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Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten 
Verslag 5-daagse reis Stadtkyll 

Maandag 22 augustus vertrokken wij met 58 personen naar Stadtkyll in de Duitse Vulkaaneifel. Er werd 
een welkomst woord gesproken door zowel de chauffeur als Arie van de reiscommissie. Ook de mensen 
die voor het eerst meegingen, werden bij naam genoemd  Er was er één  jarig; daar werd voor gezongen, 
en de jarige trakteerde op een heerlijke versnapering. Vervolgens reden wij naar Wijchen voor koffie en 
gebak, daarna richting de Hariksee om daar de lunch  te gebruiken.  

mailto:info@seniorenbelangen.net
http://www.seniorenbelangen.net/
mailto:a.j.v.riet@ziggo.nl
mailto:g.j.grotentraast@xmsnet.nl
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Om plusminus 16.00 uur kwamen we aan bij het hotel in Stadtkyll om de sleutels in ontvangst te nemen.  
Even een drukte  voor 58 mensen met koffers; er was maar 1 lift!. Het duurde even voordat iedereen  de 
kamer had gevonden.  Om half 7 diner buffet.  
Dinsdagmorgen stadswandeling met de manager van het hotel  Ze vertelde allerlei interessante dingen 
over Stadtkyll. Daarna lunch in het hotel. ‘s-Middags naar Wildpark Hellenthal met treintje door het park. 
Maar de temperatuur steeg naar 32 graden, dus fijn toen we weer in de bus zaten; daar was het gelukkig 
wat koeler. 
Woensdag naar Echternach  en Trier maar bij nader inzien was het zo warm, 33 graden, dat we niet naar 
Trier gingen maar onze chauffeur Berend had een mooie route uitgezocht langs schitterende rotspartijen, 
onder andere de preekstoel, waar iedereen tevreden mee was.  
Donderdag stond de Kerstkribbe op het program dat was zo indrukwekkend dat moet je gezien hebben, 
zo apart, zo mooi. Terug van de kribbe naar het hotel voor de lunch vervolgens naar Bad Munstereifel. 
Deze stad werd verleden jaar het zwaarst getroffen door de overstromingen als gevolg van de 
overvloedige neerslag in deze regio. Onvoorstelbaar wat een pijnhoop het daar is geweest, zijn nog druk 
bezig met de renovatie van de stad. Een prachtige stad.  
Ja , en dan is het al weer vrijdag; de reis naar huis. We vertrokken om 9.30 uur richting Vaals, waar in 
restaurant  De Bokkerijder van een voortreffelijk verzorgde lunch werd genoten. Vervolgens naar 
Valkenburg waar een ieder de tijd kreeg om daar nog wat rond te kijken. Om 15.00 uur gingen wij richting 
Wijchen voor het avond diner, wat goed in de smaak is gevallen. Frits bedankte de chauffeur voor zijn 
enorme inzet , en ook de mensen die met de reis mee geweest zijn , en Tineke en ik kregen een 
bloemenbon; we helpen onze mannen met hand- en spandiensten.  
Terugkijkend waren er wel wat minpunten in het hotel, die zullen zeker besproken worden voor een 
volgende reis. Om 20.00 uur kwamen wij allemaal voldaan weer thuis. De reiscommissie is blij en 
tevreden over het verloop van de reis, en kan terugzien op een geslaagde 5-daagse.  

Gerrie Velker 

Chinees buffet  16 en 23 september 

16 en 23 september was het weer smullen in MFC de 
Schans.  Om ca. 16.00 uur kwam men al binnen om 
gezellig wat te drinken en een plaatsje te zoeken. 
Totaal 150 mensen hebben weer kunnen genieten van 
de heerlijke Chinese maaltijd dat was klaargemaakt 
door Restaurant Hong Kong uit Woudenberg. 

Met een grote keus aan diverse gerechten kon 
iedereen opscheppen dat men lekker vond met als 
afsluiter een lekker toetje. Kortom, het waren twee 
geslaagde middagen. 
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Komende activiteiten Senioren Belangen 
 

Middagtocht naar Zandsculpturen en Beeldentuin in Garderen 

Deze extra middagreis op donderdag 13 oktober gaat door; er hebben zich 
voldoende deelnemers aangemeld. Het belooft een leuke middag te worden.  

We vertrekken om 13.00 vanaf de Camp in Woudenberg;  aanwezig zijn om. 
12.45 uur  Ook kan men in Scherpenzeel opstappen bij de Breehoek; hier 
aanwezig zijn om 13.00 uur. Omstreeks 18.00 uur zijn we  weer thuis. 

Let wel: U kunt zich niet meer aanmelden voor deze reis!  
De aanmeldtermijn is gesloten.  
 

Optreden Dutch Show Company 21 oktober 

Dutch Show Company komt optreden bij Senioren Belangen!  
Op 21 oktober zullen we gaan genieten van een spetterende show. 

Dutch Show Company is een muziekgezelschap met vele kwaliteiten. 
Drie entertainers komen in mfc De Schans in Woudenberg optreden. 
In deze show is niets gepland;  aan de hand van een gevulde koffer 
met allerlei attributen worden herinneringen van vroeger opgehaald. 

Er kunnen verzoekjes aangevraagd worden en deze zullen in het 
tweede gedeelte ten gehore gebracht worden. Deze liedjes hoeven 
niet alleen Nederlands-talig te zijn. 

Kortom dit belooft een geweldige middag te worden, voorzien van een hapje en een drankje. 

Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis en alleen voor leden. 

Graag tot ziens op 21 oktober. 

Lokaal nieuws 
 

Gratis financiële APK  door IDH Schuldhulp 

Artikel geredigeerd door IDH Schuldhulp 

Voor veel mensen is het op dit moment spannend om het hoofd financieel boven water te houden. Dan is 
het juist heel belangrijk om financieel fit te blijven of weer te worden en uw eigen financiën eens onder 
de loep te nemen. Dat kan veel problemen voorkomen en ervoor zorgen dat u minder stress ervaart 
hierover. Tijdens een gratis financiële APK kunnen de vrijwilligers van IDH Schuldhulp u hierbij helpen.  

IDH Schuldhulp staat voor: Interkerkelijke Diakonale Hulpverlening Schuldhulp. Vrijwilligers van deze 
organisatie kunnen u thuis komen helpen. De hulp is voor alle inwoners van Renswoude, Scherpenzeel en 
Woudenberg en dus niet gebonden aan een lidmaatschap van een kerkelijke of religieuze organisatie. 

Voor gezonde financiën zijn volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) drie zaken 
van belang. Een planmatige omgang met geld, een geordende administratie en voldoende spaargeld om 
tegenvallers op te vangen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit niet iedereen lukt. Zo heeft een kwart van 
de Nederlandse huishoudens de administratie niet op orde. Veertig procent heeft moeite met 
rondkomen. Een derde heeft onvoldoende geld achter de hand.  

Financiële APK.   
IDH nodigt inwoners van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg uit om deze belangrijke zaken door 
te nemen tijdens een gesprek. Zie het als een financiële APK, met als doel gezonde financiën en financieel 
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fit te worden en te blijven. Ook als u geen geldzorgen heeft, is het regelmatig bijhouden van uw financiën 
zinvol. Wanneer blijkt dat u na de financiële check begeleiding voor een langere tijd goed kunt gebruiken 
dan kunnen wij die bieden. Deze begeleiding wordt verzorgd door onze gecertificeerde 
SchuldHulpMaatjes en is geheel gratis en zolang als voor u noodzakelijk is. Uiteraard waarborgen wij uw 
privacy.  

Tijdens een financiële APK kijken we samen of het u lukt om ieder maand rond te komen. Zijn uw 
inkomsten voldoende om te kunnen leven én te sparen? Is bijvoorbeeld uw pensioen of uitkering op orde. 
We maken samen met u een overzicht om inzicht te krijgen over uw inkomsten. Is het inkomen op orde? 
We beoordelen of u gebruikt maakt van de regelingen en voorzieningen waar u recht op heeft. Denk aan 
toeslagen, tegemoetkomingen of bijvoorbeeld een heffingskorting of zoals nu de toeslag voor de 
energierekening. Heeft u die al aangevraagd of heeft u wellicht hulp nodig bij deze aanvraag? Dan gaan 
we op zoek naar een oplossing.  

We kijken ook naar uw uitgaven. Welke uitgaven zijn noodzakelijk en welke minder noodzakelijk? Hoe 
kunt u op dit moment omgaan met uw termijnbedrag voor gas en elektriciteit. Bent u misschien dubbel 
verzekerd? het zou zomaar kunnen.  
Vervolgens wordt duidelijk of er sprake is van een plus of een min. Komt u maandelijks geld tekort? Dan 
kijken we (kritisch) naar uw uitgaven. Een plan om te besparen is ook onderdeel van de financiële APK. 
Ook als u maandelijks geld overhoudt is het zinvol om te kijken naar mogelijkheden om te besparen op uw 
uitgaven. Wat men vaak niet weet is dat je als vaste klant bij een bedrijf ook recht hebt op kortingen of 
aanbiedingen op bijvoorbeeld je energiecontract of telefoonabonnement.  

Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, kijken we naar de mogelijkheid om elke maand te sparen 
voor onvoorziene uitgaven én andere doelen. Heeft u een auto of eigen woning? Dan is het noodzakelijk 
om te reserveren voor onderhoud. En wilt u op termijn de woning verduurzamen? Of een andere auto 
kopen? Dan is het handig om daar nu al geld voor opzij te zetten. Maar ook een maandelijkse reservering 
voor het eigen risico van uw zorgverzekeraar of voor vervanging van (witgoed)apparaten raden wij aan. 
Sommige verzekeringen of abonnementen betaalt u jaarlijks. Vaak is dit een flinke hap uit uw budget. Als 
u elke maand een vast bedrag spaart, heeft het betalen van zo’n rekening vaak minder gevolgen.  
Naast noodzakelijke reserveringen, kan u ook maandelijks geld sparen voor een vakantie of een ander 
leuk uitje. 
 

Inloopspreekuur Openbaar Vervoer   

“Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend” 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik 
van het OV-inloopspreekuur.  

Senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer (OV) kunnen op 
vrijdag 7 oktober terecht op het OV-inloopspreekuur in Woudenberg. 
OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 55+, geven maandelijks uitleg over reizen met trein en bus. 
De OV-ambassadeurs zijn van 14.00 tot 15.30 uur aanwezig om uitleg te geven over bijvoorbeeld hoe u 
een OV-chipkaart aanvraagt, of hoe het gaat met de keuzedagen. Ook zijn ze er met informatie over 
verlenging van een abonnement en/of voor wie (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk is van het OV 
maar nog niet helemaal weet hoe het werkt.  Kom vrijblijvend langs en laat u informeren. 

Wanneer: vrijdag 7 oktober 2022 
Waar:  Cultuurhuis Woudenberg, Dorpsstraat 40, Woudenberg 
Tijd:  14.00 tot 15.30 uur 

Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OV-ambassadeurs tijdens het 
telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch OV-vragen te beantwoorden. 
Het telefonisch spreekuur is bereikbaar op werkdagen van 10.00–12.00 uur op 
Telefoonnummer 033 – 208 23 80.   
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Wees loyaal, koop lokaal! 

Overzicht Voordeel leveranciers 
Actuele lijst van winkeliers (in alfabetische volgorde) waar leden van Senioren Belangen voordeel kunnen 
krijgen. Voor detail informatie kijk op https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel  
 
Boetiek Miss Janet,  
Dorpsstraat 144, Scherpenzeel 

Bouwmeester Textiel en Woning-
inrichting, Laagerfseweg 66 

Brouwer Woudenberg,  
Koningin Emmaweg 1, Woudenberg 

Clark ́s Haarmode,  
Dorpsstraat 55, Woudenberg 

Corné Optiek,  
Schoutstraat 2, Woudenberg 

DA Drogisterij & Parfumerie,  
Voorstraat 10A, Woudenberg 

DEG financiële dienstverlening,  
Maarsbergseweg 2, Woudenberg 

DA Drogisterij & Parfumerie Soap 
en Spices, Dorpsstraat 171, S’zeel 

Eerenbeemt Makelaardij  
Dorpsstraat 1, Woudenberg 

Eyecare Kaasschieter Brillen & 
Hoor-toestellen, Dorpsstraat 258, 
Scherpenzeel  

Fleur en Flora Bloemen,  
Voorstraat 21, Woudenberg 

Hoor en Zie,  
De Nieuwe Poort 6, Woudenberg 

Joop van Voorthuizen Fietsen, 
Barneveldsestraat 13, Renswoude 

Kluswijs van Elst,  
Holleweg 12, Scherpenzeel 

Natuurlijk Bloemen,  
Stationsweg-West 1, Woudenberg 

Paul van Rossum Adviesburau  
voor senioren. 

Primera Van Walsem,  
Dorpsstraat 245, Scherpenzeel 

Tessa’s Dierenspeciaalzaak, 
Dorpsstraat 151, Scherpenzeel 

Tweewielercentrum Jac. den Boer,  
Dorpsstraat 213-215, Scherpenzeel 

What2wear bij Gea,  
Dorpsstraat 47, Woudenberg 

 

 
Opmerking: 
Alle aanbiedingen gelden alleen op vooraf vertoon van de ledenpas van Senioren Belangen. U kunt dus 
niet achteraf rechten doen gelden. Voor details en voorwaarden van de aangegeven aanbiedingen kijk op 
onze website bij https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel of bel voor informatie met een van 
onze bestuursleden. 
 

Deze maand voor het voetlicht:  

Fleur & Flora Woudenberg 

Fleur & Flora bloemen in de Voorstraat te 
Woudenberg biedt leden op vertoon van de 
ledenpas van Senioren Belangen een voordeel 
van 10% op het assortiment. 

Koop uw bloemen en planten bij Fleur & Flora! 
U kunt Fleur en Flora vinden in de Voorstraat 21, 3931HB te Woudenberg. 

Telefoon: 033 285 8012 
 

Eyecare Kaasschieter brillen & hoortoestellen Scherpenzeel 

Eyecare Kaasschieter biedt een aantrekkelijk aanbod speciaal voor leden van Senioren Belangen.  
Op vertoon van uw ledenpas gelden de onderstaande aanbiedingen: 

- Gratis oogmeting + oogdrukmeting t.w.v. €. 25,00 
- Complete lees of vertebril (reservebril) vanaf € 199,- 
- Complete multifocale (reservebril) v.a. € 399,- 
- 5% korting op aanschaf van een complete bril 

De vestiging Scherpenzeel van de firma Eyecare Kaasschieter vindt u in 
de Dorpsstraat 258, 3925 KK  Scherpenzeel. 
Telefoonnummer lokatie Scherpenzeel: 033 - 277 1380 
Website: Kaasschieter brillen / vestiging/Scherpenzeel 

https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel
https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel
https://www.seniorenbelangen.net/ledenservice/ledenvoordeel/160-fleur-flora-woudenberg
https://www.seniorenbelangen.net/ledenservice/ledenvoordeel/130-eyecare-kaasschieter-brillen-hoortoestellen
https://www.eyecare.nl/vind-jouw-winkel/scherpenzeel
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Informatiemiddag Wooncorporatie Woonstede Scherpenzeel. 

Elke 2de donderdag van de maand van 14 – 16 uur is Wooncorporatie Woonstede aanwezig bij de 
Inloop. De Inloop is in de Breehoek, Marktstraat 1 te Scherpenzeel. 

Een ieder kan dan informatie krijgen en vragen stellen over de woningen van Wooncorporatie 
Woonstede. 

Voor u gelezen … 

 

Wijzigingen zorgverzekering 2023 

Wat verandert er binnen het basispakket en wat is de verwachting voor de premie van 2023?  
Wij zetten alle belangrijke wijzigingen voor u op een rij. 

1. Zorgpremie 2023 stijgt 
Vandaag heeft de overheid de verwachte, nominale zorgpremie voor 2023 bekendgemaakt. Voor 2023 
verwacht de overheid dat de premie met ongeveer € 11,- stijgt naar gemiddeld € 137,-per maand. 
Uiteindelijk stellen de zorgverzekeraars zelf de premie op 12 november 2022 definitief vast. 
Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld hun reserves inzetten om de premie te dempen. Ook kan het 
inkoopbeleid van een zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de stijging hoger of lager uitvalt dan hetgeen de 
overheid heeft berekend. 

2. Zorgtoeslag stijgt in 2023 
In 2023 gaat de zorgtoeslag met ongeveer € 35,- per maand omhoog naar maximaal € 154,- per maand. 
Om de hogere zorgkosten te compenseren voor de lage- en middeninkomens, stijgt de zorgtoeslag. 
Bovendien verhoogt het kabinet de zorgtoeslag eenmalig extra om de koopkracht te verbeteren. 

3. Wijziging eigen risico 2023 
Het verplicht eigen risico blijft aankomend jaar gelijk. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport heeft een kamerstuk ingediend met het verzoek om het eigen risico te bevriezen tot 2025. Dit 
verzoek is ingewilligd. Dit betekent dat u in het nieuwe jaar voor bepaalde basiszorg wederom de eerste € 
385,- aan kosten zelf betaalt. 

4. Veranderingen basisverzekering 
Voor 2023 verandert een deel van het basispakket. Dit zijn de belangrijkste veranderingen van de 
basisverzekering in 2023 voor met name ouderen: 
Herstelzorg na corona 
De vergoeding herstelzorg na corona in het basispakket wordt in ieder geval tot 1 augustus 2023 verlengd. 
De vergoeding is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het herstellen na COVID-19 en biedt een 
extra dekking voor fysiobehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek. 
Vitamine D vergoeding verdwijnt 
Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat wil zeggen dat u 
deze vitamine per 1 januari 2023 zelf moet betalen. 
Vergoeding immunotherapie 
Sinds juli 2022 is immunotherapie tegen zeldzame kankervormen toegevoegd aan het basispakket.  
Ook in 2023 wordt immunotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. 
Medicijn tegen obesitas vergoed 
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn tegen obesitas volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In 2023 
valt dit medicijn wederom onder de vergoedingen van de basisverzekering. 
 
5. Collectiviteitskorting verdwijnt 
Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgverzekeraars geen (collectiviteits)korting meer geven op de 
basisverzekeringen. Wel mag op de aanvullende verzekeringen korting gegeven worden. Ook wij (FASv) 
geven in 2023 nog steeds korting op onze aanvullende verzekeringen. 
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Veranderingen van uw energierekening 

De regering heeft haar energiebeleid voor volgend jaar bekendgemaakt. Onderdeel hiervan zijn de 
maatregelen om de energierekening de komende tijd betaalbaar te houden.  
Wat betekent dit voor u? 

Betaalbare energierekening  
Het kabinet en de energiebedrijven zijn het in grote lijnen eens geworden over maatregelen om de 
energierekening omlaag te brengen. Een zogenaamd prijsplafond. Dit betekent dat de overheid vanaf  
1 januari 2023 een deel van de energierekening van huishoudens overneemt. 

Wat gaat er precies gebeuren? 
Vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 betaalt iedereen voor het eerste deel van het elektriciteits- en 
gasverbruik een maximaal tarief. Het kabinet denkt op dit moment aan € 1,50 voor 1 m3 gas en  
€ 0,70 voor een kWh stroom. Dit maximale tarief geldt voor de eerste 1.200 m3 gas en 2.400 kWh 
elektriciteit per jaar. Op deze manier komt de overheid consumenten tegemoet om de hoge 
energieprijzen te compenseren.  
Voor alles wat een huishouden volgend jaar meer verbruikt, geldt het tarief dat is vastgelegd in het 
huidige energiecontract bij de energieleverancier. Zo worden consumenten nog wel gestimuleerd om zo 
veel mogelijk te besparen op gas- en stroomverbruik.  

Wat betekent dit voor u? 
Deze maatregel zal gelden vanaf 1 januari 2023, maar in de praktijk zal uw termijnbedrag mogelijk al in 
november wijzigen. Uw termijnbedrag wordt opnieuw berekend en aangepast door uw 
energieleverancier. Nog niet alle details over de invulling van deze maatregelen zijn bekend.  

Wijzigingen energiemarkt per 1 januari 2023 

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor de energierekening in 2023: 

1. Wijziging energiebelasting en Opslag Duurzame Energie 
Beide belastingen voor stroom en gas worden in 2023 samengevoegd en verder verhoogd. 
2. BTW gaat terug naar het oude niveau 

De tijdelijke btw-verlaging die dit jaar was doorgevoerd, vervalt per 1 januari 2023. De BTW op energie 
gaat dus van 9% weer terug naar 21%. 
3. Verhoging belastingvermindering energiebelasting 

De jaarlijkse vaste korting op de energiebelasting wordt verhoogd. 
4. Energietoeslag 

Net als dit jaar komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag van € 1.300 voor huishoudens met een 
inkomen rond het sociaal minimum om de hoge energieprijzen te compenseren. 
 

AOW gaat per 1 januari 2023 flink omhoog! 

Naast alle berichten over hogere kosten en duurdere boodschappen is er toch ook positief nieuws te 
melden:  Door de verhoging van het minimum loon met ruim 10% gaat ook de AOW per 1 januari 2023 
fors omhoog! AOW'ers profiteren daarvan echter niet volledig: het kabinet gaat de inkomensonder-
steuning AOW (nu € 26,38 en onderdeel van de AOW-uitkering) geleidelijk afschaffen.  
 

Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels  

Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website onsnieuwpensioen.nl informatie op 
hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. De Wet toekomst pensioenen is 
een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.  
Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. 

Bron: Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief 38  28 augustus 2022 
 

NB. Door recente ontwikkelingen bij de behandeling van het wetsvoorstel wordt door diverse spelers in 
de pensioendiscussie steeds harder getwijfeld aan de haalbaarheid van 1 januari 2023. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyukdjtk-bjigiykdl-d/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyukdjtk-bjigiykdl-h/
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Nieuws en activiteiten van andere lokale 
verenigingen / organisaties 
 

Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel 

Woensdag 12 oktober is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café met als thema: de 
casemanager: een persoonlijk begeleider bij dementie.  Wij nodigen u (jullie) van harte uit om deze 
avond samen met ons door te brengen. 

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld. Een 
casemanager dementie helpt hierbij, is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met 
dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. 
Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. 
Deze avond is de casemanager aan het woord en zal ons door middel van een presentatie informeren én 
ingaan op onze vragen. 

Deelname is gratis, aanmelding niet nodig.  
Inloop vanaf 19:00 uur. Einde bijeenkomst: 21:00 uur. 
Adres:   Theeschenkerij Eldorado, 
 Griftdijk 29, 3931 MC Woudenberg. 

Voor eventueel benodigd vervoer, kan de coördinator 
Hulpdienst Ouderen Vervoer gebeld worden  
(mw. J. Valkenburg. Telefoon: 033 – 286 2273). 
Voor meer informatie: ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers.nl 

Voor de duidelijkheid nog even de nieuwe, juiste contactinformatie van ons café: 

Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel   ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwiligers.nl 
Wanneer:  Elke 2e woensdag van de maand.  
Waar : Theeschenkerij Eldorado,  Griftdijk 29, 3931 MC Woudenberg. 

Scholingsmomenten over dementie en de benadering 

Dit najaar zijn er 5 verschillende trainingen van 2,5 uur over dementie en hoe je om kunt gaan als mensen 
in je omgeving cognitieve problemen hebben. Deze trainingen worden verzorgd vanuit Samen Dementie 
Vriendelijk. De trainingen worden gratis aangeboden voor inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers uit 
Woudenberg. Van harte welkom om je aan te melden voor 1 van de trainingen. In een dagdeel geeft de 
training een goede basis over dementie en wat belangrijk is in de omgang met mensen met dementie. 
Een meerwaarde is dat je andere mensen in Woudenberg ontmoet en zodoende er ook uitwisseling kan 
plaatsvinden. Is een dagdeel te veel, dan is het ook mogelijk om met een gratis online training van 15 
minuten ook al goede handvaten te krijgen. Deze is te vinden via Kun jij Willem helpen? | 
Samendementievriendelijk.  

Op de volgende momenten zijn de trainingen in Woudenberg:  
dinsdagavond    4 oktober  19 00 - 21.30 uur 
vrijdag   11 november   9.30 - 12 uur 
donderdag  17 november  14 00 - 16.30 uur 
vrijdag   25 november  14 00 - 16.30 uur 
woensdag  30 november  19 00 -.21.30 uur  
Opgeven kan via https://forms.gle/V6Uowghce4jFJJBj6 of door een voorkeursmoment te mailen aan: 
m.haan@woudenberg.nl .  

Margrieta Haan 
Aanjager ontmoetingsplekken dementie en DemenTalent l Sociaal Domein Gemeente Woudenberg 

T (06) – 425 96 144 Werkdagen: diverse dagen meestal ma, di, do of vrij (werk part-time). 

mailto:ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers.nl
mailto:ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwiligers.nl
https://www.samendementievriendelijk.nl/
https://www.samendementievriendelijk.nl/
https://forms.gle/V6Uowghce4jFJJBj6
mailto:m.haan@woudenberg.nl
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Samen op Zondag (Coalitie Erbij Woudenberg) 

Elke tweede zondagmiddag van de maand is er een gezellige activiteit voor iedereen die het leuk vindt om 
anderen te ontmoeten, onder de naam van 'Samen op Zondag'. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door de Coalitie Erbij Woudenberg (CEW), die mensen met elkaar in 
contact wil brengen tijdens deze middagen en ook bij andere extra activiteiten buiten deze 
zondagmiddagen. 
Tijd:  14.30 uur 
Plaats:  Het Cultuurhuis in Woudenberg 
Toegang:  € 3,00. 
Voor meer informatie zie de website van Coalitie Erbij Woudenberg: www.coalitieerbijwoudenberg.nl . 

Ledennieuws 
 

Maand augustus 2022 

Aanmelding nieuwe leden: 
- Mevrouw E.Sturkenboom-van Dijk, Waterlelie 11, Woudenberg 
- Mevrouw E.Waayer, Dorpsplein 48, Renswoude 
- Mevrouw A.Willems, Oude Holleweg 2, Renswoude 

Opzegging lidmaatschap: 
-  De heer O.Schimmel, Het Pella 17, Scherpenzeel 

Overleden leden: 
-  Geen 

Het aantal leden per 1 september 2022:  525 

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   

Uit de Oude Doos 
door Gerrit Grotentraast 

 

Vrijgezellenbelasting; idee voor minister van financiën Sigrid Kaag? 

In de Raalter Courant van begin januari 1928 
ontdekte ik het hiernaast afgebeelde bericht. 
 Ik vroeg mij af of dit misschien een ideetje was 
voor onze minister van financiën Sigrid Kaag, om 
wat meer inkomsten te genereren voor de 
landelijke schatkist. Na alle extra uitgaven voor de 
toeslagaffaire, de gaswinningsschade, de 
klimaatcrisis, energietransitie, stikstofcrisis, 
teruggave box-3 –heffing, energietoeslagen, 
verhoging van de AOW (zie blz 7!)enz. enz. enz.       
moet  de bodem van de schatkist onderhand toch 
wel aardig in zicht komen. 

Welnu dan komt dit ideetje natuurlijk als 
geroepen! Want behalve het vullen van de 
schatkist heeft dit plan nog vele nevenvoordelen. 
Te denken valt hierbij aan de volgende effecten: 

Raalter Courant …. Januari 1928 

http://www.coalitieerbijwoudenberg.nl/
http://www.seniorenbelangen.net/


           

 
Nieuwsbrief Senioren Belangen oktober 2022 Pagina 10 

 

a) een forse toename van het aantal huwelijken, en 
b) een flinke vermindering van het aantal scheidingen 

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er begin 2022 8,1 miljoen particuliere 
huishoudens in Nederland, waarvan 3,2 miljoen 1-persoonshuishoudens.  
Gemiddeld wonen er nu 2,13 mensen  in een Nederlands huishouden, in 1962 was de gemiddelde 
gezinsgrootte nog 3,53. Door deze ‘huishoudensverdunning’ is het aantal huishoudens veel sneller 
gegroeid dan de bevolking. (bron CBS) 

In de huidige situatie wordt  40% van de woningen in Nederland nu dus bewoond door 1 persoon! 
Door de hierboven onder a) en b) genoemde effecten van een vrijgezellenbelasting zal dit percentage fors 
gaan dalen.  
Stel dat het aantal 1-persoonshuishoudens hierdoor daalt met een kwart, dat wil zeggen van 40% naar 
30% van het aantal woningen, dan komen er dus op korte termijn 800.000 woningen vrij!  
Hiermee is de huidige krapte op de woningmarkt in één keer opgelost, de overspannen woningmarkt 
koelt af, de huizenprijzen dalen, er komen weer meer woningen beschikbaar voor starters, wat weer van 
belang is om de toegenomen vraag als gevolg van het onder a) genoemde effect op te vangen. 
Kortom: Invoering van een vrijgezellenbelasting lijdt overduidelijk tot een WIN-WIN situatie! 

De vraag rijst dan toch: Waarom is in de afgelopen jaren niemand in de opeenvolgende kabinetten ooit op 
dit idee gekomen? Of om Louis van Gaal te citeren: “Ben ik nu zo slim? …. of zijn zij nu zo dom?” 
Ik sluit niet uit dat het feit dat er in Nederland nog geen wetsvoorstel voor een  vrijgezellenbelasting is 
ingevoerd samenhangt met het feit de opeenvolgende regeringen in de afgelopen 12 jaar steeds werden 
geleid door een vrijgezel! 
 

Activiteiten-agenda Senioren Belangen 
 

13 oktober Zandsculpturen Garderen  
 Aanmelding gesloten; aanmelden niet meer mogelijk! 

21 oktober  Dutch Show Company (muziekuitvoering) 

25 november  Winterkostbuffet 

2 december  Winterkostbuffet 

6 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

17 februari Alg. Ledenvergadering 

 

Tip: Schrijf de datums van deze activiteiten in uw agenda! 


