
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Juli-Augustus 2017 
Agenda komende tijd 
31 augustus : Dagtocht naar Brüggen en Roermond 
1 oktober  : CSWO - Dag van de Ouderen 
 

SW Nieuwsbrief in een nieuw jasje 
Tot deze zomer waren de papieren en de elektronische nieuwsbrief precies hetzelfde. Wie de nieuwsbrief elektronisch 
ontving kreeg een bericht in de opmaak van de papieren versie die bedoeld was om dubbel te vouwen, daardoor las je de 
berichten soms in een niet bedoelde volgorde. Met ingang van de nieuwsbrief juli-augustus 2017 hebben de papieren en 
elektronische nieuwsbrief ieder hun eigen vorm, maar natuurlijk wel dezelfde inhoud. 
Op het plaatje ziet u hoe de elektronische versie er uit ziet. Wilt u de elektronische nieuwsbrief ook ontvangen, geef dat dan 
door aan de ledenadministratie. 
De nieuwe opzet van de nieuwsbrieven is gemaakt door de nieuwe webmaster Anneke Löffler. 

 

Dagtocht naar Brüggen(D) en Roermond  
Het bestuur van Senioren Wageningen nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse dagreis naar het Limburgse land en een klein 
stukje Duitsland. 
De bus vertrekt op donderdag 31 augustus 08.00 uur vanaf de Gerdesstraat (achter de RK kerk). 

PROGRAMMA: 
08.00  uur  Vertrek Wageningen- Velden 
09.15  uur  Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai 
10.00 uur   Vertrek uit Velden 
10.30 uur   Aankomst Brüggen (D) stadwandeling met gids en bezoek museum Jagd und Mensch  
12.15  uur  We gaan aan tafel voor een goed verzorgde dagschotel met keuze uit vlees, vis en vegetarisch. 
13.15  uur   Vertrek uit Brüggen richting Roermond 
14.00  uur   Rondvaart over de Maas 70 minuten. Aan boord krijgt u 2x koffie/thee met Limburgse vlaai. 
Vanaf 15.10 uur heeft u vrijaf in het centrum van Roermond. 
16.15  uur Vertrek met bus naar huis. Aankomst ca. 18.00 uur  

De kosten bedragen voor de leden 40.00 euro, niet leden betalen 52,50 per persoon. De reis is rollator en rolstoelvriendelijk. 
Aanmelden kan vanaf nu tot 24 augustus via het aanmeldformulier Inschrijfformulier dagtocht 
of door het bedrag over te maken op rekening NL18 RABO 0307 5543 33 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen met vermelding 
van naam en telefoonnummer deelnemers. 
Annuleren is alleen mogelijk als u voor een vervanger zorgt. Senioren Wageningen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade 
Voor vragen voorafgaande en tijdens de dagreis zijn we telefonisch bereikbaar via Mw. Eva Selbach 06-2375 2901 
 

Tweede Algemene Ledenvergadering 
Op 22 mei hadden we als Senioren Wageningen onze 2e Algemene Ledenvergadering van onze nog jonge vereniging met een toch wel mooie 
opkomst van ruim 35 leden. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ondanks de 
onderbezetting van het bestuur zijn toch alle geplande activiteiten uitgevoerd. Op deze vergadering hebben we ook afscheid genomen van 3 
zittende bestuursleden die in 2016 vanuit de ANBO periode zijn meegegaan naar het bestuur van Senioren Wageningen. Gelukkig zijn er ook 
weer 2 nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden. Erna Eikhoudt neemt de vacante functie van secretaris voor haar rekening en 
Hannie van Brakel zal als algemeen bestuurslid haar bijdrage leveren. Nog steeds is de functie als voorzitter vacant. Voor de website zal 
Anneke Löffler de taken van Age overnemen en zal zij ook een bijdrage leveren aan de opzet van de Nieuwsbrief.  Pieter van Ginneken blijft 
voor Senioren Wageningen binnen het CSWO de belangenbehartiger naar Gemeente en het sociale domein.  
Het volledige verslag van de ALV kunt u lezen op de website van Senioren Wageningen. www.seniorenwageningen.nl.  
Hier vindt u meer informatie ook over de komende activiteiten van onze vereninging. 
Na afloop van de vergadering namen de aanwezige deel aan een goed verzorgd warm- en koud buffet , op her terras 
van eetcafé De Tijd. 
 

Wijzelf Zorgcoöperatie Wageningen Vallei 
De zorg verandert, de vraag naar helpende handen groeit. Wijzelf Zorgcoöperatie Wageningen Vallei biedt Wageningers en 
bewoners van de omgeving na de zomer een online platform, waar burgers diensten kunnen aanbieden of afnemen. 
Betaald of vrijwillig. Zonder tussenkomst van een bedrijf of een organisatie, maar met hulp van een vrijwillig bestuur. Voor 

achtergrondinformatie zie www.wijzelf.nl of volg ons op Facebook (wijzelf wageningen vallei). 
Het gaat hierbij vooral om praktische hulp of zorg zoals hulp bij het huishouden, klussen in huis of in de tuin, burenhulp of persoonlijke 
verzorging. “Wijzelf Zorgcoöperatie Wageningen-Vallei is een lokaal burgerinitiatief. Wij willen hulp en zorg weer van onderop, door burgers 
zelf, gaan organiseren. We starten met het beschikbaar stellen van ons online platform waarop burgers met 100% zelfregie hulp en zorg met 
elkaar kunnen regelen. ” aldus Rob Buré, voorzitter van de coöperatie. “In september zal de website officieel opengesteld worden.” Tot die 
tijd geldt nu al een voorinschrijvingsperiode voor aanbieders. Wie zich inschrijft in deze periode krijgt gratis toegang in heel 2017. Anders zijn 
de aansluitkosten € 20,- per jaar.”  Inschrijven kan via wageningen-vallei@wijzelf.nl. 



Voorlichtingsmiddag over familiezaken 
In oktober komt er een voorlichtingsmiddag met notaris over de veranderingen op het gebied van familiezaken zoals erfrecht, testament, 
schenking enz. Exacte datum en locatie in de volgende nieuwsbrief. 
 

Belservice de Zilverlijn doorbreekt de week. 
Ouderen die behoefte hebben aan een gezellig praatje of een goed gesprek kunnen zich aanmelden bij de gratis beldienst de Zilverlijn. 
Annie Zomerdijk [91]: “Ik lag weken op de bank en ik kon de deur niet meer uit, doordat ik was gevallen. ln die tijd meldde ik me aan voor de 
Zilverlijn, de beldienst van het 0uderenfonds. Het is heel gezellig om met de vrijwilligers te kletsen.” 
Voor ouderen zoals Annie biedt de Zilverlijn uitkomst. 0uderen kunnen zich aanmelden door te bellen naar 0800-1325 [gratis] en worden dan 
vervolgens binnen 14 dagen teruggebeld. Daarna krijgen ze wekelijks een telefoontje van een van onze vrijwilligers. Alle qesprekken zijn 
vertrouwelijk en kosteloos.  www.ouderenfonds.nl/zilverlijn 
 

CSWO film september 2017:  VICEROY'S HOUSE 

Donderdag 21 september 2017 om 14:00 uur in het Heerenstraat Theater 
Het is 1947. De Britse heerschappij in India loopt bijna ten einde. De film volgt het moeizame proces naar 
onafhankelijkheid van India en Pakistan. Hij begint wanneer de laatste onderkoning van Brits-Indië, koningin 
Victoria's achterkleinzoon Lord Louis Mountbatten [Hugh Bonneville, oa bekend van zijn hoofdrol in Downton 
Abbey], aankomt in het paleis uit de titel van de film. Mountbatten's taak is het om Brits-Indië zonder veel 
bloedvergieten naar onafhankelijkheid te leiden. Hoe moeilijk dat wordt blijkt uit de uiteindelijke splitsing in 
twee staten, India en Pakistan. De etnische tegenstellingen komen ook tot uiting onder het personeel in het 
paleis, waar de spanningen tussen moslims, hindoes en sikhs steeds verder oplopen. De liefde tussen Jeet, een 

jonge Hindoe-bediende en Aalia, een moslimvrouw die in het paleis werkt, loopt gevaar ten onder te gaan in het politieke en 
maatschappelijke tumult. Wanneer de situatie dreigt te escaleren worden ze gedwongen een ingrijpende keuze te maken.  
Gurinder Chadha heeft deze historische episode in de geschiedenis van het Indiasche subcontinent op monumentale wijze verfilmd. 
Regie: Gurinder Ghadha |  Scenario: Paul Mayeda Berges, Moira Buffini |  Camera: Ben Smithard |  Muziek: A.R. Rahman |  
Acteurs: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Michael Gambon, Simon Callow |  Land: VK, India |  Jaar: 2017 |  Speelduur: 106 min 
 

AOW-Korting voor ouderen die bij hun kind inwonen is van de baan. 
De vlag kan uit bij AOW-ers die bij hun kind inwonen: de korting die zij dreigden te krijgen op hun ouderdomspensioen is van de baan.  Na 
bijna vijf jaar strijd heeft het kabinet in de nadagen van zijn regeerperiode een streep gezet door deze omstreden afspraak uit het 
regeerakkoord. 
 

Acceptgiro blijft nog even 
Betalen met een acceptgiro blijft nog even mogelijk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kaart per 1 januari 
2019 naar het museum zou gaan, maar de koepel van banken, de Betaalvereniging Nederland, heeft besloten de 
afschaffing voor onbepaalde tijd uit te stellen. 
“Goede doelen en sommige consumenten blijken de papieren acceptgiro nog relatief veel te gebruiken”, zegt een 

woordvoerder. Vooral ouderen gebruiken de acceptgiro nog vaak. Volgens de betaalvereniging werden vorig jaar nog 19 miljoen papieren 
acceptgiro’s ondertekend en verstuurd; zo’n 10 procent van alle acceptgiro’s die worden betaald. 
Goede doelen zouden ook meer geld krijgen als ze papieren acceptgiro’s in enveloppen naar particulieren sturen. “Blijkbaar gaan mensen – 
met zo’n acceptgiro – toch eerder tot een donatie over”, aldus de woordvoerder. 
Hoeveel jaar extra deze manier van betalen krijgt, weet de koepel van banken niet. “Dat onderzoeken we regelmatig. Maar er zal een keer 
een eind komen aan de acceptgiro.” 
 

Federatieraad FASv geïnstalleerd 
Op 12 mei 2017 is de Federatieraad van de FEDERATIE ALGEMENE SENIORENVERENIGINGEN (FASv) geïnstalleerd. In deze 
federatieraad zitten namens iedere provincie twee vertegenwoordigers van de aangesloten seniorenverenigingen. Inmiddels 
hebben zich 73 onafhankelijke verenigingen aangemeld als lid waaronder ook onze vereniging Senioren Wageningen. 

 

FASv korting premie ziektekostenverzekering 2018 
Van de FASv, de overkoepelende Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, kregen we bericht dat er her en der in het land geruchten 
rondgaan dat het in 2018 niet mogelijk zou zijn om als lid van de aangesloten verenigingen korting te krijgen op de premie ziektekosten- 
verzekering en dat veel mensen zich daar zorgen over maken. De FASv laat weten dat deze geruchten onjuist zijn en dat ze op korte termijn 
juist weer in overleg gaan met  de verschillende ziektekostenverzekeraars om kortingen voor 2018 te regelen.  
Voor 2017 kon u korting krijgen bij: ACHMEA ZILVEREN KRUIS, AVERO ACHMEA, CZ, DE FRIESLAND, DELTA LOYD, OHRA, ONVZ, SALLAND, UNIVE, 
VGZ, ZORG EN ZEKERHEID. Zo gauw het resultaat van het overleg  voor 2018 bekend is krijgen we daar bericht van.  
Op dit moment is er dus geen enkele aanleiding tot ongerustheid. 
 

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 


