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Ons Seniorennieuws is een uitgave van Senioren Vereniging Waspik en verschijnt 10 
keer per jaar. De oplage is circa 500 stuks. Ons Seniorennieuws wordt gratis bezorgd bij 
de leden en relaties van Senioren Vereniging Waspik.

Redactie: Franca Hooijmaijers. Foto’s: C. Koster. Lay-Out: Marcel Donks.
Redactie adres: Vrouwkensvaartsestraat 12A, 5165 NP Waspik
      svwfhooijmaijers@ziggo.nl  /  tel. 0416-313312

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 29,00 per jaar, waarbij voor degene die 
automatisch betalen een korting wordt verleend van € 1,50.
Rekeningnummer Rabobank:  NL55RABO 0156521466   

Lid worden kan vanaf de leeftijd van 50 jaar via een aanmeldingsformulier, te verkrijgen 
bij het secretariaat. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 1 
december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar dat op 1 januari begint. Ook 
verhuizingen en overlijden schriftelijk mede te delen aan het secretariaat.

Secretariaat: Postbus 54, 5165 ZH Waspik of Leeuwerik 45, 5165 KW Waspik.
Telefoon 06-53937206

Druk: Copy&Co Waalwijk

Geheel of gedeeltelijk overname van artikelen en/of berichten is toegestaan, mits daarbij 
vermeld: “Overgenomen uit Ons Seniorennieuws van Senioren Vereniging Waspik”.
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Kaarten bij Senioren Vereniging Waspik, najaar 2019
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Bezoek aan Rijtuigenmuseum in Raamsdonk
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Tot uw dienst in Waspik
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Onze organisatie
Belangrijke telefoonnummers

Kopij voor de volgende uitgave van Nieuws 
graag uiterlijk 28 september aanleveren.
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Nationale Ouderen dag

Dag van de Ouderen vrijdag 4 oktober 2019.

Deze zal samen met de kring Waalwijk worden georganiseerd, elke afdeling op zijn eigen manier. Een 
Waspiks Ensemble zal zorgen voor het muzikale gedeelte.
We hebben ook een leuk spel waar u allen aan mee kunt doen en waar mooie prijzen mee te verdienen 
zijn.  
Met ko�e of thee, een consumptie, een hapje en ’n nootje en heel veel gezelligheid, gaat dit een super 
middag worden.

SCW (Sociaal Contact Waspik) is ook uitgenodigd. Voor hen is dit de slotmiddag van hun week vol 
activiteiten en past binnen de week van de eenzaamheid.

De planning voor deze middag ziet er volgt uit:

14.00 uur Ontvangst met ko�e of thee en koek.

14.15 uur Muziek, verzorgd door Waspiks Ensemble.

14.45 uur Spel.

15.15 uur Muziek.

15.45 uur Vervolg spel.

16.30 uur Sluiting.   
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In het najaar starten we weer met onze kaartmiddagen in ’t Schooltje, Waspik-Boven.
We beginnen altijd om 13.30 uur. Inleg €3,00. Eerste kop koffi  e/thee is gratis. De 5 beste tellen 
mee. Data zijn:

Woensdag 4 september
Woensdag 18 september

Woensdag 2 oktober
Woensdag 16 oktober
Woensdag 30 oktober

Woensdag 13 november
Woensdag 27 november
Woensdag 11 december

Info: Th eo Rekkers
tel. 0416 312630
of 06 10697340.

Kaarten bij de Senioren Vereniging Waspik, najaar 2019

September  Verwondering: natuur in Waspik en omgeving vrijdag 20 september
Oktober   Dag van de Ouderen     vrijdag 4 oktober
November  St. Nicolaasbingo     vrijdag 29 november
December  Kerstviering      vrijdag 13 december

Geplande activiteiten in 2019
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Na de gezellige dagfi etstocht die we in juli hebben gemaakt, laat ik jullie nog even weten, dat we 
tot eind oktober nog elke week een fi etstocht maken in de ruime omgeving van Waspik. Om 13.30 
uur vertrek bij Den Bolder. We stoppen een keer om iets te drinken en we streven rond 16.30 uur 
uiterlijk 17.00 uur thuis te zijn. Tot dan!

Groetjes Joke Smits-Vissers
Tel: 0416-312184

Wekelijkse fi etstocht

Cees van Hooren vertelt... in Den Bolder, 20 september 2019. De heer Cees van Hooren gaat ons 
deze middag bewust maken van onze Waspikse omgeving. Gaat u wandelen b.v. in de Vest, dan 
kunt u na deze middag bewust genieten van wat er groeit en bloeit. Cees heeft  voor deze middag 
het thema gekozen “Verwondering”. Via beelden en levend materiaal gaat hij vertellen over:

-Planten die groeien en bloeien in de Vest, het bijzondere ervan.
-Wat leeft  er in de Vest.
-Hoe herken ik een bloem/heester enz.

U kunt zich opgeven voor deze middagdoor een telefoontje te plegen naar Harrie van Zon, 
telefoonnummer 06-53937206 graag vóór 16 september.

Aanvang 14.00 uur in Den Bolder; einde middag ongeveer 16.00 uur.

Verwondering: natuur in Waspik en omgeving



Bezoek aan Rijtuigmuseum De Koetserij – Landgoed “Het Broeck”

Op vrijdag 23 augustus jl., prachtig weer, �etsten we met een groepje van ongeveer 20 
mensen- enkele mensen met de auto – naar Raamsdonk voor een bezoek aan het Rijtuig-
museum De Koetserij. We werden hartelijk verwelkomd door de heer Gerard van Beurden 
en zijn vrouw Corrie. 

Op een �lm, die in een apart zaaltje werd vertoond, zagen we hoe de heer Van Beurden zelf 
een prachtig rijtuig bouwde: de zogenaamde Caleche. Een ‘monnikenwerk’ vonden wij. 
Het verhaal is, dat de heer Van Beurden geen oud exemplaar van de caleche kon vinden en 
er dus zelf maar aan was begonnen om er een te bp Het resultaat is schitterend. Zie de foto 
hieronder

Daarna volgde een uitgebreide rondleiding door het museum: elk rijtuig heeft zijn eigen  
verhaal, wat uitvoerig werd verteld door de heer Van Beurden zelf. Vele anekdotes over de 
rijtuigen kwamen aan bod. Heel interessante verhalen die met verve werden verteld.

Ook bevindt zich in het museum een monumentaal orgel dat door de heer Van Beurden 
zelf werd gerestaureerd.

Na de rondleiding in het museum was het tijd voor een bakske ko�e of thee. Ook een glas 
frisdrank werd aangeboden door onze Seniorenvereniging.

Tot slot was er gelegenheid om rond te wandelen in de prachtige beeldentuin met een 
oppervlakte van 15000 m2. Hier hebben veel regionale kunstenaars de ruimte om hun 
werken te exposeren. In een paviljoen “Art Collection” staat tevens het gerestaureerde 
oude mechanische uurwerk van de St. Bavokerk Raamsdonk.

Al met al was en blijft het de moeite waard om een bezoek te brengen aan dit Rijtuigmuse-
um In Raamsdonk; gemakkelijk te bereiken per �ets en/of per auto. Voldoende parkeerge-
legenheid en ook ruimte om er na de rondleiding en wandeling door de gigantische tuin 
heerlijk uit te rusten.

Activiteitencommissie, bedankt voor het organiseren van deze leuke en interessante 
middag.
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Goedkope rijbewijskeuring voor senioren in Waalwijk

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 26 
juli en vervolgens eens per maand bij Fysiotherapie Van Heeswijk - Van der Valk, Balade 119. 
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een 
datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 70,00. 
Leden van CNV/FNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 10,00 korting op 
bovenstaande prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal 
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR 
(per post of via de mail). 
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. 
Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners 
uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Rabo ClubSupport: samen vieren we de winst!

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Jullie verbinden de 
samenleving. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport 
investeren we een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen. Van sportclubs tot 
buurtcomités. Samen vieren we de winst!

De inschrijvingen zijn geopend! Voor welk mooi doel gaan jullie de winst pakken? Na inschrijving 
en bevestiging van deelname, kun je als deelnemende vereniging promotiematerialen downloaden 
om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De stemperiode is van 27 september t/m 11 
oktober 2019. Lees de eventueel aanvullende voorwaarden van jouw lokale Rabobank op de 
inschrijfpagina. Rabo ClubSupport is een niet te missen kans. Om jullie eigen bestedingsdoelen 
te realiseren. En om onderdeel te worden van een campagne die lokale clubs, stichtingen en 
verenigingen in het zonnetje zet. En hiermee de buurt een beetje beter maakt. Samen vieren we zo 
de winst.
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Samen eenzaamheid te lijf in bos en op hei

Veel ouderen komen niet meer vanzelfsprekend in contact met de natuur. En dat terwijl buiten 
zijn juist zo goed voor de gezondheid is. Bovendien bevordert het de sociale contacten en helpt zo 
eenzaamheid tegen te gaan. Daarom bundelen het Ouderenfonds en Staatsbosbeheer hun krachten 
en organiseren ze sinds kort speci- aal op ouderen toegesneden excursies in natuurgebieden over 
het hele land.

Excursies
Bij deze excursies ligt het tempo lager dan bij reguliere excursies en is naast de bos- wachter of 
natuurgids van Staatsbosbeheer een aantal vrijwilligers van het Ouderen- fonds aanwezig. Ook 
is er speciale aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid, ruime parkeergelegenheid en dieetwensen. 
Vrijdag 17 mei werden de eerste excursies georganiseerd in de Peel en in de Schoorlse Duinen. Op 
de evenementenpagina van het Ouderenfonds is het complete overzicht te vinden en verschijnen 
regelmatig nieuwe data.

Staatsbosbeheer heeft naast het beschermen van de natuur een brede maatschap- pelijke rol. De 
organisatie heeft de ambitie deze betrokkenheid verder te vergroten, door vanuit zijn terreinen 
meer synergie te zoeken met andere maatschappelijke opgaven, zodat nog meer mensen de natuur 
kunnen beleven.

Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelt met haar partners interventieprogramma’s ter 
voorkoming en als bestrijding van eenzaamheid en rolt deze landelijk uit. Zie ook de 
evenementen-pagina met een compleet overzicht. Wie zich wil opgeven als vrij- williger kan hier 
ook terecht. Kan ook telefonisch:
088-3442000 Klantenservice Ouderenfonds

Bron: Website Ouderenfonds
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Nepmail over nieuwe bankkaart ABN AMRO

ABN AMRO zou overstappen op een nieuwe NFC-2 bankkaart en daarom moet u een nieuwe pas 
aanschaffen. Het gaat hier om phishing.
ABN AMRO zou volgens de phishingmail een nieuwe pas introduceren om contactloos betalen 
mogelijk te maken.

Om fraude te voorkomen, moet iedereen zogenaamd overstappen. De voordelen worden ook nog 
even op een rijtje gezet. Het is allemaal nep. Het is een klassiek voorbeeld van phishingmail.
De criminelen proberen de druk op te voeren. U moet voor een bepaal- de datum reageren om de 
pas gratis te krijgen. Daarnaast is de aanhef niet persoonlijk maar algemeen. Verwijder de nepmail 
daarom uit uw mailbox.

Gratis controle op phishing bij SeniorWeb
Nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-
leden kunnen ver- dachte mails naar SeniorWeb 
doorsturen. U hoort uiterlijk de volgende werkdag 
of het een phishingmail is.

Bron: Nieuwsbrief Seniorweb
12 juni 2019
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Moppentrommel... door Chris

Woordgrapjes :

1. Zullen we naar Gilze rijen?
2. De twee vrienden van Sesamstraat: “Is Bert Er nie?”
3. Vroeger was Marco bakker en Annie schilder
4. Heb je gezien hoe hard Viola holt?
5. Kijk, daar rolt John van de heuvel
6. Ik denk at ik vandaag met de Opel van m’n Omega
7. Ik slaap slecht, maar daar lig ik niet wakker van.
8. Beginnende vergeetachtigheid op middelbare leeftijd noemen we memopauze.
9. Ik sta steeds minder open voor anderen. Ik denk dat ik dichter word.
10. Een neusoperatie kan, maar het blijft een gok.
11. Beter voor behoed dan na geslacht.
12. Toen de soldaat voor het vuurpeloton stond, schoot hem plotseling iets te binnen.
13. Weet jij waar Katja is? Katja is in de schuur man.
14. Mijn kinderen wisten niet wat belasting was, tot ik 36% van hun chocoladetaart opat.
15. God schiep eerst de man en daarna de vrouw. Het is net als met een brief: je schrijft
 eerst een kladje.
16. Veel mensen zijn aantrekkelijk, tot ze hun mond opendoen.

Grappen in ’n paar zinnen:

17. “Heerlijke sandwiches met tong,” stond te lezen op de menukaart in het restaurant.
 Ja, ze spreken voor zichzelf.

18. Een jongeman die katholiek wilde worden, kreeg de vraag voorgelegd om de Tien Geboden
 op te noemen in willekeurige volgorde. Hij noteerde: “4, 7, 2, 1, 9, 6, 3, 5, 8, 10.”

19. Zijn echtgenote antwoordde eens op de vraag hoe lang ze getrouwd was: “Zo lang dat op
 alles 4  lagen verf zit.” (uitspraak van George Dolan)

20. Om uw zelfvertrouwen te vergroten moet u vermijden het woord “niet” te gebruiken, was
 het advies van de psycholoog aan de jonge vrouw. Denkt u dat u dat zou kunnen? 
 Hierop antwoordt zij: “Ik zou niet weten waarom niet!”

21. Twee mannen raken met elkaar in gesprek. Zegt de ene: “Ik was zo’n pientere jongen, ik liep
  al met 3 maanden.” Zegt de ander: “Noem dat maar pienter, ik liet me toen nog lekker
 dragen!”

 
lees verder op pagina 12
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Moppentrommel... door Chris (vervolg)

22. “Ik ben toch zo moe,” klaagde een vrouw. Ik doe ’s nachts geen oog dicht, want ik moet bij
 mijn man waken.” Maar jullie hadden toch een verpleegster aangenomen?” vroeg haar
 vriendin. “DAAROM JUIST!”

23. “Wat is dit voor vlees, ober?”
 “Dat is een biefstuk à la maison, meneer.”
 “Tja, dan heb ik zeker een stuk van de deur te pakken.”

24.  Advertentie: “Te Koop prachtige trouwjapon met sleep en sluier. Per vergissing éénmaal
 gedragen.”

Tot besluit nog enkele Zuid-Afrikaanse vondsten:

’n skommeldrankie                         ’n cocktail

’n smulkroeg                                    ’n cafetaria

’n skuifspeld                                    ’n paperclip

’n skopfiets                                      ’n autoped, step

’n slaapbroek                                   n pyjamabroek 



Vervoer- en Boodschappendienst Waspik
06-18 22 56 14

Graag 24 uur van tevoren aanmelden

E-bike Duo fi ets centrale Waspik (EDW)
06-18 89 16 77

Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 
09.00 uur tot 13.00 uur

Steeds meer senioren zitten op Facebook. Het is een leuke manier om contact te hebben met uw 
familie, vienden en kennissen. Ook blijft  u op de hoogte van allerlei leuke nieuwtjes.
Ook Senioren Vereniging Waspik is actief op Facebook. Zit u ook op Facebook? Volg ons!
Hoe kun je ons vinden? Zoek via Google naar Seniorenverening Waspik, dan kom je op onze site. 
Onderaan vind je het Facebook icoontje; klik daarop en je bent op onze Facebook-pagina. Eemaal 
daar klik dan op ‘like’ en op ‘volgen’, en u blijft  op de hoogte van al het nieuws. Je kunt ook via je 
eigen Facebook-pagina in de zoekbalk intypen seniorenvereniging waspik en dan kom je er ook. Of 
je gaat via je browser naar onderstaand adres

https://www.facebook.com/kbowaspik

Senioren Vereniging Waspik op Facebook

Sociaal Contact Waspik
Willemien Smits: 06-38572896

Marian van den Berg: 06-18435995
Spreekuur elke woensdag

van 10.00-11.30 uur in Den Bolder

Tot uw dienst in Waspik:

CASADE
tel. 0800 55 222 22
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“Thuis met Dementie” 

Waalwijk 

Activiteiten thuis met dementie in februari 2018 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 
U bent van harte welkom tussen 10.00-12.00 bij Parkpaviljoen, 
bij de ingang Wandelpark, Grotestraat Waalwijk 

!
Wist u dat het parkpaviljoen sinds februari iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 voor 
U geopend is. U kunt dan terecht voor een praatje, een kopje koffie, voor informatie over 
dementie en om andere mensen te ontmoeten. 
In de maand februari zijn we op 13 en 27 februari van 10.00-12.00 uur geopend. 

!
Dinsdag 6 februari 2018 !!!

Lezing schoenenindustrie door 
Ad Veltman  !

Ook nieuwsgierig hoe de schoenenindustrie in de L:angsdtraat eruit zag in de vorige 
eeuw. Benieuwd hoe een schoen gemaakt werd? 
Kom dan naar het Parkpalviljoen.  !!
Koffie en thee voor eigen rekening, wij zorgen voor iets 
lekkers.                                         
Informatie bij: Marianne de Jongh, dementieconsulent,  
tel. 06-13923523 
m.d.jongh@dewever.nl !!

                  !   !!
!                   !   
 

U kunt terecht voor een praatje, kopje koffie, voor informatie over 
dementie en om andere mensen te ontmoeten.

Inloop op 10 en 24 september.

Dinsdag 3 september 2019: Bezoek aan kinderboerderij het Erf
We vertrekken om stipt 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het parkpaviljoen. 

Laat U even weten of U mee wilt rijden. U kunt ook op eigen gelegenheid 
komen. We drinken daar een kopje koffie of thee met iets lekkers en genieten 

van alle dieren, die er zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Dinsdag 17 september 2019: Samen bewegen!
Onder leiding van de beweegcoach Annika Jabroer gaan we er een leuke 

beweegochtend van maken. Komt u ook? Altijd goed voor lichaam en geest.
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Onze organisatie 

Bestuur 
Voorzitter Dhr. B. de Graauw  Hof van Polanen 14    tel. 312494 
Secretaris Dhr. H. van Zon  Leeuwerik 45     tel. 06-53937206 
Penningmeester Dhr. K. Koster Poolsestraat 55   tel. 315150 
Leden: Mw. C. de Bruyn  de Roonlaan 23   tel. 313078 

Mw. J. van Riel   Burgm. Couwenbergstraat 18   tel. 311505 
Dhr. C. Bink    van Duvenvoordestraat 25   tel. 312901 
Mw. I. Ruygt    Chopinlaan 1    tel. 312000 
Mw. F. Hooijmaijers  Vrouwkensvaartsestraat 12a   tel. 313312 
Mw. W. Hooijmaijers  Chopinlaan 2     tel. 202002 

  
Onze ouderenadviseurs 
Mw. C. de Bruyn  tel. 313078  email: cissydebruyn@wxs.nl 
Dhr. B. de Graauw  tel. 312494 email: bertdegraauw46@gmail.com 
Dhr. K. Koster  tel. 315150 email: kbokoster01@home.nl 

Onze belastingpapieren invullers 
Dhr. B. de Graauw  tel. 312494  email: bertdegraauw46@gmail.com 
Mw. C de Bruyn  tel. 313078  email: cissydebruyn@wxs.nl 

Cliëntondersteuning WMO 
Dhr. K. Koster   tel. 315150  email: kbokoster01@home.nl 

Onze activiteitencommissie 
Mw. W. Hooijmaijers  Chopinlaan 2    tel. 202002  voorzitter 
Mw. J. van Riel  Burg. Couwenbergstraat 18  tel. 311505 
Dhr. H. van Zon Leeuwerik 45   tel. 06-53937206 secretaris harrie.vanzon@ziggo.nl 
Dhr. C. Bink   Van Duvenvoordestraat 25  tel. 312901 
Mw. D. de Graauw  Hof van Polanen 14   tel. 312494 

Wij(k)diensten Waspik 
Tel. 06 - 538 77 623 
Spreekuur iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur in Den Bolder 
iedere donderdag van 13.00 - 14.00 uur in Den Bolder 

Coördinatie felicitatiedienst 
Erica Koster telefoon. 315150 

Contact Casade 
Mw. W. Hooijmaijers: tel. 06-12916937 en Mw. C. de Bruyn: tel. 06-20632983 

Coördinatie tafeltje dekje: Mw. A. De Bont tel. 0416-311860 

Onze vaste activiteiten 
Maandagmiddag Koor Zang en Vriendschap   Informatie Dhr. P. Heijmans  tel. 311787 
Dinsdagmorgen Sjoelen in De Stroming   Informatie Mw. R. Lodewijks  tel. 312673 
Dinsdagmorgen Fitness in Centrum Fysiotherapie Informatie Dhr. C. Bink   tel. 312901 
Dinsdagmiddag Schilderen in Den Bolder  Informatie Mw. Van Gils  tel. 06-39488592 
Woensdagmorgen Countrydansen in Den Bolder Informatie Mw. C. Gennesen tel. 312511 
Woensdagmiddag Koersbal in 't Schooltje   Informatie Mw. J. Verschure  tel. 311592 
Donderdagmorgen Meer bewegen in Den Bolder  Informatie Mw. R. van Riel  tel. 311505 
Donderdagmiddag Jeu de Boules   Informatie Dhr. H. van Zon  tel. 06-53937206 
Rikken en jokeren     Informatie Theo Rekkers  tel. 312630  

of 06-10697340 
Fietsen Samen wekelijks fietsen    Informatie Mw. J. Smits  tel.312184

Mw. W. Hooijmaijers tel. 06-12916937
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Drie woonwinkels 
in één dorp!

Kwaliteitsmeubels tegen de scherpste prijs!

OP STA stoelen
zijn fauteuils die u helpen 
met het rechtstandig omhoog 
komen uit uw stoel, wij leveren 
bijna alle stoelen als op sta. 

Kwaliteit met een  
‘laagste-prijs-garantie’! 

 Nu v.a. 995,-

MODERNE
RELAXFAUTEUILS
• TWICE • PARIJS • CANNES 
• MADERO • NICE 

Nu met 

COMFORT BANKSTEL Flex v.a.2495.- 

25% KORTING

GROOTSTE COLLECTIE 
RELAXSTOELEN

MAATWERK-
STOELEN
Maten s - m - l
keuze uit 
40 kleuren.
Van 1450,- 
Nú voor...

MAATWERK-

PRIJS GARANTIE:  

Wij leveren alle merken  

stoelen altijd goedkoper!

Vraag gerust bij 

ons een offerte…

Nú voor...

595,-

TAXI 
SERVICE

Heeft u geen vervoer?
Bel ons gerust:

0416 - 311945

Wij leveren alle merken 

stoelen altijd goedkoper!

Vraag gerust bij 

ons een offerte…

Alle stoelen
zijn op maat
te proberen

in onze 
showroom!

Kerkvaartsestraat 1, 
Waspik 

Tel.: 0416-311945
(vanaf snelweg rotonde rechts, 

2e straat rechts) 

K.B.O. korting
Vraag er naar!

55,-
geen kortingsregeling

40,-



2020

Op onze website vindt u het nieuws van de afdeling.

Kijkt u daar eens. U vindt er veel foto’s en illustraties in kleur.

www.seniorenverenigingwaspik.nl
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