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Van de bestuurstafel
Rabo ClubSupport
Denkt u nog aan de Rabo Clubsupport actie? Elke stem op Senioren Belangen
brengt geld in het laadje!
Alle leden van de Rabobank (vanaf 12 jaar) mogen stemmen. De stemperiode is
van 5 t/m 27 september 2022. Dat duurt nog even, maar ook uw redacteur merkt dat je nog wel eens wat
vergeet als je ouder wordt; of zoals mijn vader altijd zei: “Alles wordt minder, alleen het vergeten wordt
beter! “ Vandaar nog even deze herinnering!
De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt eind augustus; daarin zullen we deze actie nogmaals onder de
aandacht brengen van onze leden.
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Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten
Filmmiddag 17 juni
Op 17 juni konden onze leden genieten van de Film ‘Mountain’, een prachtige natuurfilm over de
bekoring en de betovering van de bergen. Ondanks de tropische buitentemperaturen waren toch nog vele
leden naar de Schans gekomen voor deze filmvoorstelling. De dames van de activiteitencommissie
hadden ook deze keer weer voor wat versnaperingen gezorgd in de vorm van een hapje en een drankje.

Komende activiteiten Senioren Belangen
Fietstocht 15 juli 2022
Senioren Belangen Woudenberg / Scherpenzeel /
Renswoude organiseert een fietstocht op 15 juli 2022.
Deze keer is er weer een mooie tocht uitgestippeld
over verharde fietspaden in de richting van
Amersfoort/Achterveld/De Glind. De lengte van deze
tocht is ca. 30 km. In Achterveld bij Restaurant De
Roskam kunt u voor eigen kosten een consumptie
nuttigen.
De route start en eindigt bij Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg .
Bij de start om 13.30 uur, ontvangt u een routebeschrijving en voor onderweg een opkikkertje dat is
gesponsord door Tweewielercentrum Jac. den Boer uit Scherpenzeel.
U hoeft zich niet vooraf in te schrijven. Voor leden van Senioren Belangen is deze fietstocht gratis.
Men kan op eigen gelegenheid fietsen of aansluiten bij andere fietsers. De fietstocht is op eigen risico.
(Senioren Belangen is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade.)
Wij wensen u veel fietsplezier op 15 juli.
Informatie: www.seniorenbelangen.net of
033-2772300/2863478

Lokaal nieuws
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
Clark ́s Haarmode,
Dorpsstraat 55, Woudenberg
DEG financiële dienstverlening,
Maarsbergseweg 2, Woudenberg
Eyecare Kaasschieter Brillen &
Hoor-toestellen, Dorpsstraat 258,
Scherpenzeel
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Bouwmeester Textiel en Woninginrichting, Laagerfseweg 66
Corné Optiek,
Schoutstraat 2, Woudenberg
DA Drogisterij & Parfumerie Soap
en Spices, Dorpsstraat 171, S’zeel
Fleur en Flora Bloemen,
Voorstraat 21, Woudenberg
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Brouwer Woudenberg,
Koningin Emmaweg 1, Woudenberg
DA Drogisterij & Parfumerie,
Voorstraat 10A, Woudenberg
Eerenbeemt Makelaardij
Dorpsstraat 1, Woudenberg
Hoor en Zie,
De Nieuwe Poort 6, Woudenberg
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Joop van Voorthuizen Fietsen,
Barneveldsestraat 13, Renswoude
Paul van Rossum Adviesburau
voor senioren.
Tweewielercentrum Jac. den Boer,
Dorpsstraat 213-215, Scherpenzeel

Kluswijs van Elst,
Holleweg 12, Scherpenzeel
Primera Van Walsem,
Dorpsstraat 245, Scherpenzeel
What2wear bij Gea,
Dorpsstraat 47, Woudenberg

Natuurlijk Bloemen,
Stationsweg-West 1, Woudenberg
Tessa’s Dierenspeciaalzaak,
Dorpsstraat 151, Scherpenzeel

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:
KLAVERBLAD ARRANGEMENT VERENIGING
SENIOREN BELANGEN IN SAMENWERKING MET
DEG FINANCIËLE DIENSTVERLENING
Dit arrangement houdt het volgende in:
- 10 % ledenkorting op woonverzekeringen (Woonhuis-, inboedel-, en aansprakelijkheidsverzekering).
- Bij toevoeging van autoverzekering 5% extra ledenkorting
- Bij toevoeging van een rechtsbijstandverzekering 2,5% extra ledenkorting.
Uw totale ledenkorting kan oplopen tot 17,5 %
VERZEKERINGSCHECK
Kosteloze verzekeringscheck ter waarde van € 75,00. Deze verzekeringscheck houdt in dat wij de huidige
verzekeringen controleren op onder andere verzekerd bedrag, dekking en premie. Bovengenoemde
arrangementen worden mede mogelijk gemaakt door: Uw assurantietussenpersoon in Woudenberg en
omstreken.
DEG Financiële dienstverlening MAARSBERGSEWEG 2, 3931 JH WOUDENBERG | 033-711 51 61 |
www.deg-fd.nl | verzekeringen@deg-fd.nl

DA drogisterij & Parfumerie Soap & Spices, Scherpenzeel
We zijn een echte buurtdrogisterij en staan voor persoonlijk en dichtbij. We vinden het belangrijk om u
goed te kunnen helpen. We zijn professioneel opgeleid en in staat om u een goed advies te geven, ook
over uw gezondheid!
DA drogisterij heeft een groot aanbod aan vitamines, mineralen en andere supplementen. De keuze is
enorm: van multivitaminen tot mineralen zoals magnesium en zink, van visoliepillen tot rode gist rijst. Het
is te veel om op te noemen.
Wilt u uw gezondheid een boost geven? Wilt u energieker worden? Dan heeft Golden Naturals het juiste
voedingssupplement voor u!
Kortingsregeling DA drogisterij & Parfumerie Soap & Spices te Scherpenzeel
Als lid van Senioren Belangen, krijgt u bij ons 10% korting (plus 2 euro extra korting tegen inlevering van
de oude dop) op alle voedingssupplementen van Golden Naturals.
Moeilijk ter been? We bezorgen gratis in de wijde regio! Vragen? Mail ons gerust op info@soap-spices.nl
Dorpsstraat 171, Scherpenzeel Tel.: 033-3036539
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Voor u gelezen …
Duizenden mensen laten energietoeslag van 800 euro liggen
Bronnen: RTL Z./.RTL Nieuws en Plusonline(bewerkt en ingekort door de redactie)

Er ligt 800 euro aan energietoeslag klaar voor mensen met een
laag inkomen. Maar velen weten niet dat ze recht hebben op
de subsidie voor het dure gas en licht. En wie het wel weet,
worstelt soms met het papierwerk. Duizenden Nederlanders
laten de toeslag daarom liggen, blijkt uit een rondgang van RTL
Nieuws.
Oerwoud aan papierwerk
Wie in de bijstand zit, krijgt het geld automatisch overgemaakt. Maar veel anderen met een laag inkomen
moeten zelf werk maken van het extraatje. En dat doen ze lang niet altijd. Uit een rondgang van RTL
Nieuws onder een aantal grote gemeentes, blijkt dat alleen daar al meer dan tienduizend Nederlanders
de toeslag nog niet hebben verzilverd.
Wanneer krijg je energietoeslag?
Iedereen die een uitkering krijgt van de gemeente, zoals bijstand of een aanvulling van het inkomen tot
bijstandsniveau (IOAW), krijgt automatisch de toeslag overgemaakt.
Verder kan iedereen met een laag inkomen een aanvraag doen bij de gemeente. Als je gemeente 120
procent van het sociaal minimum als grens hanteert, dan betekent dat een gezin maximaal 1777 euro per
maand mag verdienen om in aanmerking te komen voor de regeling. Voor een alleenstaande is dat 1244
euro per maand. De regelingen kunnen iets verschillen per gemeente. Het is dus goed om aan de
gemeente te vragen waar je recht op hebt.
Alleen AOW? Vraag dan zelf energietoeslag aan!
Deze compensatie krijg niet iedereen zomaar. Senioren met AOW zonder, of met een klein aanvullend
pensioen, moeten de toeslag zelf aanvragen bij de gemeente . Check hiervoor de website van jouw
gemeente, of bel het gemeentehuis voor meer informatie. (Woudenberg: tel. 14033, Scherpenzeel. 033
277 2324, Renswoude 0318 578 150).
Vanaf 1 juli gaat de BTW op stroom en gas ook omlaag. Voor deze compensatiemaatregelen hoeven
AOW'ers geen extra actie te ondernemen.

Naar het verpleeghuis? Pas op voor de AOW-valkuil
Bron: Plusonline Geld & Recht 06-05-2022
Beeld: Getty Images | Perry van Dijk | Gepubliceerd:
05-05-2022

Als een van de partners van een echtpaar naar
het verpleeghuis gaat, kan dat echtpaar
tweemaal alleenstaanden-AOW aanvragen. Dat
is aanzienlijk meer dan gehuwden-AOW, maar
die keuze pakt niet altijd financieel gunstig uit.
Gelukkig is het sinds vorig jaar mogelijk om een
verkeerde beslissing terug te draaien.
Een jarenlang huwelijk kan op een wrede manier in de knel komen als een van de partners zulke ernstige
gezondheidsproblemen krijgt dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk is. Denk aan het bekendste
voorbeeld: dementie. Thuis wonen is geen optie meer. Die gedwongen scheiding is niet alleen een
emotionele klap, het leidt ook tot ingrijpende financiële vragen.
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Nadat een van de partners is verhuisd naar het verpleeghuis, stuurt de Sociale Verzekeringsbank een
brief. Een echtpaar kan kiezen om de AOW voor gehuwden om te zetten in tweemaal alleenstaandenAOW. Op het eerste gezicht lijkt dat gunstig. Gehuwden ontvangen ieder 50 procent van het
minimumloon, samen zo’n €20.000 netto per jaar. Twee ongehuwden ontvangen samen tweemaal 70
procent van het minimumloon. Dat is tweemaal €15.000, samen €30.000. Dat is aanzienlijk meer dan wat
een echtpaar krijgt. Het afgelopen jaar kozen zo’n 1400 echtparen ervoor om de gehuwden-AOW om te
zetten in twee maal alleenstaanden-AOW. Enkele jaren geleden gebeurde dat vaker, waarschijnlijk omdat
in die jaren meer senioren naar het verpleeghuis konden verhuizen.
Woonsituatie
Bij de keuze voor een hogere AOW zit een flinke adder onder het gras. De woonsituatie heeft ingrijpende
gevolgen voor de eigen bijdrage voor het verpleeghuis. Gehuwden en alleenstaanden betalen namelijk
een andere eigen bijdrage. Een gehuwde betaalt altijd de lage eigen bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd
op het gezamenlijke inkomen en het gezamenlijke spaargeld. Uitgangspunt is dat de thuiswonende
partner voldoende geld overhoudt om van te leven.
Een alleenstaande gaat na vier maanden de hoge eigen bijdrage betalen, die gebaseerd is op het eigen
inkomen en spaargeld. Simpel gezegd komt het erop neer dat een alleenstaande zak- en kleedgeld
overhoudt. De rest van het inkomen gaat grotendeels op aan de eigen bijdrage.
In euro’s kan het verschil tussen de lage en de hoge eigen bijdrage erg groot zijn. De lage eigen bijdrage is
maximaal ruim €900, de hoge eigen bijdrage kan oplopen tot €2500 per maand.
Een echtpaar dat de AOW laat veranderen in tweemaal alleenstaanden-AOW, kan onder aan de streep
erg duur uit zijn. Als de partner met weinig tot geen pensioen naar het verpleeghuis gaat, wordt de eigen
bijdrage berekend over een laag inkomen. De eigen bijdrage zal dan relatief laag zijn. Als daarentegen de
partner met het hoogste inkomen naar het verpleeghuis moet, zal de eigen bijdrage aanzienlijk hoger zijn.
Het pensioen verdwijnt dan grotendeels naar het verpleeghuis. Netto kan het echtpaar er fors op
achteruitgaan, ondanks de hogere AOW.
Terugdraaien
De laatste jaren zijn veel echtparen er tot hun grote schrik achtergekomen dat ze er financieel flink op
achteruitgingen door de alleenstaanden-AOW. In het verleden was het niet mogelijk deze fout te
herstellen. De partners stonden te boek als gescheiden en ze woonden op twee verschillende adressen.
Alleen als beide partners weer zouden gaan samenwonen, kon de SVB ze weer als gehuwd beschouwen.
Bij opname in een verpleeghuis vanwege dementie is dat natuurlijk lastig.
Vorig jaar mei zijn de regels veranderd. Als de keuze voor alleenstaanden-AOW financieel verkeerd
uitpakt, kan het worden teruggedraaid. De SVB heeft alle ongeveer zesduizend AOW’ers in die situatie
benaderd en zeshonderd personen hebben de mogelijkheid aangegrepen hun fout te herstellen.
De nieuwe regel geldt ook voor de toekomst. Ieder echtpaar dat in deze AOW-valkuil terechtkomt, kan de
alleenstaanden-AOW weer terugdraaien naar een AOW voor gehuwden. Dit kan één keer worden gedaan.
De SVB mag de te veel betaalde AOW niet terugvragen. Na het herstel van de gehuwden-AOW stelt het
CAK de eigen bijdrage opnieuw vast.
Ingewikkeld
Het is niet vreemd dat sommige AOW’ers een verkeerde keuze maken. De regels zijn ingewikkeld en het is
lastig een goed overzicht te krijgen van alle financiële gevolgen. De keuze voor tweemaal alleenstaandenAOW heeft niet alleen gevolgen voor de eigen bijdrage. Er kunnen ook consequenties zijn voor toeslagen,
ouderdomspensioen, inkomstenbelasting en gemeentelijke belastingen. Sinds kort waarschuwt de SVB
AOW’ers hier voor. De gevolgen voor de eigen bijdrage zijn uit te rekenen met een rekenhulp op de site
van het CAK. Dit geeft een goede indicatie over de gevolgen van het omzetten van de AOW.
AOW’ers die met deze vragen te maken krijgen, kunnen een gratis Wlz-cliëntondersteuner (van de Wet
langdurige zorg) inschakelen. Zodra er een Wlz-indicatie is, kun je een cliëntondersteuner inschakelen via
het zorgkantoor. Adressen zijn te vinden op www.regelhulp.nl
Nieuwsbrief Senioren Belangen
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Sigaartje uit eigen doos
Nadat de Tweede, maar vooral de Eerste Kamer stevig heeft
geageerd tegen de AOW-plannen uit het regeerakkoord, komt het
kabinet nu met nieuwe voorstellen.
De voorziene extra verhoging van het wettelijk minimumloon (met
in totaal 7,5%) gaat niet in twee, maar in drie stappen
plaatsvinden. En niet vanaf 2024, maar al met ingang van volgend
jaar. Die eerste verhoging zal, anders dan oorspronkelijk de
bedoeling was, bovendien ook doorwerken in de AOW. En
daarmee lijkt de zogenaamde ‘koppeling’ toch in stand te blijven. In het regeerakkoord zou die worden
geschrapt waar het die extra verhoging van het minimumloon betreft.
‘Lijkt in stand te blijven’, want bij de twee vervolgens in 2024 en 2025 voorziene verhogingen van het
minimumloon groeit de AOW niet mee. En dat is wel waar in ieder geval de eerste Kamer in maar liefst
drie aangenomen moties op heeft aangedrongen. Daar komt nog bij dat een groot deel van de
financiering van de nu voorgestelde gedeeltelijke koppeling door senioren zelf zal moeten worden
opgebracht. Zo wordt de IOAOW (die nota bene bedoeld is voor mensen met een onvolledige AOW die
onder het sociaal minimum zakken) geschrapt en gaat de eerder aangekondigde verhoging van de
ouderenkorting niet door. Een sigaartje uit eigen doos dus, dat bovendien juist senioren met een hele
smalle beurs eerder geld kost dan oplevert.
Koepel-voorzitter John Kerstens: “Het is duidelijk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is.
Binnen het parlement, en daarbuiten. Door de nu gedane voorstellen wordt de koppeling (een principe in
onze verzorgingsstaat) slechts gedeeltelijk hersteld en wordt de rekening daarvoor ook nog eens bij de
verkeerden weggelegd. Ik zag economen al zeggen dat het kabinet zich hier ‘een omgekeerde Robin Hood’
toont. En dat lijkt me treffend uitgedrukt.”
Bron Nieuwsbrief 21 Koepel gepensioneerden 21-05-2022

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden
Nieuwe babbeltruc met rookmelders
De politie waarschuwt voor oplichters met een nieuwe babbeltruc: ze komen aan de deur om te
controleren op rookmelders. Die zijn vanaf 1 juli verplicht in elke woning.
De oplichters ‘controleren’ of bewoners rookmelders in huis hebben. Om geloofwaardig over te komen,
gebruiken ze een zelfgemaakte identiteitskaart. Eenmaal in de woning worden diverse waardevolle
goederen en geld weggenomen. De politie laat weten dat overheidsinstanties als gemeente, brandweer
en politie niet zomaar controleren of je in het bezit bent van verplichte rookmelders.
Advies van Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis adviseert, evenals de politie, om nooit zomaar iemand in huis te laten. Geven
mensen zich uit voor een organisatie of bedrijf? Zeg dat je dat eerst gaat checken door te bellen met het
bedrijf en doe de deur weer dicht. Grote kans dat de oplichters in de tussentijd zijn vertrokken. Bel bij
verdachte situaties direct 112.
Babbeltrucs
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Ze doen zich bijvoorbeeld
voor als medewerkers van het waterleidingsbedrijf en zeggen dat de waterleiding in de buurt is
verontreinigd. De bewoner moet de kranen boven testen op waterverkleuring en zij checken dan de
kranen beneden. Ondertussen stelen ze kostbaarheden.
Babbeltrucs zijn van alle tijden, maar de smoesjes die oplichters aan de deur gebruiken variëren. Ze haken
vaak in op de actualiteit zoals in dit geval de verplichte rookmelders.
Bron: Vereniging Eigen Huis Nieuws Editie 13 25 juni 2022
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Ledennieuws
Maand mei 2022
Aanmelding nieuwe leden: - geen
Opzegging lidmaatschap:

- geen

Overleden leden:

- geen

Het aantal leden per 1 juni 2022: 522
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

Plaatjesalbums
Vorig jaar had de Stichting Oud
Woudenberg in samenwerking met
Jumbo Woudenberg een actie. Bij
besteding van een bepaald bedrag
kreeg men bij de Jumbo een aantal
plakplaatjes voor een album ‘Beleef
Historisch Woudenberg’. De actie was
een groot succes. Jumbo Scherpenzeel
heeft dit jaar een soortgelijke actie.
Het concept van plakplaatjes die men
krijgt bij bepaalde winkels of bij
bepaalde producten is al heel oud.
Zo vond ik in het Dagblad van het
Noorden uit 1929 de hiernaast
weergegeven advertentie van Droste.
De plakplaatjes voor ‘n Album van
Droste over Indië’ waren gevoegd bij
de verpakte Chocolade, Bonbons en
Toffees.
Persoonlijk ken ik deze Drosteplaatjes
niet; dat was (ver) voor mijn tijd. Ik
herinner mij wel de plaatjes voor de
albums van Douwe Egberts over
verschillende landen die later zijn
verschenen, ik dacht in de 50-er jaren.
Onder andere de albums ‘Bali in kleur’,
‘België en Luxemburg’ en ‘Oostenrijk’
Het bladeren door deze albums was
eigenlijk een soort milieu-vriendelijke
vakantie; je leerde veel van het land
zonder er met de auto of het vliegtuig
naar toe te gaan en bij de plaatjes kon je heerlijk wegdromen naar exotische oorden.
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Ook Van Nelle had zijn plakplaatjes. Velen van u
kennen vast nog wel de volgende regels waarmee
het boekje ‘Het Tovervisje’ begint:
In het land der blonde duinen
En niet heel ver van de zee,
Woonde eens een dwergenpaartje
En dat heette …...???
Ja, u weet het vast nog wel: ….. .Piggelmee!
Een prachtig moralistisch sprookje over hebzucht ,
consumeren en (on)tevredenheid; een thema dat
ook thans (helaas)nog zeer actueel is.
Heeft u ook nog oude boekjes, prenten of kaarten of iets van dien aard in de kast liggen? Misschien
kunnen we dan een keer een expositie of iets dergelijks organiseren. Ik hoor het graag van u!

Activiteiten-agenda Senioren Belangen
15 juli

Fietstocht

22 t/m 26 aug. 5-daagse reis
16 en 23 sept. Chinees buffet
21 oktober

Dutch Show Company (muziekuitvoering)

25 november

Winterkostbuffet

2 december

Winterkostbuffet

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