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De start van 2015
Op de dag van de opening van het Startpunt in Wageningen werd de
volledige westerse samenleving wreed opgeschud door onzinnige moor-
den in Parijs. Een onderdeel van een groeiend mondiaal conflict en de
oorzaak van veel maatschappelijke en persoonlijke trauma’s. Deson-
danks konden we die middag vaststellen dat het gemeentelijk beleid in
Wageningen concreet is geworden: burgers kunnen informatie en hulp
op het terrein van zorg, welzijn, werk, inkomen, onderwijs en wonen op
één plek vinden.
Dat gaat volgens de wethouder op een typisch Wageningse manier.
Toch zullen in het begin veel mensen er aan moeten wennen, naast het
feit dat er ook bezuinigd wordt; zelfs moeten we er vanuit gaan dat in
het begin zaken fout kunnen gaan.
De ouderenbonden in Wageningen onderkennen dat dit tot veel vragen
uit onze doelgroep kan leiden, en situaties waarin het niet goed gaat.
Daarom willen we de ‘vindplaats’ zijn van vragen of klachten, zodat we
die snel en goed kunnen doorgeleiden naar de deskundigen. Want wij
allen hebben er belang bij dat de ambitieuze aanpak van gemeentebe-
stuur, hulpverleners en vrijwilligers zo succesvol is dat wij allen, en
zeker de medeburgers die van deze aanpak afhankelijk zijn, zich er goed
bij voelen.
Daarom ook overwegen we Senior effectiever en breder in te zetten.
We willen als CSWO ons niet met informatie en belangenbehartiging
beperken tot de 1000 leden van ANBO, KBO en PCOB; we willen er zijn
voor alle 4500  Wageningse senioren. Eigenlijk nog breder, want waar
we ons mee bemoeien betreft meestal meerdere generaties.
Daarnaast merken we al enige tijd dat de informatie uit de Senior niet
altijd goed de doelgroep bereikt. We komen hier in het volgende nummer
van Senior op terug.
Het CSWO wil bijdragen tot de maatschappelijke ontwikkelingen die we
tot onze taak rekenen. Aan u als lezer vragen we daaraan mee te
werken door uw mening aan het afdelingsbestuur van uw organisatie
door te geven.

M.F.Tazelaar, voorzitter

Zorgen over de zorg?

Hebt u vragen of zorgen over de zorg die u vanaf 1 januari (of 1 mei)
van de gemeente krijgt en krijgt u daar geen goed antwoord op, laat
het weten aan de onderstaande bestuursleden van uw ouderenbond.
We kunnen u helpen, onder meer door deskundige hulp in te roepen.
ANBO: Dicky Stijns, tel. 0317-415324, mail dickystijns@tele2.nl
KBO: Will Hermanussen, tel. 0317-412045, mail h.hermanussen@chello.nl
PCOB: Annie Slaa, tel. 0317-413397, mail a.slaadejong@upcmail.nl
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‘Zachte landing’ lijkt gelukt

Er zal hier en daar in Nederlandse gemeentehuizen
een flinke krachtterm gevallen zijn toen de rechter
op 9 december oordeelde dat een gemeente niet
zomaar mensen hun hulp in de huishouding kan ont-
nemen. Gemeentes zijn sinds 1 januari verantwoor-
delijk voor zorgtaken, en moeten tegelijk bezuinigen
op het budget daarvoor. Veel gemeentes onderna-
men deze dubbele opdracht door de bekostiging van
allerlei zaken die nu uit de collectieve middelen wor-
den betaald, te stoppen. ‘Hulp bij huishouden 1’,
iemand die een paar keer per week komt stofzui-
gen, is zo’n voorziening.
In de gemeente Dantumadeel had een echtpaar be-
zwaar gemaakt tegen deze stopzetting. De rechter
was het eens met het bezwaar: gemeentes moeten
zorgvuldig handelen, over de nieuwe situatie over-
leggen met hun ‘klanten’ en samen bekijken wat
mogelijk is.
Het leek alsof nogal veel gemeentes het nieuwe
beleid zo hadden ingevoerd: zonder overleg beslui-
ten dat sommige mensen best zonder sommige hulp
kunnen. Vandaar die krachttermen: de rechterlijke
uitspraak zou ook het beleid van die gemeentes kun-
nen raken, en daarmee beoogde bezuinigingen on-
mogelijk maken.
Wageningen lijkt daaraan te ontsnappen. De ge-
meente is al in juli vorig jaar begonnen haar ‘klan-
ten’ te informeren, met bijeenkomsten, brieven en
een telefoonnummer. Eind oktober zijn alle betrok-
ken Wageningers definitief ingelicht.
Daarnaast neemt de gemeente haar zorgplicht se-
rieus. Mensen die ‘hulp bij huishouden 1’ ontvingen,
moeten dat nu zelf betalen, tenzij ze in financiële of
andere problemen komen. Probleemgevallen, onge-
veer honderd, zijn onder de ‘hulp bij huishouden 2’-
regeling gebracht. Alle klanten is gewezen op de
mogelijkheid bijzondere bijstand aan te vragen. Er is
zo veel mogelijk geprobeerd alle betrokkenen met
maatwerk te benaderen.
In haar memo voor de gemeenteraad over de kwes-
tie schrijft de wethouder: ‘Wij vonden het belang-
rijk om voor klanten een “zachte landing” te reali-
seren’. Het lijkt vooralsnog alsof dat in Wageningen
aardig lukt.

Jan Mars

Startpunt begonnen

Het Startpunt is officieel van start. In het Palet aan
de Rooseveltweg heeft Wageningen nu een cen-
traal punt voor vragen over werk, wonen, onder-
wijs, inkomen, zorg en welzijn. In een feestelijke
bijeenkomst knipte wethouder Lara de Brito een lint
door en was het Startpunt een feit.
Er was voor het feest gerekend op zo’n vijftig be-
zoekers, maar het waren er minstens vier keer zo
veel, tot tevredenheid van Startpuntcoördinator
Jolanda van Keulen: ‘Je ziet meestal alleen maar
professionals bij zo’n opening, die dan vooral komen
netwerken, maar nu zijn er ook heel veel gewone
burgers, de doelgroep. Dat is echt geweldig.’
Het Startpunt is het Wageningse antwoord op de zo-
genaamde 3D-operatie, waarbij ouderenbeleid, wel-
zijn en jeugdbeleid van de rijksoverheid naar de ge-
meenten is gedecentraliseerd. Dat dit het Wagening-
se antwoord is, is letterlijk bedoeld. Volgens De Brito
is Wageningen de enige die de problemen van de de-
centralisaties op deze wijze probeert te ondervan-
gen: door de betrokken organisaties bij elkaar te zet-
ten en te laten luisteren naar wat de ‘klanten’ vragen.
Die betrokken organisaties, het zijn er tien, leveren
gezamenlijk veertig deskundigheden, plus een har-
de toezegging dat ze mensen zullen leveren om aan
de balie de klanten te ontvangen. Daarbij is het de
bedoeling dat de vragen die er komen zo veel mo-
gelijk ter plekke en zonder doorverwijzen worden
beantwoord.

Veertig medewerkers van tien organisaties vormen
samen het team van het Startpunt. Bij de feestelij-
ke opening stelden ze zich voor.
foto: B. Hermansz

leren van elkaar, experimenteren, in kruisbestuiving
werken aan vernieuwing van de zorg. ‘Daar hebben
wij samen alle vertrouwen in.’

Jan Mars

Het Startpunt is geopend op maandag van 9 tot 20
uur, en op dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17
uur. Rooseveltweg 408a (Het Palet),
www.startpuntwageningen.nl

Uniek of niet, de organisaties doen het, vertelde De
Brito in haar openingsspeech: ‘Ze zeiden: wij doen
dit gewoon zo. Terwijl ik weet dat het heel bijzon-
der is. Ik ben daar dan ook onvervalst plaatsver-
vangend onbescheiden over.’
Het echte werk gaat nu beginnen: de samenwer-
king tot stand brengen. Daar gaat veel aan geëx-
perimenteerd worden en dat is misschien een risico,
zei De Brito, ‘maar een risico niet met de mensen
die hier komen, maar met wat we hier aanbieden.’
De organisaties, zei coördinator Van Keulen, gaan
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Hans Siebesma: ‘Vrijwilligerswerk geeft
mij veel voldoening’

‘Mijn werk is mijn hobby, maar wat ga ik doen nu ik
gestopt ben met werken?’
Dat vroeg freelance adviseur Opleiding & Ontwikke-
ling Hans Siebesma (68) uit Bennekom zich af. Want
thuis zitten is niks voor hem. Daarom stapte Hans
binnen bij het Meldpunt Vrijwilligerswerk Wagenin-
gen voor advies. Nu helpt hij sinds een jaar vanuit
Humanitas mensen om hun (financiële) administra-
tie op orde te brengen. En daarnaast adviseert en
ondersteunt hij de Vrijwilligersschool van het Meld-
punt Vrijwilligerswerk.

Hans heeft bij Humanitas trainingen gevolgd over het
begeleiden van mensen. ‘Het is de bedoeling dat zij
zelf leren hun administratie en financiën op orde te
houden en niet dat ik alles voor hen blijf oplossen.’
Voor de Vrijwilligersschool is Hans vooral bezig met
samenstellen van het scholingsprogramma op basis
van de wensen van vrijwilligersorganisaties en met
organiseren van bijeenkomsten. Die afwisseling van
werkzaamheden bij verschillende organisaties vindt
hij aantrekkelijk.

De stap naar vrijwilligerswerk was niet zomaar ge-

Geen 50+Plein meer op Bevrijdingsfestival

In het jubileumjaar 2015, zeventig jaar na de bevrij-
ding, verandert het Bevrijdingsfestival Wageningen. Het
Bevrijdingsfestival (muziekfestival, Bevrijdingsdefilé en
Foulkesfestival), zal in 2015 een nieuwe invulling krij-
gen, meldt het comité Wageningen 45. Het Foulkes-
festival en het muziekfestival worden samengevoegd,
zodat de onderdelen Herdenken en Vieren dichter bij
elkaar komen. Daarvoor verhuist het 50+Plein van de
Gerdesstraat naar het Foulkesfestival op de Dreijen.
Op het Gerdesstraat zullen onderdelen van Marine,
Lucht- en Landmacht optreden. Bij Junushoff zullen
re-enactmentgroepen laten zien hoe het leven in de
Tweede Wereldoorlog was. Ook zullen muziekkorpsen
op het plein optreden.
De besturen van de Wageningse ouderenbonden be-
grijpen dat de onderdelen Vieren en Herdenken in de
nieuwe opzet dichter bij elkaar komen. Toch betreuren
wij het besluit van het comité het 50+Plein op te offe-
ren; vooral  vinden we het jammer dat hierover geen
overleg met ons is geweest.
Op dit moment zien wij voor ons als ouderenorganisa-
ties geen rol bij de organisatie van een algemeen mu-
ziekprogramma bij het Foulkesfestival op de Dreijen.

Ben Brouwer

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk?
Kom dan eens langs bij het Meldpunt Vrijwilligers-
werk, Stationsstraat 84, Wageningen. Openingstij-
den: maandag  t/m vrijdag van half 10 tot half 12,
op dinsdag en donderdag ook van 2 tot 4 uur.

Hans Siebesma in actie als vrijwilliger
foto: Dake Rem

zet. Hans: ‘Ik wist niet goed wat vrijwilligerswerk
is. Waarom gaat iemand onbetaald werken na zijn
pensioen? En wat zou het mij kunnen brengen en
wat zou ik willen?’ Daarom heeft hij eerst een aan-
tal activiteiten uitgeprobeerd.
Vrijwilligerswerk geeft hem veel voldoening: ‘Het is
fijn om actief betrokken te blijven bij de samenle-
ving. Om iets waardevols te doen voor een ander,
maar óók voor mijzelf. Ik kan mijn kennis en ervaring
inzetten, ontmoet nieuwe mensen en leer nieuwe
organisaties kennen.’

Heildronk op een spannend jaar

Na de vorige twee nieuwjaarsrecepties, waarbij de
750 jaar stadsrechten de boventoon voerden, mocht
de Wageningse burgemeester Geert van Rumund dit
jaar weer ‘s ouderwets zijn gang gaan. In de bo-
venzaal van Junushoff, wat het gelijktijdige Cultu-
reel Café beneden ietwat in de weg zat, begon hij
zijn nieuwjaarstoespraak dus met statistiek: Wage-
ningen groeide in 2014 met 406 inwoners, er waren
288 geboorten, er zijn 151 nationaliteiten, vijf hon-
derdjarigen, en zes nóg ouderen.
2015 wordt een spannend jaar, meldde de burge-
meester: gemeenteambtenaren kamperen in het
Stadskantoor, de 3D-operatie heeft niets met K3 te
maken maar krijgt haar eigen Startpunt, en over de
bereikbaarheid van de stad zweeg hij veelzeggend.
Daarna volgde een heildronk en reikte hij de Onder-
nemersprijs uit aan Lazuur, eerder Buys&Co, nog
eerder Pee Pastinakel.
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AGENDA
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N ANBO: Secretaris : mw. D. Stijns, Mondriaanlaan 24, 6708 NG Wageningen, tel. 415324

Ledenadm : dhr. N. Schuurs, De Arc 159, 6702 EC Wageningen, tel. 415083
KBO: Secretaris : mw. C. W. Lamers, Johan Buziaustraat 3, 6708 NP Wageningen, tel. 427043

Ledenadm. : dhr. H. de Korte, Plein 15 augustus 34, 6708 AM Wageningen, tel. 418194
PCOB: Contact : mw. A.Slaa-de Jong, Diedenweg 57, 6706 CH Wageningen, tel. 413397

CSWO Filmvoorstelling

donderdag 19 februari, 14 uur: The Theory of
Everything ((James Marsh, UK, 2014, 123 minu-
ten)

Deze biopic vertelt het geromantiseerde verhaal
van het huwelijk van de bekende Engelse astrofy-
sicus Stephen Hawking (Eddie Redmayne) met zijn
eerste vrouw, Jane Wilde (Felicity Jones). Dat be-
slaat een episode van ruim 25 jaar. Beide studeren
in de jaren zestig in Cambridge, hij natuurkunde, zij
literatuurwetenschap. Zij leren elkaar kennen tij-
dens een ‘college party’ en worden op slag ver-
liefd. Na zijn afstuderen gaat Stephen zich wijden
aan zijn andere grote liefde: toegepaste wiskunde.
Dan openbaren zich de eerste symptomen van ALS,
een ongeneeslijke spierziekte die zijn leven een dra-
matische wending geeft. Desondanks trouwen Step-
hen en Jane en krijgen zij drie kinderen. Uiteindelijk
is hij aan een rolstoel gekluisterd en kan niet meer
spreken. Gesteund door Jane en met hulp van in-
genieuze hulpmiddelen weet hij dankzij zijn moed,
humor en oprechtheid zijn veelbelovende weten-
schappelijke werk voort te zetten. Hij deed geniale
ontdekkingen in zijn vakgebied. Hij verwerft brede
bekendheid met onder meer het boek A Brief Histo-
ry of Time. Met zijn dochter Lucy werkt hij aan
drie kinderboeken.

De voorverkoop start 14 dagen voor de voorstel-
ling aan de kassa van het Heerenstraattheater.
Openingstijden: maandag en dinsdag vanaf half 6,
op woensdag en donderdag vanaf 1 uur, op vrijdag
vanaf 3 uur, en op zaterdag en zondag vanaf 12
uur. Reserveren niet mogelijk. Entree 7 euro, incl.
koffie of thee en cake.

CSWO Theatervoorstelling

woensdag 4 maart: Curiosa of design

Het CSWO nodigt u van harte uit voor de theater-
voorstelling Curiosa of Design van theatergroep
Nocturne op woensdag 4 maart, aanvang 14.30
uur in Junushoff.
Het stuk gaat over drie vriendinnen, allen zesti-
gers, die nieuw elan willen geven aan hun leven na
hun pensioen. Ze beginnen een curiosazaak. Al snel
blijkt dat ze hun huiswerk niet hebben gedaan.
Gedoe alom: met klanten, met instanties en met
elkaar. Hoe nu verder? Terug achter de geraniums,
net nu er weer een beetje leven in de brouwerij
komt? Een voorstelling met veel humor en songs
uit de jaren 60 en 70.
Entree 5 euro inclusief een drankje. Kaartverkoop
vanaf 16 februari in Junushoff (open: 10-15 uur,
zaterdags 12-14 uur).

ANBO
- dinsdag 28 februari, 17 uur: Stamppotbuffet in
eetcafé De Kater. Kosten: 10 euro. Informatie bij
Eva Selbach, tel. 424604 of 06-23752901.

KBO
- donderdag 5 februari, 14.30 uur: Ledenvergade-
ring, daarna lezing over oud-Wageningen door Leo
Eppink.
- dinsdag- en woensdagmiddag: Jeu de boules. In-
formatie bij Frans Bonnier, tel. 450001.
- leeskring: informatie bij Willy Zijlmans, tel. 417191.
- dinsdag 24 februari, 18 uur: samen eten, Itali-
aans restaurant Da Martini, Kapelstraat 3. Opge-
ven uiterlijk 22 februari bij Jan Dammingh, tel.
418004.

Belastinghulp
De belastinginvulhulpen van de ouderenorganisaties staan ook in 2015 weer voor de Wageningse ouderen
klaar. De belastinginvulhulp neemt contact met u op voor een afspraak om uw belastingaangifte aan huis
in orde te maken. Nieuwe klanten kunnen zich melden bij het Meldpunt Vrijwilligerswerk, Stationsstraat
84, 6701 AM Wageningen, dagelijks half 10 tot half 12, op dinsdag en donderdag ook van 14 tot 16 uur;
tel. 413088.


