Secretariaat:
Telefoon:

G.J. Grotentraast,
Stationsweg-West 129,
3931 EL Woudenberg
033 286 2747

E-mail:

info@seniorenbelangen.net

Website:

www.seniorenbelangen.net

Bankrekening nr.:

NL87 RABO 0307 9301 30

Contact Scherpenzeel/ Renswoude:
A.J. van Riet, Middenhof 13, 3925 JZ Scherpenzeel
T: 033 277 1982, E: a.j.v.riet@ziggo.nl

Nieuwsbrief juli 2021

Redactie:
D. den Ouden, Waterlelie 9, 3931 WH Woudenberg
T: 033 737 0143 E: ddo52@icloud.com

Inhoudsopgave
Van de bestuurstafel .................................................................................................................... 1
Komende activiteiten Senioren Belangen ...................................................................................... 2
Reiscommissie Senioren Belangen Woudenberg- Scherpenzeel-Renswoude. ................................................... 2
Aanmeldingsformulier dagreis Elburg 29 juli 2021 .............................................................................................. 2

Voor u gelezen … .......................................................................................................................... 3
Wonen met zorg, dit kunt u kiezen ...................................................................................................................... 3
9 tips om vallen te voorkomen ............................................................................................................................ 4
Pas op voor FluBot malware via een sms............................................................................................................. 6
Corona en de Ziekenhuizen .................................................................................................................................. 7
Scherpenzeel werkt aan duurzaamheid............................................................................................................... 8
Project 75+ ........................................................................................................................................................... 8

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden .......................................................................................... 8
Platteland Anders ................................................................................................................................................. 8
Partner overleden? Kom in actie! ........................................................................................................................ 8
Diensten SWO ...................................................................................................................................................... 9

Ledennieuws ................................................................................................................................ 9
Maand mei 2021 ................................................................................................................................................. 9

Geplande activiteiten Senioren Belangen ...................................................................................... 9
Uit de oude doos….. ................................................................................................................... 10
Rijwielbelasting .................................................................................................................................................. 10
Hondenbelasting ................................................................................................................................................ 10

Van de bestuurstafel
Het bestuur is blij dat de meeste corona maatregelen met ingang van 26 juni a.s. komen te vervallen.
Hierdoor is het mogelijk om in het 2e half jaar van 2021 weer activiteiten voor onze leden te
organiseren.
Het is wel belangrijk om bij groepsreizen, waar de anderhalve meter niet in acht kan worden
genomen, een test bewijs, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs te laten zien. Deze drie
mogelijkheden kunnen vanaf 1 juli as. getoond worden in de CoronaCheck app.
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Komende activiteiten Senioren Belangen
Reiscommissie Senioren Belangen Woudenberg- ScherpenzeelRenswoude.
De reiscommissie heeft een leuke dagtocht uitgezocht voor 29 juli a.s.
De dagreis gaat naar Elburg. Vanaf Woudenberg rijden we achtereenvolgens naar
Scherpenzeel, Barneveld, Garderen, Uddel, Elspeet, Doornspijk en tenslotte naar
Elburg. Daar stappen wij op de boot voor een 3 uur durende tocht. Aan boord krijgt
u 2 kopjes koffie met een lekker gebakje. Ook is er een lunchtafel waar u een kroket
kunt vinden. Als we in Elburg zijn aangekomen, krijgt u de gelegenheid om hier 1 ½
uur wat rond te kijken. Om 15.00 uur stappen wij dan weer in de bus via een mooie
route terug naar Woudenberg rijden. Wij zijn ongeveer 16.30 uur weer thuis. Deze
reis kost € 48,00 inclusief fooi chauffeur. Niet leden betalen € 55,00 of lid worden
dan betaald u € 48.00.
Let op: Als u heeft betaald is het niet meer mogelijk om te annuleren.
Wij vertrekken om 09:00 uur vanaf De Camp, Bosrand 15-17 te Woudenberg. (aanwezig zijn om
08:45.)
Wij willen wel benadrukken dat bij deelname aan de dagtocht een vaccinatiebewijs of een P.C.R test, die niet ouder is dan 40 uur, moet worden overlegd. Vergeet ook niet uw mondkapje.
Frits en Arie wensen u een fijne dag.

Aanmeldingsformulier dagreis Elburg 29 juli 2021
formulier uitprinten, afknippen of de gegevens overnemen en inleveren bij de aangegeven
adressen
U kunt zich aanmelden middels bijgevoegd strookje . Aanmelden en betalen vóór 12 juli op
rekeningnummer NL87 RABO 0307 9301 30 onder vermelding van “dagreis 2021 ”. (Leden € 48,00
p.p. Niet-leden € 55,00 p.p.)
Naam …………………………………………………..
Adres ………………………………………………….. Woonplaats ……………………………………………….. Lid
seniorenbelangen JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Lidnummer ………………………
Aantal niet-leden ……………
Aantal pers …………
Datum van inlevering ………………………….
Inleveradressen:
• Frits Velker
• Arie Steinmann

Prins Bernhardstraat 31, Woudenberg
van Hogendorplaan 2,Woudenberg
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Voor u gelezen …

Wonen met zorg, dit kunt u kiezen
Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Zoekt u naar een manier om zelfstandig te wonen, maar wél
met zorg onder handbereik? Dit zijn zes mogelijkheden.
1. Verzorgingshuis nieuwe stijl
Veel voormalige verzorgingshuizen hebben hun kamers omgebouwd tot zelfstandige studio’s en
appartementen. U heeft uw eigen voordeur en uw eigen huishouden. De huurprijzen vallen meestal
binnen de grenzen van de huurtoeslag. Soms betaalt u extra servicekosten voor bijvoorbeeld
alarmering of een nachtportier. Als u later toch zorg nodig heeft, kan de gemeente of de
zorgorganisatie waarmee u contact heeft dat voor u regelen. Er zijn veel verschillende namen voor
deze woonvorm, zoals wonen met zorg, verzorgd wonen, beschermd wonen of zorgeloos wonen. U
vindt deze appartementen niet alleen in voormalige verzorgingshuizen, maar ook in
nieuwbouwprojecten. U leest er meer over in het artikel Het verzorgingshuis nieuwe stijl.
2. Aanleunwoning
Aanleunwoningen zijn kleine, gelijkvloerse woningen, vaak in de buurt van een verpleeghuis. In een
aanleunwoning woont u zelfstandig. In het verpleeghuis kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van het
restaurant, de clubs en u kunt meedoen aan gezellige middagen. Woont u in een aanleunwoning en
heeft u zorg nodig? Medische thuiszorg regelt u via de huisarts of de wijkverpleegkundige. Zij vragen
de zorg aan bij de zorgverzekering en regelen daarmee ook uw indicatie voor zorg. Thuishulp, zoals
huishoudelijke hulp regelt u via het Wmo-loket van de gemeente. De meeste aanleunwoningen zijn
sociale huurwoningen, waarvan de huurprijs binnen de grenzen van de huurtoeslag valt.
3. Mantelzorgwoning
In een grote achtertuin kan een tijdelijke mantelzorgwoning worden geplaatst. Dat is een volledig
zelfstandige woonruimte met stromend water, elektriciteit, verwarming en een eigen huisnummer.
Zo kunnen volwassen kinderen vanuit hun eigen huis voor bijvoorbeeld hun ouders zorgen. Of in
ieder geval een oogje in het zeil houden. Als u een mantelzorgwoning wilt bouwen in de achtertuin,
moet u zich aan regels houden. Een zorgindicatie is vaak een eis, maar niet altijd. Steeds meer
gemeenten vinden het goed als u een mantelzorgwoning bouwt met het oog op de toekomst. Dus
ook als er nog géén indicatie voor zorg is. Dat heet een pre-mantelzorgwoning.
4. Lichte zorg in het verpleeghuis
In de meeste verpleeghuizen zijn nog steeds kamers beschikbaar voor mensen met een
lichte zorgindicatie. U kunt dan beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
U heeft uw eigen voordeur, badkamer en keuken. U woont zelfstandig maar er is professionele zorg
onder handbereik en ook voor wassen en eten kan worden gezorgd. Met deze indicatie valt u onder
de Wet langdurige zorg (Wlz).
5. Dagelijks 24-uur zorg thuis
24-uurszorg krijgt u in een verpleeghuis. Maar als u echt liever thuis wilt blijven wonen, kunt u ook
thuis 24 uur per dag verzorgd worden. Dit kan alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij een verblijf
in het verpleeghuis. Ook moet de zorg thuis 'verantwoord' en 'doelmatig' zijn. Het Volledig Pakket
Thuis (VPT) wordt verzorgd door een zorginstelling in uw buurt. U kunt ook zorg en ondersteuning
krijgen van verschillende zorgaanbieders. Dan heeft u een Modulair Pakket Thuis (MPT). In
het zorgplan staan de afspraken.
6. Wonen en zorg in uw eigen buurt
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Nu thuis blijven wonen heel gewoon is geworden, is omkijken naar elkaar nog belangrijker dan
vroeger. Steeds meer gemeenten proberen buurten en wijken voor oudere bewoners anders in te
richten. Dat moet het makkelijker maken voor buurtbewoners om elkaar goed te leren kennen en
misschien zelfs elkaars mantelzorger te worden. Een paar voorbeelden.
ParkEntree in Schiedam is de eerste seniorenbuurt van Nederland. Anoniem wonen is er onmogelijk.
Buren staan er voor elkaar klaar en zorgen voor elkaar.
KilimanjaroWonen ontwikkelt waar het fijn is om oud te worden, de
zogenaamde ZorgSamenbuurten. Ook in deze buurten kijken buurtbewoners naar elkaar om. Ze
kunnen een beroep op elkaar doen en iets voor elkaar betekenen. Jong en oud woont er door elkaar
heen.
Rotterdam wil dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden, dichtbij hun sociale
contacten. De stad bedacht de Ouderenhubs, wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en zorg en
ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Woningen worden geschikt gemaakt om langer thuis
te blijven wonen en in de wijk komen looproutes en scootmobielstallingen.
Het Bejaardenhuis van de Toekomst is een wijk waar het voor jong én oud prettig wonen is, vindt
de gemeente Den Bosch. Buurten en wijken moeten het beste bieden van de vroegere
bejaardenhuizen, zoals activiteiten voor en door ouderen, een wijkrestaurant, een zondagmiddagbrunch met kaartmiddag of een dansmiddag.
Wilt u graag samen met anderen wonen? Dan is een woongroep of woongemeenschap misschien
iets voor u. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een woongemeenschap waar de bewoners een bepaalde
interesse of leefstijl delen. Zoals Eikpunt in Lent waar zo’n honderd bewoners van verschillende
generaties samenwonen vanuit een gezamenlijk idee over duurzaam wonen.
In een Knarrenhof wonen de bewoners op zichzelf, met burenhulp en gelijkgezinden onder
handbereik. De eerste Knarrenhofjes staan in Zwolle en Hardenberg. Er zijn plannen om ook in een
aantal andere gemeenten Knarrenhofjes te bouwen.

9 tips om vallen te voorkomen
Misschien is het u wel eens overkomen, een vervelende val in huis of op straat. U bent niet de enige.
Dan is het goed om te weten dat u zelf veel kunt doen om vallen te voorkomen. Deze tips
helpen. Een val is zo gebeurd. Een iets verhoogde drempel, een schuivend kleed of gewoon even uit
balans. Vallen is vervelend en kan nare gevolgen hebben. Wat kunt u er zelf aan doen om te
voorkomen dat u valt?
1. Blijf in beweging
Misschien beweegt u minder omdat u bang bent om te vallen. Maar het is juist belangrijk dat u wel
beweegt. Als u ouder wordt, nemen uw spieren af en daarmee wordt de kans groter dat u valt. U
hoeft niet hard te trainen om uw spierkracht op peil te houden. Dat kan ook met eenvoudige
oefeningen. Sta bijvoorbeeld af en toe op uw tenen. Of sta op uit een stoel zonder uw handen te
gebruiken. Dat doet u makkelijk tussendoor. Maak er een gewoonte van om elke dag
deze oefeningen te doen. Of oefen een actieve houding met dit filmpje van Nederland in Beweging.
2. Zoek uw balans
Combineer spierversterkende oefeningen met evenwichtsoefeningen of coördinatie-oefeningen.
Balans is heel belangrijk om niet te vallen. Dit zijn een paar oefeningen die u overal kunt doen.
Sta tien tellen op één been en wissel af.
Loop recht vooruit terwijl u de hiel van de ene voet tegen de tenen van de andere zet.
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Loop recht achteruit terwijl u de tenen van de ene voet tegen de hiel van de andere zet.
Loop op de toppen van uw tenen.
Loop op uw hielen.
Stap opzij.
Zet voor de zekerheid een stoel in buurt waaraan u zich kunt vasthouden. Of blijf in de buurt van de
tafel of de muur. In dit filmpje vindt u meer evenwichtsoefeningen.
3. Werk aan uw conditie
De kans op een valpartij is groter als u moe bent. Daarom is het belangrijk uw conditie op peil te
houden. Dat doet u door per week minimaal 75 minuten te wandelen, fietsen of te zwemmen
bijvoorbeeld. In huis kunt u uw uithoudingsvermogen trainen met een fitnessapparaat, zoals
crosstrainer, roeimachine of loopband. Of doe mee met Nederland in beweging op tv. Het is goed als
uw hartslag daarbij omhooggaat, maar het is niet de bedoeling dat u buiten adem raakt.
4. Voorkom duizeligheid
Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben die de kans op vallen vergroten. Gebruikt u medicijnen, kijk
dan in de bijsluiter wat de bijwerkingen zijn of vraag het aan uw arts of apotheker. Als u verschillende
medicijnen slikt, kunnen de bijwerkingen elkaar ook versterken. Praat erover met uw arts als u daar
last van heeft. Drink ook veel water en slik vitamine D. Dat is goed voor de balans, spieren en botten.
5. Sta rustig op
Als u te snel opstaat kunt u uw evenwicht verliezen of duizelig worden. Het komt regelmatig voor dat
mensen juist bij het opstaan uit een stoel of uit bed vallen. Sta dus rustig en met aandacht op. Doe
eerst wat bewegingen, span uw beenspieren en beweeg wat met uw lichaam. Pas daarna gaat u
langzaam staan. Is het opstaan uit bed te moeilijk voor u, dan kunt u het bed verhogen
met bedverhogers. Wordt het opstaan uit een stoel te moeilijk voor u, dan is een sta-opstoel misschien een goed idee.
6. Haal obstakels weg
U kunt een val in huis voorkomen door risico’s weg te nemen. Doe dat het liefst samen met iemand
die uw huis minder goed kent, want die ziet meer. Hoe voller uw huis, hoe meer risico op vallen. Let
op deze obstakels.
•

Rommel op de vloer.

•

Krukjes of bijzettafeltjes.

•

Losliggende kleedjes of traplopers.

•

Kabels die over de vloer lopen.

•

Hoge drempels.

7. Maak uw huis valveilig
Is de badkamervloer glad? Dat kunt u oplossen met een antislipcoating op de tegels. Kunt u wel een
extra steuntje gebruiken in de badkamer, breng dan handvatten aan, ook aan de zijkant van het
toilet. Zorg voor goede verlichting op de trap en in de gang. Het is erg handig als het licht
automatisch aangaat als u gaat lopen, bijvoorbeeld als u opstaat uit bed om naar de wc te gaan.
De trap kunt u veiliger maken met antislipstrips.
8. Draag stevige schoenen
Binnen op gladde sokken lopen is geen goed idee. Het is beter om ook binnen stevige schoenen te
dragen met een goed profiel. Draag geen gladde schoenzolen en schoenen met hakken. Loopt u toch
graag zonder schoenen, draag dan stevige pantoffels met antislipzolen.
9. Valpreventie cursus
Volg een online valpreventie cursus. Of kijk of u in de buurt een cursus kunt volgen. U kunt dit ook
vragen bij het buurtcentrum of de huisarts.
Bron: ikwoonleefzorg
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Pas op voor FluBot malware via een sms
Nederland wordt momenteel geplaagd door SMS’jes die eruitzien als een bericht van een
pakketdienst. Dit heb je misschien in het nieuws gelezen onder de naam FluBot. Het bericht en de
link komen echter helemaal niet van het pakketbedrijf maar van oplichters die proberen je telefoon
binnen te dringen. Via de link wordt malware geïnstalleerd dat FluBot heet. Daarmee krijgen
criminelen toegang tot je gegevens én je telefoon gaat vanzelf SMS-berichten versturen. Met name
Android telefoons zijn kwetsbaar voor deze vorm van malware.
Hoe werkt FluBot?
FluBot werkt op een Android telefoon op de volgende manier: Je ontvangt een sms die lijkt te zijn
verstuurd door een pakketbezorger, koerier of winkel. Het bericht ziet er echt uit. De afzender
vermeldt dat je op een link kunt klikken om de “Track en Trace” code van je bestelling te zien, of
meldt dat je pakket vertraagd is en dat je via de link je status kunt bekijken. In de sms vind je een
nep link naar de zogenaamde “Tracking code” of naar de website van een pakketbezorger.
Klik niet op deze link!
Door op de link te klikken wordt er namelijk malware op je telefoon geïnstalleerd. Bijvoorbeeld door
een nep-app van de pakketbezorger te installeren die er echt uitziet. Hiermee kunnen
internetcriminelen kijken welke apps er op jouw telefoon staan en deze apps nabootsen. Ook stelen
internetcriminelen via de app allerlei persoonlijke gegevens van je, zoals wachtwoorden of
bankgegevens, waarmee zelfs je bankrekening gevaar loopt.
Het kan ook gebeuren dat FluBot via je contacten weer andere personen besmet. FluBot kan dus heel
veel ellende veroorzaken. Ook vraagt de malware je om je beveiligingsinstellingen van je telefoon
aan te passen. Doe dit NIET. Een betrouwbare app zal dit nooit vragen. Door deze instelling aan te
passen, zet je de deur helemaal open voor onveilige software.
Klik niet op de link in deze sms’jes en wees extra alert op deze FluBot malware.
Moeten iPhonegebruikers ook opletten?
Hoewel FluBot zich voornamelijk op Android lijkt te richten, kunnen ook iOS gebruikers deze smsberichten ontvangen. Het installeren van de malware gebeurt niet op iOS apparaten. Als je op de link
klikt, kom je wel op een phishing website terecht. Hier wordt geprobeerd je Apple ID inloggegevens
te ontvreemden. Daarom het advies om niet zomaar op links te klikken.
Wat kun je doen tegen FluBot?
Heb je op een link geklikt en is jouw telefoon besmet? De manier om dit op te lossen is om -in de safe
modus van je toestel- de geïnstalleerde app te verwijderen. Wil je echt zeker zijn dat je toestel
‘schoon’ is? Zet het dan terug naar de fabrieksinstellingen.
Ook raden wij je aan om KPN Veilig te gebruiken op je smartphone. Deze software herkent phishing
links en kan ook malware herkennen, op die manier is jouw telefoon beter beveiligd tegen
internetcriminaliteit.
Ik verwacht een bestelling. Is de sms echt of FluBot?
Gebruik de officiële apps van je bezorgdienst die je zelf via de Google Play Store downloadt
en installeert. Diensten als PostNL, DHL, DPD, etc. hebben apps beschikbaar waarin je
handmatig je postcode en het track en trace nummer kunt invullen zonder dat je op een link
hoeft te klikken.
Bron: Redactie Beleef KPN
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Corona en de Ziekenhuizen
Bijna alle ziekhuizen in Nederland hebben door de corona-opnames grote achterstanden bereikt
door het uitstellen van de zgn. “planbare zorg”. Dit kunnen problemen zijn met gewrichten al
handen, knieën en heupen, maar ook bv. kankeroperaties en -behandelingen. Dat is ontstaan omdat
artsen en verplegers erg zwaar belast werden met het behandelen en verplegen van patiënten op de
Intensive care, waardoor er ook minder IC-bedden ter beschikking waren voor niet-coronapatiënten.
De ziekenhuizen in Nederland hebben, naar schatting, ongeveer 140 duizend aan operaties open
staan.
Dit is niet met de huidige bezetting in één jaar in te halen, ook al daalt het aantal coronapatiënten tot
het minimum. Uiteraard krijgen patiënten die met spoed moeten worden geopereerd of behandeld
voorrang.
Hoe komt dat?
De organisatie van de ziekenhuizen is aan een grote modernisering toe, zowel in de aanpak van
onderzoek als behandelingen, maar ook het gebruik van ICT en hulpmiddelen loopt dikwijls ver
achter. Er is ook onvoldoende capaciteit achter de hand voor plotselinge ontwikkelingen zoals een
pandemie! Daarbij komt nog dat de personeelsbezetting in de ziekenhuizen grote problemen geeft.
Het personeel heeft nu al meer dan één jaar (en meestal niet op hun eigen afdeling) op meer dan
volle kracht moeten werken. Vorig jaar was er op de tv ’s avonds nog te zien hoe men zich inspande,
er werd voor hun geklapt en de overheid kwam met een bonus van € 1000,- per persoon. Echter men
is moe, zeker ook dat vrije dagen moeilijk waren in te plannen.
Het personeel die in de zorg werken, dit graag doen, zijn nu wel moe en hopen dat zij met vakantie
kunnen. Daarnaast stagneert het opleidingssysteem voor nieuwe verpleegkundigen, mede omdat de
ziekenhuizen geen tijd hebben om stagiaires te begeleiden, maar ook omdat te weinig
schoolverlaters en herintreders voor een baan in de zorg kiezen. En men hoort de roep dat naast de
verbetering van de arbeidsomstandigheden door verpleegsters meer verantwoordelijkheid te geven
(en dat kunnen zij!) ook een bij deze verantwoordelijkheid passende beloning te geven.
Jammer is ook dat ziekenhuizen niet graag hun patiënten overdragen naar zelfstandige klinieken,
mede om financiële redenen. En patiënten durven er dikwijls niet naar te vragen!
De meesten zelfstandige klinieken hebben ook een overeenkomst met zorgverzekeraars. Als men de
zorgverzekeraar vraagt om een oplossing zullen die zeker ook wijzen op zelfstandige klinieken!
Nederland heeft een uitstekende gezondheidszorg, maar is ook niet goedkoop, ongeveer € 6000 per
jaar per inwoner. De salariskosten van het personeel maken hier een belangrijk onderdeel van uit.
Dat moeten wij wel gezamenlijk jaarlijks opbrengen via premies en belastingen.
De zorgsector is aan een grondige vernieuwing toe. De bekende Marcel Levie, voormalig voorzitter
van de RvB van het UMC in Amsterdam, zou dit graag op zich nemen, ik hoop dat dit hem lukt!
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Scherpenzeel werkt aan duurzaamheid. En ook u speelt hierin een
belangrijke rol!
U wilt toch ook comfortabel leven en bijdragen aan een goed leefmilieu. U kunt nu
beginnen! Energie besparen, zelf energie opwekken, uw tuin vergroenen, regenwater
afkoppelen of stapt u over op elektrisch vervoer? Er is genoeg te doen!

Bron: gemeente Scherpenzeel

Project 75+
Project 75+ is gericht op het bezoeken van mensen van 75 jaar en ouder. Het doel van het project is
(kwetsbare) ouderen in beeld krijgen, signaleren van eenzaamheid en inventariseren wat hun
behoefte is.
Project 75+ is onderdeel van het landelijke actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’.
Een tegen eenzaamheid
BRON: SWO SCHERPENZEEL

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden
Platteland Anders
Zin in een fietstochtje?
Platteland Anders heeft weer 11 kunstobjecten geknutseld. Deze staan weer langs de route.
Dit jaar met thema “Eropuit”. De route is 16,5 km lang en voert je rond Scherpenzeel langs
Binnen weggetjes.
Bij de VVV in Scherpenzeel is de route gratis af te halen. De VVV is geopend op woensdagen zaterdagmorgen in het “Kulturhus de Breehoek” , Marktstraat 59, Scherpenzeel van
10 – 14 uur.
Ook kan je de route ophalen bij de receptie van “Landgoed Ruwinkel”, Ruwinkelseweg 11
Scherpenzeel.

Partner overleden? Kom in actie!
Veel hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om na het overlijden van de partner de
bestaande rentevast periode van de hypotheek zonder boete open te breken. Ze attenderen de
overblijvende partner hier vaak niet op — sterker nog, vaak is men niet van deze mogelijkheid op de
hoogte, merken we in de praktijk — maar door de huidige lage rentestand kan dat duizenden euro’s
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opleveren. Kom daarom zelf in actie en doe dat tijdig (een termijn van een half of heel jaar na het
overlijden is gebruikelijk). En check uw hypotheekvoorwaarden!

Diensten SWO
- Ouderenvervoer; tel. 033-286 2273, of 033-286 4063, of 033-286 1742.
- Klussen- & Boodschappendienst; tel. 06-3066 9714; e-mail: klussendienst.swo@gmail.com
- Internetcafé/Doe meer met je tablet: dinsdag 13.00-14.30 u. Meld uw komst aan per mail:
swow.internetcafe@gmail.com
Welzijnswerker De Kleine Schans
Tineke Smallenbroek, voor het spreekuur moet u een afspraak maken via tel. 085-0669772 of via
e-mail: t.smallenbroek@dekleineschans.nl

Ledennieuws
Maand mei 2021
Aanmelding nieuwe leden:
- geen
Opzegging lidmaatschap:
Mevrouw T.C.Pijpers-Tekelenburg, De Nieuwe Poort 46,Woudenberg
Overleden leden:
geen
Het aantal leden per 1 mei 2021: 540
Voor het aanmelden van nieuwe leden en ook voor het doorgeven van wijzigingen kunt u bellen met
Jan Harskamp op 033 286 3461 of u kunt zich aanmelden via www.seniorenbelangen.net

Geplande activiteiten Senioren Belangen
Activiteitenagenda van door Senioren Belangen georganiseerde
activiteiten en bijeenkomsten.
29 juli
Augustus/september
17 en/of 24 september
10 en 17 december

09:00 uur
Dagtocht Elburg
5-Daagse reis Rothenberg, Duitsland
( onder voorbehoud)
Etentje bij Schimmel
Winterkost buffet (locatie de Schans)

Noteer deze datums alvast in uw agenda!
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Uit de oude doos…..
door Gerrit Grotentraast

Rijwielbelasting
De ouderen onder ons weten het nog wel: het rijwielplaatje ten teken dat je rijwielbelasting had
betaald. In het blad Salland Nieuws-en advertentieblad uit april 1928 las ik het volgende bericht:

Rijwielbelasting was in Nederland van 1 februari 1897 tot 1919 en van 1 augustus 1924 tot 1 mei
1941 een landelijke belasting op het gebruik van rijwielen. Eerder waren er al vanaf 1892 plaatselijke
en vanaf 1896 provinciale belastingen voor houders van fietsen.
Tussen 1897 en 1919 bedroeg de belasting twee gulden per jaar voor een eenpersoonsrijwiel en vier
gulden voor een meerpersoonsrijwiel. Er was in deze tijd geen controle in de vorm van een fietskaart
of iets dergelijks. De belasting was gekoppeld aan de personele belasting. Bij afschaffing van de
belasting in 1919 waren er in Nederland 861.500 belastbare fietsen.
Minister van financiën Colijn voerde in 1924 de rijwielbelasting opnieuw in. Hij zei "een dergelijke
stap te betreuren, maar zij was noodzakelijk op grond van den treurigen staat van de schatkist". Op
dat moment waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen belastbare fietsen. De belasting gold voor het
rijwiel en niet voor de houder. Om te bewijzen dat er voor de fiets was betaald moest een
rijwielplaatje op of bij het stuur worden aangebracht. Deze plaatjes werden bij 's Rijks Munt geslagen
en waren voor drie gulden bij het postkantoor te koop. Het geld ging eerst voor een deel en later in
zijn geheel naar het Wegenfonds. Vanwege het grote aantal diefstallen van rijwielplaatjes mocht
men deze vanaf 1933 ook zichtbaar op de linkerborst dragen, zodat ze niet op de onbeheerde fiets
achterbleven wanneer deze geparkeerd stond. Het tarief werd in 1927, toen de inkomsten van deze
vorm van belasting boven een miljoen kwamen, verlaagd naar fl 2,50. Werklozen konden in de
crisistijd een gratis rijwielplaatje krijgen, waarbij in deze plaatjes een rond gaatje was geponst ter
controle, omdat het niet was toegestaan om met een gratis verstrekt plaatje op zondag te fietsen.
In 1940 waren er 3,6 miljoen fietsen in Nederland, die samen zo'n negen miljoen gulden per jaar
opbrachten. Dit had ook te maken met de Tweede Wereldoorlog. Particulier autogebruik was
verboden. De bezetter maakte op 1 mei 1941 een einde aan de rijwielbelasting en het
belastingplaatje.
(bron: Wikipedia)

Hondenbelasting
In het AD van 11 juni 2021 las ik het bericht: Hondenbelasting na 575 jaar geschrapt.
Het einde van de hondenbelasting (ook wel ‘blaftaks’ genoemd) lijkt nabij. De 2e Kamer omarmt een
burgerinitiatief dat gemeenten verbiedt nog langer deze belasting te heffen. De partijen zijn het er
alleen nog niet over eens wanneer dit moet ingaan.; sommigen vinden dat dit direct moet , anderen
willen het ‘op termijn’ afschaffen, en weer anderen vinden dat het aan de gemeenten zelf is om te
beslissen of ze het houden van huisdieren willen belasten.
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Het is dus nog maar de vraag of en wanneer de ‘blaftaks’ echt verdwijnt. Daarmee zou er een einde
komen aan een lange geschiedenis. Al in 1416 werd er door de stad Utrecht hondenbelasting
geheven, als instrument om hondsdolheid tegen te gaan. Andere steden volgden. In 1800 werd zelfs
besloten om de hondenbelasting landelijk in te voeren om de kas te spekken en voedselschaarste
tegen te gaan.
Het ‘spekken van de kas’ kan ook nu zo maar weer een argument zijn om de afschaffing op de lange
baan te schuiven; zeker na alle Corona-uitgaven zal ook de gemeentekas weer gespekt moeten
worden ….door … jawel, de belastingbetaler!
En als dat dan geregeld is, heb ik nog wel een suggestie: Afschaffing van de Erf- en Schenkbelasting.
Over dit spaargeld is immers al 1 of 2 keer belasting betaald; namelijk inkomstenbelasting en vaak
ook nog vermogensbelasting!
Over die vermogensbelasting of tegenwoordig ‘vermogensrendementheffing’ valt ook nog wel iets te
zeggen. De rente op spaartegoeden is al een hele tijd niks (0%) of vrijwel niks (0,01%). Van een
rendement op spaartegoeden is dus al een tijdlang geen sprake meer. Alleen al door de inflatie
wordt je spaargeld steeds minder waard en dan komt de fiscus er ook nog eens overheen met een
rendementsheffing van bijna 1%! (Weliswaar niet over al je spaargeld, maar toch …)
Het AD van 12 juni 2021 kopt: Gehate spaartaks nog lang niet van de baan. Tweede Kamer wil ervan
af, de Hoge Raad vindt het diefstal, maar het ministerie van Financiën wacht. Ook hier speelt
natuurlijk mee dat de staatskas weer gevuld moet worden! door ….jawel, direct of indirect: de
belastingbetaler. Vestzak of Broekzak? Dat maakt niet uit; als het maar betaald wordt!
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