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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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lees verder --->

De wereld op zijn kop.

Wat verheugden we ons erop, het voorjaar en de zomer van 2020. Barstens vol met activiteiten. 
Koningsdag, de viering van 4 en 5 mei, 75 jaar bevrijding, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, 
maar ook de Europese kampioenschappen voetballen, de Grand Prix van Zandvoort en niet te verge-
ten de Olympische Spelen in Japan. Dat alles naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals die 
spannende voorjaarsklassiekers, de Tour de France en voor de tennisliefhebbers Roland Garos en 
Wimbledon. Al die mooie activiteiten in één klap weggevaagd door het ontastbare coronavirus.

Wat zijn we in een absurde tijd terecht gekomen, vervelend en spannend tegelijk. Niemand die 
precies kan vertellen hoelang dit alles nog gaat duren en wat de uiteindelijke intensiteit van de 
problematiek nog zal worden. Hoeveel mensen raken er nog besmet, hoeveel mensen moeten er nog 
worden opgenomen op Intensive-Careafdelingen, hoeveel mensen komen er nog te overlijden. Alles 
is even onzeker. De maatregelen om het virus tegen te gaan stapelen zich, voorlopig althans, nog 
steeds verder op. We zullen ons er wel heel goed aan moeten houden willen wij het tij keren, dat is 
ondertussen wel duidelijk geworden. 

Waardering voor de toespraak van onze Koning Willem Alexander. Het is daarom dat ik citeer uit zijn 
toespraak.

“Ons dagelijkse leven is binnen enkele weken drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal, 
in Nederland en de rest van de wereld, zo sprak hij. Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde, uw 
moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken. Het doel van al die maatregelen is dat we zo goed 
mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein worden gehouden. 
Als je onzeker of bang bent, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt je verhaal 
kwijt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan samen even de zorgen vergeten. 
In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. Het gemis aan dat alles maakt de 
situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn. 
Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel! Laten we samen zorgen dat 
niemand zich in de steek gelaten voelt. Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie vaste 
waarden kunnen behouden kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren. 
2020 wordt een jaar wat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Ik hoop en verwacht, zo 
besluit koning Willem Alexander, dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze 
moeilijke tijd zal blijven verbinden.” 

Woorden van troost van onze koning Willem Alexander, die iedereen in deze tijd heel goed kan 
gebruiken en dan ook dankbaar in ontvangst heeft genomen. Dat geldt in het bijzonder voor onze 
kwetsbare ouderen. Zij die in een verzorgings- of verpleeghuis zitten opgesloten en geen enkel 
bezoek meer mogen ontvangen. Maar dit geldt ook voor ouderen die alleen thuis wonen en het maar 
alleen moeten zien te rooien. 

Wij zijn met onze gedachten bij al die mensen die ten gevolge van de besmetting met het coronavi-
rus op intensive-careafdelingen zijn opgenomen en vechten voor hun leven. Wij leven ook mee met 
familie en kennissen van deze patiënten. Dat zij de kracht mogen krijgen de moed erin te houden en 
vertrouwen te houden in de toekomst. 
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Wat hebben wij grote waardering voor al die mensen in de zorg, die zich met gevaar voor eigen leven in 
blijven zetten voor onze gezondheid en ervoor gaan zorgen dat het virus zo snel mogelijk uit ons leven 
verdwijnt. Maar ook in het bijzonder grote waardering voor het RIVM en onze regering die constant 
bezig zijn met het bijstellen van maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verschrikkelijke periode zo 
snel mogelijk achter ons zal liggen. Heel veel respect voor hen allen.

Wij begrijpen dat mensen zich wellicht zorgen maken over de risico’s die het coronavirus met zich mee 
brengt en dat zij daarnaast ook nog allerlei vragen hebben. We weten ook dat niet alle senioren even 
vaardig zijn met internet of social media om zo voortdurend op de hoogte te kunnen blijven van de 
laatste ontwikkelingen. Ons is ook wel duidelijk dat sommige mensen behoefte hebben aan zo maar 
een praatje omdat ze zich zo alleen voelen, vooral nu alle activiteiten stilliggen. KBO Brabant heeft hier 
zogenaamde telefooncirkels voor opgezet. Over de manier waarop u hiervan gebruik kunt maken treft u 
als bijlage bij van “Ons Senioren Nieuws” en van de “ONS” een �yer van KBO-Brabant aan.

Wellicht heeft u fysieke hulp nodig, voor het doen van boodschappen bijvoorbeeld. Ik heb hierover 
contact gehad met Christel Asselbergs en Marian v.d. Berg van de VBW (Vervoer en Boodschappen-
dienst Waspik). Zij willen heel graag helpen met het doen van boodschappen, maar vragen als eerste 
toch te zoeken naar buren, familie of kennissen die dat voor u zouden kunnen doen. Lukt dat dan staat 
de VBW graag voor u klaar om een chau�eur te zoeken die u wilt helpen. De VBW is bereikbaar op 
werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur onder telefoonnummer 06-18225614. Daarna voor dringende 
zaken via de voicemail.

Er kunnen verder allerlei redenen zijn voor contact. Zoals u waarschijnlijk wel bekend zal zijn, beschikt 
Senioren Vereniging Waspik over cliëntondersteuners en vrijwillige ouderen adviseurs. Zij zijn altijd 
bereid te luisteren naar uw eventuele vragen en problemen en zullen hun uiterste best doen oplossin-
gen te zoeken voor uw eventuele vragen en problemen. 

Onze ouderenadviseurs/cliëntondersteuners zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:

Mevr. Cissy de Bruijn     Tel.nr.: 06-20632983

Dhr.   Bert de Graauw  Tel.nr.: 0416-312494

Mevr. Ineke Ruygt  Tel.nr.: 0416-312000

Dhr.   Kees Koster          Tel.nr.: 0416-315150 
Dhr. Koster is ook cliëntondersteuner.

Natuurlijk kunt u ook andere bestuursleden bellen of aanspreken, zij zullen dan ook trachten een oplos-
sing te zoeken voor uw vragen. De adressen vindt u in het afdelingsnieuws.
Laten wij met z’n allen proberen daar waar mogelijk er toch vooral te zijn voor onze kwetsbare ouderen, 
hoe moeilijk dat ook in de praktijk ook zal blijken te zijn. 

Wij wensen u alle sterkte toe in deze absurde tijd, blijf gezond, leef de opgelegde regels goed na, dan 
komt alles weer in orde.

Bert de Graauw
(Voorzitter Senioren Vereniging Waspik)

      Op blz. 9 t/m blz. 11 treft u hierover een uiteenzetting aan 
hoe hier gebruik van te maken.
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Senioren Vereniging Waspik
Financieel Jaarverslag 2019  en Begro�ng 2021 

Begroot 2019 Werkelijk 2019 Begroot 2021
Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Contribu�es € 14.500,00 € 14.210,50 € 15.000,00
Afdracht contribu�e € 6.350,00 € 6.060,44 € 6.200,00
Subsidie € 2.400,00 € 3.089,00 € 3.460,00
Dona�es € 575,00 € 696,02 € 1.000,00
Vriendenloterij € 500,00 € 396,29 € 500,00
Rente € 35,00 € 2,17 € 5,00
Verenigingskosten  € 5.185,00 € 6.139,29 € 6.300,00
Vrijwilligerskosten  € 750,00 € 1.023,18 € 1.200,00
Belangenbehar�ging  € 600,00 € 272,06 € 600,00
Bijdrage belas�ng € 500,00 € 510,00 € 525,00
Ons senioren nieuws € 2.125,00 € 4.849,78 € 5.000,00
Adverten�everkoop € 2.650,00 € 2.470,00 € 2.500,00
Voorlich�ng en info € 1.250,00 € 483,38 € 1.250,00
Bijdrage voorl / info € 1.050,00 € 0,00 € 1.050,00
Ontmoe�ngbijeenk € 4.950,00 € 4.161,88 € 4.600,00
Bijdrage ontmoe�ng € 4.650,00 € 4.359,85 € 4.600,00
Spelbijeenkomsten € 3.365,00 € 3.025,20 € 3.500,00
Bijdragen spelbijeenk € 3.150,00 € 3.195,60 € 3.300,00
Kerstviering € 3.175,00 € 3.295,44 € 3.300,00
Bijdrage Kerstviering € 1.300,00 € 3.452,50 € 3.270,00
Vaste ak�viteiten  € 9.680,00 € 10.175,34 € 11.000,00
Bijdrage vaste ak�viteit € 8.000,00 € 8.551,60 € 8.600,00
Diverse ak�viteiten € 1.580,00 € 1.052,40 € 1.250,00
Bijdr div ak�viteiten € 900,00 € 678,60 € 750,00
Saldo € 1.200,00 € 1.073,74 € 360,00

€ 40.210,00 € 40.210,00 € 41.612,13 € 41.612,13 € 44.560,00 € 44.560,00

Senioren Vereniging Waspik

Balans 2019

Ac�va / Debet Passiva / Credit
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Kas € 220,70 € 454,20 € 274,35 Crediteuren € 1.633,13 € 2.816,68 € 3.022,10
Rabobank betaalrek. € 1.423,90 € 2.961,95 € 3.407,44 Vooruitontv contribu�es € 0,00 € 0,00 € 27,50
Rabobank Spaarrek. € 12.500,00 € 12.500,00 € 14.000,00 Vooruitontv. Bijdragen € 0,00 € 0,00 € 960,91
Debiteuren € 166,33 € 2.166,50 € 469,45 Vooruit ontv subsidie € 0,00 € 0,00 € 0,00
Koersbalspel € 320,00 € 120,00 € 120,00 Reservering vervanging € 3.457,74 € 4.002,74 € 1.803,74
Notebooks € 1.275,00 € 930,00 € 3.138,98 Reserve jubileum  € 2.000,00 € 4.000,00
So�ware € 10,00 € 10,00 € 0,00 Par�cipa�efonds € 500,00 € 500,00 € 500,00

Verenigingsvermogen € 10.325,06 € 9.823,23 € 11.095,97

Totalen € 15.915,93 € 19.142,65 € 21.410,22 Totalen € 15.915,93 € 19.142,65 € 21.410,22
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Afgelastingen.

In Weekblad Waalwijk hebt u al kunnen lezen dat alle activiteiten van onze 
vereniging zijn geannuleerd.  Zoals o.a. de algemene ledenvergadering en 
alle wekelijks terugkerende activiteiten. Ook de wekelijkse �etstocht komt 
voorlopig te vervallen. We wachten af wat er nog komen gaat. Zodra er 
wijzigingen komen, zullen we die in Ons Seniorennieuws opnemen. Ook 
zal ik er voor zorgen, dat eventuele berichten tijdig in Weekblad Waalwijk 
worden gepubliceerd.

We wensen iedereen het allerbeste voor de komende tijd.

Namens het bestuur, 
Franca Hooijmaijers, p.r.
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Blaasconcert Den Bolder uitgesteld

Het Bevrijdingsconcert dat de werkgroep Blaasconcerten op 12 mei 2020 had ingepland 
in Sociaal Culturerel Centrum Den Bolder te Waspik gaat vanwege de maatregelen rond 
het Coronavirus niet door en zal op een nog nader te bepalen datum worden georgani-
seerd. 
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Beste leden Seniorenvereniging Waspik,

Voor hen die behoefte hebben aan contact in deze bijzondere periode.

Corona: senioren helpen elkáár 

KBO-Brabant lanceert Belcirkels 

KBO-Brabant lanceert het project ‘Onze Belcirkels’, bedoeld om Brabantse senioren telefonisch met elkáár in contact te brengen tijdens 
de coronacrisis. Om dit mogelijk te maken, verstuurt KBO-Brabant nog dit weekend ruim 100.000 �yers naar zijn 286 lokale Afdelingen. 
Voor de verspreiding van de �yers doet KBO-Brabant een beroep op vrijwilligers. 
Tijdens deze coronacrisis dienen fysieke sociale contacten zoveel mogelijk beperkt te blijven. Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Bra-
bant, licht toe wat dat voor senioren betekent: ‘Juist wij ouderen dienen fysiek sociaal contact te beperken. Van veel leden horen we dat 
het niet meevalt om de dagelijkse activiteiten en contacten te moeten missen. Het is prettig om met lotgenoten op basis van gelijk-
waardigheid te kunnen praten.’ Corona: senioren helpen elkáár
KBO-Brabant lanceert Belcirkels
KBO-Brabant lanceert het project ‘Onze Belcirkels’, bedoeld om Brabantse senioren telefonisch met elkáár in contact te brengen tijdens 
de coronacrisis. Om dit mogelijk te maken, verstuurt KBO-Brabant nog dit weekend ruim 100.000 �yers naar zijn 286 lokale Afdelingen. 
Voor de verspreiding van de �yers doet KBO-Brabant een beroep op vrijwilligers.
Tijdens deze coronacrisis dienen fysieke sociale contacten zoveel mogelijk beperkt te blijven. Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Bra-
bant, licht toe wat dat voor senioren betekent: ‘Juist wij ouderen dienen fysiek sociaal contact te beperken. Van veel leden horen we dat 
het niet meevalt om de dagelijkse activiteiten en contacten te moeten missen. Het is prettig om met lotgenoten op basis van gelijk-
waardigheid te kunnen praten.’
Hoe het werkt
Belangstellende KBO-leden die het �jn vinden om met andere leden uit de directe omgeving telefonisch in contact te raken, geven 
toestemming hun telefoonnummer te delen met maximaal negen andere KBO’ers. Zodoende onstaan er clubjes van tien ouderen die 
elkaars telefoonnummer hebben en gewoon zonder tussenkomst van organisaties of systemen met elkaar bellen. Afgezien van de 
gebruikelijke belkosten is deelname gratis.
Veilig
De Belcirkels zijn uit veiligheidsoverwegingen alleen beschikbaar voor leden van KBO-Brabant. Bisschops: ‘Dat was een lastige afwe-
ging waar we uiteindelijk toch voor gekozen hebben. Wij kennen ook de berichten over oplichters die misbruik maken van de corona-
crisus en willen kost-wat-kost voorkomen dat zo iemand zich in onze Belcirkels begeeft. Van onze leden weten we wie ze zijn en waar 
ze wonen. En ongeveer een derde van alle senioren is lid van onze vereniging, dus we hebben hiermee een �ink bereik.’
Bisschops: ‘Ontmoeten is wat we doen bij KBO-Brabant. Dat kan nu helaas niet, maar met Onze Belcirkels doen we wat wél kan om 
onderlinge contacten onder ouderen in stand te houden’.
Voor aanmelden en informatie kijk op: https://www.kbo-brabant.nl/belcirkels/
Persbericht - 20 maart 2020

Noot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd ruim 70 jaar geleden in Brabant 
opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in 
de provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Wilma Schrover, directeur KBO-Bra-
bant, (073) 644 40 66 of per e-mail: wschrover@kbo-brabant.nl
Hoe het werkt 
Belangstellende KBO-leden die het �jn vinden om met andere leden uit de directe omgeving telefonisch in contact te raken, geven 
toestemming hun telefoonnummer te delen met maximaal negen andere KBO’ers. Zodoende onstaan er clubjes van tien ouderen die 
elkaars telefoonnummer hebben en gewoon zonder tussenkomst van organisaties of systemen met elkaar bellen. Afgezien van de 
gebruikelijke belkosten is deelname gratis. 

Veilig 
De Belcirkels zijn uit veiligheidsoverwegingen alleen beschikbaar voor leden van KBO-Brabant. Bisschops: ‘Dat was een lastige 
afweging waar we uiteindelijk toch voor gekozen hebben. Wij kennen ook de berichten over oplichters die misbruik maken 
van de coronacrisus en willen kost-wat-kost voorkomen dat zo iemand zich in onze Belcirkels begeeft. Van onze leden 
weten we wie ze zijn en waar ze wonen. En ongeveer een derde van alle senioren is lid van onze vereniging, dus we 
hebben hiermee een �ink bereik.’ 
Bisschops: ‘Ontmoeten is wat we doen bij KBO-Brabant. Dat kan nu helaas niet, maar met Onze Belcirkels doen we wat wél 
kan om onderlinge contacten onder ouderen in stand te houden’. 
Voor aanmelden en informatie kijk op: https://www.kbo-brabant.nl/belcirkels/ 
Persbericht - 20 maart 2020 
 
Harrie van Zon, secr. Senioren Vereniging Waspik, aangesloten bij KBO Brabant.
Tel: 0653937206
E-mail: kbohvzon@ziggo.nl

lees verder --->
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Online boodschappen bestellen bij Albert Heijn

De online supermarkt van Albert Heijn is altijd open. Doe ongestoord en op uw gemak alle boodschappen en laat ze 
bezorgen tot in de keuken.

Drukte door corona
De coronamaatregelen zorgen voor grote drukte bij Albert Heijn. Op veel plaatsen in Nederland zitten alle bezorgmomen-
ten vol tot en met 6 april. Albert Heijn zegt hierover zelf het volgende: 'We ervaren nog steeds enorme drukte op ah.nl. 
Onze bezorg- en ophaalmomenten zijn eerder vol en de website en app werken soms langzamer dan je gewend bent. We 
proberen zoveel mogelijk klanten te helpen en kijken daarom continue of we extra bezorgmomenten kunnen toevoegen 
en passen daar onze beschikbare momenten op aan. We adviseren je dan ook om regelmatig ah.nl in de gaten te houden 
voor beschikbare momenten.'
Houd er daarom rekening mee als u nu wilt starten met online bestellen. Onze tip: maak een account aan en kijk eerst of er 
een voor u geschikt bezorgmoment beschikbaar is. 

De online supermarkt
Bij Albert Heijn kunt u ook online terecht voor al uw boodschappen. Selecteer wat u nodig hebt, kies een bezorgdag en 
-tijd en betaal bij a�evering aan de deur. Het is reuze handig voor wie het wat lastiger wordt om naar de winkel te gaan. 
Alle producten uit de supermarkt zijn online te bestellen. Plus de producten van Gall & Gall en Etos.
� Het minimale bestelbedrag is 50 euro.
� Bestellen kan op 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
� Bezorgtijden zijn zelf te kiezen. Die liggen tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Dagelijks, met uitzondering van zondag.
� Daar betaalt u wel servicekosten voor: minimaal 3,95 euro en maximaal 12,95 euro.
� De bezorger draagt de spullen tot in de keuken.
� Betalen doet u aan huis met uw eigen betaalpas. De bezorger heeft voor dat doel een mobiel pinapparaat.
� Lege �essen en kratten worden mee terug genomen

Of Albert Heijn ook bij u bezorgt gaat u na op deze pagina: www.ah.nl/inschrijven/postcodecheck

Een account maken 
Wie boodschappen online wil bestellen moet een account aanmaken. Dat gaat op de volgende manier: 
� Ga naar de site van Albert Heijn.
� Klik op Inloggen > Inloggen.
� Klik onder 'Nieuw hier?' op Maak nu een pro�el aan.
� Vul alle gegevens in. Geslacht, voornaam, achternaam, postcode en huisnummer. De rest van uw adres wordt   
 automatisch aangevuld.
� Vul uw e-mailadres in en bedenk een wachtwoord.
� Vul uw telefoonnummer in. Dit is een verplicht veld.
� Vul uw geboortedatum in. Ook dit is een verplicht veld.
� Selecteer onder 'Heb je al een bonuskaart?', de gewenste keuze.
� Wilt u de nieuwsbrief of mail met aanbiedingen ontvangen plaats dan een vinkje.
� Klik op Meld je aan.
� Hebt u gekozen voor een Bonuskaart, dan krijgt u de vraag of u deze persoonlijk wilt maken.   
 Klik in dat geval op Activeer. Wilt u dat niet klik dan op Overslaan.
� Het account is actief. U kunt direct beginnen met bestellen. Klik op Verder met mijn online   
 bestelling.
� Albert Heijn stuurt u een e-mail ter bevestiging van uw account. U hoeft met deze mail verder  
 niets te doen.
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Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode 
t / m 50 euro per betaling

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro per betaling   Consumenten kunnen vanaf 
deze week aan de kassa per betaling tot en met 50 euro zónder pincode contactloos afrekenen, met 
een bankpas, smartphone of wearable. Tot nu toe moest bij een bedrag boven 25 euro altijd de pincode 
op de betaalautomaat worden ingevoerd, voor een contactloze betaling met een bankpas of wearable. 
Deze zogeheten transactielimiet wordt nu tijdelijk verhoogd naar 50 euro. Daar hoeven consumenten 
en ondernemers zelf niets voor te doen, het wordt volledig automatisch ingevoerd.   Klanten die 
contactloos betalen, hoeven voorlopig minder vaak een betaalautomaat aan te raken. Zo willen banken 
en leveranciers van betaalautomaten een bijdrage leveren aan de strijd tegen de verdere verspreiding 
van het nieuwe coronavirus.   Voor deze wijziging van de transactielimiet worden ruwweg 380.000 
Nederlandse betaalautomaten automatisch op afstand aangepast. 

De nieuwe transactielimiet is sinds woensdag 25 maart actief op ruim driekwart van alle betaalautoma-
ten. De limiet is nu al verhoogd in vrijwel alle supermarkten en andere drukbezochte winkels.   Sandra 
Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de verhoging: “Hoe minder consumenten een 
betaalautomaat moeten aanraken om hun pincode in te tikken, hoe beter. Voor ons is wel belangrijk dat 
de banken eventueel misbruik blijven vergoeden tot de hogere limieten.”   
“Wij zijn blij met deze snelle actie. We vragen klanten al om zoveel mogelijk te pinnen, liefst met een 
contactloze bankpas, mobiele telefoon of wearable” aldus Eus Peters, directeur Raad Nederlandse 
Detailhandel. “Dat dit nu ook voor grotere aankopen zonder pincode kan, helpt enorm.” 

Een andere limiet voor contactloos betalen, de zogeheten cumulatieve limiet, is vorige week al door de 
banken verhoogd, van 50 euro naar 100 euro. Deze cumulatieve limiet is van toepassing op meerdere 
contactloze betalingen zónder pincode achter elkaar. Banken zullen eventueel misbruik van gestolen of 
verloren contactloze bankpassen zónder pincode tot de hogere limieten blijven vergoeden. 

 Bron: Seniorweb
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WIJZIGINGEN WMO
 
Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal 
dingen veranderen. De Wmo krijgt onder andere per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast 
tarief voor de eigen bijdragen voor alle Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de 
Wmo kunnen verwachten. 
Factuurtermijn 
In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd 
achteraf verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u in 
dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt. 

Eigen bijdrage 
In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal €17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per 
maand maximaal een eigen bijdrage van €19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die 
de eigen bijdrage int. 

Up date: Het CAK heeft aangegeven dat de overgang een vertraging oploopt 
Overgang zorgt voor extra rekeningen 

Het systeem van het CAK werkt echter nog niet optimaal. Verwacht wordt dat het eerste kwartaal van 
2020 nodig is voor omschakeling. De kans op stapelfacturen is aanwezig. Mocht het voor u problemen 
opleveren als de rekeningen opstapelen in de eerste maanden van 2020, dan kunt u kosteloos gebruik-
maken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de factuur ontvangt contact opnemen met 
het CAK. 

Informatiepakket 
De gemeente waarin u woont, zal de gegevens aanleveren aan het CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens 
aan te leveren. Begin 2020 zult u een pakket met praktische informatie over het nieuwe abonnementsta-
rief ontvangen. In dit pakket zal naast de informatie ook de beschikking en vastgestelde eigen bijdrage 
worden vermeld. Daarbij ontvangt u ook een contactformulier.
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Er is nepmail van MijnOverheid in omloop

KBO-Maasdriel maakte ons op het volgende attent.
De Fraudehelpdesk en de overheid waarschuwen voor bedrieglijk echt lijkende 
e-mails van MijnOverheid, waarmee wordt gepoogd de DigiD van ontvangers te 
ontfutselen. De mail maakt melding van een ‘gereedstaand bericht' van de Belasting-
dienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid.
 
Door het vermelden van de voor- en achternaam van de ontvanger in de aanhef lijkt 
het e-mailbericht betrouwbaar, ook al omdat verwezen wordt naar een website die 
begint met MijnOverheid. Het webadres is daarnaast voorzien van een vertrouwen-
wekkend groen slotje met de vermelding 'Beveiligd'. Wie doorklikt op de toegezon-
den link ziet vervolgens een echt lijkend aanmeldscherm van DigiD met het wapen 
van de Rijksoverheid.
 

MAAR!!
MijnOverheid stuurt NOOIT  meldingen met een link naar de website. Dit is om te 
voorkomen dat u met valse e-mails naar een namaak-website wordt geleid (zoge-
naamde phishing). Neem daarom het webadres van MijnOverheid op in uw Favorie-
ten en ga altijd van daaruit naar de website. 

Ontvangt u toch een e-mail met daarin een link, dan is deze dus NOOIT van Mijn-
Overheid. 

Ontvangers van zo’n mail wordt verzocht de e-mail als bijlage door te sturen naar 
valse-email@mijn.overheid.nl.



Veel meer phishing door corona      

maandag 16 maart 2020 
Het aantal valse e-mails stijgt de laatste dagen snel. Onder meer Rabobank waarschuwt voor phis-
hing die inspringt op de angst voor corona. 
Zo zijn er nepmails in omloop waarin de bank een antibacteriële bankpas aanbiedt. De tekst van de 
phishingmail lijkt sterk op de o�ciële berichten van de bank over corona. Het verschil is dat de bank 
helemaal geen speciale bankpas hiervoor heeft. De berichten komen van criminelen die jacht 
maken op inlogcodes van online bankieren. 
Met andere phishingberichten wil men achter toegangscodes voor opslagdiensten zoals OneDrive 
komen. Mensen die thuiswerken, gebruiken zulke diensten vaak. 
Met de wachtwoorden van online diensten, proberen de criminelen ook andere sites binnen te 
komen.

Bron: Seniorweb
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Zo simpel zit de �nanciële wereld in feite in elkaar :
Het is september in een dorpje aan de kust van de Zwarte Zee.
Het regent en het dorpje lijkt verlaten. Het is een moeilijke tijd.
De inwoners hebben allemaal schulden, en leven op krediet.
Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse ... en stapt het enige hotel van het dorpje binnen.
Hij legt een bankbiljet van €100 op de balie, en gaat naar de eerste verdieping om een kamer uit te 
zoeken.
De hoteleigenaar pakt vlug de € 100, en rent naar de slager om zijn schulden te betalen.
De slager pakt die €100 aan, en gaat spoorslags naar de varkensboer om zijn schulden te betalen.
Op zijn beurt rent die naar de verpachter, en betaalt zijn schulden af.
De verpachter haast zich naar de enige prostituee in het dorp die, vanwege de crisis, haar diensten 
op krediet aanbiedt... en betaalt haar zijn schulden.
De prostituee haast zich naar het hotel, en betaalt de hotelier de kamerhuur.
De hotelier legt de €100 weer op de balie.
Op dat moment komt de rijke toerist naar beneden, neemt de €100 van de balie, omdat hij niet 
tevreden is over de kamer.
Niemand heeft iets verdiend, er is niets veranderd, maar het hele dorp is wel schuldenvrij…
De wereldeconomie teruggebracht tot de basis.
Moet je daar nu jaren voor naar de universiteit?

Een pessimist is iemand die weet wat er gaande is in de wereld.
Een optimist is iemand die de ochtendkrant nog niet gelezen heeft.

“Ga maar op de divan liggen,” zegt de psychiater.
“Ik denk er niet over,” zegt de vrouw, “zo zijn bij mij de problemen begonnen.”

De fabrikant van de Zuid-Hollandse gatenkaas is gearresteerd.
Hij hield zijn kinderen in de gaten.

Pietje staat voor het raam en ziet z’n vader aankomen.
“Nou wordt het echt spannend mam. Wat zullen we hem eerst laten zien: het aanslagbiljet, de 
verbrande aardappelen of mijn rapport?”

“Maar Bettie toch!” roept tante verontwaardigd uit, als ze in de kinderkamer het hoge bedje van 
Jantje ziet staan.
“Dat is toch levensgevaarlijk om dat kind in zo’n hoog bed te laten slapen?!”
“Juist niet tante,” lacht Bettie. “Nu kunnen we het juist heel goed horen als Jantje eruit valt!”

Ooit woonde ik op Sint-Maarten. De wegen waren en zijn daar niet zo geweldig goed. Ik kreeg 
laatst het volgende bericht vanuit het eiland toegezonden (een combinatie van waarschuwings-
bord en grap): 

Welcome to Philipsburg.
W A R N I N G:
Mass potholes ahead.
In England they drive on the left side of the road.
In Philipsburg we drive on what’s left of the road.



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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Vos Capelle
Voor een gezonde groei van 

bomen, planten en gras

Picokrie - Waspik

Picokrie - Waspik
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