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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. 
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   Senioren Vereniging Waspik    Lid KBO-Brabant

Waspik, 24 Februari 2020.

Aan alle leden van Senioren Vereniging Waspik.

Namens het bestuur, worden allen leden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering, welke gehouden 
wordt op: 

Woensdag 22 April a.s. aanvang 13:30 uur in den Bolder te Waspik.

Agenda:

13:30 uur Aanvang van de vergadering.                                     
Opening door de voorzitter Dhr. Bert de Graauw. Deze zal in het kort ingaan op de huidige situatie van de 
afdeling, en vooruitblikken naar het jaar 2020.

Mededelingen.  

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 12 April 2019.
Deze treft u aan in het afdelingsnieuws van Maart.

Jaarverslag afdeling 2019.
Ook deze treft u aan in het afdelingsnieuws van Maart.

Jaarverslag Activiteiten commissie 2019.
Ook deze treft u aan in het afdelingsnieuws van Maart. 
Men zal de komende activiteiten bespreken. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom.

Financieel verslag over 2019.
Deze treft u aan in het afdelingsnieuw van April. De penningmeester zal aan de hand van beelden dit verslag 
behandelen. Eventuele vragen worden door de penningmeester beantwoord.

Verslag door de �nanciële controlecommissie.
Deze is uitgevoerd door Mevr. Hanneke Pelders en Mevr. Gerda Quist. 

Benoeming �nanciële controle commissie.
Voor Mevr. Hanneke Pelders zal een vervanger worden gevraagd.

Begroting 2021.

Deze treft u aan in het afdelingsnieuws van April.

Vaststellen contributie 2021. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met €1,--. De afdracht aan 
KBO-Brabant wordt ook verhoogd met €1,--.

Het beleidsplan.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is Mevr. Jeanne van Riel. Het bestuur stelt voor haar te vervangen door Mevr. 
Hanneke Pelders. Verders zijn aftredend en herkiesbaar Mevr. Franca Hooijmaijers en Dhr. Bert de Graauw.  
Eventuele andere nieuwe kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de secretaris.
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Rondvraag.

Sluiting van de vergadering.

Pauze.

Na de pauze entertainment. Dit zal ingevuld worden door zingerij Dwarsgetuigd, een shanty-koor uit 
Nuenen

 

Rekenend op jullie alle aanwezigheid, 

Met vriendelijke groet ,
Harrie van Zon, secretaris.

Niet vergeten!

In de nacht van zaterdag 
28 maart op zondag 29 maart.



Senioren Vereniging Waspik    Lid KBO-Brabant

Notulen Algemene Ledenvergadering 12 April 2019, gehouden in 
den Bolder in Waspik.

Aanwezig: 75 leden.
Afwezig met kennisgeving: 9 leden.

Opening door de Voorzitter. 

Fijn dat jullie in zo’n grote getale naar onze, beter gezegd naar jullie Algemene Leden Vergade-
ring bent gekomen. De ALV is het hoogste goed binnen een vereniging. Jullie als leden kunnen 
het door het bestuur gevoerde beleid toetsen, de exploitatierekening controleren goed of 
afkeuren en uiteindelijk zo mogelijk het bestuur decharge verlenen. Ook kunnen jullie inbreng 
hebben in deze vergadering door te komen met vragen, voorstellen en/of opmerkingen.
Wij hebben 16 agendapunten te behandelen. Toch hopen wij kwart voor drie klaar te zijn om na 
een kleine pauze het podium vrij te maken voor het Havenkoor “Vissershang” uit Hank.
Om terug te kijken naar 2018 heb ik teruggegrepen op mij openingswoordje van de ALV van 6 
april 2018.

Een aantal zwaarwichtige punten stonden er voor 2018 op de agenda:

Belangenbehartiging, algemeen en individueel. Vooral voor het algemene deel daarvan hebben 
wij de medewerking van de gemeente, ons geval de gemeente Waalwijk nodig.  De gemeente 
wil in deze dat we hiervoor gezamenlijk optrekken met de overige Seniorenverenigingen in 
Waalwijk, te weten KBO afd. Waalwijk, PCOB Waalwijk en PCOB Sprang Capelle. Met KBO Waal-
wijk bestaat er een samenwerkingsverband in de vorm van een Kringraad en een Kring Bestuur. 
Beide instituten hebben wij onlangs nieuw leven in geblazen als gevolg van het wegvallen van 
een aantal bestuursleden van KBO Waalwijk. De verdere samenwerking met de 2 genoemde 
PCOB’s moet vorm krijgen in een Seniorenraad.                                                                          

Een project dat zeker onder de belangbehartiging thuishoort is “Het Langer Thuis blijven 
wonen”.  Op dat terrein zijn heel veel partijen bezig, van Centrale overheid, provinciale overheid, 
gemeentelijke overheid, KBO Brabant, Woningstichting Casade, de verschillende Senioren 
Belangen Verenigingen in Waalwijk, etc, etc. Daarbij wordt de zorgcomponent ook nog eens aan 
het langer thuis blijven wonen gekoppeld. Binnen de gemeente Waalwijk moeten wij tot een 
zogenaamde kerngroep komen. In die kerngroep zou minstens een zo genaamde kartrekker 
moeten worden gevonden als ook een 4-tal voorlichters die senioren kunnen informeren over 
de gevolgen van het Langer thuis blijven wonen. Het vinden van zulke vrijwilligers is niet 
eenvoudig.
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Misschien kunnen jullie ons hierbij helpen. Gelukkig zijn er tien maatschappelijke organisaties in Brabant 
die de urgentie van een gemeenschappelijke aanpak van deze problematiek onder kennen. Zij hebben 
elkaar gevonden in een gedeelde gezamenlijke agenda. Zij hebben daarvoor een brandbrief gericht aan 
de Provincie Noord-Brabant en nu maar hopen dat ervan hieruit ook door de afdelingen van KBO Brabant 
concrete stappen kunnen worden gezet.
Een project waar we eveneens al jaren mee bezig zijn is ons Ledenwervingsproject. Lang hebben wij 
geprobeerd van de Gemeente Waalwijk adressen van 60-plussers te verkrijgen, niet eens namen erbij. 
Maar de gemeente zegt dat niet te mogen doen op basis van de AVG (algemene Verordening Gegevensbe-
scherming).
Wij hebben dat nu via, wat ik noem, ambassadeurs per straat, gerealiseerd. Momenteel zijn wij bezig om 
een informatieblad of waaier te ontwikkelen. 
Kortom veel werk verzet maar nog niet veel kunnen e�ecturen. U als ambassadeurs van onze vereniging 
zou ons hierbij kunnen helpen. Probeer voor ons de broodnodige nieuwe leden te vinden, en meldt deze 
aan bij onze secretaris
Nieuw is ons project “Armoedebeleid”. Ook daarmee zijn weer heel veel partijen mee aan de slag. Denk 
maar aan het “Armoede lab” van de gemeente Waalwijk en de acties van de Voedselbank. Wij als Senioren 
Vereniging Waspik hebben onlangs ook onder aanvoering van Ineke Ruijgt een gesprek over het armoede-
beleid gehad met wethouder Daandels. 
Wat te denken van onze zoektocht naar een nieuwe penningmeester. Alles hebben wij geprobeerd, tot 
laatst nog een advertentie in de Dorpskrant. Niet één bruikbare reactie is erop afgekomen. Alstublieft help 
ons bij het vinden van een vrijwilliger die dat voor ons zou kunnen en willen doen.
Verder verwijs ik naar het door onze secretaris opgestelde jaarverslag 2018, wat verschenen is “Ons Senio-
rennieuws” van maart 2019. Hierin kun je onder meer lezen dat onze vereniging per 1 januari 2019 508 
leden telde, 21 nieuwe leden hebben wij kunnen verwelkomen, maar helaas zijn er 30 leden afgevallen, 
waarvan er 13 leden zijn overleden. 

Bij deze wil ik graag even een ogenblik stil staan bij hun overlijden. 

DAT ZIJ MOGE RUSTEN IN VREDE. 
En dat eventuele nabestaanden de kracht krijgen het verlies te verwerken en de draad van het leven weer 
op te pakken.

Gelukkig kunnen we in het jaarverslag ook lezen dat wij wel een aantal zaken wel tot een succes hebben 
weten te brengen. Vooral onze vaste wekelijkse activiteiten draaien goed, Ook de acties opgesteld door 
onze activiteitencommissie, vinden gretig aftrek. Alleen op het punt van informatieverstrekking blijft de 
belangstelling wel wat achter bij onze doelstellingen. 

Voor de toekomst gaan we vol gas vooruit. We hopen al onze lopende projecten dit jaar verder vlot te 
kunnen trekken. Hiervoor hebben wij in vele gevallen extra vrijwilligers nodig en dat, ik hebt al gezegd, 
blijft moeilijk.                 

Ik hoop dat u alle het belang inziet van een goede, sterke strijdvaardige Senioren Vereniging Waspik. Help 
ons aan de broodnodige vrijwilligers voor vooral ons project Langer thuis blijven wonen.
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken eenieder te bedanken die zich het afgelopen jaar hebben 
ingezet voor onze verenging en dat hopelijk nog heel lang blijven doen

Ik dank u wel.
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CASADE. 

Zij zijn aanwezig bij deze ALV om uitleg te geven hoe e.e.a. werkt bij de woningcorporatie. Hiervoor is het 
wijkteam aanwezig, dit bestaat uit Mevr. Kim Naaijkens en Dhr. Riny Witlox. Zij leggen op een eenvoudige 
manier uit hoe het beleid van Casade in elkaar steekt. Het blijkt ook nu weer hoe belangrijk het is om 
ingeschreven te staan bij Casade als u langer zelfstandig wil blijven wonen. Hun uitleg wordt m.b.v. een 
PowerPoint ondersteund. Heeft u hulp nodig bij het zoeken op de site van Woning in Zicht voor het 
woning aanbod, dan kunt u een beroep doen op twee bestuursleden van de Senioren Vereniging Waspik, 
t.w. Mevr. Cissy de Bruijn en Mevr. Will Hooijmaijers. Het telefoonnummer van Casade is: 0800 5522222.

Mededelingen door de secretaris. 

Deze maakt melding dat er 9 afmeldingen zijn voor deze vergadering. Dit zijn Mevr. Adrie Jansen, Dhr. Cor 
Schoenmakers, Mevr. Netty Revet, Mevr. Tonnie Kuijten, Dhr en Mevr. van Haastert, Dhr. Jan Verschuren, 
Mevr. Noortje Boons en Mevr. Annelies van Gils.
De secretaris vraagt de aanwezigen om de presentielijst in te vullen die bij eenieder op tafel ligt.
Tevens vraagt hij of eenieder de consumptiebon heeft ontvangen.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april 2018.

Deze zijn vermeld in het afdelingsnieuws van maart 2019. Hierop zijn verder geen op of aanmerkingen en 
worden dus als zodanig goed gekeurd.

Jaarverslag afdeling 2018.

Ook het jaarverslag van de afdeling over 2018 staat vermeld in het afdelingsnieuws van maart 2019. 
Enkele punten hieruit worden nog eens onder de aandacht gebracht van de leden. Zoals het terug lopen 
van het ledenaantal. Dit is binnen de KBO-Brabant bijna bij alle afdelingen het geval. Vandaar ook dat 
KBO-Brabant het project ledenwerving heeft opgestart.
Ook onze vaste activiteiten worden nog eens besproken. Ook de wens om te komen tot de oprichting van 
een Seniorenraad binnen de gemeente Waalwijk wordt nog eens onder de aandacht gebracht.
Andere punten die uit het jaarverslag naar voren worden gebracht zijn: De kring Waalwijk, het opzetten 
van een klussendienst, de felicitatiedienst, de commissie 
“Wonen “. Tevens wordt het zoeken naar een nieuwe penningmeester uitgebreid besproken.

Jaarverslag activiteitencommissie over 2018.

Dit wordt nog eens doorgenomen zoals ook vermeld in het afdelingsnieuws van maart 2018.
Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om de komende activiteiten voor 2019 onder de aandacht 
te brengen.

lees verder --->
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Financieel Jaarverslag over 2018.

Dit verslag staat vermeld in het afdelingsnieuws van april 2019. Het verslag wordt door onze penning-
meester Dhr. Kees Koster via een PowerPoint presentatie gepresenteerd, hij geeft daarbij mondelinge 
toelichting. Uit de vergadering komen geen verdere vragen en het verslag wordt akkoord bevonden.

Verslag �nanciële controle commissie over 2018.

De controle is uitgevoerd op 5 april 2019 door Mevr. Hanneke Pelders en Dhr. Cor Metzke. Zij hebben een 
schriftelijke verklaring ondertekend en afgegeven aan de voorzitter, waarin zij voorstellen aan de Algeme-
ne Leden Vergadering het bestuur te dechargeren voor het door hen in 2018 gevoerde beleid. Met een 
klaterend applaus gaf de gehele Algemene Ledenvergadering blijk van haar instemming met gevoerde 
�nanciële en algemeen beleid. Zowel de penningmeester als het gehele bestuur werden hierdoor dechar-
ge verleend. 

Benoeming �nanciële controlecommissie.
Voor Dhr. Cor Metzke, hij heeft 2 jaar zitting gehad in de commissie, zal een vervanger moeten komen. Uit 
de aanwezigen meldt zich Mevr. Gerda Quist, dit na veel aandringen van onze voorzitter. Zij zal dus samen 
met Mevr. Hanneke Pelders de volgende �nanciële controle doen.

Begroting 2020.
Ook de begroting voor 2020 wordt d.m.v. een PowerPoint presentatie toegelicht door onze penningmees-
ter. Deze begroting staat ook vermeld in het afdelingsnieuws van april 2019. Ook hierop komen verder 
geen vragen en wordt dus als zodanig ook goedgekeurd. 

Vaststellen contributie over 2020.
Deze wordt vastgesteld op het huidige bedrag €29,00 per jaar. Voor degenen die automatisch betalen 
wordt een korting verleend van €1,50.
Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn Mevr. Cissy de Bruijn en Mevr. Will Hooijmaijers. Daar er zich geen andere 
kandidaten hebben gemeld, worden zij herbenoemd door de aanwezigen onder luid applaus. 

Rondvraag.
Dhr. Jan van Hooren vraagt aan de aanwezigen om d.m.v. applaus dank over te brengen aan het bestuur 
voor al het werk en tijd die zij in de vereniging investeren.

Sluiting.
De voorzitter activiteitencommissie Mevr. Will Hooijmaijers, sluit de vergadering met dank aan allen voor 
ieders inbreng en aanwezigheid.

Pauze.

Na de pauze wordt de middag voortgezet met een optreden van havenkoor “Vissershang” uit Hank.
Na het gezellige optreden van “Vissershang” bedankt de voorzitter iedereen nogmaals voor zijn of haar 
aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

Goedgekeurd te Waspik …………………………………………………………..

Voorzitter…………………………………………………….. secretaris………...............................
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Jaarverslag Senioren Vereniging Waspik over het jaar 2019.

Inleiding.
Ingevolge artikel 5 lid 2 van de statuten van de “Senioren Vereniging Waspik” behoort o.a. tot de taak van 
de ledenvergadering de behandeling en de vaststelling van het jaarverslag. In een jaarverslag legt het 
bestuur verantwoording af over het door het bestuur gevoerde beleid dan in het afgelopen jaar. In het 
verslag van het bestuur wordt de gang van zaken binnen de vereniging in het afgelopen jaar beschreven. 

Leden. 
Per 1 januari 2020 telde onze vereniging 482 leden. In 2019 hebben wij 10 nieuwe leden kunnen verwel-
komen. Daarnaast zijn er helaas 37 afgevallen. Wegens overlijden 17 leden, door opzeggingen 16 leden 
en door verhuizingen 4 leden.  
Het leden aantal loopt elk jaar iets terug, dat is niet alleen in onze vereniging/afdeling zo, maar dat is 
bijna bij alle afdelingen. Vandaar dat KBO-Brabant verschillende projecten heeft opgestart m.b.t. leden-
werving. Ook onze eigen afdeling is bezig met ledenwerving, daarvoor is een commissie benoemd die 
zich hiermee gaat bezig houden. In de loop van 2020 zal dit  verder worden uitgewerkt.
In de Algemene ledenvergadering 2019. 
De ALV werd gehouden op vrijdag 12 april. Aftredend en herkiesbaar waren de bestuursleden Mevr. Cissy 
de Bruijn en Mevr. Will Hooijmaijers. Beide bestuursleden waren herkiesbaar en zijn door de aanwezige 
leden herkozen.  

Het bestuur is nu als volgend samengesteld.
1. Voorzitter, Dhr. Bert de Graauw. Hij is tevens vrijwillige ouderenadviseur (VOA) en belastinginvul 
 ler. Dhr. de Graauw is tevens voorzitter van het Kringbestuur, alsmede van de Kringraad van de  
 Kring Waalwijk en heeft hij zitting in meerdere commissies/werkgroepen.
2. Secretaris, Dhr. Harrie van Zon. Is ook secretaris activiteitencommissie en de “werkgroep”  Jeu de  
 Boules. Dhr. van Zon houdt de ledenadministratie bij en heeft zitting in meerdere commis-  
 sies/werkgroepen.
3. Penningmeester, Dhr. Kees Koster, voert de administratie en is verantwoordelijk voor het �nan-
 cieel beheer. Daarnaast is hij Onafhankelijk cliëntondersteuner WMO (OCO), vrijwillige ouderenad- 
 viseur(VOA) en is lid van het Kringbestuur van de Kring Waalwijk.
4. Lid.,Mevr. Will Hooijmaijers, is tevens voorzitter van de activiteitencommissie en coördinator   
 woningcorporatie Casade.
5. Lid, Mevr. Franca Hooijmaijers, lid redactie afdelingsnieuws en pr voor de afdeling.
6. Lid, Mevr. Cissy de Bruijn, coördinator bezorging ONS/ is coördinator woningcorporatie Casade en  
 heeft zij zitting in meerdere commissies/werkgroepen. Daarnaast is zij vrijwillige ouderenadviseur  
 (VOA) en belasting invuller.
7. Lid, Dhr. Kees Bink, lid van de activiteitencommissie en hij heeft zitting in meerdere commis  
 sies/werkgroepen.
8. Lid, Mevr. Jeanne van Riel, lid van activiteitencommissie, zij onderhoudt het contact met de leden  
 en heeft zitting in meerdere commissies/werkgroepen.
9. Lid, Mevr. Ineke Ruygt  heeft zitting in meerdere commissies/werkgroepen.

Het DB (dagelijks bestuur) wordt gevormd door: de voorzitter, secretaris en penningmeester.

lees verder --->



Vergaderingen. 

Het bestuur vergadert met het voltallige bestuur 11 keer per jaar. In de vakantie periode (augustus) slaat 
men een maand over. Het DB vergadert, ter voorbereiding van de bestuursvergadering, even zo veel 
malen.  Mocht daartoe aanleiding zijn dan worden extra vergaderingen uitgeschreven. 
De Senioren Vereniging Waspik heeft contacten en werkt samen met o.a. S.C.W. (Sociaal Contact Waspik), 
de VBW (Vervoer en boodschappendienst Waspik) en “Er op uit in Waspik” (georganiseerd door Contour 
de Twern). 
Het voltallige bestuur heeft zitting in de Kringraad (het algemeen bestuur van Kring Waalwijk) en 2 
leden van het bestuur (dhr. de Graauw en dhr. Koster) hebben tevens zitting in het kringbestuur. De 
kringraad komt 2 maal per jaar bij elkaar en het kringbestuur vergadert elke 2 maanden. Het kringbe-
stuur is het uitvoerend orgaan van Kring Waalwijk. De Kring Waalwijk houdt zich vooral bezig met 
belangenbehartiging in het algemeen en ten behoeve van onze leden in het bijzonder. 
De voorzitter en secretaris nemen ook deel aan het 6 bondenoverleg, dat zijn alle oudere bonden uit de 
gemeente Waalwijk en Kaatsheuvel/De Moer. Zij vergaderen 2 maal per jaar. KBO-Brabant organiseert 
minstens 2 algemene vergaderingen per jaar, welke vergaderingen worden voorbereid in het regionaal 
overleg. Aan deze vergaderingen nemen telkens twee leden van het Kringbestuur van Kring Waalwijk 
aan deel.

Vaste activiteiten. 
Vaste activiteiten zijn: kaarten, bingo, �etsen, jeu de boules, �tness, sjoelen, zangverenging Zang en 
Vriendschap, koersbal, schilderen, meer bewegen voor ouderen en countrydansen. Verder worden er 
door het jaar heen diverse themamiddagen en uitstapjes georganiseerd. 
Vaste gebeurtenissen zijn de kerstviering, de jaarlijkse busreis, St. Nicolaasbingo en Carnavalsbingo, de 
Dag van de Ouderen en de vrijwilligersmiddag.
Ook is er een felicitatiedienst (onder leiding van mevr. Erica Koster). De coördinatie van Tafeltje Dekje is 
in handen van de afdeling (mevr. Antoinette de Bont).
Er zijn 2 bestuursleden aangesteld als coördinatoren voor Casade. Dit zijn Mevr. Cissy de Bruijn en Mevr. 
Will Hooijmaijers.
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Onderwerpen die aan de orde kwamen het afgelopen jaar.
Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen o.a. de volgende onder
werpen aan de orde:
Ledenwerfactie. Er is een werkgroep ledenwerving opgericht waarin 3 leden van het bestuur zitting 
hebben. Ledenwerving vraag om voortdurende aandacht, deze commissie heeft dan ook een 
blijvend karakter. In de werkgroep hebben zitting dhr. Kees Bink, 
mevr. Cissy de Bruijn en dhr. Bert de Graauw. Na voorbereidingen in 2019 zal er in 2020 daadwerke-
lijk met ledenwerving worden begonnen. 
Kring Waalwijk. De organisatie van de kring is ons opgedragen door K.B.O. Brabant. Er zijn meerdere 
besprekingen met K.B.O. Waalwijk gevoerd om meer inhoud te geven aan de werkzaamheden van 
de kring. Wij kunnen de ontwikkeling van de kring zo deze nu vorm heeft gekregen als positief 
beschouwen.
Nieuwe penningmeester. Dhr. Kees Koster heeft ruim drie jaar geleden al aangegeven te willen 
stoppen als penningmeester. Meerder potentiële kandidaten zijn door het bestuur benaderd, helaas 
tot op heden zonder resultaat. Wij blijven zoeken. 
Wij hebben ons ook het afgelopen jaar ook weer sterk gemaakt voor de clubactie van de Rabobank, 
wat heeft geresulteerd een bijdrage van rond € 960,91. Een mooi resultaat. Dank je wel Rabobank de 
Langstraat. 
Jaarlijks hebben wij overleg met onze vrijwilligers, vooral bezorgers van ons afdelingsnieuws en 
tafeltje dekje. Wij zijn blij dat wij over voldoende vrijwilligers beschikken. Steeds op de eerste vrijdag 
van het nieuwe jaar worden al onze vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Door onze belastinginvullers werden in 2019 ongeveer 100 leden/niet leden geholpen bij het invul-
len van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting. De ervaring leert dat het daarbij ook om de sociale 
contacten met onze leden gaat. Onze cliëntenondersteuner, dhr. Kees Koster heeft ook in 2019 weer 
�ink aantal leden kunnen helpen met hun problemen betre�ende de WMO en WLZ.
De werkzaamheden van onze felicitatiedienst onder verantwoordelijkheid van mevr. Erica Koster 
wordt zeer gewaardeerd zo blijkt uit de vele reacties van onze leden.
Samen met de oudere bonden van de gemeente Waalwijk, Dongen, Heusden, Kaatsheuvel en de 
Moer hebben wij een commissie “Wonen”. Door de verplichting van bovenaf opgelegd om langer 
thuis te moeten blijven wonen kunnen er meerdere problemen ontstaan bij de huisvesting van 
ouderen. In veel gevallen zal de woning moeten worden aangepast of zal er moeten worden uitge-
zien naar een andere woning De genoemde commissie is nu bezig met het zogenaamde bewust-
wordingsproces van vooral eigen woningbezitters.  Onlangs is in overleg met de gemeente Waalwijk 
en Senioren Vereniging Waspik afgesproken om een pilot project op te zetten enkel voor Waspik, de 
grootschalige aanpak lukte niet. De start daarvoor wordt gegeven  op 18 april 2020. tijdens de 
informatiemarkt “Samen leven in Waspik” Dhr. Rolf Jobse van Wonen met Gemak zal daar een 
presentatie houden over de aanpassingen aan de woning etc. als je ook op oudere leeftijd thuis wil 
of moet blijven wonen.   

Samenvatting. 
Dit jaarverslag geeft, ondank dat het al redelijk omvangrijk is, niet alles weer wat de organisatie van 
Senioren Vereniging Waspik doet. Wij als bestuur hopen hiermede toch dat er bij u enigszins een 
indruk door is ontstaan waarvoor wij staan, van wat wij zoal doen. Via het afdelingsnieuws doen wij 
maandelijks verslag van alle lopende en nog komende activiteiten. Deze kunt u ook vinden op onze 
Facebook pagina en internet site. Belangenbehartiging in al zijn facetten gaat een steeds belangrij-
ker onderdeel uitmaken van onze activiteiten en zal dan ook in de toekomst steeds meer aandacht 
vragen. 
Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u met ons mee wil denken door bijvoorbeeld aan te 
geven wat voor u belangrijk is. Dat zal het functioneren van onze de Senioren Vereniging Waspik 
zeker ten goede komen. Hierdoor kan er een wisselwerking ontstaan tussen bestuur en leden, 
waardoor de daadkracht van de afdeling wordt versterkt.

De secretaris.
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Jaarverslag activiteitencommissie Senioren Vereniging Waspik over 2019.

Januari.  Vrijwilligersmiddag vrijdag 4 Januari.                                                                                                                      
  Bezoek senioren expo Veldhoven woensdag 16 januari.    
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Februari. Geen activiteiten.

Maart.  Carnavalsbingo vrijdag 1 Maart.                                                                          
  Kaarten Piet Emmers bokaal 5 en 6 Maart.                                                    
   Vrijdag 29 Maart diëtiste.                                                                                                                 
April.  Algemene Ledenvergadering vrijdag 12 April.

Mei.  Jaarlijkse busreis vrijdag 31 Mei. Bestemming 2e Maasvlakte. .

Juni.  Bezoek Kersenhof in Raamsdonk vrijdag 28 Juni.

Augustus. Bezoek aan het Rijtuigenmuseum in Raamsdonk vrijdag 23 Augustus.

September. Informatiebijeenkomst over wat leeft en bloeit in De Veste vrijdag 20 September.

Oktober. Dag v/d Ouderen vrijdag 4 Oktober.    
                                                         
November. St. Nicolaasbingo vrijdag 29 November.

December.  Kerstviering vrijdag 13 December.

Naast de wekelijkse activiteiten, zijn er ook door het jaar heen kaartsessies. Men kan dan rikken of 
jokeren. Deze worden vermeld in het afdelingsnieuws.
 
Zo gauw het weer het toelaat, gaat men �etsen op dinsdagmiddag, vertrek bij Den Bolder. Ook dit 
kan men vinden in het afdelingsnieuws.

De Secretaris.
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Beleidsplan voor Senioren Vereniging Waspik.

Als bestuur van Senioren Vereniging Waspik zijn wij bezig met het opstellen en formuleren van 
een beleidsplan voor meerdere jaren. 
Het concept beleidsplan wordt aan u als leden in  de aanstaande  algemene ledenvergadering 
ter goedkeuring voorgelegd.

Daar aan voorafgaand belegt het bestuur een bijeenkomst voor allen, die geïnteresseerd zijn, 
om het beleidsplan mede te bespreken. 

De bijeenkomst vindt plaats in Den Bolder op 
vrijdag 3 april 2020 van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Tijdens het eerst deel van deze middag bespreken we een samenvatting van 
het beleidsplan; daarna wordt de �lm  “75 jaar bevrijding”  vertoond.

U bent van harte welkom.

WEKELIJKSE FIETSTOCHT

Vanaf dinsdag 7 april 2020 starten we weer met onze wekelijkse �ets-
tocht. Om 13.30 uur vertrek bij Den Bolder. We gaan elke week een 
interessante route maken in de ruime omgeving van Waspik. 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

14
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Geslaagde carnavalsbingo van Senioren Vereniging Waspik.

Alaaf    bingo   alaaf    bingo    alaaf    bingo!

Afgelopen vrijdagmiddag, 21 februari, komen er 
nogal wat mensen naar ’t Schooltje om mee te 
doen aan de jaarlijkse carnavalsbingo van de 
Senioren Vereniging Waspik.

Eerst maar een bakske ko�e of thee met cake. 
Lekker hoor!

Theo en Diny hebben de bingo set al geïnstalleerd op de tafel; de prijzen staan uitgestald op de rand van het toneel. 
Diny zal vanmiddag de nummers omroepen. 
Will opent de middag en heet iedereen van harte welkom en wenst alle aanwezigen een gezellige middag toe. Dan 
worden de kaarten verkocht voor de eerste ronde. En draaien maar…….

Er heerst een doodse stilte als Diny de nummers opleest. Ja, we beginnen voor een vol rijtje horizontaal. Kort daarna 
hoor je de eerste “BINGO”  Ja, dat is een goede bingo.  De gelukkige mag een prijsje uitzoeken. En verder maar weer, 
totdat de volgende een vol rijtje heeft. En weer klinkt er “BINGO”.  Na een tijdje wordt er gedraaid voor een volle 
kaart. Daardoor duurt het even voordat er weer “BINGO” door de zaal klinkt. Soms hoor je mensen ook heel luid “JA” 
roepen, een alternatief voor “BINGO” denk ik.

Nadat de bingo’s voor de eerste volle kaarten zijn gecontroleerd en de prijzen zijn verdeeld, volgt een korte pauze 
waarin de bestelling voor een drankje wordt opgenomen. Ook worden de kaarten voor de volgende ronde 
verkocht. Dan kan het draaien weer beginnen. Soms hoor je gemompel van : “Nog één getal en dan heb ik een vol 
rijtje of volle kaart”. Het blijft spannend en het is ‘balen’ als iemand anders net voor jou een goede BINGO heeft.

Inmiddels worden de drankjes: pils, wijn of fris rondgebracht. Will komt langs met de kaarten voor de volgende en 
laatste ronde. En het draaien kan weer beginnen. De voorraad prijzen slinkt gestaag en dan is er de laatste ronde 
voor een volle kaart. Je ziet dat er aan sommige tafels meerdere prijzen vallen; wat een geluksvogels toch. 

Tot slot wordt er nog een PLUS boodschappenpakket verloot. Het pakket werd door een onbekende gever geschon-
ken aan de activiteitencommissie. 
Na a�oop van de middag, het is inmiddels half vijf, dankt Will allen voor hun komst en wenst iedereen een plezierige 
carnaval. Ook hartelijk dank voor Theo en Diny voor het draaien van de bingo, de vrijwilligers van Den Bolder voor 
de verzorging van de ‘inwendige mens’.

De leden van de activiteitencommissie: Will, Diny, Jeanne, Harrie en Kees, hartelijk dank voor de organisatie van deze 
middag.



Uitslag van het Carnavals Rik- en Jokertoernooi op 25 en 26 februari 2020
om de Piet Emmers Bokaal

Het was weer een geslaagd toernooi; op beide dagen waren er 
resp. 51 en 56 deelnemers.

Uitslagen Rikken

1. Sj. Hamers   638 punten

2. B. van Haarlem  623 punten

3. T. van Dijk   564 punten

4. N. Vermeulen   563 punten

5. T. van den Broek  542 punten

Uitslag Jokeren

1. R. van Boxtel   140 punten

2. Sj. De Benis   175 punten

3. R. van de Pluim  181 punten

4. L. van Dongen  187 punten

Graag tot volgend jaar.
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Kaarten bij Senioren Vereniging Waspik.

Zoals u in de vorige editie van Ons Senioren Nieuws hebt kunnen lezen, is het 
kaarten weer begonnen in ’t Schooltje,  Carmelietenstraat, Waspik-Boven. 

Onderstaand de data voor de komende maanden:

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.

Meer informatie bij Theo Rekkers, tel. 0416-312630 of 06-10697340.
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Senioren Vereniging Waspik

Vaar mee met de Zuiderzee!

08.30 uur: Vertrek Theresiakerk- Carmalietenstraat te Waspik
08.45 uur: Vertrek aan de Bolder, Schoolstraat 19 te Waspik

Het IJsselmeer ontstond door het afsluiten van 
een deel van de Zuiderzee en de o�ciële 
naamsverandering vond plaats in 1932. Het 
meer werd vernoemd naar de IJssel doordat 
deze uitmondt op het IJsselmeer.  Het deel van 
de vroegere Zuiderzee ten noorden van de 
afsluitdijk wordt tegenwoordig tot de Wadden-
zee gerekend. Het IJsselmeer is het groot-
ste meer van Nederland en het diepste 
punt bevindt zich voor de kust van Lely-
stad. 

Urk is een voormalig eiland. In 1942 werd de Noordoostpolder drooggemalen, maar voor de inwoners van Urk 
leeft het eilandgevoel nog steeds; men woont bijvoorbeeld niet in Urk maar op Urk. Toen Urk nog een eiland 
was, was de veerdienst tussen Urk en Enkhuizen de enige verbinding met het vasteland. Passagiersschip De 
Zuiderzee houdt deze unieke historie in stand en verzorgt in de zomermaanden nog steeds deze veerdienst 
tussen Urk en Enkhuizen en doen dit  al sinds 1890.

Vanaf uw opstapplaats rijden we richting ons ko�eadres. Hier stoppen we voor een lekker kopje ko�e met 
een stukje gebak. Na deze stop vervolgen we onze weg naar Urk. Hier aangekomen gaan we aan boord van de 
Zuiderzee voor een twee uur durende vaartocht. We varen niet alleen langs het voormalig eiland Urk , maar 
ook langs het grootste windmolenpark van Nederland. Tijdens deze boottocht bieden wij u een heerlijke 
warme lunch aan bestaande uit heerlijke frites, vers gebakken kibbeling en salade, geserveerd met een kopje 
ko�e of thee.  Nadat u van boord bent gestapt van de Zuiderzee brengt u een bezoek aan museum Het Oude 
Raadhuis. In dit museum kunt u kennis op doen over bijna alle aspecten van Urk: de klederdracht, de visserij, 
de inpoldering, een oude visserswoning, etc. Hierna rijden we weer richting het zuiden. Onderweg maken we 
een stop voor een ko�etafel met kroket voordat we u bij uw opstapplaats retour brengen.

20.30 uur: Thuis
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Kosten € 72,-- per persoon.

Aan deze dagtocht kan ook worden deelgenomen door niet-leden van de Seniorenvereniging Waspik. 
Zij zullen bij aanmelding worden geplaatst op een wachtlijst. Na de sluitingsdatum zullen zij op 
volgorde van aanmelding worden benaderd voor deelname aan deze dagtocht indien er nog plaatsen 
beschikbaar zijn. De kosten voor niet-leden bedragen €80,--.

======================================================================

Het verkorte Programma.
08:30 uur Vertrek Theresiakerk – Carmelietenstraat.
08:45 uur Vertrek Den Bolder Schoolstraat.
10:00 uur Ko�edrinken in La Place – met gebak.
12:00 uur Vaartocht met de Zuiderzee, Rondvaart 2 uur.
12:00 uur Warme lunch plate kibbeling + 1x ko�e.
15:15 uur Bezoek het Oude Raadhuis.
18:15 uur Zalencentrum Torenzicht – ko�etafel met kroket.

======================================================================

Eenmalige machtiging.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Senioren Vereniging Waspik om 
eenmalig een incasso opdracht te sturen naar uw bank om eenmalig een bedrag af te schrijven 
wegens de busreis naar Urk op vrijdag 22 Mei 2020 overeenkomstig de opdracht van de Senioren 
Vereniging Waspik.

Inleveren voor 30 April a.s. bij Harrie van Zon, Leeuwerik 45 in Waspik.

Naam………………………………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………

Tel. Nr …………………………………………………..

Postcode……………………… Wooplaats…………………………………………

IBAN Rekeningnummer…………………………………………………Bedrag €……………………

Plaats en Datum…………………………………………………………………………………

Handtekening…………………………………………………………..
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Informatiemiddag over glaucoom
op 11 maart in Tilburg

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) houdt woensdagmiddag 11 
maart op locatie ETZ Elisabeth in Tilburg van 13.30 tot 16.15 uur een 
informatiemiddag over glaucoom, een ziekte die de oogzenuw bescha-
digt. De informatiemiddag vindt plaats vanwege Wereld Glaucoom 
Week.
De Wereld Glaucoom Week is een internationaal initiatief van oogartsen 
en patiëntenverenigingen om aandacht te vragen voor de oogziekte 
glaucoom. “Glaucoom is een chronische ziekte, omdat je vaak niet weet 
dat je glaucoom hebt”, zegt oogarts Nicole Bemelmans. “Het is een slui-
pende dief van je gezichtsvermogen die je niet zijn gang moet laten 
gaan, maar vroeg moet betrappen en uit alle macht moet tegenwerken 
om blindheid te voorkomen.”
Voor meer informatie en om u aan te melden:
ga naar de website van het ETZ : www.etz.nl

Foto: ETZ Fotogra�e & Film | Maria van der Heyden
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Informatiemarkt  “SAMEN LEVEN IN WASPIK”

Waar kunnen Waspikkers terecht met hun vragen over welzijn, zorg en 
wonen? 
Bijvoorbeeld met vragen als; aan welke activiteiten kan ik deelnemen? 
Wanneer is de bibliotheek open? Bij wie moet ik zijn als ik zorg nodig heb 
of een luisterend oor?
Of wilt u gaan sporten of bent u op zoek naar een leuke 
vrijetijdsbesteding? 
Het antwoord op deze vragen vindt u op de Informatiemarkt Samen Leven 
in Waspik die op 18 april 2020 gehouden wordt in SCC Den Bolder. Op 
deze middag tussen 13.00 en 16.00 uur staan vrijwilligers en professionals 
voor u klaar: u kunt uw vragen stellen, maar ook uw ideeën kwijt. Dit alles 
gebeurt in verschillende vormen. Hierover komt u de komende tijd meer 
te weten.
Professionals en vrijwilligersorganisaties uit Waspik die werken in het 
sociaal domein zijn binnenkort ook te vinden op www.waalwijzer.nl. 

Tijdens de informatiemarkt wordt de Waalwijzer gepresenteerd en kunt u 
hiermee ter plekke aan de slag.

Nieuwsgierig geworden? Houd deze zaterdag vrij!
18 april 2020 SSC Den Bolder.

Adres: SCC Den Bolder, Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik. 
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Bevrijdingsconcert Herdenken en Vieren

Dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat er een eind kwam aan de bezetting van ons land en dat 
dit overal gevierd wordt, zal u inmiddels niet ontgaan zijn. 

Ook de werkgroep Blaasconcerten wil de herdenking aan de bevrijding levend houden en wel 
door middel van een bijzonder concert, een Bevrijdingsconcert op dinsdag 12 mei 2020 in 
Den Bolder, aanvang 14.00 uur. 

Een bijzonder concert waarbij aandacht wordt besteed aan zowel het herdenken van de 
donkere jaren, maar ook de vreugde van de bevrijding, met muziek uit die tijd maar ook 
verhalen die hierbij aansluiten.
Een concert dat u niet mag missen, dus noteer nu al de datum van 12 mei in uw agenda. 
Nadere informatie volgt in een volgende editie van dit blad.

Werkgroep Blaasconcerten Den Bolder
Nel Mathlener
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Symposium 1 april :
'Het goede leven, 
als dingen niet meer vanzelfsprekend zijn'

Oud worden, we willen het allemaal. Maar als we het eenmaal zijn dan blijkt dat 
goede leven ineens niet meer zo vanzelfsprekend te zijn. Want wat maakt het leven 
tot een goed leven? Gezondheid helpt natuurlijk, maar is gezondheid daarmee een 
voorwaarde voor een goed leven? Geld helpt ook misschien. Of gaat het om relaties, 
je verbonden weten, van betekenis zijn? Tijdens dit symposium gaan we op zoek 
naar het geheim van het goede leven.

Waar en wanneer, kosten
In De Schakel in Gilze, op 1 april van 10.00 uur tot 15.30 uur, 
€ 20 per persoon inclusief lunch en ko�e/thee.

Aanmelden
Ga naar www.kbo-brabant.nl en klik bij het blokje Actuele activiteiten. Graag per 
persoon apart invullen. 
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AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2019 

Ook dit jaar wordt de belastingaangifte over 2019 gedaan met gebruikmaking van de zogenaamde 
Digid- machtiging. Wilt u dat uw aangifte door een belastinginvuller van onze Senioren Vereniging 
Waspik wordt verzorgd dan mag u contact opnemen met een van onze belastinginvullers. 
Naast uw naam en geboortedatum en die van uw eventuele partner dient u dan ook meteen het 
BurgerServiceNummer (BSN) op te geven. De belastinginvuller vraagt dan een machtiging aan en 
vervolgens ontvangt u binnen een week van de Belastingdienst een machtigingscode. 
Deze code geeft u door aan de belastinginvuller en die kan daarna uw aangifte verzorgen. 

De belastingaangifte moet vóór 1 mei 2020 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Zorg ervoor dat de 
volgende stukken klaar liggen wanneer wij u bezoeken voor het invullen van uw belastingaangifte: 
• • de jaaropgaven AOW, pensioenfondsen en andere inkomsten over 2019; 
• • bij een eigen woning de WOZ- beschikking van de gemeente met als peildatum 01-01-2018 en  
 de jaaropgave van de hypotheek over 2019; 
• • beschikking van de zorgtoeslag en/of de huurtoeslag; 
• • het �nancieel overzicht van de bank; 
• • rekeningen van alle zorgkosten, die niet of niet volledig vergoed werden; 
• • bewijsstukken van giften aan goede doelen; 
• • de brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. 

Ieder lid vanaf 65 jaar met een inkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 echtpaar/samenwonen-
den) kan zich aanmelden vanaf 23 februari 2020. Zoals al jaren gebruikelijk betaalt u als PCOB- lid een 
vergoeding voor het verzorgen van de aangifte van € 12,- aan de belastinginvuller. Ook wanneer u van 
de Belastingdienst bericht ontvangt dat u geen aangifte hoeft te doen kan het geld opleveren wanneer 
u toch aangifte doet, bijvoorbeeld als u veel zorgkosten of giften aan goede doelen kunt opgeven. 

Zorgtoeslag 
Is uw inkomen in 2020 lager dan € 30.481 per jaar dan heeft u recht op een zorgtoeslag. Heeft u een 
partner dan mag het gezamenlijk inkomen niet meer zijn dan € 38.945 op jaarbasis. De zorgtoeslag 
bedraagt ten hoogste € 104 per maand voor de laagste inkomens (was € 99) en wordt minder naarmate 
het inkomen hoger is. Voor de zorgtoeslag geldt naast de inkomensgrens ook een vermogensgrens. 
Deze bedraagt € 113.415 voor een alleenstaande en van € 143.415 wanneer u een toeslagpartner heeft. 

Huurtoeslag 
Voor de huurtoeslag komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen. De nieuwe wet zorgt ervoor 
dat iemand niet langer door een kleine stijging van het inkomen direct het recht op huurtoeslag verliest. 
De vermogensgrens voor de huurtoeslag bedraagt in 2020 € 30.846 per persoon. Wanneer u nu net niet 
in aanmerking kwam voor huurtoeslag is het verstandig uw belastinginvuller te vragen bij de aangifte 
Inkomstenbelasting na te gaan of u wellicht recht heeft op huurtoeslag. Overigens komt u alleen in 
aanmerking voor huurtoeslag wanneer de kale huur niet meer bedraagt dan € 737,14 per maand. 

LET OP: U ontvangt de toeslagen niet automatisch! 
Als u die tot nu toe niet gekregen hebt en u denkt er recht op te hebben, dan moet u die altijd 
aanvragen. 
Ook daarmee helpen wij u graag.

 Oze belastinginvullers zijn:
•   Cissy de Bruijn telefoon: 06-20632983 / 0416-313078
•   Bert de Graauw telefoon: 0416-312494 /06-23561843

KBO

Onze
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN WAALWIJK 

Senioren, chau�eurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijskeuringsarts op: 9 en 
26 maart en vervolgens twee keer per maand bij: 

Fysiotherapie Van Heeswijk - Van der Valk, 
Balade 119, Waalwijk.

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: 75+ voor B-E € 50,- 

Leden van ouderenbonden 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.
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Bijeenkomsten in maart over 
Hypotheekproblemen na je 50ste

Op de maandagen 16 en 23 maart organiseert 
KBO-Brabant bijeenkomsten over de (on)moge-
lijkheden van het �nancieren van een woning op 
latere leeftijd. In 2008 heeft de overheid strakke 
criteria ingevoerd voor ‘gezondere’ hypotheken. 
Maar hoe pakt dit uit in de praktijk voor senioren 
met een eigen woning? Deze bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor mensen die willen verhuizen, 
mensen die hun hypotheek willen oversluiten, 
mensen die voor het eerst willen kopen, mensen 
die hebben afgelost, maar nu een deel te gelde 
willen maken, etc. 

Meld u aan via onze website www.kbo-brabant.nl 
en klik bij het blokje Actuele activiteiten.
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NEDERLANDSE TAAL BEST MAKKELIJK? 

Men spreekt van één lot en verschillende loten, 
maar ‘t meervoud van pot is natuurlijk geen poten. 
Zo zegt men ook altijd: één vat en twee vaten, 
maar zult u zeggen: één kat en twee katen? 
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik: ik vloog. 
Maar zeg nu bij wiegen beslist niet: ik woog, 
want woog is nog altijd afkomstig van wegen. 
Maar is dan: ik voog een vervoeging van vegen? 
Wat hoort er bij zoeken? Jazeker, ik zocht; 
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? 
Welnee beste mensen, want vlocht komt van vlechten. 
En toch is: ik hocht niet afkomstig van hechten. 
En bij lopen hoort: ik liep, maar bij kopen geen kiep. 
En evenmin zegt men bij slopen: ik sliep, 
want sliep, moet u weten, dat komt weer van slapen. 
Maar fout is natuurlijk: ik riep bij het rapen, 
Want riep komt van roepen. Ik hoop, dat u ’t weet, 
en dat u die kronkels beslist niet vergeet. 
Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik: ik riep! 
Nu denkt u van snoepen, dat wordt dan: ik sniep? 
Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist, 
Dat ried komt van raden, ik denk dat u het wist. 
Komt bieden dan van baden? Welnee, dat wordt bood. 
En toch volgt na wieden beslist niet: ik wood. 
Ik gaf hoort bij geven, maar ik laf niet bij leven. 
Dat is bijna zo dom als: ik waf hoort bij weven. 

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. 
Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken. 
‘t Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist, 
maar hoort bij vergeten nu logisch vergist? 
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen. 
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen. 
Hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig of ik slond? 
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goog of ik gond. 
En noemt u een mannetjesrat nu een rater? 
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater! 
U ziet, onze taal beste dames en heren, 
is, net als ik zei, best moeilijk te leren!



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,-



20

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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Vos Capelle
Voor een gezonde groei van 

bomen, planten en gras

Picokrie - Waspik

Picokrie - Waspik


