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Nieuwsbrief juli-augustus 2019 
 
Agenda komende tijd 
17 juli:   Knooppunten fietstocht 
21 augustus: Busreis Haarzuilens 
4 oktober:   Festival 60+ 
 

Busreis Haarzuilens 
Dit jaar verzorgt Senioren Wageningen een busreis naar Haarzuilens en omgeving. 
Woensdag 21 augustus 2019, vertrek 8:45 uur Gerdesstraat 
Bij Restaurant ’t Wapen van Haarzuylen in Haarzuilens wordt u ontvangen met koffie 

en gebak. Hierna stapt u weer in de touringcar voor een mooie tocht, onder leiding van een gids, door de nieuwe 
stad Leidsche Rijn en langs de mooie rivier de Vecht door Maarssen, Breukelen Nieuwersluis en Vinkeveen. Terug 
in het restaurant krijgt u een diner aangeboden. Vervolgens wordt er een optreden van 2 x 45 minuten verzorgd 
door Shantykoor Windstilte.  Voor deze dagtocht is het belangrijk dat u zelfstandig de bus in en uit kunt komen, 
want dat moet een aantal keer. Uw rollator mag natuurlijk mee onder in de bus. 
Aanmelden 
U kunt zich opgeven voor deze busreis door het verschuldigde bedrag vóór 14 augustus over te maken op bank 
rekening NL18 RABO 0307 5543 33 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen onder vermelding van  
“Busreis” en de namen van de deelnemers. De prijs is voor leden € 40,00 en niet-leden betalen € 51,00.  
Wees er op tijd bij, want er kunnen maximaal 70 mensen mee.  
We hanteren als volgorde van inschrijving de datum dat het geld bij de penningmeester is binnengekomen. 
Let op: u kunt alleen deelnemen tegen de ledenprijs als u de contributie voor 2019 heeft voldaan. 
 

Knooppunten fietstocht 
Woensdag 22 mei hebben we met een klein groepje de eerste Senioren Wageningen 
knooppunten fietstocht gemaakt. Het weer werkte fantastisch mee, het was heerlijk fiets 
weer. We hebben zo’n anderhalf uur gefietst en een half uur op een terrasje wat gedronken. 
Een geslaagde tocht, voor herhaling vatbaar. We hopen dat er volgende keer iets meer 
mensen mee gaan. De volgende tocht staat gepland voor woensdag 17 Juli . Verzamelen 

vóór de bibliotheek tussen 13:20 en 13:30 uur. Maximum aantal deelnemers 12. 
De tweede wordt een iets langere iets tocht van ongeveer 40 km, dat is met een elektrische fiets en een snelheid 
van 20 km/h ongeveer twee uur fietsen. Onderweg pauzeren we een half uurtje bij een restaurant waar u, op eigen 
kosten, iets kunt drinken met eventueel iets lekkers er bij. 
Kosten geen, wel graag aanmelden i.v.m. aantal deelnemers. Als u zin heeft om mee te gaan dan kunt u zich  
opgeven bij Anneke Löffler bij voorkeur via secretaris.seniorenwageningen@ziggo.nl ,dit ivm contact opnemen 
met deelnemers mocht dat nodig zijn, maar telefonisch kan ook. Opgeven kan t/m 16 juli. 
Mocht het 17 juli onverhoopt slecht of véél te warm weer zijn dan gaat de tocht niet door. Als u twijfelt of het 
doorgaat, dan kunt u daar over bellen met Anneke op woensdagmorgen tel. 417627. 
 

Verslag Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en Voorjaarsbuffet 
Op 13 mei hield Senioren Wageningen haar jaarlijkse ALV in het WICC. De vergadering werd heel goed bezocht. 
De jaarverslagen werden toegelicht, de oude kascontrolecommissie deed verslag en de nieuwe werd samenge-
steld. De penningmeester werd voor een laatste termijn opnieuw benoemd en ook de algemeen medewerker gaat 
nog een termijn door. Het volledige verslag vindt u op onze website. 
Na de vergadering genoten alle aanwezigen van een heerlijk voorjaarsbuffet in het gezellige restaurant van het 
WICC. 
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Belastinghulpen gevraagd 
Arnold Janssen en Guus Latuasan verlenen al jaren hulp aan onze leden bij het invullen van hun  
belastingaangiften. Zij doen dit met plezier en veel inzet. Tijdens de  Algemene Leden Vergadering 
van 13 mei 2019 heeft het bestuur met een van de heren gesproken over uitbreiding van het team 
belastinghulpen. Dit ter ontlasting van beide heren maar ook om in de toekomst deze dienst 
verlening aan onze leden te kunnen blijven geven. 

In het najaar starten de cursussen verzorgd door de overkoepelende  seniorenvereniging  (FASv) en kunt u hier-
voor een training krijgen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 
Hebt u interesse om samen te werken in het team van belastinghulpen en bent u enthousiast om samen onze  
leden te ondersteunen: neem dan contact met het bestuur op via e-mail info@seniorenwageningen.nl . Bellen 
met iemand van het bestuur mag natuurlijk ook. 
 

Resultaten van de vragenlijst 
Na twee oproepen in de nieuwsbrief hebben zo’n vijfentwintig leden de vragenlijst ingevuld, waarvoor dank. 
Wat hieruit naar voren komt is dat er vooral veel animo is voor museumbezoek, fietstochten en wandelingen. 
Omdat fietstochten vanuit Wageningen het makkelijkst op korte termijn te regelen zijn, beginnen we met een 
tweetal fietstochten. Eén wat kortere en één wat langere, zie de agenda. 
Daarnaast gaan we kijken hoe we museumbezoek en een wandeling buiten Wageningen kunnen organiseren. 
Verder hebben een aantal mensen zich aangemeld die graag een bezoekje zouden willen krijgen en een aantal die 
wel iemand een bezoekje willen brengen. Die gaan we binnenkort aan elkaar koppelen. Als u nog iemand weet die 
wel eens bezoek zou willen krijgen, laat het ons weten. 
 

Cadeaubon voor het aanbrengen van een nieuw lid 
We zijn maar een kleine vereniging en hebben heel hard meer leden nodig. Meer leden  
betekent meer armslag voor het organiseren van en meer potentiële kandidaten voor  
deelname aan nieuwe activiteiten.  We willen onze huidige leden aanmoedigen om  
reclame te maken voor SW en vrienden en bekenden over te halen om ook lid te worden.  

Daarom geven we u een Proef Wageningen cadeaubon van € 10,00 als u een nieuw lid aanbrengt. 
Actievoorwaarden: 
1) Deze actie duurt tot 1 september 2019 
2) Het nieuwe lid geeft zich op via het Machtigingsformulier nieuw lid dat te vinden is op de website, of via het  
formulier in de folder die o.a. te vinden is bij de bibliotheek. Op het ingevulde formulier vermeldt hij/zij extra: 
“Aangebracht door” gevolgd door uw naam 
3) De ledenadministrateur zorgt voor inschrijving van het nieuwe lid en controleert of de aanbrenger inderdaad lid 
is van Senioren Wageningen. Als de contributie van het nieuwe lid is betaald, zorgt hij er voor dat u een cadeau-
bon krijgt. 
 

Festival 60+ 
4 oktober 13.00uur – 18.00uur  Locaties: de bblthk en THUIS, Stationsstraat 2 en 32 
Elke vijf jaar organiseert Platform Wageningse Ouderen samen met een aantal partners in de stad een activiteit 
voor alle ouderen in Wageningen. Wat al vaststaat zijn de drie programmalijnen: Buurtnetwerken, Wonen en vei-
ligheid en Positieve gezondheid.     Kijk voor meer informatie en het programma op de speciale Festival 60+ pagina 
van het Platform Wageningse Ouderen daar komt meer informatie op zo gauw die beschikbaar is. 
 

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 


