
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief maart-april 2018 
Agenda komende tijd 
28 februari : Ouderendebat in Bblthk 
15 maart : CSWO-film Médecin de Campagne 
5 april  : Voorlichtingsmiddag reanimeren en defibrilator 
9-10 april : Opfriscursus rijvaardigheid 
19 april : CSWO-film 
 
Ouderendebat 
In het SamenWageningenproces heeft het gemeentelijke doelgroepenbeleid plaats gemaakt voor een bredere aanpak. 
Dat heeft niet geleid tot het verdwijnen van de doelgroepen. Ze moeten zich misschien wat meer op de voorgrond 
dringen om de noodzakelijke aandacht te krijgen. Op woensdag 28 februari krijgen de Wageningse ouderen de 
gelegenheid zich onder de aandacht van de politiek te brengen: in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart organiseren CSWO en bblthk het ouderendebat. Bij 31.000 stemgerechtigden in de stad zijn de 6000 Wageningse 
ouderen goed voor zo’n vijf raadszetels, dus alle acht politieke partijen in de gemeenteraad plus nieuwkomer Connect 
komen uitleggen wat hun plannen zijn met de gemeente en met de ouderen in Wageningen, waarbij hopelijk duidelijk 
wordt dat aandacht voor specifieke ouderenkwesties (onder meer toegankelijkheid, huisvesting, zorg) natuurlijk óók ten 
goede komt aan de Wageningse samenleving als geheel. (JM) 
Het ouderendebat met de Wageningse politieke partijen is op woensdag 28 februari in de bblthk, gespreksleider is 
Gelderlanderverslaggever Eric Wijnacker. Aanvang 15 uur. 
 
CSWO film Médecin de Campagne 

Qua sfeer roept Médecin de Campagne herinneringen op aan de haast idyllische Etre et Avoir [2002] over 
een basisschool op het Franse platteland. Hij schetst een geromantiseerd beeld van de ‘campagne’ zoals 
Fransen dat graag zien. Dit keer volgen we plattelandsarts Jean-Pierre Werner [François Cluzet]. Meteen 

bij de opening zien we hem in een scanner die een hersentumor toont. De bevriende specialist raadt hem aan minder te 
werken en stuurt meteen een hulp naar zijn praktijk, de net afgestudeerde Nathalie [Marianne Denicourt]. Wat 
aanvankelijk volgt is een voorspelbare botsing tussen beide. De bevlogen en gerespecteerde, maar ook koppige dokter 
van de oude stempel maakt het Nathalie niet makkelijk. Jean-Pierre vindt het moeilijk een stap terug te doen, Nathalie is 
een stedeling en maakt beginnersfouten, en de patiënten willen het liefst dat alles bij het oude blijft. Maar Nathalie blijkt 
een uitmuntende leerling, en ze blijkt net zo bevlogen als Jean-Pierre. Ze wint niet alleen het vertrouwen van de 
patiënten, maar uiteindelijk ook van Jean-Pierre, haar mentor. Aan het eind kijken beide artsen samen naar de foto’s 
waarop de ontwikkeling van de tumor in zijn hoofd valt te zien. Een geheim waarvan hij niet wist dat zij het wist. Médecin 
de Campagne is een innemende ‘kleine’ film met een hoog feelgood-gehalte. Hij drijft op twee sterke karakters die het 
eenvoudige verhaal authentiek en bij tijden vermakelijk weten te maken. Dat heeft zeker van doen met het feit dat de 
maker [Thomas Lilti] zelf ook arts is en de kneepjes van het vak kent. De film is opgenomen in het dorp Chaussy ten 
westen van Parijs en was in 2016 met 1,5 miljoen bezoekers de langst draaiende film in de Franse bioscopen. 

Tenzij anders aangegeven, beginnen de films elke derde 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 elke eerste 
donderdag van de maand aan de kassa van het theater. Reserveren is niet mogelijk, digitale kaartverkoop wèl . De kassa is 
dagelijks open, op maandag, dinsdag en vrijdag vanaf 15:00 uur, op woensdag en donderdag vanaf 13:00 uur, en op zaterdag en 
zondag vanaf 12:00 uur. 

 

Voorlichtingsmiddag reanimeren en defibrilator 
Senioren Wageningen en Bewonerscommissie de Brakel nodigen u uit voor het bijwonen van een 
voorlichtingsmiddag waarin de heer Valkenburg van het Rode Kruis komt uitleggen wat u kunt doen als 
iemand in uw omgeving een hartaanval heeft: Reanimeren en Defibrillator gebruiken 

Bij voldoende belangstelling willen we later dit jaar een officiële cursus organiseren. 
We heten u graag welkom op donderdag 5 april a.s. in Tuindorp ( Floralaan 20b), we beginnen om 14:00 uur ( zaal open 
vanaf 13:30 uur). U hoeft zich niet aan te melden , maar kunt spontaan komen. 
Deelname is gratis. Koffie en thee staan klaar. 



Verslag buitengewone ALV en stamppot buffet 
Op maandag 29 januari was de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van onze vereniging . Bij 
gebrek aan een voorzitter nam Ben Brouwer nog maar weer eens de honneurs waar. Allereerst gaf hij de 
aanwezigen de gelegenheid om zich ook kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Toen niemand van 
deze mogelijkheid gebruik bleek te willen maken, werd Theo Lubbers onder luid applaus benoemd tot 
nieuwe voorzitter. Theo nam daarop de leiding van de vergadering over en stelde zichzelf uitgebreid voor 

aan de aanwezigen. Daarna ging hij over tot de herbenoeming van Eva Selbach als bestuurslid, ook deze benoeming 
werd met applaus begroet. Hierna werd de vergadering gesloten en nodigde Theo allen uit om te gaan genieten van het 
stamppotbuffet. Dat buffet bestond uit drie soorten stamppot: hutspot, boerenkool en zuurkool met spekjes en 
rookworst; gevolgd door een heerlijk toetje. 
 

Opfriscursus rijvaardigheid 
De CSWO organiseert de jaarlijkse opfriscursus rijvaardigheid (OCR) op 9 en 10 april 2018. 
De OCR bestaat uit een theoriemiddag; voor veel senioren is het lang geleden dat ze rijexamen hebben 
gedaan; op deze middag worden veel nieuwe regels en verkeersborden behandeld. 

De volgende dag wordt door een rij-instructeur een soort rijexamen van ca. 20 minuten afgenomen. Hierbij kunt u 
aangeven waar u evt. moeite mee hebt, zoals rotondes of inparkeren, hier wordt dan extra aandacht aan besteed. 
Na het rijden volgt een evaluatie. Zakken is niet mogelijk. Ook is er deze dag aandacht voor uw oren (BeterHoren)en 
ogen (Bril29). De cursisten betalen een kleine eigen bijdrage van 15 euro. Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij 
Elly Croon, e-mail: ellycroon@outlook.com of 0317-416169; bij geen gehoor Will Hermanussen 0317-412945   
 

Hulp bij belastingaangifte senioren 
Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte van 2017? Via de ouderenbonden zijn er vrijwilligers die hierbij kunnen 
helpen. Zij zijn hier voor opgeleid om dit op een zorgvuldige en verantwoorde manier te doen. Zij worden ook geschoold 
in de veranderingen in de belastingregelgeving. 
Voorwaarden 

U dient lid te zijn van één van de ouderenbonden, of u wilt lid worden. 
Bestaande klanten worden door de invulhulp van het afgelopen jaar gebeld voor een afspraak 
Het maximale bruto inkomen bedraagt niet meer dan ca €35000 per jaar voor een alleenstaande en bij een 
echtpaar €50.000; Vanaf 55 jaar 
U bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte en tekent hier ook voor 
Als vergoeding voor de gemaakte onkosten wordt €12,00 euro per aangifte in rekening gebracht 

Werkwijze 
De invulhulp maakt een afspraak met de klant en vult de aangifte bij de klant thuis in 
De invulhulp stuurt de aangifte naar de belastingdienst 
De klant krijgt een afschrift thuisgestuurd 
Aansluitend op het invullen van de aangifte wordt zo nodig de huur en zorgtoeslag op juistheid beoordeeld. Zo 
nodig verzorgen de invulhulpen ook aanvragen en wijzigingen van deze toeslagen 

Aanmelden 
U kunt u hiervoor aanmelden bij het Startpunt telefoon 0317-410160 of email startpunt@wageningen.nl 
U kunt ook contact opnemen met de heer J. Drent telefoon 0317-414893 of per e-mail j.drent@planet.nl 
 

Onderzoek naar het kauwgedrag van senioren 
Bas Jansen is bezig met een afstudeerscriptie waarin hij onderzoek doet naar het kauwgedrag van senioren. Het 
uiteindelijk doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de smaak ervaring van senioren, zodat we 
levensmiddelen producten kunnen ontwikkelen die meer voldoen aan de behoeftes van senioren. Hij is hiervoor nog op 
zoek naar deelnemers tussen de 65 en de 85 jaar. Het gaat in totaal om 3 sessies, 1 informatie bijeenkomst en 2 test 
sessies. Deze duren elk maximaal 30 minuten en vinden plaats op de universiteit van Wageningen. Tijdens de test sessies 
beoordeelt u worstjes, en wordt u gefilmd tijdens het consumeren van deze worstjes. U ontvangt hiervoor een financiële 
compensatie van €15,00. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage aan de wetenschap. Mocht u interesse of meer 
vragen hebben dan verzoek ik u een email te verzenden naar biteandfeel@wur.nl 
 

Bestuur: Functie Telefoon: 
Theo Lubbers voorzitter (0317) 41 69 31 
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 


