
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief september-oktober 2017 
Agenda komende tijd 
1 oktober : Ina Boudier-Bakker; haar leven en werk 
12 oktober : Voorlichtingsmiddag familiezaken en woonconsulent/ouderenmakelaar 
26 oktober : CSWO film Estiu 1993 
(Foto)verslag Dagtocht Brüggen (D) en boottocht Roermond augustus 2017 

Toen de bus van Betuwe Express iets voor achten parkeerde stonden bijna alle deelnemers aan de dagtocht al 
gereed voor vertrek. Met de aanmelding van 54 deelnemers zou de bus vol zitten. Helaas moesten sommigen 
afzeggen vanwege felle kiespijn of andere overmacht. We hopen dat het leed tijdelijk was en zij een volgende 
keer weer wel meekunnen. 

Nauwelijks waren we de brug bij Heteren over of Alex, de chauffeur, gaf ons uitleg over fruitteelt, Betuwelijn, boomkweek en de 
nieuwe brug over de Waal. Ook verder onderweg wist hij allerlei wetenswaardigs over landschap en geschiedenis te vertellen. Voor de 
reizigers die nog geen lid van SW waren had reisleider Ben Brouwer namens de penningmeester het aantrekkelijke aanbod van een 
gratis lidmaatschap voor de rest van het jaar als compensatie voor de iets hogere prijs die ze voor deze reis hadden betaald. Het 
aanbod werd gevolgd door spontaan gezang  ”zorg dat je er bij komt, bij Senioren, bij Senioren”. De vlaai stond klaar in Velden, bij 
Venlo, met een koffiepauze voordat we de grens overgingen naar Brüggen. Twee stadsgidsen stonden daar ons op te wachten. Ze 
vertelden over deze historische plaats – bij een doorwaadbare plek in het riviertje de Swalm – waar al in de Romeinse tijd een 
kruispunt van wegen ontstond. De strategische ligging blijkt uit de burcht en de stadsmuur. Karel de Stoute deed hier zijn naam eer 
aan want hij verwoestte het hele plaatsje op één vestingtoren na. 
Zo rond 1970 leek het erop dat het stadje weg zou sluimeren met een verouderende bevolking totdat een jeugdige burgemeester 
verandering bracht. Hier werd nu het eerste autovrije stadcentrum in Duitsland gecreëerd, én de koopzondag. Bewoners gaven hun 
tuinen aan de buitenrand op in ruil voor een garage aan de achterzijde van hun woning. In de weekenden kwamen nu zowel uit het 
Roergebied als uit Nederland dagjesmensen. De plaatselijke economie bloeide op. 
Het enthousiaste verhaal van de gidsen moest bekort worden vanwege de afgesproken lunch. De boot in Roermond verwachtte ons 
om 14.00 uur, maar dat werd iets later toen ons gezelschap in ‘Die Alte Brauerei´ op bevel van de herbergier ‘sitzen bleiben’ moest 
omdat hij de consumpties bij ieder apart wilde controleren en afrekenen. Aan de Maas bij Roermond had de schipper van De Zuidplas 
vriendelijk op ons gewacht. We hadden de hele boot voor ons alleen. Vlaai en koffie, mooi uitzicht, witte zwanen, zwarte zwanen, 
drijvende huizen, de skyline van Roermond, en prachtig zonnig weer. 
Toen we weer aan wal gingen hadden zelfs de meest kooplustigen zo een voldaan gevoel dat bezoek aan Outlet Roermond met 
algemene stemmen werd ingeruild voor een mooie route huiswaarts, over de Napoleons baan. 
Dank aan Eva, Ben en Nico voor deze dag. 
Voorlichtingsmiddag over familiezaken en woonconsulent/ouderenmakelaar 

Deze vindt plaats op donderdag 12 oktober om 14.00 uur in de grote zaal van het ouderencentrum “de 
Wielewaag”, Stationsstraat 32. 
Notaris mr. S. Bijma van het notariskantoor Van Putten van Apeldoorn zal hier voorlichting en informatie geven 
over diversen zaken op het gebied van familierecht. Zoals o.a. opmaken van soorten testamenten,  verschillende 
manieren van schenken en erven zoals schenken op papier of wat mag ik belastingvrij schenken enz. U krijgt ruim 
de tijd uw vragen te stellen. 

Aansluitend zal mevrouw Jacqueline Annema, woonconsulent en ouderenmakelaar bij De 
Woningstichting vertellen over de mogelijkheden voor senioren om te verhuizen. Zij richt zich met 
name op doorstroming vanuit grotere woningen naar kleinere en geschikte appartementen in een 

van de seniorencomplexen. Tevens legt zij uit welke ondersteuning De Woningstichting daarbij kan bieden. Wij nodigen u allen van 
harte uit deze bijeenkomst bij te wonen, in het bijzonder ook de huurders van de bewonerscommissie “de Brakel”. 
De zaal is open vanaf 13.45 uur de koffie/thee staat dan klaar.  
Voor nadere informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met mw. Eva Selbach tel: 06 2375 2901 

Expositie over de Wageningse havens 
Graag willen wij u attenderen op een interessante expositie in museum de Casteelse Poort over de Wageningse 
havens, inclusief klankbeeld met onder andere de stem van oud- havenmeester  Ben Brouwer. De tentoonstelling 
over de twee havens van Wageningen loopt nog tot 18 oktober. 

Opzeggen?? 
We hopen natuurlijk van harte dat u lid wilt blijven, maar mocht u uw lidmaatschap toch voor het volgende kalenderjaar willen 
opzeggen, dan willen we u er op wijzen dat u dat dan vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk moet melden aan de 
ledenadministratie: De Arc 159   6702 EC Wageningen. 



Digitaal (Tablet) Café uitbreiding 
Tot nu toe was het Digitaal (Tablet) Café alleen op de derde vrijdag van de maand van 18:30u – 20:00 uur in de BBLTHK. 
Met ingang van oktober zal dit worden uitgebreid met een extra Digitaal (Tablet) Café op de eerste vrijdag van de maand van 14:45u – 
16:15u.  Voor de komende periode zijn de datums van het digitaal (tablet) café te vinden in de agenda van de Computerdokters. 
Tablet voor hulpbehoevende ouderen 
De meest bekende tablets zijn de Samsung Galaxy en de iPad, daar tussen in bevindt zich een keur van merken die allemaal hun voor 
en nadelen hebben. Sinds enige tijd zijn er ook aanbieders op de markt die gebruik maken van standaard tablets en hier speciale 
software op zetten, zodat de tablet toegankelijker is voor hulpbehoevende senioren. Lees, je kunt op afstand je dierbare helpen en 
een abonnement afsluiten voor hulp. Twee voorbeelden van deze tablets zijn: 

1. De simtab 2 (https://www.simpc.nl/tablet-voor-senioren/) 
2. De compaan (https://www.seniorweb.nl/artikel/seniorentablet-compaan-onder-de-loep) 

Beide tablets zijn dus vooral geschikt voor de hulpbehoevende ouderen en kunnen goed als mantelzorghulpmiddel gebruikt kan 
worden. Door de duidelijke vormgeving kan iemand zonder verstand van computers aan de slag met de tablet waarop men berichten 
en foto’s kan ontvangen, spelletjes spelen, nieuws kan lezen, videobellen en internetten. Door de beperkingen van de tablets zijn deze 
minder geschikt voor de gewone senior. De aanschaf en abonnementskosten maken de tablets wel tot een prijzige oplossing. De 
tablets kunnen in sommige gevallen precies zijn wat u zoekt om mantelzorg in goede banen te leiden en om op een digitale manier 
contact te houden met iemand voor wie een gewone tablet te moeilijk is. 
Bron: Nieuwsbrief Computer Dokters 

Ina Boudier-Bakker; haar leven en werk 
Op zondag 1 oktober om 14.30u is er in de bblthk, Stationsstraat 2,  een lezing over het boeiende leven en werk 
van Ina Boudier-Bakker. Vanaf 14.00u bent u van harte welkom, de toegang bedraagt € 3,-. Kaartjes zijn 
verkrijgbaar bij de bblthk en Huis van de Wijk Pomhorst, Barbara Finkensieper. De lezing wordt gegeven door 
Neerlandicus en biograaf Gé Vaartjes. Hij laat uniek beeldmateriaal zien, dat aantrekkelijk is vorm- gegeven door 
grafisch ontwerper Pim Oxener, die de beelden zal vertonen. 
In het begin van de vorige eeuw werd Ina Boudier-Bakker (1875-1966) tot de belangrijke schrijvers van haar tijd 

gerekend. Gé Vaartjes beheert haar literaire nalatenschap en bezit honderden foto’s, documenten, gesigneerde boeken en 
voorwerpen van de schrijfster. Haar meest beroemde en beruchte bestseller is De klop op de deur (1930). Deze roman werd onlangs 
voor de 24e keer herdrukt. Bekend is ook haar roman Armoede (1909), waarin zij de geestelijke armoede en eenzaamheid beschrijft 
van een welgestelde Amsterdamse familie. De NCRV zond in 1982-1983 een televisieserie uit die op deze roman gebaseerd was. 
Ina Boudier-Bakker deed in haar kindertijd enkele traumatische ervaringen op die haar tot op hoge leeftijd beheerst hebben en haar 
tot een eenzame vrouw maakten. Het schrijven had zij nodig om mentaal op de been te blijven. Zij had in haar tijd een grote kring van 
lezers, maar moest ook de nodige kritiek incasseren. Tussen 2000 en 2017 zijn zeven romans/verhalenbundels van haar herdrukt. 
‘Verrassend modern’, oordeelde de Volkskrant  in 2002 over haar novelle Finale (1957). 
Georganiseerd door CSWO, Solidez en de bblthk in het kader van de Dag van de Ouderen. 
CSWO film oktober 2017  Estiu 1993 

Regie en Scenario: Carla Simón|Camera: Santago Rajac|Montage: Didac Palou|Acteurs: Laia Artigas, Paula Robles, 
David Verdaguer, Bruna Cusi, Etna Campillo, ea|Land: Spanje|Speelduur: 97 min|Jaar:2017 
Donderdag 26 oktober 2017 om 14:00 uur in het Heerenstraat Theater 

Estiu 1993 [Zomer 1993] is een deels Catalaans gesproken, deels autobiografische debuutfilm van de Catalaanse regisseur Carla 
Simón. Het is een van de sterke Spaanse films waarin we de wereld zien op de ooghoogte van een kind, in dit geval de zesjarige Frida 
[Laia Artigas]. Zij heeft tijdelijk bij haar grootouders in Barcelona gewoond na het overlijden van haar ouders aan een mysterieuze 
ziekte. Als wees staat ze op het punt te vertrekken naar haar pleegouders op het Catalaanse platteland. Haar nieuwe thuis is een wat 
afgelegen boerenhuis in een bergachtige omgeving nabij een dicht bos, de woning van haar moeder’s muzikale broer en diens vrouw 
en driejarige dochter [Etna Campillo]. Een schijnbaar idyllische vakantiebestemming. We volgen Frida in haar poging zich aan te 
passen aan haar nieuwe omgeving, in haar verzet daartegen en in haar heimwee naar de stad. Ze dreigt geïsoleerd te blijven, niet 
enkel als stadskind, maar ook door geruchten over de doodsoorzaak van haar moeder, en de angst van haar nieuwe buren voor hiv-
besmetting. Door haar eigen achtergrond slaagt Carla Simón erin de verborgen trauma’s en groeipijnen van het wees zijn via de sterk 
acterende Laia Artigas invoelbaar te maken. Het einde van de film is hoopgevend, maar laat de kijker niettemin in het onzekere over 
de afloop. De film is overladen met lovende kritieken, ontving zeven prijzen en is door de Spaanse filmacademie voorgedragen voor 
een Oscarnominatie. 
In verband met de herfstvakantie begint deze film op de vierde donderdag van de maand in het Heerenstraat Theater om 14:00 uur [zaal open om 
13:45 uur]. De toegangsprijs bedraagt € 7,00, inclusief koffie of thee en cake. Kaartverkoop start deze maand op donderdag 12 oktober aan de 
kassa van het theater. Reserveren is niet mogelijk. De kassa is dagelijks open, op maandag en dinsdag vanaf 17:30 uur, op woensdag en donderdag 
vanaf 13:00 uur, op vrijdag vanaf 15:00 uur, en op zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur. 

Bestuur:  Telefoon: 
vacature voorzitter  
Erna Eikhoudt secretaris (0317) 46 00 64 
Nico Schuurs penningmeester/ledenadministratie (0317) 41 50 83 
Eva Selbach activiteiten (0317) 84 35 83 
Hannie van Brakel algemeen (0317) 42 09 98 
Ben Brouwer adviseur (0317) 41 56 59 
Pieter van Ginneken adviseur (0317) 42 55 99 

 


