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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.
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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 
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Kopij voor de volgende uitgave van Nieuws 
graag uiterlijk 25 januari aanleveren.
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Welkom in het Nieuwe Jaar
Was het makkelijk te vinden 
Hang uw jas op, pak een stoel
Let vooral niet op de rommel
Er was gisteren een feest.

Welkom in het Nieuwe Jaar
ik heb weinig meer te bieden
Dan wat  gister overbleef
Een stuk brood en een glas wijn en
Een gedicht om in te wonen.

Ik wens je voor 2020
Een prettige zoektocht
En zo nu en dan
Een goeie vondst!

Uit: Mijn beste wensen, Majke Jongen

Het bestuur wenst al haar leden alle goeds voor het Nieuwe Jaar.
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Contributie en bijdragen 2020. 
De contributie voor het jaar 2020 wordt niet verhoogd en blijft € 29.00 per jaar per lid. 
Bij automatische betaling krijgt u € 1,50 korting en blijft dit  € 27.50 per lid per jaar.. 

Ook de bijdragen voor de vast activiteiten blijven ongewijzigd.  

Behalve voor de Fitness.  Daar komt er € 0.15 per les bij:  totaal  € 4,30 per les. 
Uitgaande van 40 lessen per jaar wordt er per kwartaal € 43,00 van uw bankrekening 
afgeschreven. 

Voor de countrylessen en Meer bewegen voor ouderen blijft het bedrag € 30,00 per 
kwartaal. Voor tekenen en schilderen blijft dit  € 40.50 per kwartaal. 

De datums waarop de automatische incasso plaatsvindt zijn:  

Rond 24 januari 2020 contributie en 1e kwartaal activiteiten 

Rond  24 april 2020 2e kwartaal activiteiten 

Rond  24 augustus 2020 3e kwartaal activiteiten. 

Rond 24 oktober  4e kwartaal activiteiten. 

Voor eventuele vragen hierover kunt u met mij contact opnemen. 

Kees Koster, penningmeester. 

Senioren Vereniging Waspik

Ons Seniorennieuwsuitgave: januari 2020
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Aangesloten bij
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Sint Nicolaas bingo

Vrijdag 29 november 2019  kwamen weer veel mensen naar de traditioneel geworden Sint Nicolaas bingo. 
Ook dit jaar weer een volle zaal.

Uiteraard werd begonnen met een bakske ko�e/thee met iets lekkers er bij. En dan wordt het stil in de zaal, 
want iedereen is geconcentreerd op zijn kaarten; ja de juiste nummers moeten worden afgestreept. Soms 
hoor je gemompel of wordt gevraagd het nummer nog eens te herhalen. Ja, we worden ouder en sommigen 
van ons horen het niet altijd even goed.

Theo en Harrie doen hun best om veel nummers te draaien en zo duidelijk mogelijk om te roepen.
En dan is er een bingo. De kaart wordt gecontroleerd en bij een juiste bingo mag de gelukkige een prijs 
uitzoeken.

Op het einde van zo’n middag zijn er vaak meerdere goede bingo’s en dan is het soms dringen ‘geblazen’ bij 
de prijzentafel. 

Na een spannende en gezellige middag 
wordt dit bingo-festijn afgesloten. Dank 
aan onze vrijwilligers die dit evenement 
weer mogelijk hebben gemaakt.
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Kerstviering Seniorenvereniging Waspik vrijdag 13 december in Den Bolder.

Vrijdagmiddag, 13 december 2019, zie ik een volle zaal met mensen aan gezellig versierde kersttafels.
Iedereen geniet van een kop ko�e of thee met een plak heerlijk kerstbrood wel of niet met boter.
Will Hooijmaijers opent de middag met een woord van welkom aan iedereen; speciaal een woord van 
welkom aan de pastor Nguyen Duc Minh en dominee A. van Kapel. Zij geeft graag het woord aan onze 
voorzitter, de heer Bert de Graauw.

Beste mensen, welkom op onze jaarlijkse kerstviering. Fijn dat u 
ook dit jaar weer in zo’n groten getale bent gekomen. Dat 
getuigt van solidariteit, van de behoefte om gezellig samen te 
zijn en dat getuigt ook van de behoefte aan een �jn en vredig 
kerstfeest.
Eind oktober was het 75 jaar geleden dat Noord-Brabant werd 
bevrijd. Ook in Waspik is dat feit herdacht met onder andere een 
prachtige �lm, die ons op een werkelijke fenomenale wijze liet 
zien hoe Waspik heeft geleden onder het juk van de Duitse 
bezetter. Vanuit de gehele provincie Noord-Brabant bereikten 
ons prachtige beelden van oud-strijders die onze provincie 
bezochten ter gelegenheid van deze 75 jaar bevrijding. Gewel-
dig wat die mensen voor ons, voor onze vrijheid hebben gedaan. 
Hoe bijzonder is het dat vele van hun collega’s zelfs hun leven 

voor onze vrijheid hebben gegeven. Als je al die verhalen zo hoort en die beelden zo ziet dan besef je 
pas wat vrede betekent en hoe geweldig het is om hier in vrijheid in ons kleine Nederlandje te mogen 
leven.
Jammer dat wij dat vredige gevoel niet lang hebben kunnen vasthouden. Bijna tegelijkertijd met het 
vieren van 75 jaar bevrijding werd ons land overspoeld met een golf van ontevredenheid, met een golf 
van ontevreden mensen. 
Boeren die zich door de stikstofproblematiek in hun bedrijfsvoering belemmerd zagen, bouwvakkers 
die zagen dat projecten werden stilgelegd, juist nu er zoveel behoefte is aan nieuwe, betaalbare wonin-
gen, verplegend personeel dat hun werk niet goed meer kon doen door te weinig handjes aan het bed, 
scholen die hele klassen naar huis moeten sturen in verband met  te weinig bevoegde leerkrachten, 
politiebureaus die moeten worden gesloten; roofbouw op agenten kopten de kranten onlangs nog, 
justitie die een achterstand heeft van 100.000 dossiers, piloten en grondpersoneel die meer salaris 
eisen, burgers die in opstand komen omdat risicovol vreugdevuur met de jaarwisseling niet meer mag 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Laten we hopen dat die problemen binnen de kortste keren kunnen worden opgelost, dat de tevreden-
heid weer terugkeert onder al die mensen. 

Wij zullen met z’n allen, wie en waar dan ook vandaan, en hoe moeilijk dat ook vaak is, wat extra stapjes 
moeten zetten, net als toen direct na de 2e wereldoorlog toen Nederland weer grotendeels opnieuw 
moest worden opgebouwd. We zullen al die problemen op een eerlijke en rechtvaardige manier over 
alle geledingen van onze maatschappij moeten verdelen, net zo goed als we onze welvaart beter en 
eerlijker met iedereen en alleman moeten delen, waarbij we het egoïsme en het materialisme over-
boord moeten zetten. 
Waarschijnlijk lossen we daar dan ook een deel van de gewelddadige criminaliteit mee op, waar we 
momenteel mee te maken hebben.  

 “Samen beter en eerlijker delen op alle fronten” lijkt mij een mooie kerstgedachte voor kerst 2019.
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Onder de titel “Geluk zoals wij”, vond ik op internet een voor mijn gevoel passend kerstgedicht:

Niet iedereen heeft het zo getro�en als wij,
Niet iedereen is zo gelukkig en blij,
Sommige mensen hebben het niet zo goed,
Sommige mensen leven niet zoals het moet.
Er is dan niet genoeg te drinken en te eten
Dat wou ik jullie maar even laten weten,
Zodat we met deze kerst ook denken aan anderen,
Kunnen we daar dan met z’n allen niets aan veranderen?
Ik zeg niet dat je niet mag genieten van deze tijd van het jaar
Ik zeg alleen maar: “Sta klaar voor elkaar”
Dan wordt het een mooie en gezellige kerst voor iedereen
En niet alleen voor de mensen direct om ons heen.

En tot slot, wens ik jullie, namens het bestuur van Senioren Vereniging Waspik,
Een kerst vol tevredenheid en vrede
Een jaar zonder verdriet of tegenslag
Moge de dagen, weken, maanden
Gevuld zijn met liefde en een lach.
En voor kerstmis alvast een alles omvattend “Zalig Kerstfeest” 
Ik dank je wel .

Na dit openingswoord verzamelen de leden van het koor “Zang en Vriendschap” zich op het podium van 
de zaal. Zij brengen onder leiding van dirigent Ad de Klijn kerstliedjes en andere liederen ten gehore. 
Iedereen (her)kent wel een van de liedjes.

Dan is het de beurt aan Will Hooijmaijers. Zij leest een prachtig kerstverhaal voor over een herder die 
met zijn schapen op weg ging naar de stal en onderweg  verschillende hindernissen over moet. Daarbij 
is zijn blok�uit van belang, maar telkens bij een hindernis verliest de blok�uit een noot.
Het verhaal vindt u verderop in dit blad.

Dominee de heer A. van Kapel haakt in zijn toespraak in op het kerstverhaal van Will. Hij laat de mensen 
‘kijken’ naar de hindernissen die we in het leven allemaal tegen komen. Hij geeft iedereen een bemoedi-
ging mee, om niet zo maar op te geven. Blijf geloven in jezelf. Hij wenst alle aanwezigen mooie kerstda-
gen en alvast een gelukkig Nieuw Jaar.
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In de pauze, die nu volgt wordt er gecollec-
teerd voor een goed doel. De bestelling voor 
een drankje wordt door degenen die als 
tafeldame/-heer zijn aangewezen. Ondertus-
sen geniet iedereen van het optreden van het 
muziekgezelschap “Klavertje Vier”. Zij zingen 
ook heel bekende kerstliedjes maar daarnaast 
liedjes uit de jaren ‘60 en  ’70 of nog vroeger, 
liedjes die iedereen nog mee kan zingen. De 
stemming zit er goed in. Jammer is te horen 
dat 
“Klavertje Vier” er mee gaat stoppen. We 
wensen hen het allerbeste in hun verdere 
leven. Wij hebben in ieder geval nog van hun 
optreden kunnen genieten.

Dan is het uiteindelijk tijd om de inwendige mens te verwennen: Cora en medewerkers van “Brood Nodig” 
komen eerst rond met een heerlijke kop erwtensoep. Nou, dat laat iedereen zich goed smaken. Degene die 
een tweede kop soep wil, kan dat ook krijgen. Maar het bu�et in de foyer staat ook klaar: broodjes, onbelegd 
of belegd, zijn er ruim voldoende. Op de onbelegde broodjes kun je een heerlijke kroket of ei krijgen. De 
belegde broodjes zien er prima uit en zijn heerlijk. Krentenbollen en croissantjes kun je ook mee nemen. Als 
iedereen de ‘eerste ronde’ er op heeft zitten, gaan nog veel mensen voor een tweede of derde keer terug 
langs de tafels. Uiteindelijk zijn de magen goed gevuld en krijgen we als toetje nog een lekkere mandarijn.

Zoals gebruikelijk wordt een ‘loterij’ gehouden waarmee je een van de kerststukjes kunt winnen, die als 
versiering op de tafels staan. Iedereen heeft bij inschrijving voor deze middag een lotnummer gekregen, 
waarmee je dus deelneemt aan deze verloting.  Binnen de kortste keren zijn de kerststukjes verdeeld. Intus-
sen krijgen we nog een heerlijke traktatie mee naar huis in de vorm van een chocolade kerstboom of 
kerstkrans. 

Het is al ruim over zessen als iedereen moe maar heel tevreden naar huis gaat. Het was een heerlijke, 
gezellige en zeer sfeervolle middag. 
Heel veel dank aan onze activiteitencommissie en de vele vrijwilligers 
die door hun tomeloze inzet deze mooie kerstviering mogelijk hebben gemaakt. 



10

De �uit van de herdersjongen 
Een Noors kerstverhaal over een geschenk voor het Kerstkind

In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen over de heuvels bij Bethlehem om één 
van zijn schapen te zoeken. En zo gebeurde het, dat hij niet bij de herders was, waarover de bijbel ons vertelt. 
Deze jongen diende bij een strenge heer - wie weet misschien wel bij een van de waarden in Bethlehem - en 
als hij zou thuiskomen en er een schaap van zijn kudde ontbrak, dan kreeg hij slaag. Daarom lette hij nauwe-
lijks op de wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeurden. Hij merkte niet dat de wind ging liggen; hij 
hoorde niet hoe de vogels begonnen te zingen en hij zag niet dat alle sterren plotseling met dubbele glans 
straalden. Zijn weg voerde hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik, tot hij ten slotte boven op de berg 
stond. Van hier kon hij ver in het rond over de velden zien, helemaal tot de stad Bethlehem.
Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de hemel zich opende en dat de nacht zo licht werd als de 
dag. Een ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over de aarde. Hoe groot dit wonder was, 
dat in die nacht geschiedde, heeft tot op de dag van vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom 
kunnen we het een kleine herdersjongen ook vergeven, dat hij deze boodschap niet meteen begreep. Hij 
dacht alleen maar aan het schaap, dat ervandoor gegaan was en hij wilde verder zoeken.
Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: "Maak je geen zorgen meer om het schaap, op dit uur 
is een veel grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het Christuskind, de Verlosser van de 
wereld, in de kribbe ligt."
"Voor de Verlosser van de wereld," zei de jongen, "voor Hem mag ik toch niet verschijnen, als ik hem geen 
geschenk kan geven?"
"Hier, neem deze �uit en speel een lied voor het kind," sprak de engel, en was op hetzelfde ogenblik verdwe-
nen. Zeven tonen had die �uit en toen de jongen haar aan zijn lippen zette, speelde ze als vanzelf.
Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje springen, maar struikelde en lag languit zo 
groot als hij was, tussen de kiezelstenen. De �uit viel uit zijn hand. Uit zijn mond ontglipte een woord, dat 
misschien wel eens onder de herders gebruikt wordt, maar dat men beter niet gebruiken kan. Mooi was het 
niet! Én toen hij de �uit weer in de hand hield was er één toon verloren gegaan. Nog zes tonen kon de �uit 
spelen.
Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam beter; dus liep hij zo snel mogelijk door. 
Ineens bleef hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten met ontblote tanden, klaar om te bijten. Het 
was de lammetjesverslinder zelf. De jongen werd woedend. "Maak dat je wegkomt," riep hij en voor hij er erg 
in had, had hij de �uit naar de al wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar weer vond, kon de �uit nog maar 
vijf tonen laten horen.
De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kudden steeds waren. Rustig lagen daar alle scha-
pen en er heerste diepe stilte, slechts één schaap liep blatend rond. 
De jongen wilde het binnen de omheining brengen. Hij rende er achter aan en omdat het schaap hem 
ontweek gooide hij met wat hij juist in zijn hand hield. Het was de �uit, die weer een toon verloren had.
Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon immers niet weten dat zij voor het kindje 
in de stal knielden. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de herberg zaten en dat hij als jongste 
weer de wacht moest houden. Boos schopte hij met zijn voet tegen een kruik met water, die dicht bij het 
vuur stond. 



Toen was het of een onzichtbare macht hem de �uit uit zijn hand sloeg, en toen hij haar weer opraapte had 
zij nog maar drie tonen over.
Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij door de stadspoort wilde gaan. Daar zag hij 
zich plotseling omringd door een groep straatjongens die hem zijn �uit wilden afnemen, maar hij wilde haar 
niet geven. Er vielen klappen over en weer. De �uit had hij weliswaar behouden, maar weer was een toon 
verloren gegaan.
Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven het dak straalde de wonderbaarlijke ster en in de kribbe lag 
de Verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de �uit nog maar één toon overhad, toen hij 
de stal binnenging. Want juist wilde hij langs de huisdeur lopen, toen de bitse hond van de waard op hem af 
schoot. Hij wist zich niet anders te verweren dan met wat hij in zijn hand hield en dat was de �uit.
Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel diep, dat er zo 
weinig van zijn geschenk overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet weten, dat de weg die iedere mens 
tot de Verlosser voert vol hindernissen is.

 
Maar de moeder van het Christuskind wenkte hem binnen te komen. En heel stil kwam de jongen uit zijn 
hoekje te voorschijn en hij speelde op zijn �uit de laatste, nog overgebleven toon. Wat klonk die prachtig. 
Het Kind luisterde en iedereen in de stal luisterde, Maria en Jozef, de os en de ezel. Het Kerstkind strekte zijn 
goddelijke hand uit en raakte de �uit aan. En zie: op hetzelfde ogenblik was de �uit weer heel, en haar zeven 
tonen klonken weer zo mooi en heerlijk, zoals ze al in de hemel geklonken hadden.

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.
=======================================
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Kaarten bij Senioren Vereniging Waspik.

In het voorjaar 2020  starten we weer met onze kaartmiddagen in 
’t Schooltje,  Carmelietenstraat, Waspik-Boven. 

Woensdag 15 januari
Woensdag 29 januari
Woensdag 12 februari
Woensdag 11 maart
Woensdag  25 maart
Woensdag 8 april
Woensdag  22 april

We beginnen elke middag om 13.30 uur,
 inleg € 3,00.
De 5 beste tellen mee.
De eerste kop ko�e/thee is gratis.

Op 25 en 26 februari 2020 kaarten we om de Piet Emmers bokaal.
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Leescafé in De Stroming.

Maandagmiddag rond de klok van twee stroomt de leestafel langzaam vol met enkele bewoners van de 
Stroming en mensen die in de ho�es wonen. Zij komen o.a. boeken terugbrengen, die ze hebben 
geleend, en nemen ook weer een boek mee terug. Laureen van de groep Samen Top is degene die 
vanmiddag de uitleen van boeken verzorgt. We drinken eerst een kopje ko�e of thee. Amie zorgt voor 
de dorstige mens.

Door Diny wordt aan de leestafel een kort 
verhaal van Annie M.G. Schmidt voorgelezen. 
Daarna is het de beurt aan Doortje; zij leest 
een kort stukje voor over een kalkoen. Het 
verhaal blijkt een beetje te lang voor haar om 
helemaal voor te lezen. Dus de volgende 
keer gaat ze daar mee verder.

De kaarten en dobbelsteen voor een 
gezelschapsspel worden op tafel uitge-
stald. Toos regelt de microfoon en daar rolt 
de dobbelsteen over de tafel. De kleur van 
de dobbelsteen die boven op komt te 
liggen, bepaalt van welke stapel een kaart-
je wordt getrokken. Met hulp van Toos leest 
Doortje de vragen voor en degene die de 
dobbelsteen heeft gegooid moet de vraag 
beantwoorden.

.

Ook de andere aanwezigen denken natuurlijk mee over het antwoord op de vraag. Er komen allerlei 
vragen aan bod: over muziek vanaf de jaren 60 zelfs; aardrijkskundige vragen, betekenissen van spreek-
woorden enz. Het is een heel gezellig spel en iedereen doet fanatiek mee.

 

Rond kwart over drie stoppen we met het spel en leest Diny nog een paar mooie gedichten voor uit een 
van de vele gedichtenbundels die Toon Hermans heeft geschreven.
Al met al is het een gezellige middag. Dank aan o.a. Diny en Toos, en Laureen, Doortje en Amie van de 
groep Samen Top. De middag was ook top!

Als je ook graag een keer naar het leescafé wil, neem dan contact op met Diny de Graauw, tel. 
0416-312494. Het leescafé is elke maandagmiddag van 14.00 – 15.30 uur.
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Bijeenkomst van de vrijwilligers van Senioren Vereniging Waspik 3 januari 2020.

Rond 14.00 uur is de zaal van ’t Schooltje ‘bevolkt’ met tal van vrijwilligers van onze Senioren Vereniging. 
Begonnen wordt met natuurlijk een bakske ko�e of thee, waarbij wordt getrakteerd op een heerlijke warme 
appel�ap. 
Namens de activiteitencommissie verwelkomt Will Hooijmaijers de aanwezigen. Zij is blij dat ondanks het 
slechte weer, toch weer veel mensen zijn gekomen. Daarna geeft zij graag het woord aan de voorzitter Bert 
de Graauw.

Onderstaand volgt de toespraak van Bert:
Op de eerste plaats voor u allen een gelukkig nieuw jaar 
in een goede gezondheid namens het gehele bestuur 
van Senioren Vereniging Waspik.
Denkend aan 2019 kan ik stellen dat we een heel vrucht-
baar en goed gevuld jaar achter de rug hebben. Naast 
de vaste wekelijkse en maandelijkse activiteiten heeft 
onze activiteitencommissie bijna elke maand een 
ontspannende of leerzame dag/middag weten te 
organiseren. 

.Zoals een uitje naar het rijtuigenmuseum van dhr. Van Beurden, een bezoekje aan de kersentuin van de 
familie Verschuren, de gebruikelijke Carnavals- en St. Nicolaas bingo’s en onlangs nog de sfeervolle 
kerstviering. Al deze activiteiten kunnen we niet realiseren als we geen beroep meer kunnen doen op jullie, 
onze trouwe vrijwilligers. Wat jullie taak ook is, hoeveel tijd je er ook aan besteedt, jullie zijn onmisbaar 
voor ons. Zoals zo vaak gezegd wordt: Jullie zijn het cement, het stevige bindmiddel van onze vereniging. 
Nederland breed gezien, houden al die zelfs miljoenen vrijwilligers Nederland overeind. Zonder vrijwilli-
gers zou Nederland instorten, zou er echt niets meer van de grond komen.   

Bestuurlijk gezien zijn we druk in de weer met het opstellen van een beleidsplan. We proberen de samen-
werking met Sociaal Contact Waspik te intensiveren en trekken daarbij gezamenlijk op om eenzaamheid 
en armoede in onze Waspikse gemeenschap te bestrijden. Samen met KBO Waalwijk proberen we de 
Kring Waalwijk verder uit te bouwen omdat we vooral belangbehartiging zowel algemeen als individueel 
het beste gemeente-breed kunnen aan pakken. Wij zijn al jaren actief op het gebied van cliëntenonder-
steuning, als vrijwillige ouderen adviseurs en we zijn al jaren druk met het invullen van inkomstenbelas-
tingaangiften en aanverwante zaken. Ook kunnen wij onze senioren van Waspik helpen met het op orde 
brengen en houden van hun eigen administratie.

Bestuurlijk zijn we al even intensief bezig met ledenwerving. Zeker nodig omdat de jeugdige senior zich 
niet meer automatisch, zoals enkele decennia geleden, aanmeldt als lid van de KBO of zoals we nu heten 
”Senioren Vereniging Waspik”. Wij blijven erbij dat we denken dat het meeste succes op dit punt is te 
bereiken door potentiële nieuwe leden persoonlijk te benaderen. 
Zo zijn we ook al menig jaar bezig met het project “Het Langer Thuis blijven wonen”. Beide activiteiten 
kosten heel veel tijd en menskracht. Ook hiervoor kunnen we dus vrijwilligers heel goed gebruiken. 
Voor onze ledenwerving willen we jullie of andere nieuwe vrijwilligers vragen ons te helpen bij het bezoe-
ken van potentiële nieuwe leden. Voor het project Langer Thuis blijven wonen hebben we mensen nodig 
die een voorlichtingsavond/-middag kunnen presenteren en technische mensen die woonscans zouden 
kunnen uitvoeren, in eerste instantie bij en voor mensen met een eigen woning. 
Mocht u kennis, tijd en interesse hebben om ons hiermee te helpen laat dat ons weten. Onze secretaris 
ontvangt u met open armen. Jullie zijn meer dan alleen maar vrijwilligers, ik zou jullie met recht ambassa-
deurs van onze vereniging willen noemen. Jullie dragen op een positieve manier onze vereniging naar 
buiten uit. Wij hopen nog lang op jullie te mogen blijven rekenen. Ik zou jullie willen vragen uit te kijken 
naar mogelijk nieuwe vrijwilligers.
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Ook als jullie nieuwe leden kunnen aanwerven zijn wij daar hartstikke blij mee. Hoe meer leden hoe meer we kunnen 
betekenen van onze Waspikse senioren.
Wij staan de komende tijd voor enorme uitdagingen.  We hebben namelijk te maken met een zogenaamde dubbele 
vergrijzing. Er komen relatief gezien steeds meer senioren, die ook nog eens gemiddeld vele jaren ouder worden. 
Daarboven op komt nog eens de problematiek met betrekking tot “Het Langer Thuis blijven wonen””. De vraag wordt 
momenteel al regelmatig gesteld of we �nancieel gezien het langer thuis blijven wonen wel kunnen blijven bekosti-
gen. Daar zitten duidelijk grenzen aan. Zelfs niet alleen �nancieel gezien maar de vraag is ook of de steeds ouder 
wordende mens dat fysiek en geestelijk gezien wel aan? 
Naar een nieuwe tussenvorm, zo blijkt regelmatig, is men naarstig op zoek. Een mooi voorbeeld hiervan is het project 
van onze Theresiakerk, opgepakt door een 6-tal enthousiaste Waspikkers.  Zij willen in de Theresiakerk plus klooster 75 
levensloopbestendige appartementen huisvesten, als tussenvorm tussen het Langer thuis Blijven Wonen en het 
Verpleeghuis. 
Nu werkt nog 1 op 7 mensen in de zorg, wat binnen een tiental jaren volgens de prognoses uitgroeit naar 1 op de 4 
werkenden in de zorg. Binnen alle sectoren van onze samenleving, zo kunnen we constateren, komen we nu al vele 
mensen te kort. Met andere woorden waar halen we al die mensen vandaan die we nu al en vooral in de toekomst 
nodig hebben in de zorg?  
Daarom, zo denken wij, zullen wij als senioren in toenemende mate steeds meer voor onszelf en voor elkander moeten 
gaan zorgen.  En ook daarvoor hebben we dus vele vrijwilligers weer heel hard nodig.
Samengevat, wij kunnen hier in Nederland niet meer zonder al die vrijwilligers. En iets dichter bij huis, binnen onze 
eigen vereniging, wij kunnen niet meer zonder jullie. Daarom nogmaals allemaal hartelijk dank voor jullie inzet en 
enthousiasme.
Even later weliswaar, maar graag breng ik, nu jullie allemaal voorzien van een glaasje “champagne” een toost uit op 
het nieuwe jaar 2020 maar zeker ook op jullie, op alles wat jullie voor ons en onze samenleving hebt gedaan en nog 
gaan doen.  Prosit!

Na deze toespraak en de toast die we op elkaar hebben uitgebracht neemt de heer Wim Dubois de micro-
foon ter hand. Wim ( 90 jaar) vertelt uitvoerig over zijn jeugd in Rotterdam en hoe hij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gedurende 3 jaar van zijn jeugd in Zuid-Limburg heeft doorgebracht. Hij heeft daar een boek 
over geschreven, dat vorig jaar werd uitgebracht: “Verlangen naar  Swier”. Tijdens de pauze bekijken vele 
aanwezigen de foto’s die Wim heeft meegebracht en ook de andere boeken, die hij heeft geschreven. 
Enkele mensen kopen een exemplaar van zijn boek. 
Na zijn verhaal dankt Will hem hartelijk dat hij zijn ervaringen met ons heeft willen delen; zij overhandigt 
Wim een cadeaubon. 

Dan worden alle aanwezigen door de voorzitter 
persoonlijk ‘in ’t zonnetje gezet’ en krijgt iedereen 
een cadeaubon van Slagerij Snels als dank voor het 
vele werk, dat zij gedurende het hele jaar door doen 
voor onze vereniging. 

De vrijwilligers van ‘t Schooltje zorgen intussen voor een drankje en lekkere hapjes. Maar we worden ook 
nog ‘aan het werk’ gezet, want Diny de Graauw heeft zowaar een echte pub quiz in elkaar gezet: maar 
liefst 50 vragen over amusement, spreekwoorden, plaatsnamen/landen, liedjes en andere diverse alge-
mene  vragen. Aan elke tafel wordt druk gediscussieerd en worden de antwoorden ingevuld. Heel gezel-
lig hoor! Uiteindelijk gaat de eerste prijs naar de tafel waar zeker onze oudste vrijwilligers zitten. Zij 
ontvangen allemaal een kleine versnapering. Inmiddels is het al ruim over half vijf. Will dankt iedereen 
voor hun aanwezigheid; onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de medewerkers van ’t Schooltje die ons 
op een perfecte manier hebben bediend met drank en hapjes.
Voor iedereen een heel goed weekend en wellicht tot volgend jaar.



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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Oud worden 

Waar ik bang voor ben 
is niet de tijd dat ik kwijlen ga 
mijn benen al bij bewegen breken, 
dat ik gezichten even snel verwissel als de dagen 
en mijn stoel een schuilplaats is tegen de boze wereld buiten. 
Het is niet voor de tijd 
dat mijn vrienden alleen op oude foto's lachen 
de telefoon steeds rinkelt voor rouw en berichten over gladde straten 
en afbrokkelende botten 
het is voor de tijd dat niemand meer mijn voornaam weet 
waar ik bang voor ben 

Leo Stilma

RIJBEWIJS OUDEREN PER 1 DECEMBER 2019 VERLENGD 

 
Voor ouderen die door problemen bij het CBR zonder geldig rijbewijs dreigen te zitten, wordt hun 
roze pasje vanaf 1 december automatisch maximaal een jaar verlengd. Verantwoordelijk minister 
Cora van Nieuwenhuizen heeft hiervoor groen licht gekregen. De regeling gaat niet eerder in dan de 
deadline die de bewindsvrouw zichzelf had opgelegd, omdat ze moest wachten op advies van de 
Raad van State. Die is inmiddels akkoord. De Tweede Kamer drong er steevast op aan eerder een 
coulanceregeling te verzorgen voor de gedupeerde ouderen. De lange wachttijden bij het CBR 
zorgen ervoor dat 75-plussers die een medische keuring nodig hebben, daar soms veel te lang op 
moeten wachten. 

Bron : ANP.
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Ken je het verschil tussen een koekenpan en een 
closetpot?
Wat?! Geen �auw idee?

Ken je het verschil tussen een koekenpan en een 
closetpot?

Wat?! Geen �auw idee?

Dan kom ik bij jou nooit eten.

“Wim, neem onmiddellijk contact met me op en breng 
drie ringen mee: een verlovingsring, een trouwring en 

een bijtring.
Ik heb groot nieuws voor je. Liesje.”

Aan de tapkast:
“Heb je ’t al gehoord? Liesje gaat trouwen.”

“Oh, en wie is de gelukkige?”
“Ik, want ze trouwt met een ander.”

“Heb jij gisteravond de tv nog aan gehad?”
“Inderdaad.”

“En ….. paste hij?”

In een bureau voor huwelijksproblemen verzucht de 
man: 

“Eerst was mijn vrouw moeilijk aan de haak te slaan.
Daarna was ze moeilijk om mee om te gaan.

En nu is ze moeilijk kwijt te raken !!”

Een man:
“Ik ben al vijftig jaar getrouwd en nog steeds verliefd 

op dezelfde vrouw.
Als mijn echtgenote er ooit achter komt, vermoordt ze 

me.”

Bordje aan huis: “Drumstel te koop.”
Bordje aan het huis ernaast: “Hoera!”

Museumbezoeker:
“En dit afschuwelijke schilderij is, neem ik aan, wat ze 

tegenwoordig experimentele kunst noemen?”
Gids: “Nee meneer, dat is een spiegel.”

“Alleen gekken zijn overal zeker van. Wijze mannen 
aarzelen.”

“Ben je daar wel zeker van?”
“Beslist!”

Zij: “Jij doet me denken aan een oceaan.”
Hij: “Je bedoelt wild, rusteloos, exotisch en romantisch?”

Zij: “Nee, je maakt me misselijk.”

Onbegrepen of versprekingen?

Na die val moest hij met zijn arm in een nutella.
Op die manier kwam hij niet in een furieuze cirkel 
terecht.
En hij deed snel wat jodium op de wond, anders 
zou hij confectie krijgen.

De daders van de overval maakten zich schrijlings 
uit de voeten.
Eén dader is door de politie gegrepen; hij is onder 
culturele gesteld.

Voor het eten, en zeker met Kerstmis en Nieuw-
jaarsdag, drinken wij altijd een heerlijk alternatief-
je.
Ja, en op 20 december gaat mijn moeder naar de 
kapster om er op die dagen zeer gedistantieerd uit 
te zien!
Ik bracht mijn �ets half december naar de �etsen-
maker, want hij was door mij professorisch gerepa-
reerd.
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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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Ons Senioren Nieuws is een uitgave van Senioren Vereniging Waspik


