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Nieuwsbrief november-december 2018 
Agenda komende tijd 
15 november    : 50+ bios, De dirigent 
13 december    : 50+ bios, film nog niet bekend 
19 december    : Kerstbrunch 
Kerstbrunch 

Ter afsluiting van 2018 organiseren wij een Kerstbrunch voor de senioren in Wagenin-
gen. U kunt genieten van allerlei heerlijke hapjes in een gezellige kerstsfeer. Het buffet 
is ook prima geschikt voor de vegetariërs onder ons. 
Koffie, thee, melk en jus d’orange zijn inbegrepen. Mocht u iets anders willen drinken, 
dan is dat voor eigen rekening. 
De brunch is op woensdag 19 december van 13:00 tot 16:00 uur in het Hof van Wagenin-
gen. De zaal is open vanaf 12:30 uur. De prijs is € 14,00 voor leden en 
€ 21,00 voor niet-leden. 

Wilt u deelnemen aan deze brunch dan moet u zich vóór 10 december opgeven door het verschuldigde be-
drag over te maken op rekening NL18RABO0307554333 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen 
onder vermelding van kerstbrunch en de namen van de deelnemers. 
Bent u nog geen lid van Senioren Wageningen, maar wilt u dat wel worden, geeft u zich dan vóór 10 decem-
ber op als lid. U mag dan voor de lunch gebruik maken van de ledenprijs. De contributie voor uw lidmaat-
schap wordt dan in januari 2019 automatisch van uw rekening geïncasseerd. 
Algemene Verordening Gegevensbescherming Senioren Wageningen 
De afgelopen tijd heeft het bestuur een Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Senioren Wage-
ningen opgesteld. Dit document is gepubliceerd op onze website. U kunt het vinden op de pagina Vereni-
ging onder het hoofdstuk Verenigings Documenten. Indien niemand u kan helpen dit document in te zien, 
kunt u contact opnemen met het bestuur voor een papieren exemplaar. Een belangrijk onderdeel voor u op 
dit moment is de paragraaf over Verkrijging toestemming van de huidige leden. Deze luidt als volgt: 
Alle huidige leden hebben zich aangemeld middels het Aanmeldingsformulier, echter dit Aanmeldingsformulier 
bevatte niet de zinsnede waarmee de aanmelder expliciet toestemming geeft voor de verwerking van de per-
soonsgegeven. 
SW gaat er van uit dat met de ondertekening van het betreffende formulier impliciet toestemming is gegeven 
voor de verwerking van de gevraagde gegevens. De Algemene Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2018 heeft deze 
impliciet gegeven toestemming unaniem bevestigd. 
Leden die hiermee instemmen behoeven niet te reageren. Leden die hier niet mee instemmen en hun impliciet 
gegeven toestemming niet willen bevestigen moeten dit schriftelijk voor 1 december 2018 aan het bestuur 
melden. In overleg met deze leden zal besproken en besloten worden welke gegevens uit de administratie ver-
wijderd moeten worden. Via deze weg hoopt SW te voldoen aan de gestelde eis inzake het verkrijgen van expli-
ciete toestemming van de leden om de persoonsgegevens te verwerken. 
Lidmaatschap en contributie 2019 

De contributie bedraagt ook in 2019 € 25,00 per hoofd lid en medebewoners betalen  
€ 20,00. 
In de Algemene Leden Vergadering van 1 oktober 2018 heeft het bestuur laten weten de 
contributie vanaf 2019 te gaan innen per automatische incasso. Alle aanwezigen waren het 
daar van harte mee eens. 
In januari 2019 zal de verschuldigde contributie worden afgeschreven van het IBAN reke-

ningnummer dat u bij aanmelding heeft doorgegeven of waarvan u afgelopen jaar de contributie aan Senio-
ren Wageningen heeft overgemaakt. Indien u meent dat de bij ons bekende informatie niet correct is, neemt 
u dan vóór 1 december contact op met de ledenadministratie. 
Mocht u uw lidmaatschap onverhoopt voor 2019 willen opzeggen, dan moet u dit vóór 1 december 2018 
schriftelijk melden aan de ledenadministratie via een briefje naar De Arc 159   6702 EC Wageningen 
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Nieuwe ideeën gevraagd 
Niemand weet beter welke activiteiten leuk zouden zijn om te organiseren voor senioren dan die senioren 
zelf. Daarom willen we graag van u horen aan welke activiteiten u behoefte zou hebben. Alle ideeën zijn wel-
kom, het maakt niet uit wat het is. Na ontvangst gaan we alle verzamelde ideeën aan u voorleggen om na te 
gaan of meer leden het een goed idee vinden en naar aanleiding van de reacties daar op gaan we voor vol-
gend jaar activiteiten plannen.  
Stuur uw ideeën schriftelijk via een briefje naar De Arc 159   6702 EC Wageningen 
 
Verslag 2e Extra ALV van 1 oktober 
Voorafgaand aan de pannenkoekenmaaltijd opent voorzitter Theo Lubbers de 2e Extra Algemene Ledenver-
gadering. In totaal zijn er 26 leden aanwezig, inclusief bestuur. Er gaan lijsten rond waarop de aanwezigen 
kunnen aangeven of ze voor of tegen de nieuwe statuten zijn, of dat ze neutraal tegenover de hele kwestie 
staan. Alle 21 leden zijn vóór wijziging, 5 leden zijn neutraal. Hiermee is het nieuwe voorstel aangenomen en 
kan het bestuur naar de notaris om de nieuwe statuten te tekenen. 
Verder stelt de voorzitter nog aan de orde dat het bestuur volgend jaar de contributie wil gaan innen via au-
tomatische incasso. Deze mededeling wordt met instemming begroet. 
 
Verslag van de Extra ALV van 6 september 2018 

Na afloop van de presentatie van de woningstichting opent voorzitter Theo 
Lubbers de Extra Algemene Ledenvergadering. 
In totaal zijn er 22 leden aanwezig, inclusief bestuur. Er wordt uitleg gege-
ven over het waarom van de statuten wijziging en er worden vragen gesteld 
over sommige punten van het concept. Er gaan lijsten rond waarop de aan-
wezigen kunnen aangeven of ze voor of tegen de nieuwe statuten zijn, of 

dat ze neutraal tegenover de hele kwestie staan. Alle 22 leden blijken vóór wijziging te zijn. Omdat er bij eer-
ste bespreking minimaal 88 leden moeten voorstemmen (helft van het aantal leden plus één) is het niet mo-
gelijk om de statutenwijziging nu al af te ronden. Dit gaat gebeuren op de 2e Extra ALV op 1 okober. 
Verder stelt de voorzitter nog aan de orde dat het bestuur uitbreiding nodig heeft, zodat het meer armslag 
krijgt. Hij vraagt eenieder om er over na te denken om tot het bestuur toe te treden, ook al heeft hij zelf al 
een kandidaat secretaris gevonden. Ook dit punt komt nader aan de orde op de 2e Extra ALV. 
 

Verslag Presentatie woonconsulent en ouderenmakelaar 
Op 6 september heeft Mw. Jacqueline Annema van de Woningstichting voor 
22 belangstellende leden van Senioren Wageningen een presentatie gege-
ven van het project “Een nieuw begin – doorstroming senioren”. 
Ze vertelde dat het project al sinds 2015 loopt en er op gericht is om bewo-
ners van sociale huurwoningen die door gewijzigde gezinssamenstelling te 
groot voor hen zijn geworden te laten doorstromen naar kleinere, vaak spe-

cifiek voor ouderen bedoelde woningen. Ouderen die een eengezinswoning of een appartement met drie of 
meer slaapkamers bewonen komen in aanmerking om aan dit project mee te doen. 
Doorstroming vanuit vrije sector huurwoningen of koopwoningen valt niet onder dit project van de Woning-
stichting.  
Daarna vertoonde ze de film “Een nieuw begin” met hierin een overzicht van alle locaties van de Woning-
stichting voor senioren. Met uitzondering van Otto van Gelreweg en Torckdael doen al deze locaties mee in 
het project. In de praktijk wordt er voor zo’n 3 – 7 woningen per jaar doorstroming verwezenlijkt. E.e.a. 
hangt natuurlijk af van het aantal vrijkomende seniorenwoningen en de vraag van nieuwe gegadigden. 
Na afloop van het filmpje was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan verschillende mensen gebruik 
maakten. Daaruit bleek dat in veel gevallen het precieze antwoord op vragen toch sterk afhangt van de per-
soonlijke omstandigheden. 
Aan het einde van dit informatieve gedeelte bedankte Theo Lubbers haar voor de uitleg en overhandigde 
haar als blijk van dank een bloemetje. 
Opmerking 
Woont u in een huis dat in aanmerking komt en heeft u interesse om met het project mee te doen, neem dan 
contact op met de Woningstichting. 
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50+ bios november 2018 DE DIRIGENT 
Donderdag 15 november 2018 om 14:00 uur in het Heerenstraat Theater 
Deze Nederlandse film vertelt het historische verhaal van de eerste succes-
volle vrouwelijke dirigent in de klassieke muziekwereld. Zij werd in 1902 in 
Rotterdam geboren. Als vijfjarig kind emigreerde zij met haar pleegouders 
Wolthuizen naar de Verenigde Staten. Eenmaal volwassen nam zij de naam 
aan van haar biologische moeder, Antonia Brico, waaronder zij als dirigent 
naam zou maken. Na een muzikale opleiding in de VS vertrok ze in 1927 naar 

het conservatorium in Berlijn, waar ze in 1929 afstudeerde. Haar droom was dirigeren. Haar leven stond tot 
haar dood in 1989 met wisselend succes in het teken van de verwerkelijking daarvan. Hoogtepunten waren 
oa gastdirigentschappen bij het Berlijns Filharmonisch Orkest [1930] en het New York Filarmonisch Or-
kest [1937]. Zij oogste internationaal veel lof en steun van beroemde musici, maar geen vaste aanstelling in 
een door mannen gedomineerde muziekwereld. Ze had misschien zes of zeven concerten per jaar, ongeveer 
even veel  als vergelijkbare mannelijke collega’s per maand. Zij bleef tot op hoge leeftijd actief en bewijs van 
haar passie was oa de oprichting van de New York Women’s Symphony Orchestra. Zij bleef voor haar inkom-
sten afhankelijk van pianolessen en musiceren op dans- en feestavonden. De Amerikaanse documen-
taire Antonia, portrait of a woman [Judy Collins, 1974] was voor regisseur Maria Peters de ‘trigger’ om een 
speelfilm aan Antonia te wijden. Christanne de Bruijn [foto] ontving de Best Acting Talent Award voor haar 
Antonia, haar eerste filmrol. Volgend jaar krijgt het Radio Filharmonisch Orkest, dat de muziek voor de film 
speelt, als eerste Nederlandse topgezelschap een vrouwelijke dirigent, de Amerikaanse Karina Canellakis 
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 € 7,50, inclusief koffie of thee en cake. 
Kaartverkoop start elke eerste donderdag van de maand aan de kassa van het theater. Reserveren is niet mo-
gelijk. De kassa is dagelijks open, op maandag, dinsdag en vrijdag vanaf 15:00 uur, op woensdag en donder-
dag vanaf 13:00 uur, en op zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur. 
 
Verslag informatiebijeenkomst Startpunt 

Donderdagmiddag 13 september gaf het Startpunt een presentatie over zijn 
dienstverlening. De informatie was vooral toegespitst op de mogelijke behoef-
ten van de Wageningse ouderen. Met een powerpoint presentatie gaf mevr.  
Lilian Blanken-Koops een overzicht van de vele vragen om ondersteuning die 
bij het Startpunt binnen komen. Zij verzekerde het publiek dat er zorgvuldig 
samen wordt gekeken met de aanvrager voor de zorg in hoeverre deze zelf of 

uit eigen kring de nodige hulp kan krijgen en in hoeverre het een logische taak en noodzaak is voor de ge-
meente of andere instantie om hulp te bieden. Hulp kan zijn in natura, met hulpmiddelen in huis of voor ver-
voer, maar ook in de vorm van een persoonsgebonden budget om zelf de voorziening in te kopen. 
Bij dit alles wordt ook gekeken naar de financiële draagkracht van de zorgvrager. Het kan zijn dat de eigen 
bijdrage vanwege de hoogte van het inkomen zoveel is dat het effectiever wordt om de nodige hulpdiensten 
of voorzieningen helemaal zelf te betalen. 
Na mevrouw Blanken gaf de heer Niek Brouwer uitleg over zijn inzet als Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). 
Momenteel zijn er drie VOA’s actief in Wageningen en de bedoeling is dat elke 75-jarige tenminste éénmaal 
bezocht wordt voor een gesprek over de tevredenheid met de leefomstandigheden. De VOA’s werken geco-
ordineerd met het Startpunt en zij spelen de vragen of behoeftes aan zorg die uit de gesprekken voortko-
men terug aan het Startpunt. 
De laatste spreker van de middag was de heer Jos van Lent. Hij is de WMO-consulent die samen met de 
zorgvrager bekijkt in hoeverre de zorg door de Gemeente kan worden geleverd in het kader van de WMO. 
Van de gelegenheid tot vragen stellen en ervaringen uitwisselen werd door menigeen in het publiek gretig 
gebruik gemaakt. 
Mevr. Blanken spoorde de aanwezigen aan om de opgedane kennis ook aan anderen door te geven. In het 
Startpunt houdt men er terdege rekening mee dat er mogelijk best veel mensen zijn in Wageningen die hulp 
zouden kunnen gebruiken maar nog niet de weg naar het Startpunt kennen of durven bewandelen. 
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Verslag Dagtocht Biesbosch en Dordrecht augustus 2018 
Ruimschoots voor vertrek stonden de deelnemers aan de busreis al te wach-
ten; dit jaar hadden zich een record aantal deelnemers gemeld. Liefst 65 per-
sonen. Boven alle verwachting! 
Na een welkomstwoord door de voorzitter kon de bus om 09.00 uur vertrek-
ken vanaf de Gerdesstraat. Onze chauffeur Adrie manoeuvreerde ons met 

de lange bus door de krappe straatjes uit Wageningen richting Sleeuwijk waar we aan boord zullen gaan 
voor een rondvaart over de Biesbosch naar Sliedrecht. De zon scheen volop en de temperatuur werkte mee, 
niet te warm, maar ideaal uitgaansweer. De buschauffeur voelde dat de stemming er al aardig in zat en ver-
raste ons met een toeristische route door de Betuwe. Hij reed ons over de Willem-Alexander Brug, ooit een 
tolbrug, en waarvan het verhaal ging dat hier een weetplantage is opgerold. De telers wilde toch wel wat 
terug voor de betaalde tol! Van Beneden-Leeuwen tot Rossum, van Werkendam tot Woudrichem, de opna-
mestad van de tv-serie dokter Tinus, bij elke plaats wist Adrie veel te vertellen. 
We reisden door het land van Altena en de Bommelerwaard en zagen onderweg nog enkele “wipstaartmo-
lens”, dit zijn weidemolens die bijna geen bediening nodig hebben door de grote windvaan (vandaar wip-
staart). Bij Zaltbommel wist de chauffeur te vertellen dat de plaats (Zalt) bommel haar naam heeft gekregen 
ten gevolge van de St. Elisabethvloed van 1421 waardoor veel zeewater de polder in kwam. Vandaar het sy-
noniem Zalt voor Zout. We hebben onze topografisch kennis dus weer aardig kunnen bijspijkeren. 
In Sleeuwijk stapten we op de Rondvaartboot Party-Cruises en kregen aan boord lekkere koffie met appel-
gebak en slagroom. Daar waren we ook wel een beetje aan toe. De natuur om ons heen was prachtig en we 
werden door de schipper gemanoeuvreerd door diverse kleine sluisjes. De liefhebbers van fotografie hebben 
hier veel foto’s kunnen maken. En het weer bleef mooi! 
Na 2,5 uur cruisen over water hebben we in Sliedrecht ons tegoed gedaan aan een heerlijke lunch met kro-
ket. We kwamen niets te kort. Het personeel van restaurant Bellevue zorgde voor goed gevulde schalen. 
Op naar Dordrecht. Hier staat het toeristisch treintje voor ons klaar, dat ons langs oude binnenhavens en 
door krappe straatjes met zijn prachtige geveltjes zal rijden. Omdat het treintje te klein was voor 65 perso-
nen hebben we ons opgesplitst in twee groepen. De achterblijvers konden alvast een lekker terrasje pakken, 
de rest kon van de binnenstad genieten. Na afloop van de toer hebben we met z’n allen nog lekker in de zon 
gezeten onder het genot van een drankje. 
De dag vliegt om, vooral als het zo gezellig is. Ook aan deze reis komt een eind en om 17.15 uur vertrokken 
we richting Wageningen. Uit de reacties bleek dat iedereen had genoten en een geweldige dag heeft be-
leefd. 
Nadat de voorzitter Eva Selbach en Nico Schuurs had bedankt voor de organisatie van deze reis, bedankte 
hij de chauffeur Adrie voor zijn rustige rijstijl en gedegen topografische kennis en overhandigde hem na-
mens Senioren Wageningen een kleine blijk van waardering. 
Tot slot bedankte de voorzitter de medepassagiers voor hun gezelligheid waardoor deze dag een onvergete-
lijke werd. Rond 18.45 uur werden we afgezet aan de Gerdesstraat in Wageningen. 
Fijne feestdagen en een goede jaarwissling 

 
Het bestuur van Senioren Wageningen wenst u nu alvast heel fijne feestdagen en 
een goede jaarwisseling. 
 
 

 

Bestuur en overige medewerkers: Functie Telefoon: 

Theo Lubbers voorzitter (0317) 41 69 31 

Anneke Löffler secretaris/webmaster (0317) 41 76 27 

Nico Schuurs penningmeester/ledenadministratie (0317) 41 50 83 

Eva Selbach activiteiten 06 23 75 29 01 

Hannie van Brakel algemeen (0317) 42 09 98 

Pieter van Ginneken adviseur (0317) 42 55 99 

Arnold Janssen belastinghulp (0317) 41 21 25 

Guus Latuasan belastinghulp (0317) 41 31 39 

 


