kabel. Het gaat dan om snelheden 
van minimaal 500 Mbps. Sommige providers bieden al pakketten aan van 2 Gbps. Vergelijkbaar snel 
internet is ook via de kabel mogelijk. Zo biedt Ziggo met GigaNet ook een hoge snelheid van 1 Gbps 
aan, al is dit (nog) niet beschikbaar op veel adressen in het Ziggogebied. 

Bij een dsl-verbinding wordt het internet trager hoe verder je van de wijkcentrale afwoont. Dit 
nadeel heeft glasvezel niet. Ook over grote afstanden kan een hoge internetsnelheid geleverd 
worden. 
 

http://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/ouderenmishandeling
http://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/ouderenmishandeling
http://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Checklist-ouder-voorkomen-van-financiele-uitbuiting.pdf
http://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Checklist-ouder-voorkomen-van-financiele-uitbuiting.pdf
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Voordelen 

• Snel en stabiel internet, een toegewijde lijn per huishouden. 

• Open netwerk, dus mensen hebben keuze uit meerdere aanbieders die aangesloten zijn bij 
Delta Fiber Netwerk.  

• Een belangrijk voordeel van glasvezel is dat de up- en downloadsnelheid hetzelfde zijn. Iets 
versturen duurt even lang als iets downloaden. Een hoge uploadsnelheid is handig als je zelf 
vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s, op internet zet. Je merkt het ook tijdens 
videobellen: je eigen videobeeld wordt snel en met hoge kwaliteit verstuurd. 
Bij een kabel- en dsl-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak een stuk lager wanneer je iets 
downloadt. 

• Alle diensten als telefonie, TV, film, beeldbellen, internetten via 1 glasvezel aansluiting. 
  
Waarom is glasvezel belangrijk voor Scherpenzeel  
De aansluiting en het leggen van de kabels is nu gratis bij afname van een abonnement! 
Mensen worden voor werk en ontspanning minder afhankelijk van de plek waar ze wonen en er 
worden steeds meer toepassingen gebruikt zoals bijvoorbeeld zorg op afstand, beeldbellen, 
beveiliging, videostreaming, etc, die veel capaciteit en hogere snelheden vereisen. 
Glasvezel is noodzakelijk voor huidige en toekomstige toepassingen, die nog meer bandbreedte en 
hogere snelheden van dataverkeeer vereisen. 
  
Voor informatie over de campagne in Scherpenzeel kunt u contact opnemen met Marcella Belt op 
tel.nr. 06 41 10 57 47 of email adres marcella.belt@deltafibernetwerk.nl 
Voor informatie via de website kijk op www.gavoorglasvezel.nl 
 

Voor u gelezen …   
 

8 tips om langer te doen met de accu van uw e-bike 
 
Is de accu van uw e-bike te snel leeg? Wij geven u een aantal tips waarmee u langer met uw accu 
kunt doen. 
 
Fietsen mag, maar het is belangrijk om ook daarbij de RIVM richtlijnen te volgen. Houd dus 
voldoende afstand, bij milde klachten blijft u thuis, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren 
zakdoekjes om uw neus te snuiten gooi die daarna weg, was regelmatig uw handen.  
Probeer uw fietsroute goed te plannen en drukte zoveel mogelijk te vermijden. 
 
1. Slimmer schakelen 
Hoe sneller u trapt, hoe verder u komt. Een e-bikemotor werkt het meest efficiënt als u trapt met 70 
tot 80 omwentelingen per minuut. Maakt u minder trapbewegingen, dan gaat er veel energie 
verloren. Schakel daarom op tijd naar een lagere versnelling, zodat u een vlot ritme kunt vasthouden. 
2. Minder ondersteuning 
Met de hoogste ondersteuning trapt u het lichtst. Het nadeel is dat u met deze ondersteuning de 
meeste energie verbruikt. Kies daarom een lagere ondersteuning als de route eenvoudiger is, of als u 
wind mee heeft. 
3. Goed onderhoud 
Hoe minder weerstand, hoe verder u komt met de accu. Te zachte banden hebben een grotere 
aanraking met de grond en dat levert meer weerstand op. Met goed opgepompte banden, een 
geoliede, goed onderhouden ketting en schone tandwielen heeft u de laagste weerstand en komt u 
het verst. 

tel:+31%20(0)%206%2041%2010%2057%2047
mailto:marcella.belt@deltafibernetwerk.nl
http://www.gavoorglasvezel.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19


           

 
Nieuwsbrief Senioren Belangen juni 2020 Pagina 8 

 

4. Doorfietsen 
Stoppen en weer optrekken kost veel energie. Probeer daarom zoveel mogelijk door te fietsen. Als 
dat niet kan, is het beter om even wat langzamer te fietsen en terug te schakelen dan helemaal tot 
stilstand te komen. Kijk dus ver vooruit om te voorkomen dat u plotseling moet stoppen. Trek altijd 
op in een lage versnelling. 
5. De juiste weg 
De kortste route is niet altijd de meest zuinige. Door bochten, verkeerslichten en hellingen te 
vermijden, vergroot u het bereik van de e-bike, zelfs als die route iets langer is. Vermijd onverharde 
paden. Een goed geasfalteerde weg geeft minder weerstand en dat spaart energie. 
6. Laad de accu op 
Zorg dat de accu bij vertrek volledig opgeladen is en neem de oplader mee. Dan kunt u onderweg 
tijdens een pauze de accu opladen als dat nodig is. U kunt ook een opgeladen tweede accu 
meenemen. 
7. Weinig gewicht 
Probeer het totale gewicht zo laag mogelijk te houden. Neem op een tochtje niet meer mee dan wat 
u onderweg nodig heeft. Hoe minder gewicht, hoe groter het bereik. 
8. Weerbericht 
Hoeveel wind staat er? En uit welke richting komt de wind? Bij flinke tegenwind moet de motor 
harder werken en dat heeft veel invloed op het bereik. Het is verstandig om daar rekening mee te 
houden en als het kan een weg te kiezen met meer beschutting. Of bij wind mee de ondersteuning 
uit te zetten. Bij lage temperaturen is het bereik ook minder. 
 

           Bron: IkWoonLeefZorg mei 2020 

 
 

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden    
 

Bezwaar tegen te hoge box-3 belasting 
 

 
 
Mediaberichtgeving Box 3 april-mei 2020 

 

Het advies van de drie juristen is helder: de overheid moet u compenseren. Een positieve 
ontwikkeling, die ervoor zorgt dat compensatie weer een stapje dichterbij is gekomen. Het CPB lijkt 
er nog niet uit te zijn. De Tweede Kamer heeft het kabinet daarom nu gevraagd voor de zomer met 
een reactie te komen op het compenseren van belastingplichtigen. 
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Maak tijdig bezwaar 
U kunt zelf bijdragen aan het succes. Heeft u in 2019 opnieuw belasting betaald over het rendement 
op uw vermogen dat u in werkelijkheid nooit heeft gekregen? Maak dan bezwaar tegen uw aangifte 
inkomstenbelasting 2019. 
 
Meedoen 
Naast de onrechtvaardigheid van de box 3-heffing zijn er nog twee redenen om in actie te komen. 
Ten eerste gelden er nieuwe regels voor het voeren van collectieve rechtszaken. Indien u niet zelf 
bezwaar maakt tegen uw belastingaanslag, dan lift u ook niet mee op de juridische procedure van de 
Bond voor Belastingbetalers. Dat wil zeggen dat een onherroepelijk vonnis van de rechter geen 
gevolgen voor u heeft. Ten tweede is het van groot belang om zoveel mogelijk mensen te 
mobiliseren. Hoe meer belastingplichtigen bezwaar maken, en daarmee ons proces steunen, hoe 
meer druk wij uitoefenen in de politiek om de vermogensrendementsheffing aan te passen. Zeker nu 
de Tweede Kamer en het kabinet zich buigen over de compensatie. 
 
Voor het Digitaal Bezwaarschrift gaat u naar Belastingdienst.nl/Bezwaarcheck  Let op dat u bezwaar 
maakt binnen 6 weken na de datum die op uw definitieve aanslag staat.Hebt u online bezwaar 
gemaakt  dan kunt u ook online volgen hoe ver het staat met de behandeling van uw bezwaar. 
 
Onderstaand een voorbeeld bezwaarschrift box-3 heffing. 

Voorbeeld bezwaarschrift box-3 heffing 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij maak ik ter behoud van rechten bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting premie 
/volksverzekeringen [jaartal] met aanslagnummer [aanslagnummer]. Het bezwaar ziet op de box 3-
heffing (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, hoofdstuk 5, Wet inkomstenbelasting 2001). 

Box 3 
Het box 3-systeem veronderstelt dat belastingplichtigen op hun vermogen een (fictief) rendement 
behalen oplopend van 2,871% tot 5,39%. Over het fictieve rendement is vervolgens een heffing 
verschuldigd van 30%. De verschuldigde heffing staat geheel los van het daadwerkelijk behaalde 
rendement. 
 
Strijd met EVRM 
De heffing van box 3 drukt in dit geval veel te zwaar op het daadwerkelijk behaalde rendement op 
het vermogen. Hierdoor is sprake van inbreuk op het recht van eigendom; er is een ‘excessive 
burden’ in de zin van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de 
wetgever uitgaat van een jaarlijks fictief rendement en een dergelijk rendement is in de huidige 
markt nauwelijks haalbaar. 

Cruciaal is dat de wetgever het fictieve rendement in het verleden (in de aanloop naar 2001) heeft 
verdedigd met de bewering dat hier geen tegenbewijsregeling voor in het leven hoefde te worden 
geroepen, omdat het fictieve rendement op een zodanig niveau is vastgesteld “dat iedereen in staat 
is om, zeker indien dit over een wat langere periode wordt bezien, dit rendement zonder risico te 
kunnen behalen” (Memorie van Toelichting, Kamerstukken 26 727, nr. 3, blz. 39). CBS cijfers tonen 
aan dat de gemiddelde spaarrente gedurende de jaren 2001 tot en met heden, bijna nooit hoger is 
geweest dan 2,35%. Het veronderstelde jaarlijkse fictieve rendement is dus niet gehaald. 

Ik verzoek u primair de box 3-heffing te restitueren en subsidiair om de box 3-heffing te beperken tot 
30% over het daadwerkelijk behaalde rendement. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bezwaar-en-beroep/content/hulpmiddel-bezwaarcheck-inkomstenbelasting
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Proefproces 
Ik heb er geen bezwaar tegen als dit bezwaarschrift wordt aangehouden tot er een onherroepelijk 
vaststaande uitspraak is inzake de proefprocedure van de Bond voor Belastingbetalers en Grant 
Thornton. 

Ik behoud mij tevens het recht voor om dit bezwaarschrift aan te vullen met nadere feiten en 
motivering. 

Met vriendelijke groet, 

[naam] 

 

Ledennieuws 

Maand april 2019 
 
Aanmelding nieuwe leden: 
 
-  Mevrouw H.Davelaar-Vink, Van Arckelweg 32, Renswoude 

 
Opzegging lidmaatschap: 
 
-  Geen 
 
Overleden leden: 
 
-  De heer E. Davelaar, Van Arckelweg 32, Renswoude 
-  De Heer A.C. van Elteren, Van Arckelweg 36, Renswoude 
 
Het aantal leden per 1 mei 2020 : 562 
 
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u bellen met Jan Harskamp op 033 286 3461 of u kunt 
zich aanmelden via  www.seniorenbelangen.net 

 

Geplande activiteiten Senioren Belangen 
  
Helaas zijn ook alle door ons geplande activiteiten voorlopig afgelast.  
Als bestuur vinden we het niet verantwoord om op basis van de huidige 
inzichten de geplande activiteiten in de Schans te laten doorgaan.  
Ons standpunt is dat er door ons pas weer bijeenkomsten of activiteiten 
zullen worden georganiseerd als de gezondheidsrisico’s voor de 
deelnemers daadwerkelijk in voldoende mate zijn afgenomen.  
In de praktijk zal dat waarschijnlijk inhouden dat onze activiteiten voor dit jaar niet meer door gaan.  
Bij deze afweging wordt uiteraard rekening gehouden met de dan geldende adviezen van de 
overheid. Andere organisaties hebben hun activiteiten veelal tot 1 september afgelast. 
 
Blijf gezond, help elkaar een beetje en samen komen we deze crisis ook weer te boven.  


