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Van de bestuurstafel
Verslag van de dagtocht donderdag 29 juli 2021:
Eindelijk was het dan zover na een periode van lang thuis zitten. In totaal zijn er 67 personen mee
gegaan. We vertrokken met de touringcar vanaf de sporthal de Camp om 9:00uur. Bij het instappen
natuurlijk de mondkapjes op.
Via leuke plaatsjes met uitleg en grapjes van de chauffeur, gingen we op ons doel af.
In Harderwijk lag er een luxe salonboot op ons te wachten. Allemaal een plekje
gezocht en toen aan de heerlijke koffie met gebak. Al varend met uitleg van de schipper naar Elburg.
De tocht duurde ca. 3:00uur. Fijn dat het goed weer was, daardoor konden we ook nog op het dek
om de wind door onze haren te laten blazen. Als extraatje kregen wij een consumptie van het
bestuur aangeboden, voordat de lunch begon. Lekker een kroket en ruime keuze aan brood en beleg.
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Het was weer ouderwets gezellig om zo met z’n allen te eten. In Elburg aangekomen kregen we
anderhalf uur de tijd om in het leuke stadje rond te kijken en het was boffen wat het weer betrof. De
zon kwam goed door. Om 15:00 uur werd er weer verzameld en ging de reis terug naar Woudenberg.
Voorheen sloten we de dag altijd af met een diner, maar helaas door de Coronaregels was dit nu niet
te doen. Al met al een zeer geslaagde dag. Met dank aan de reiscommissie om dit zo snel voor elkaar
te krijgen.
Tot volgend jaar.
Ada Bontekoning.

Komende activiteiten Senioren Belangen
Film over het leven van Luciano Pavarotti
Op 15 oktober 2021 zal in MFC De Schans, Woudenberg een
film/documentaire worden getoond over het leven van LUCIANO
PAVAROTTI
Luciano Pavarotti (1935-2007), de bekendste en misschien wel meest
getalenteerde operazanger ooit, had een leven met uitzonderlijke
hoogtepunten en zware dieptepunten. Zijn artistieke ambities, zijn
ongekende talent en zijn nauwe band met het publiek maakten hem
tot wereldster. Met beelden uit het familiearchief, interviews en tv-registraties brengt regisseur Ron
Howard een ode aan een van de grootste artiesten aller tijden. Deze middag belooft weer een
interessante en boeiende middag te worden, met mooie muziekfragmenten.
Wij heten u dan ook van harte welkom op 15 oktober 2021.
Aanvang film: 14.30 uur.
Entree is voor leden van Senioren Belangen, gratis.
Koffie en/of thee gratis. Ook zal de inwendige mens niet vergeten worden.
U kunt zich voor deze middag aanmelden door onderstaande strook ingevuld in te leveren op een
van onderstaande adressen.
Maximaal 50 bezoekers. Er zal 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de stoelen.
Tevens gaan wij ervan uit dat, in verband met de Corona-regels, eenieder, die een activiteit bezoekt,
volledig is gevaccineerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam
lidmaatschapsnr.
Tel.nr.

__________________________________________________________________________
Inleveren voor 1 oktober 2021 bij:
Anneke v. Werkhoven, V. Goghlaan 26, Scherpenzeel
Elly Pelser, Kamillelaan 19, Scherpenzeel
Ada Bontekoning, Maarten van Rossumweg 47, Woudenberg
Truus Veenendaal, Thorbeckelaan 12, Woudenberg.
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Voor u gelezen …

Kant- en klaar maaltijden laten bezorgen? Hier kunt u terecht.
Als iedere dag koken niet meer lukt, kunt u ervoor kiezen om thuis kant- en klaar maaltijden
te laten bezorgen. U krijgt dan een volwaardige warme maaltijd, die u zelf opwarmt in de
magnetron. U heeft dan wel een flinke koelkast of vriezer nodig om de maaltijden in te
bewaren. De leveranciers in dit artikel bezorgen in het hele land.
Bij bezorgmaaltijden kunt u kiezen uit koelverse en vriesverse maaltijden.
Koelverse maaltijden worden gekookt met verse ingrediënten, luchtdicht verpakt en zo snel
mogelijk bij u afgeleverd. Een maaltijd is vijf tot zeven dagen houdbaar in de koelkast en
eventueel ook in te vriezen.
Vriesverse maaltijden of diepvriesmaaltijden zijn ook gemaakt met verse ingrediënten, maar
worden meteen hierna ingevroren. Deze maaltijden kunt u tot een half jaar lang in de vriezer
bewaren. We zetten een aantal aanbieders op een rij.
Apetito
Apetito biedt 130 verschillende vriesverse maaltijden aan. U kunt kiezen voor natriumarm,
glutenvrij, vegetarisch, halal en gepureerde voeding. De diepvriesmaaltijden worden
wekelijks bezorgd. Een bestelling bestaat uit minimaal zeven maaltijden. Naast vriesverse
maaltijden bezorgt Apetito in een groot deel van Nederland ook dagelijks warme maaltijden
aan huis met een auto met oven.
Kosten per maaltijd: 6,27 tot 7,40 euro.
Website: www.apetito.nl
Diepvriesman
Diepvriesman bezorgt ingevroren maaltijden. U kunt kiezen uit honderd verschillende maaltijden,
van de Hollandse pot tot vegetarische spaghetti. Alle maaltijden worden zout- en vetarm bereid. U
kunt ook kiezen voor zoutloos. Voor andere diëten heeft De Diepvriesman geen speciaal aanbod. U
kunt de maaltijden wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks bezorgd krijgen, altijd op een vaste dag.
Kosten per maaltijd: 5,50 euro.
Website: www.diepvriesman.nl
Eet smakelijk!
Eet smakelijk! is de maaltijdservice van supermarkt Spar. U kunt kiezen uit een groot aantal
traditionele en eigentijdse gerechten met of zonder vlees of vis. Spar kan rekening houden met
verschillende dieetwensen, zoals zoutarm, gemalen, glutenvrij en lactosevrij. Vindt u het moeilijk om
te kiezen? U kunt ook een box met vijf maaltijden bestellen. U kunt deze thuis laten bezorgen of
afhalen bij de winkel. U bewaart de maaltijden in de koelkast.
Kosten per maaltijd: 5,69 tot 7,69 euro.
Website: www.spar.nl/service/eetsmakelijk/
Eten met Gemak en Food Connect
Eten met Gemak en Food Connect serveren de Hollandse pot en bekende gerechten uit de
wereldkeuken, ook in een zoutarme en vegetarische variant. Ook met andere dieetwensen kan op
verzoek rekening worden gehouden. U kunt uw maaltijden zelf samenstellen door vlees en groente
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te kiezen. U kunt er ook soep en een nagerecht bij nemen. In veel regio’s heeft Eten met Gemak
regionale contactpersonen, die koelverse maaltijden bezorgen. In regio’s zonder contactpersoon
bezorgt Food Connect ingevroren maaltijden.
Kosten per maaltijd: 6,49 euro tot 7,69 euro.
Website: www.etenmetgemak.nl en www.foodconnect.nl
Maaltijdservice
Maaltijdservice heeft meer dan 150 koelverse hoofdgerechten, voorgerechten, bijgerechten en
toetjes, ook in dieetvariaties van zoutarm en gemalen tot eiwitrijk. U kunt kiezen uit internationale
gerechten en Hollandse gerechten. De bezorgdag kunt u zelf kiezen bij het bestellen. Iedere dag
behalve zondag is mogelijk.
Kosten per maaltijd: 4,95 tot 7,95 euro.
Website: www.maaltijdservice.nl
Mealhero
Mealhero biedt ingevroren stoommaaltijden aan. U kunt per week kiezen uit meer dan 30 gerechten.
U krijgt de maaltijden een keer per twee of vier weken bezorgd. Hiervoor moet u een abonnement
afsluiten. U krijgt dan een stoomkoker in bruikleen, waarmee u de maaltijden kunt opwarmen.
Het stomen zorgt voor meer behoud van smaak. Het nadeel is een extra apparaat in de keuken.
Kosten per maaltijd: vanaf 6,99 euro.
Website: www.mealhero.me
Seniorenmaaltijd
Seniorenmaaltijd bezorgt koelverse maaltijden van Albert Heijn, Jumbo en Uitgekookt. U kunt kiezen
uit veel verschillende gerechten, van typisch Nederlands tot wereldkeuken. Er zijn maaltijden voor
ieder dieet, zoals zoutarm, vegetarisch, glutenvrij en lactosevrij. Ook kunt u gemalen of vloeibare
maaltijden bestellen.
Kosten per maaltijd: varieert per aanbieder.
Website: www.seniorenmaaltijd.nl
Uitgekookt
Uitgekookt heeft elke week minstens 25 nieuwe maaltijden, waaronder klassiekers als rode kool met
draadjesvlees, maar ook Indische schotels en vegetarische gerechten. De maaltijden zijn
samengesteld volgens de richtlijn gezonde voeding, koelvers en zonder onnodige toevoegingen.
Uitgekookt bezorgt twee keer per week door heel Nederland. De maaltijden zijn vijf dagen houdbaar
in de koelkast, dus invriezen is niet nodig.
Kosten per maaltijd: 6,65 euro.
Website: www.uitgekookt.nl
Vers aan Tafel
Vers aan Tafel biedt 150 vriesverse maaltijden aan, die zijn samengesteld door voormalig
tweesterrenchef Pascal Jalhay. Naast Hollandse en internationale gerechten heeft Vers aan Tafel ook
maaltijden voor de kleine eter, gemalen voedsel en zoutarme gerechten. Deze leverancier bezorgt
door heel Nederland op een vaste dag.
Kosten per maaltijd: 6,99 tot 7,25 euro.
Website: www.versaantafel.nl
Maaltijdbutler
Op de website van Maaltijdbutler kunt u regionale en landelijke maaltijdservices vinden en met
elkaar vergelijken. Tip: veel services bieden een voordelig proefpakket aan, dat u ook via
maaltijdbutler kunt bestellen.
Website: www.maaltijdbutler.nl

8 veelgestelde vragen over het achterlaten van uw huurwoning
Als u gaat verhuizen en een huurhuis achterlaat, is het belangrijk om te weten hoe u de woning moet
opleveren. Moet u een zonnescherm verwijderen? Moet u alle beschadigingen herstellen? In dit
artikel beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over de oplevering van uw huurwoning.
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1. Hoe moet ik de woning achterlaten?
De woning moet bij vertrek in dezelfde staat worden opgeleverd als toen u hem kreeg. In de
opnamestaat kunt u zien waar u precies aan moet voldoen. Een opnamestaat is verplicht bij
huurcontracten die vanaf 1 augustus 2003 zijn afgesloten. De verhuurder moet die bij het begin van
de verhuur geven. Daarin staat bijvoorbeeld dat u de woning hebt gekregen met witte en gladde
muren, zonder gaten en zonder behang. U moet de woning dan ook weer zo achterlaten. Verder
moet u gordijnrails en vloerbedekking weghalen en beschadigingen repareren. Ook moet u
wijzigingen die u zelf heeft aangebracht ongedaan maken, bijvoorbeeld als u een tussenwand heeft
neergezet of juist heeft verwijderd. Als de verhuurder toestemming heeft gegeven voor de wijziging,
mag de situatie zo blijven, tenzij u iets anders heeft afgesproken. Verder is het belangrijk dat de
woning schoon is en dat al het dagelijkse onderhoud is gedaan. Wat er precies onder dagelijks
onderhoud valt en wat onder groot onderhoud, vindt u op deze website van de Rijksoverheid.
2. Wat moet ik doen als er iets beschadigd is?
Normale slijtage hoeft u niet te herstellen. Het is logisch dat aan het huis is te zien dat u er heeft
gewoond. U moet er wel voor zorgen dat het dagelijks onderhoud is gedaan. Als huurder bent u
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het vervangen van een kapotte wc-bril, het vastzetten van de
trapleuning of het smeren van een piepende deur. Is er schade aan de cv-ketel, de schoorsteen of het
ventilatiekanaal, dan moet de verhuurder deze schade herstellen.
3. Ik heb geen opnamestaat. Wat nu?
Ook als de huur is ingegaan voor 1 augustus 2003, moet u de woning in goede staat opleveren. Dat
moet ook als de woning niet in goede staat was toen u er kwam wonen. Alleen als u kunt bewijzen
dat de woning toen niet in goede staat was, mag u de woning opleveren zoals u hem kreeg. Bent u de
woning gaan huren op of na 1 augustus 2003 en heeft u toch geen opnamestaat gekregen? Dan mag
u de woning opleveren zoals die is. Als de verhuurder vindt dat de woning aan het begin van de
huurperiode in een betere staat was, dan moet de verhuurder dat bewijzen.
4. Moet ik een zonnescherm en een zo goed als nieuwe laminaatvloer verwijderen? Ik denk dat de
volgende huurder er blij mee zal zijn.
De algemene regel is dat u alle veranderingen aan de huurwoning moet herstellen. Als u de woning
heeft verbeterd, kunt u de volgende huurder vragen deze verbeteringen over te nemen. Misschien
wil de nieuwe huurder uw zonnescherm of laminaatvloer overnemen, eventueel tegen betaling. Als
de nieuwe huurder de verbeteringen niet wil overnemen, moet u ze weghalen. Dat moet ook als er
nog geen nieuwe huurder bekend is.
6. Wat gebeurt er als ik niet heb voldaan aan de regels van de verhuurder?
Het is gebruikelijk dat een medewerker van de verhuurder bij u langskomt voor een voorinspectie.
De medewerker loopt dan samen met u door de woning en vertelt u wat u moet doen om de woning
goed achter te laten. U kunt dan ook vragen stellen. Is er schade en twijfelt u of u die moet
herstellen? De medewerker kan u dat vertellen en adviseren hoe u dat het beste kunt doen. Aan het
einde van het bezoek stelt de medewerker een document op dat u beiden ondertekent. Het is
verstandig om voor de voorinspectie al zoveel mogelijk gebreken te herstellen.
7. Tot wanneer ben ik verantwoordelijk voor de energierekening?
U betaalt de energierekening tot de dag van de sleuteloverdracht. Op die dag noteert u de
meterstanden en geeft u ze door aan het energiebedrijf. Dat kan ook via internet. Het is verstandig
om bij de eindinspectie een handtekening te vragen aan de verhuurder voor de genoteerde
meterstanden. Zo kunt u aan het energiebedrijf bewijzen tot wanneer u verantwoordelijk was voor
het betalen van de rekening.
8. Mijn vader is overleden. Hij woont alleen in een huurwoning. Waar moet ik aan denken?
Geef aan de verhuurder door dat uw vader is overleden. De huurovereenkomst loopt door tot het
einde van de maand die volgt op het overlijden. U heeft dus één tot twee maanden de tijd om de
woning leeg te halen. U mag de huur ook eerder opzeggen, tegen het einde van de maand van
overlijden. Heeft u juist meer tijd nodig, overleg dan met de verhuurder. Er zijn ook bedrijven die het
repareren van beschadigingen en het verwijderen van vloerbedekking van u kunnen overnemen.
Maak vooraf goede afspraken over de kosten en de opbrengst van spullen die worden verkocht. Zijn
Nieuwsbrief Senioren Belangen

september 2021

Pagina 5

er waardevolle meubels of kunstwerken bij, dan kan het verstandig zijn om die vooraf te laten
taxeren.

Voorkom diefstal van uw e-bike
-

-

-

-

-

Gebruik altijd meerdere type sloten, ook als u uw fiets alleen maar even bij de supermarkt
neerzet.
Gebruik sloten met het ART-keurmerk. De stichting ART keurt alle sloten en gebruikt sterren om
deze te kwalificeren. Een slot met vijf sterren is het best bestand tegen diefstal.
Zet uw fiets liever niet in de voortuin, op de oprit of in de achtertuin. Zet uw fiets in de schuur of
in de garage en zet hem ook daar altijd op slot. Als er dan toch wordt ingebroken, kost het de
inbrekers te veel tijd om het slot te forceren. De kans is dan groter dat ze de e-bike laten staan.
Gebruik minimaal één goed hangslot en zet daarmee uw fiets vast aan een vast object: een
lantaarnpaal, een fietsbeugel, een brugleuning. Zo voorkomt u dat een dief uw fiets makkelijk
oppakt en achterin een busje gooit.
Bevestig een beugelslot niet midden in het frame van uw fiets: de dief kan de fiets als hefboom
gebruiken. Een goedkoop beugelslot is op deze manier binnen enkele seconden te forceren.
Bevestig een kettingslot hoog en niet te strak, maar laat de ketting ook zeker niet bungelen. Zo
wordt het voor een fietsendief moeilijker om een betonschaar of een zaag te gebruiken. Een
kettingslot dat op de straat hangt, is met een flinke steen open te slaan.
Wikkel uw kettingslot niet alleen door het voorwiel van uw fiets, maar ook door het frame van de
fiets zelf.
De bekende spiraalsloten (kabelsloten) zijn over het algemeen makkelijk door te knippen. Geen
aanrader dus.
Gaat u met uw e-bike naar de stad of woont u in de stad? Zet dan uw fiets in een bewaakte
fietsenstalling. Vergeet daarbij niet uw fiets goed op slot te zetten! Is er geen veilige
fietsenstalling in de buurt, kies dan voor een goed zichtbare plek, bijvoorbeeld tegenover een
bushalte of terras. Dieven houden niet van pottenkijkers.
Heeft uw accu een slot, gebruik dat dan altijd.
Haal het display van uw stuur af.
Haal de accu van uw fiets af.
Overweeg een e-bike met gps-tracker. Daarmee kan de fiets altijd teruggevonden worden. Als u
een nieuwe e-bike koopt, kunt u kiezen voor een e-bike met gps. Als u al een e-bike heeft, kunt u
ook een losse gps-tracker kopen. In beide gevallen moet u voor een paar euro per maand een
abonnement afsluiten. Soms zijn deze kosten inbegrepen bij de prijs van de fiets. Vraag ernaar bij
uw fietsenhandelaar. Tachtig procent van de gestolen fietsen met gps wordt teruggevonden.

Verzeker uw e-bike
Gemiddeld kost een nieuwe e-bike € 2.000; vandaar dat de e-bike zo populair is onder fietsendieven.
Als u niet voor akelige verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig een goede
fietsverzekering af te sluiten. Een fietsverzekering keert uit bij diefstal, maar ook bij schade aan uw
fiets en de accessoires van uw fiets. Ook de accu is meeverzekerd. Een aantal fietsverzekeraars biedt
daarnaast hulp als u onderweg een ongeval krijgt.
Bewaar de gegevens van uw fiets
Het is belangrijk om de gegevens van uw fiets goed te bewaren. Wordt uw fiets toch gestolen, dan
heeft de politie zoveel mogelijk gegevens van uw fiets nodig. Uw fiets wordt dan ook opgenomen in
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het fietsdiefstalregister. Met behulp van dit register spoort de politie gestolen fietsen, dieven en
helers van gestolen fietsen op.
Is uw fiets toch gestolen?
Doe altijd aangifte. Dat kan tegenwoordig eenvoudig online. Heeft u een fietsverzekering afgesloten,
meld de diefstal dan ook direct bij uw verzekeraar. De verzekeraar zal altijd naar de aangifte van
diefstal vragen. Denk er daarbij ook aan dat u uw reservesleutel(s) aan de verzekeraar moet kunnen
overhandigen.
Bron: ikwoonleefzorg

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden
Alzheimer cafe afdeling Woudenberg-Scherpenzeel Programma
september-december 2021.
Wij zijn blij dat wij u weer kunnen ontmoeten! U bent van harte welkom in ons
Alzheimer Café.
Ons Alzheimer Café heeft haar deuren lange tijd moeten sluiten vanwege het
coronavirus.
Onze informatieavonden zijn voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en
vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met
elkaar over de dingen die zij meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor
hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer.
Woensdag 8 september: Inloopavond.
Deze keer hebben wij geen specifiek onderwerp. De avond draait om u. Hoe gaat het met u, waar
loopt u tegenaan? Tijdens deze gezellige avond kunnen wij ervaringen, ideeën en tips met elkaar
delen.
Woensdag 13 oktober: Dementie en Rechtsbescherming.
Wanner u of een familielid geconfronteerd wordt met de diagnose dementie is het belangrijk om na
te denken over de toekomst. Hoe wilt u dat uw zaken geregeld worden als u of uw familielid dit niet
meer zelf kan? Wie moet uw belangen behartigen? Welke beslissingen mag u als kind voor uw vader
of moeder met dementie wel/niet nemen? Dit betreft o.a. bewindvoering, notariële volmacht en
mentorschap. Tijdens de avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Belangrijke avond voor
familieleden.
Gastspreker: Notaris .
Woensdagavond 10 november: Mywepp.
Mywepp houdt o.a. mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig te blijven! Via
geheugensteuntjes, informatie en hulp op afstand door middel van digitale nieuws- en planborden,
beeldhorloge apps op smartphones en tablets.
Gastspreekster Angelina Bloemberg vertelt ons over haar persoonlijke ervaringen.
Een interessante avond!
Woensdag 8 december: Kerstavond met muziek en een hapje.
Rond de Kerstboom een gezellige avond met een hapje en een drankje.
Het heropenen van het Alzheimer Café doen we natuurlijk op een veilige en verantwoorde manier voor
onze gasten en vrijwilligers. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen u de instructies van onze
gastvrouwen te volgen. Daarnaast geldt: blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid
van uzelf of een huisgenoot.
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Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33 in Woudenberg..
de zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 21.,00 uur de toegang en de koffie zijn
gratis. Info 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com

SWO Scherpenzeel-Renswoude ; Klussen- en knoppen dienst
Scherpenzeel
Voor kleine klussen in en om huis.
Het aanvragen van hulp bij een klus of reparatie gaat via het Servicepunt. Uw gegevens worden dan
genoteerd, waarna iemand van de klussendienst u belt om een afspraak te maken.
De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiebewijs van de SWO wanneer hij/zij bij u thuis komt.
Kosten: het tarief voor een klus is €1,00 per kwartier, exclusief materiaal. Reiskosten buiten het dorp
zijn voor rekening van de aanvrager. Bezoek-/voorrijkosten: €1,50
coördinator van de klussendienst, Mieneke den Hartog, nummer 06 57 12 86 88.
Voor (aan)vragen kunt u haar ook mailen: tdenhartog@hetnet.nl.
De Knoppendienst
De knoppendienst geeft u bij u thuis uitleg over huishoudelijke apparatuur en/of het instellen van
deze apparatuur. U kunt contact opnemen met het Servicepunt, waarna een vrijwilliger van de
Knoppendienst een afspraak met u maakt.
De diensten van de Knoppendienst zijn gratis. CONTACT
Sinds kort is er bij het service punt van SWO een flyer beschikbaar die u kunt afhalen.

Altijd al bridgen willen leren?
Grijp dan nu je kans! Inwoners van Woudenberg krijgen medio september 2021 de gelegenheid om
geheel gratis een beginnerscursus bij Bridgeclub Scharuk te gaan volgen. Bij voldoende deelname
wordt de cursus gegeven op dinsdagavond in Centrum voor Binnensport en Cultuur “De Camp” te
Woudenberg. De cursus omvat 16 theorielessen en 6 praktijklessen, verdeeld over een periode van
ca. 6 maanden. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20, dus wees er snel bij!
Dit aanbod is mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Lokaal Sportakkoord, een initiatief van
de gemeente Woudenberg. Het Lokaal Sportakkoord heeft onderkend dat bridgen een adequaat
middel is tegen eenzaamheid en het verminderen van de kans op dementie. Als je bridgen hebt
geleerd heb je goed voor je oude dag gezorgd en een hobby voor het leven.
Nadat de cursus succesvol is afgerond word je graag uitgenodigd om lid te worden van onze gezellige
bridgeclub om in clubverband speelervaring en nieuwe contacten op te doen.
Wanneer je interesse hebt of vragen, dan kun je contact opnemen met Bridgeclub Scharuk in de
persoon van Dick Schouten telefoonnummer 06-21500001 of e-mail: dickschout@gmail.com of
Jeanette Unk telefoonnummer 06-54278109, e-mail: jeanette.unk@hotmail.com
Als je je wilt aanmelden, dan kan dit ook via de hiervoor genoemde e-mailadressen.

Ledennieuws
Maand augustus 2021
Aanmelding nieuwe leden:
- Mevrouw P.C.M.Steeman, Piet Heynlaan 24-A, Woudenberg
- Mevrouw J.Voskuijlen-Moesbergen, Dorpsstraat 32-K, Woudenberg
Opzegging lidmaatschap:
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- Mevrouw S.Veldhuizen, Julianaplein 6, Woudenberg
- Mevrouw J.M.Faase-Dix, Prins Clausstraat 5, Woudenberg
Overleden leden:
- Mevrouw J.Verschuur-Kluiter, M.van Rossumweg 29, Woudenberg
- Mevrouw Mw. C.van Zon-Mayer, Laan van Blotenburg 23, Woudenberg
Het aantal leden per 1 september 2021: 534
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.
17 en 24 september
4 t/m 8 oktober
15 oktober
19 november 2021
10 en 17 december

Etentje bij Schimmel
5-Daagse reis Hotel Gaasterland te Rijs
Film over het leven van Pavorotti (locatie de Schans)
Lezing Ouderen in veilige handen ( locatie de Schans)
Winterkost buffet (locatie de Schans)

Noteer deze datums alvast in uw agenda!
Let op:
Het etentje bij Schimmel is alleen voor deelnemers die zich in 2020 hebben opgegeven en
persoonlijk bericht hebben gekregen.
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Uit de oude doos…..
door Gerrit Grotentraast
Energietransitie
Dit keer enkele advertenties uit het NIEUWSBLAD VAN
HET NOORDEN van DONDERDAG 7 OCTOBER 1926 Door
de klimaatverandering zijn de winters weliswaar niet zo
koud meer, maar toentertijd wist men wel wat goed was
voor lijf en
leden: Zuiver
wollen Jaeger
onderkleding!
Dat is nog eens
andere koek dan
die dunne
synthetische
flutdingen van tegenwoordig! Dat
wollen ondergoed kriebelde alleen
wel erg.
We mochten ons toen ook nog
heerlijk warmen voor de kolenkachel,
maar steenkool, toen nog het ‘zwarte
goud’ genoemd, blijkt slecht te zijn
voor het milieu! We moeten de
energie nu uit de zon, de wind, de
bodem en het water halen.
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