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Ons Seniorennieuws is een uitgave van Seniorenvereniging Waspik en verschijnt 10 X 
jaar. Oplage ca. 500. Het Seniorennieuws wordt gratis bezorgd bij de leden en relaties van 
de afdeling.

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

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. Opzeggingen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 1 
decem- ber voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar dat op 1 januari begint. Ook 
verhuizingen en overlijden schriftelijk mede te delen aan het secretariaat.

Secretariaat: adres: 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.
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Kerstviering 13 december
Gedicht: de herderkes van Vlaanderen
Sfeervol Nieuwjaarsconcert Den Bolder
Sjoelen bij Senioren Vereniging Waspik
De nieuwe website
Minder korting op collectieve zorgverzekeringen
Koor Zang en Vriendschap
Extra verzorgde busvakantie Schmallenberg, Sauerland (Duitsland)
Lid worden van de Rabobank
Slimme lampen bij Action
Bidprentjes
De luisterlijn
Goedkope rijbewijskeuring
Waarschuwing voor buitenlandse telefoonnummers
SeniorenExpo
Moppentrommel... door Chris
Tot uw dienst in Waspik
Afvalkalender 2020 alleen digitaal
Korting op zorgverzekering VGZ
Onze organisatie
Belangrijke telefoonnummers

Kopij voor de volgende uitgave van Nieuws 
graag uiterlijk 23 december aanleveren.
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Kerstviering 13 december 2019

Voor diegenen die het misschien vergeten zijn, er zijn nog kaarten beschikbaar voor 
de Kerstviering.
Kosten hiervan zijn €15,-- p.p.
Het opgave strookje is te vinden in het afdelingsnieuws van November.
Dit kan alsnog worden ingeleverd met het te betalen bedrag tot 
uiterlijk 11 december bij:

Kees Koster, Poolsestraat 55 Sprang Capelle.
Of bij Harrie van Zon, Leeuwerik 45 Waspik.

…………………………………………………………………………………………

Ondergetekende meldt zich aan voor de Kerstviering op vrijdag 13 december 2019.
Naam……………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………

Tel.nr………………………………………………         Pasnr. KBO…342…………….
 ==========================================================

Ondergetekende meldt zich aan voor de Kerstviering op vrijdag 13 december 2019.
Naam……………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………

Tel.nr………………………………………………         Pasnr. KBO…342…………….
 ==========================================================

Het bestuur van de
Seniorenvereniging Waspik wenst

u allen heel mooie en gezellige
kerstdagen en alle goeds voor

het Nieuwe Jaar.
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De herderkes van Vlaanderen 

Toen de herderkes van Vlaanderen 
van kooplui uit de Oost 
vernamen hoe klein Jezuke 
door herders werd getroost 
in ’t kou bouwvallig stalleke. 
Toen sprak een grijze scheper daar: 
“wie volgt mij tot bij ’t kribbeke, 
wij willen altegaar.” 

De herderkes reisvaardig en 
hun wintermantel aan 

die zijn toen zonder dralen 
recht naar Bethlehem gegaan. 
Ze dreven, ’t was hun o�ergift, 

tien blanke schaapkens voor hun uit 
en Paul blies als tijdverdrijf 

een kerstlied op zijn �uit. 
Maar o de reis zo lang van duur 

en guur ’t winterweer 
en waar noch huis noch hutje staat 

doet hongerpijn zo zeer. 
De schaapkens minderen, dag na dag 

tot op een koude winternacht 
hun allerlaatste schaapke 

ook doodgevroren lag. 

Toen ze eindelijk waren afgemat 
geraakt tot Bethlehem 
sprak wenend de oude Simeon 
met kranke grijsaard stem: 
“De kou en de honger Jezus 
heeft ons arme schaapkens al geslacht, 
toch hebben wij voor ’t kribbeke 
de wolle meegebracht.” 
Zo minzaam lachte Jezuke 
al van zijn warme wol, 
Maria dankte de herderkens 
met tranen, vreugdevol. 
Gij zult Uw loon ontvangen 
gij die goed en simpel zijt en rein. 
Want vrede aan de mensen 
die van goede wille zijn.

Ingezonden door Mevr. (Mien) Fitters-Timmermans (geb. 27-05-1920)
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Sfeervol Nieuwjaarsconcert Den Bolder

Allereerst wenst de werkgroep Blaasconcerten Den Bolder u heel �jne feestdagen en 
een voorspoedig 2020 toe!

In dit nieuwe jaar start de werkgroep met het traditionele Nieuwjaarsconcert in Den 
Bolder op dinsdag 21 januari 2020. Twee orkesten zullen deze middag een optre-
den verzorgen, Duinstedenkapel  Waalwijk onder leiding van Henk van Hulten en 
Senioren Orkest Amor Musae Prinsenbeek onder leiding van Judith van Boven. 
Orkesten die met veel enthousiasme een gevarieerd programma ten gehore zullen 
brengen. Bekende en ook minder bekende melodieën waarbij hun muzikale kwalitei-
ten volledig tot uiting komen.

Na a�oop van het concert is er gelegenheid om nog wat na te praten al dan niet 
onder het genot van een drankje.

Evenals voorgaande jaren zal er ook nu, tijdens de nazit, weer een etentje worden 
georganiseerd waarvoor u zich wel moet aanmelden. 
De kosten bedragen € 8,50 per persoon, ter plaatse te voldoen. 
Aanmelden tot  uiterlijk 17 januari 2020 via nel.mathlener@gmail.com of Den 
Bolder tel. 0416-311346,  onder vermelding van het aantal personen.
 
De aanvang van het concert is 14.00 uur en de toegang is gratis.

De werkgroep Blaasconcerten nodigt ieder uit te komen luisteren naar dit mooie en 
gezellige concert. Een uitstekend muzikaal begin van het nieuwe jaar. 
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Sjoelen bij de Seniorenvereniging Waspik

Zo maar een dinsdagmorgen…. Rond half elf stap ik de zaal in waar diverse sjoelbak-
ken staan opgesteld. Ik maak kennis met verschillende mensen, die gezellig aan het 
sjoelen zijn. Heel fanatiek probeert men de schijven in de vakjes te schuiven; meestal 
wordt gemikt op het vak waar de meeste punten mee te behalen zijn. Secuur wordt 
het aantal behaalde punten genoteerd voor iedere deelnemer. Het is leuk om te horen 
dat er elke week zo’n 10 à 13 mensen naar de Stroming komen om te sjoelen. 

Mensen komen graag sjoelen; het is een gemakkelijk spel maar zorgt ook voor de 
nodige hilariteit en aanmoedigingen, zo van “kom op nog eentje en dan zit die schijf 
bij de vier punten er in”. Het is een ideaal spel, waar je bij kunt blijven zitten. Dus ook 
mensen die in een rolstoel zitten, kunnen heel goed mee doen. Maar vaak komen 
mensen gewoon even kijken.

Als er een aantal rondjes is gespeeld, staan de ko�e en thee klaar. Dat is zeker zo 
gezellig! Er wordt dan met elkaar bijgepraat over ieders wel en wee. Dus het sociaal 
contact speelt hier een belangrijke rol. Ik kan het sjoelen aan iedereen warm aanbeve-
len. 
De sjoelclub is actief op elke dinsdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in De Stroming.

Heb je zin om ook te gaan sjoelen, neem dan contact op met Rie Lodewijks, 
telefoon nr. 0416-312673.
Je bent van harte welkom.

Franca Hooijmaijers
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De nieuwe website.

Met ingang van 1 december 2019 gaat de nieuwe web-
site in de lucht. 
De oude gaat per  1 januari 2020 uit de lucht.
De site is te vinden via:  seniorenverenigingwaspik.nl 
Laat maar weten wat jullie ervan vinden.

De Secretaris.

Minder korting op collectieve zorgverzekeringen
De regering heeft bepaald dat de collectieve kortingen op de basisverzekeringen gehalveerd 
worden. De maximale korting wordt in 2020 teruggebracht van 10 naar maximaal 5 procent op 
de basisverzekering.
De kortingen voor de aanvullende- en tandartsverzekeringen hoeven dit jaar (nog) niet te 
worden verlaagd. Deze maatregel heeft ook gevolgen als u een collectieve zorgverzekering heeft 
afgesloten bij CZ of VGZ met de ledenkorting van KBO-PCOB.
De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen 
maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Bron: Thebe
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Koor “Zang en Vriendschap”

Vrolijke klanken en gezang komen mij tegemoet als ik de Oude Pastorie aan de Kerk-
straat in Waspik op een maandagmiddag binnenstap. Dus hoef ik niet ver te zoeken 
waar het koor “Zang en Vriendschap” aan het repeteren is.

Het koor “Zang en Vriendschap” werd opgericht in 1978; vorig jaar werd het 40-jarig 
bestaan gevierd. De heer Faro was de eerste dirigent. In de loop van de jaren heeft het 
koor meerdere dirigenten gekend. Nu staat het koor onder de bezielende leiding van 
de heer Ad de Klijn. Hij maak er altijd een ontspannen repetitie van maar wel met een 
serieuze ondertoon. Ad kan ‘streng’ zijn met een knipoog, zoals blijkt tijdens mijn 
bezoek aan de repetitie. Er wordt serieus gezongen; de verschillende partijen eerst 
apart en dan gezamenlijk. Hij vindt dat het wel goed moet klinken en als het kan vier-
stemmig.

Door de ongeveer 22 leden, bestaande uit sopranen, alten, tenoren en bassen, wordt 
geoefend om niet alleen Nederlandstalige, maar ook Engelstalige, tot zelfs Russische 
liedjes goed onder de knie te krijgen. In deze tijd is er veel aandacht voor het kerstre-
pertoire. 

De leeftijd van de koorleden is zeer divers , we kunnen rustig spreken van een zeer 
gemêleerd gezelschap. Na de repetitie wordt er nog gezellig een bakske thee of ko�e-
gedronken en wordt er nagepraat over niet alleen de geoefende stukken maar ook 
over de gewone perikelen binnen het privéleven van de koorleden

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Heb je belangstelling om je zangtalenten te 
gebruiken of uit te proberen in een gezellige sfeer, wordt dan lid van het koor 
“Zang en Vriendschap” van Senioren Vereniging Waspik. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met de heer Peter Heijmans, telefoonnr. 311787. 

Franca Hooijmaijers



Vakantiegroep  Midden Langstraat met Bolderman Reizen.NL
Contactadres: P.G. van Dongen, Schubertlaan 3, 5165 CN  Waspik
Telefoon: 0416 31 17 56

Uitnodiging 12e Extra Verzorgde Busvakantie 17 juni tot en met 21 juni 2020.

November/december 2019

Geachte heer/mevrouw,

Het is inmiddels een traditie geworden dat wij elk jaar een busvakantie organiseren met wat extra zorg 
voor mensen met een enigszins gevorderde leeftijd en/of met lichte fysieke beperkingen. Na wat 
voorbereidingstijd kunnen wij u nu melden, dat wij ook voor volgend jaar weer zo’n speciale busva-
kantie organiseren, en wel van woensdag 17 tot en met zondag 21 juni 2020. 
Elk jaar is het weer een uitdaging om een reisdoel te vinden, dat aan de door ons gestelde voorwaar-
den voldoet, de geschiktheid voor onze doelgroep. Wij denken dat wij daar ook dit jaar weer in 
geslaagd zijn. Misschien hebt u reeds aan eerdere van deze vakanties deelgenomen of hebt u belang-
stelling getoond.  Daarom nodigen wij u bij deze van harte uit voor de reis in 2020.

Als reisdoel hebben we dit jaar gekozen voor het Sauerland, Duitsland, en wij zijn daar dan te 
gast in het 3* Hotel Alpin in de plaats Schmallenberg. Samen met Bolderman Reizen maken wij 
dan vanaf het hotel elke dag uitstapjes en excursies naar activiteiten, bezienswaardigheden en door 
mooie natuur. Het reis- en activiteitenprogramma voor die vijf dagen vindt u verderop in dit blad.
Het hotel is geheel drempelvrij en dus ook voor ons gezelschap zeer geschikt. Het hotel heeft de 
beschikking over een receptie, een restaurant met bar, lift, terras, overdekt zwembad en een sauna. 
Voor ons gezelschap krijgen we de beschikking over 14 2-persoonskamers en 12 1-persoonskamers, 
alle met bad of douche en toilet, een TV en telefoon. Wij verblijven in het hotel, en dat is dit jaar 
voor het eerst op basis van All-Inclusive. Dat wil zeggen: vol pension en de gehele dag gratis 
ko�e of thee en ’s avonds ook gratis drankjes en enkele snacks. 
De prijs voor vakantiegasten die met 2 personen op een 2-persoonkamer verblijven, bedraagt 
€ 499,00 per persoon en voor gebruik van 1 persoon op een 1-persoonskamer geldt een meer-
prijs van € 52,00 per persoon.

Volgens het reisprogramma vertrekken we op woensdag 17 juni om ongeveer 8.30 uur vanaf de eerste 
van drie opstapplaatsen in Waspik. Tijdens de gehele reis is in kleine mate verzorging aanwezig.
Via Waalwijk en Drunen rijden we vervolgens via de Nederlandse en Duitse autowegen, met één stop 
voor ko�e met gebak, naar ons hotel. Bij aankomst staat de lunch voor ons gereed.
Tijdens de terugreis op zondag 21 juni maken we nog een stop in Soest, waar ook de lunch gereed zal 
staan. Tot slot van de vakantie wordt in onze eigenvertrouwde omgeving een �jn en sfeervol diner 
aangeboden in een nog nader te bepalen plaats. 

Deze busreis wordt voor ons gereserveerd tot 17 januari 2020 en dat is dan ook de reden dat wij 
op korte termijn het aantal deelnemers willen weten. Wij nodigen u uit om zo spoedig mogelijk een 
plaatsje te reserveren. Dat kan door het inschrij�ormulier in te vullen en te sturen naar het boven-
staande contactadres. Ook kunt u telefonisch uw aanmelding doorgeven. U kunt ook telefonisch 
nadere informatie inwinnen. Ons vakantieteam vertrouwt er op u weer een leuk vakantie programma 
aan te bieden.
Het voorbereidend en uitvoerend vakantieteam:
Rika Baars, Ria van der Aa en Piet van Dongen.

Vakantiegroep Midden Langstraat met Bolderman nl.
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Vijfdaagse bus vakantie met wat ondersteuning voor mensen met een wat gevor-
derde leeftijd of met lichte fysieke beperkingen.  
Reisdoel is Schmallenberg in het Sauerland.
Data woensdag 17 tot en met zondag 21 juni 2020. 

Programma
Woensdag 17 juni 2020   Heenreis, Nederland – Bad Berleburg - Schmallenberg

Vanaf de door u gekozen opstappunten in Waspik, Waalwijk en Drunen rijden we via de Duitse autowe-
gen naar het Sauerland. We maken onderweg een stop voor ko�e met gebak en rijden vervolgens naar 
hotel Alpin. Bij aankomst in het hotel staat de lunch voor u klaar. Na de lunch rijden we naar Bad Berle-
burg waar u Schloss Berleburg kunt bezoeken. U krijgt een rondleiding door het oudste gedeelte van dit 
kasteel. Er dienen wel een paar trappen gelopen te worden. Snuift u de atmosfeer uit de 17e eeuw op en 
bewonder de vele schatten en curiosa. Vervolgens rijden we naar het hotel terug voor diner en over-
nachting. 

Donderdag 18 juni 2020  Willingen en Bad Arolsen

Na het ontbijt rijden we eerst naar Willingen. Het centrum bestaat uit vele vakwerkhuizen, leuke bistro’s 
en winkeltjes. U kunt ook een bezoek brengen aan de glasblazerij. Hier leert u de eeuwenoude traditie 
van de glasblaaskunst kennen. U kijkt mee over de schouders van de professionele glasblazers en ziet 
hoe een gloeiend hete massa voor uw ogen vorm en kleur aanneemt. Tijdens een bezoek aan de exposi-
tie- en verkoopruimte kunt u zien, wat met deze buitengewone handwerkerskunst allemaal gemaakt 
kan worden. Vervolgens rijden we naar Schlosshotel Sophia voor de lunch. Na de lunch vervolgen we 
onze route naar Bad Arolsen, waar u een bezoek kunt brengen aan het Residenzschloss Arolsen. Dit 
18e-eeuws kasteel is gebouwd in barokstijl en diende tot 1918 als residentie van de familie Waldeck-Pyr-
mont. De moeder van koningin Wilhelmina, Koningin Emma, is hier geboren. Daarna rijden we terug 
naar ons hotel om te genieten van het all-inclusive pakket. ’s Avonds is er na het diner een optreden van 
een magiër.
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Vrijdag 19 juni 2020   Warstein en Möhnesee

Na het ontbijt rijden we naar Warstein, waar de bekende bierbrouwerij staat, die u kunt bezoeken. U krijgt 
een uitgebreide rondleiding: met een treintje rijdt u door de brouwerij en ziet het hele productieproces. 
Na a�oop krijgt u natuurlijk een biertje aangeboden. De lunch zal in de omgeving van Warstein plaatsvin-
den. Na de lunch rijden we naar de Möhnesee, waar u de mogelijkheid heeft een leuke boottocht op het 
meer te maken. Daarna rijden we weer terug naar ons hotel, waar u na het diner deel kunt nemen aan een 
gezellige bingoavond.

Zaterdag 20 juni 2020    Oberkirchen, natuurtocht en bezoek Winterberg

In het plaatsje Oberkirchen, niet ver van ons hotel, kunt u mee naar de authentieke kunstsmederij Schütte. 
De smederij werkt nog steeds met oude materialen, zoals een vuur van houtskool, een blaasbalg, een 
aambeeld en smeedhamers. Er wordt hier fraai smeedwerk gemaakt, dat u kunt bewonderen in de shop. 
De lunch gebruiken we in ons hotel. Na de lunch maken we een prachtige natuurtocht door het Sauer-
land. We brengen een bezoek aan de bekende plaats Winterberg, dat omringd is door meerdere natuurge-
bieden. Hier kunt op uw gemak door de winkelstraat slenteren of op een terrasje genieten van een drank-
je. Ook ziet u de Kahler Asten, de hoogste berg van het Sauerland met ruim 840 meter. ’s Avonds is er na 
het diner in ons hotel een gezellige muziek- en dansavond.

   

Zondag 21 juni 2020  Schmallenberg - Soest - Nederland

Alweer de laatste dag in het Sauerland. Na het ontbijt vertrekken we richting Nederland. We maken een 
stop in de plaats Soest. De lunch gebruiken we in Soest. Na de lunch heeft u vrije tijd in Soest, deze oude 
stad heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur, mooie stadsgezichten en bijzondere stads-
tuinen. De stadsmuren staan nog gedeeltelijk overeind en de Dom met de Romaanse toren geldt als de 
mooiste van Duitsland. Het is mogelijk een korte stadswandeling te maken met Nederlands sprekende 
gids of een rondrit te maken met een toeristentreintje. We sluiten de reis af met een sfeervol 3-gangen 
diner in onze eigen vertrouwde omgeving. 

De kosten voor deze prachtige reis bedragen € 499,00 per persoon voor een 2-persoonskamer en 
voor een 1-persoonskamer komt daar € 52,00 per persoon bij.  Wij verblijven in het hotel op basis 
van All-Inclusive, dat wil zeggen; vol pension en de gehele dag gratis ko�e of thee en ’s-Avonds 
gratis drankjes en enkele snacks.
Voor meer informatie:
Contactadres, Piet van Dongen, Schubertlaan 3 te Waspik. Telefoon: 0416 - 311756 
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AANMELDINGSFORMULIER

Vakantie Midden Langstraat 
5-daagse busreis Sauerland
Woensdag 17 juni t/m zondag 21 juni 2020

1. Passagier:  De heer / mevrouw Voorletters: ……………….
Naam:   ……………………………………………………………
Adres:   ……………………………………………………………
Postcode:  ……………………………………………………………
Woonplaats:  ……………………………………………………………
Geboortedatum:  ………….. / ……………… / ………………………….
Telefoonnummer:  ……………………………………………………………
 E-mailadres:   ……………………………………………………………

2. Passagier:  De heer / mevrouw Voorletters: ……………….
Naam:   ……………………………………………………………
Adres:   ……………………………………………………………
Postcode:  ……………………………………………………………
Woonplaats:  ……………………………………………………………
Geboortedatum:  ………….. / ……………… / ………………………….
Telefoonnummer:  ……………………………………………………………
E-mailadres:   ……………………………………………………………

Extra Telefoon thuisblijvers ……………………………………………………………
Dieetwensen:  ……………………………………………………………
Bijzonderheden: ……………………………………………………………
Opstapplaats:  � Waspik, Dorpsplein
� Waalwijk, NH Hotel Waalwijk 
� Drunen, Anton Pieckplein

Bovengenoemde passagier(s) wenst/wensen deel te nemen aan deze reis.
Graag aankruisen wat voor u van toepassing is.
� Reissom - € 499,00 per persoon 
� Toeslag 1-persoonskamer - € 52,00 per persoon
�  Reis- en ongevallenverzekering van € 1,92 per dag 
(exclusief éénmalig poliskosten van € 3,50 )
�   Annuleringsverzekering bedraagt 5,5% van de reissom plus poliskosten van €4,24 plus de assurantiepre-
mie 21%. (wijziging in premie onder voorbehoud)
�   Calamiteitenfonds á € 2,50 per aanmeldingsformulier ( verplicht )
�   extra opmerking: ………………………………………………………………
 
De ondergetekende van het aanmeldingsformulier verklaart akkoord te gaan met de vermelde reissom voor de 
5-daagse reis naar het Sauerland

Plaats  …………………………….   Datum ……………………………..

Handtekening …………………………….

Dit formulier dient uiterlijk 17 januari ingevuld retour te worden gestuurd naar: 
De heer P. van Dongen, Schubertlaan 3, 5165 CN Waspik

13



Lid worden van de Rabobank.

In Ons Seniorennieuws van november heeft u kunnen lezen, dat de Seniorenvereni-
ging het prachtige bedrag van € 960,91 heeft mogen ontvangen naar aanleiding van 
de actie Rabo ClubSupport. Geweldig toch! En dat dankzij de vele stemmen van onze 
leden. In totaal werden voor de Seniorenvereniging Waspik 168 stemmen uitgebracht.

Maar dat kunnen er volgend jaar weer meer worden als u lid wordt van Rabobank De 
Langstraat.
Mensen die een en/of rekening hebben bij de Rabobank kregen in vele gevallen dit 
jaar maar één code om de te kunnen stemmen tijdens de actie Rabo ClubSupport. Als 
de partner zich ook aanmeldt om lid te worden van de Rabobank, dan krijgt ook hij/zij 
volgend jaar een uitnodiging om stemmen uit brengen aan de diverse organisaties of 
verenigingen die meedoen aan de Rabo ClubSupport.

U kunt zich aanmelden als lid van Rabobank De Langstraat via de website van de bank 
door volgende link aan te klikken: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/-
lid-worden/

U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen met de Rabo Klantenservice via het 
landelijke algemene nummer.

Telefoonnummer: 088 722 66 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur.

OOK ACTION GAAT SLIMME LAMPEN VERKOPEN
Huisautomatisering wordt steeds gewoner. Ook Action gaat nu lampen verkopen die met een app 
over het wifi-netwerk zijn te bedienen. Slimme lampen raken steeds meer ingeburgerd. Nu komt 
ook prijsvechter Action met een assortiment slimme huiselijke gadgets. Onder de noemer LSC 

Smart Connect gaat de winkel bewegingsmelders, deursensoren, ledlampen, led-strips en stekkers 
verkopen. Die zijn allemaal te bedienen over het eigen wifi-netwerk via een app. Bekijk het 

assortiment op de Action-site: LSC Smart Connect.
Bron: Seniorweb
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Bidprentjes

Bidprentjes, herdenking prentjes zoals doop-, geboorte-, eerste 
communie-, vormsel-, huwelijk-, priesterwijding zijn een paar infor-
matie bronnen om meer te weten te komen over mensen die in 
Waspik hebben geleefd.
Soms gaan er bij verhuizing/overlijden van vader of moeder hele 
schoendozen met prentjes de container in. Jammer. Belangrijke 
informatie gaat verloren voor het nageslacht.

Mocht u deze prentjes hebben, dan houden we ons aanbevolen, 
dubbele en/of buiten Waspik gaan ook niet verloren, onze werk-
groep weet altijd wel plaatsen waar deze prentjes naar toe kunnen.

Heemkundekring “Op ‘t Goede Spoor”.
Contactpersoon Maja van Helvert
van Duvenvoordestraat 5 5165 ED Waspik
tel. 0416-311594 of m.v.helvert@home.nl
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De luisterlijn – wij geven gehoor.

Praten lucht op! 
Anoniem – dag en nacht.

Heb je het even moeilijk, voel je je alleen of wil je je verhaal kwijt? 
Soms is het lastig om iemand te vinden in je omgeving die écht naar 
je luistert of waarmee je kan praten. Of je zoekt juist naar iemand die 
jou niet persoonlijk kent.

Bij de vrijwilligers van de luisterlijn kun je dag en nacht terecht voor 
een goed gesprek, alle dagen van de week, het hele jaar door.

Bel 0900 – 0767 of chat via  deluisterlijn.nl

Door te luisteren helpen 1500 professioneel getrainde vrijwilligers 
mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

Ook vrijwilliger worden? Er start regelmatig een training bij jou in de 
buurt.
Meld je aan op  deluisterlijn.nl

Uit: Brochure Luisterlijn.
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN WAALWIJK

Senioren, chau�eurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlen-
ging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbe-
wijskeuringsArts op 24 december, 13 en 31 januari en vervolgens twee keer 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 thuisge-
stuurd 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.
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Van Dinsdag 14 tot Zondag 19 Januari 2020 is er weer 
een Senioren Expo in het Evenementencomplex Ko-
ningshof te Veldhoven. Ook KBO-Brabant werkt mee 
aan deze beurs.
Toegangskaarten zijn gratis te verkrijgen bij onze secre-
taris.
Dhr. Harrie van Zon, Leeuwerik 45 te Waspik.
=======================================

WAARSCHUWING VOOR BUITENLANDSE TELEFOONNUMMERS 

 Veel mensen worden in deze periode opgebeld door buitenlandse nummers. Neem niet 
op als u geen internationaal telefoontje verwacht. Er wordt gebeld uit Algerije en terug-
bellen is erg duur. De telefoontjes zijn een vorm van oplichting. De bellers laten de tele-
foon overgaan en hangen dan op. Wie terugbelt, krijgt niemand aan de lijn maar wel 
een hoge telefoonrekening. 
Deze zogeheten wangiri-fraude komt al langer voor. 
Maar momenteel is er een piek in het aantal telefoontjes. De telefoontjes komen uit 
landen als Algerije, Afghanistan en Tunesië. De nummers beginnen onder meer met 
+213 en +216. 
Dat zijn de landencodes. Terugbellen kost ongeveer een euro per minuut. 
Het klinkt vaak of u in de wacht staat, maar dat is onderdeel van de oplichterij. Er komt 
niemand aan de telefoon, hoelang u ook wacht. Nederlandse telefoonbedrijven blokke-
ren de nummers zo snel ze kunnen, maar de oplichters nemen dan gewoon een nieuw 
nummer. Het advies is om onbekende nummers uit het buitenland niet terug te bellen 
en ook niet op te nemen als ze u bellen. 

Bron: SeniorWeb
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Moppentrommel 

Een vrouw met 3 dochters wilde haar 3 schoon-
zoons testen.
Ze nodigde de eerste uit voor een wandeling langs 
het meer, liet zich in het water vallen en deed alsof 
ze verdronk.
Meteen sprong de schoonzoon in het water en 
redde haar.
De volgende ochtend stond er een auto van 18 
mille op z’n oprit met daarin het volgende bericht-
je: “Dank je wel, je schoonmoeder”
Zo deed ze ook met de tweede schoonzoon. Ook 
hij redde haar en vond de volgende morgen 
eenzelfde auto op z’n oprit met eenzelfde dankbe-
richt.
De derde schoonzoon werd ook tot een wandeling 
uitgenodigd, maar toen schoonmama zich in het 
water liet vallen stak hij geen hand uit om haar te 
redden. Ze verdronk. Hij was blij dat ie van die heks 
af was.
De volgende dag stond er voor hem een prachtige 
Jaguar op z’n oprit met daarin het volgende 
bericht: “Bedankt, je schoonvader”

Een vrouw heeft 4 dieren nodig in haar leven:
Een jaguar in de garage
Een nerts in de kast
Een hengst in bed
En een ezel om alles te betalen

Genoeg grappig bedoelde vrouwonvriendelijk-
heid.

Toen ik klein was mocht ik van mama nooit met 
vreemden praten. Ik woon in België. Hoe moet dat 
dan tegenwoordig?

Een wijs man zei ooit: “Gooit iemand een steen 
naar je, gooi dan met een bloem terug.” 
Nu vraag ik me af: “Die bloem ….. is dat met of 
zonder pot?”

Nu even een mannendingetje:
Urinetest
Ga buiten en plas in de tuin.
Als mieren zich verzamelen: diabetes.
Als je op je voeten plast: prostaat.
Als het ruikt naar een barbecue: cholesterol.
Als je hem schudt en je pols doet pijn: artrose.
Als je terugkeert en hij hangt nog uit je broek: 
Alzheimer.

“Iedereen op school haatte me, “ zei de man. 
“Waarom?” vroeg ik. 
“Ze waren jaloers op me, omdat ik zo populair 
was!”

“De drank maakt jou opnieuw jong en 
aantrekkelijk!” zei de man.
“Maar ik heb niet gedronken!” zei de vrouw.
“Maar ik wél!”

Onderwijzer: “Jan, kun jij 2 voornaamwoorden 
noemen?”
Jan schrikt en zegt: “Wie, ik?”
Onderwijzer: “Prima Jan!”

Een konijnenechtpaar wordt achtervolgd 
door een vos. Nog net op tijd bereiken ze het 
konijnenhol. 
“Wat moeten we nu doen?” vraagt het konij-
nenvrouwtje. 
“Geduld oefenen,” zegt het mannetjeskonijn. 
“We blijven net zolang hier tot we in de 
meerderheid zijn en dan overrompelen we 
die vos.”

Flauw:
Waarom giet een dom blondje water in haar 
computer?
Om te surfen op internet.

Een paar kleine gedichtjes van Levi Wee-
moedt uit “Verzamelde Gedichten”

1) Toen God het niet meer wist
     schiep hij de journalist.

2) O, als ik een bord
     vol met doperwtjes zie
dan denk ik aan Vrijheid
     & Democratie.

Voor iedereen sfeervolle en gezellige 
feestdagen gewenst met een vleugje humor 
af en toe!

Chris Matthijsen

19



Vervoer- en Boodschappendienst Waspik
06-18 22 56 14

Graag 24 uur van tevoren aanmelden

E-bike Duo fiets 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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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...

PRIJS GARANTIE:  

Wij leveren alle merken  

stoelen altijd goedkoper!

Vraag gerust bij 

ons een offerte…

595,-

TAXI 
SERVICE

Heeft u geen vervoer?
Bel ons gerust:

0416 - 311945

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,-
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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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