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

Redactie: Franca Hooijmaijers. Foto’s: C. Koster. Lay-Out: Marcel Donks. Redactie adres: 
Vrouwkensvaartsestraat 12A, 5165 NP Waspik,
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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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BELOFTE 

Ik zal wel eens schrijven 
Ik kom nog wel aan, 
Ik zou wel willen blijven 
Maar moet nu verdergaan. 

Mocht je me nodig hebben, 
je belt gerust mijn huis. 
Ik wil je altijd helpen 
Je treft mij meestal thuis. 

Er zijn veel goede woorden, 
Er wordt zoveel gepraat. 
Wilt gij uw naaste helpen? 
Zet woorden om in daad! 

I.W. Brinkman-Oosterman 
Uit: Troostend weten 
Uitgeverij: De Schans, Werkendam



Ad de Klijn (64) uit Waspik – Lid in de Orde van Oranje-Nassau  

Tot zijn grote verrassing werd vorige week de heer Ad de Klijn op een bijzondere 
manier verrast met een koninklijk lintje. 
Ad de Klijn krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn muzikale inzet voor de 
samenleving. Zo is Ad dirigent van maar liefst vijf orkesten, waaronder Entre Nous  
uit Teteringen (al ruim 35 jaar), Gillesia uit Gilze, Song uit Breda, Carnavalsorkest 
Effen Anders uit Teteringen en Carnavalsorkest Eige-wijs uit Oosteind. Daarnaast is 
Ad dirigent van 2 Waspikse koren: het Heemkunde Koor en Zang en Vriendschap van 
Senioren Vereniging Waspik. Daarnaast is De Klijn sinds 2016 koster van de 
Bartholomeuskerk en sinds 1994 mantelzorger voor zijn tante. 
Al met al een zeer verdiende onderscheiding. Van harte gefeliciteerd Ad. Als attentie 
ontving Ad van Senioren Vereniging Waspik een gratis lidmaatschap voor de duur 
van 1 jaar. Welkom bij onze Senioren Vereniging Waspik.  
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Aan de deelnemers aan de geplande vakantie naar het Sauerland in juni 2020         

Betreft:               Andere datum voor onze Bus Vakantie 2020 in verband met de Coronacrisis.
Waspik,               April 2020.

Geachte heer / mevrouw,

Wat zou het leuk geweest zijn als deze zomer onze vijfdaagse vakantie naar het Sauerland van woensdag 
17 tot en met zondag 21 juni 2020 door zou kunnen gaan, maar helaas die verschrikkelijke coronacrisis 
maakt het onverantwoord en daardoor ook onmogelijk.

Na overleg met Bolderman Reizen hebben wij besloten om deze reis over te boeken naar een later 
tijdstip en zoals het er nu naar uitziet zal dat volgend jaar worden, te denken valt aan mei 2021.
Wellicht zult u ook van Bolderman rechtstreeks daar bericht over ontvangen maar wij willen nu reeds 
enkele gedachten en ideeën met u delen;
1.  Onze voorkeur gaat uit om dan weer gebruik te maken van dezelfde aanbieding met bestemming 
Sauerland.
2.  Wij gaan er voor om de omboeking van deze reis voor dezelfde prijs met Bolderman af te spreken. 
3.  De eventueel reeds betaalde reiskosten aan Bolderman blijven geldig en daarvoor krijgt u een tegoed-
bon toegezonden.  De aanbetaling die 6 weken voor vertrek diende te worden voldaan zal dan ook naar 
een latere datum worden verschoven.
4.  Zodra na de besprekingen met Bolderman meer bekend is over het verdere verloop van deze omboe-
king, ontvangt u meer gegevens van ons. Ook als een nieuwe datum voor deze reis bekend is nemen we 
weer contact met u op.
5. Voor eventueel nadere vragen over deze vakantie en over de betalingen kunt u contact opnemen met 
de contactpersoon, Piet van Dongen, telefoon 0416 – 311756..

U zult begrijpen dat het ook voor ons vakantieteam het heel vervelend is maar tegen deze overmacht 
van de coronacrisis is niet te vechten.
Wij blijven ons inzetten voor deze vakantie en hopen dat deze na omboeking toch plezierig kan verlo-
pen.
Onze teamleden wensen u veel sterkte en gezondheid om de crisis  door te komen.
Het voorbereidend en uitvoerend vakantieteam.
Rika Baars,  Ria van der Aa  en  Piet van Dongen

********************

De jaarlijkse dagtocht van Senioren Vereniging Waspik, die op 22 mei was gepland, 
wordt onder voorbehoud verschoven naar 11 september 2020.
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Samen beslissen over passende zorg

Juist in deze tijd is een gesprek met uw arts om samen te beslissen over de meest passende zorg belang-
rijk. U heeft altijd meerdere mogelijkheden en samen met uw arts beslist u wat het beste bij u past. De arts 
kan u informeren over de voor- en nadelen van bepaalde behandelingen. KBO-Brabant heeft zich aange-
sloten bij de campagne ‘3 goede vragen’ van de Patiëntenfederatie en Federatie Medisch Specialisten. 

U kunt het gesprek voeren aan de hand van drie vragen:
1) Wat zijn mijn mogelijkheden?
2) Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
3) Wat betekent dat in mijn situatie?

Wilt u de brochure met de vragen downloaden, kijk dan op https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/u-
ploads/2020/04/3-goede-vagen-folder.pdf

Veel zorgorganisaties zijn aangesloten bij de campagne 3goedevragen.nl,  zoals het Elkerliek ziekenhuis, 
Catharina ziekenhuis, huisartsen in Nijmegen en Land van Cuijk en ga zo maar door. Zij vinden het niet raar 
als u hierover begint.

Heeft u een zwakke gezondheid en wilt u aan de hand van een keuzehulp uw wensen voor zorg en behan-
deling verkennen, kijk dan op:
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling

Wij krijgen ook van ouderen te horen dat ze het behandelpaspoort van huisarts Ester Bertholet hiervoor 
�jn vinden. Er zijn voor patiënten kosten aan dit boekwerkje verbonden. 
Kijk op: https://www.behandelpaspoort.nl/

Bron: KBO Brabant



Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo

Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente (uit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning, Wmo) is vanwege corona gestopt of vermin-
derd. Denk aan de huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen. 
De minister van VWS heeft daarom besloten dat mensen in april en mei 
2020 de eigen bijdrage voor de Wmo van maximaal 19 euro per maand niet 
hoeven te betalen. De minister beslist op een later moment wanneer de 
eigen bijdrage weer wordt opgestart.

Wmo-cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor 
opvang betalen wel gewoon de eigen bijdrage Wmo. Hun hulp en/of 
ondersteuning loopt namelijk gewoon door.

Uw eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), meestal veel meer 
dan 19 euro, loopt wél door. Wanneer u vanwege corona veel minder zorg 
of hulp krijgt kunt u contact opnemen met het CAK en overleggen of uw 
eigen bijdrage aangepast kan worden. Als u meer zorg nodig heeft, kunt u 

contact opnemen met het Zorgkantoor.

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAK tel. 0800-1925. 

U kunt ook bellen met KBO-Brabant tel. 073-6444066 of een e-mail sturen 
naar mpette@kbo-brabant.nl.

Bron: KBO Brabant
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Pas heel goed op met uitlenen bankpas!!

In beginsel mag je je bankpas niet uitlenen aan een ander. Het is een strikt persoonlijk betaalinstrument 
dat soms ook gebruikt wordt bij internetbankieren. Wie zijn bankpas uitleent aan een ander, is zelf volledig 
aansprakelijk voor eventueel misbruik van die bankpas door degene aan wie die is uitgeleend. Zelfs in 
noodsituaties blijf je volledig aansprakelijk.
 
Een contactloze bankpas kun je echter ook gebruiken zónder pincode, voor maximaal 50 euro per betaling 
en voor maximaal 100 euro in totaal. De schade voor de rechtmatige pashouder bij eventueel misbruik 
door degene aan wie de bankpas is uitgeleend, kan dus maximaal 100 euro zijn. Zonder pincode kan de 
bankpas niet worden gebruikt voor internetbankieren en je kunt er zonder pincode ook geen geld mee 
opnemen bij een geldautomaat.
 
Wanneer je in een noodsituatie, zoals de coronacrisis, toch je contactloze bankpas wil uitlenen aan iemand 
die hulp verleent, doe dat dan alleen aan een goede bekende die je vertrouwt en altijd zónder pincode. Je 
pincode moet je echt nooit aan iemand anders geven, onder geen enkele omstandigheid, zelfs niet tijdens 
deze coronacrisis. De pincode is strikt persoonlijk en geheim, altijd en overal.
 
Voor een contactloze creditkaart geldt ongeveer hetzelfde als voor een contactloze bankpas, al is het risico 
van misbruik door een ander groter. Met een Nederlandse creditkaart kun je zónder pincode in totaal 
maximaal 150 euro betalen. Bovendien kan een creditkaart door een ander vrij makkelijk worden misbruikt 
op het internet, voor veel grotere bedragen, zónder pincode. Leen daarom je creditkaart in noodsituaties 
alleen uit als het echt niet anders kan en alleen aan iemand die je helemaal vertrouwt, zónder pincode. Je 
blijft als kaarthouder zelf volledig aansprakelijk voor eventuele schade door misbruik van een uitgeleende 
creditkaart.

Bron: KBO Brabant
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Zoeken in WhatsApp-berichten smartphones    

Doorzoek WhatsApp-berichten eenvoudig op zoekwoorden. Handig als u even niet meer weet 
wie nou wat zei in de digitale gesprekken. 

Zoek zo in alle gesprekken naar een bepaald woord: 

• Open WhatsApp.Tik op het tabblad Chats. 
• Scrol op de iPhone helemaal naar boven. Sla op Android-toestellen deze stap over. 
• Tik op het vergrootglas of de zoekbalk. 
• Typ de zoekterm. 
• Tik rechtsonder op het vergrootglas of op Zoek. 

Er opent een lijst met berichten die de zoekterm bevatten.

NIEUW: WONINGRUIL 

Huur jij een woning van Casade, Leystromen, TBV Wonen, Tiwos of WonenBreburg? 
Dan kun je voortaan jouw huurwoning ruilen met een andere huurder van alle vijf de 
corporaties. Hoe dat werkt?Je plaatst een advertentie op onze website en vindt daar ook 
de advertenties van andere huurders die hun woning willen ruilen. Een extra mogelijk-
heid om jouw woning te vinden! Bekijk de woningruilpagina!
 

Bron:  Nieuwsbrief maart 2020 KBO-PCOB Waalwijk
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Mondzorgadvies gaat door op woensdagen

Het blijft mogelijk om op woensdagmiddag te bellen met Peter de Goede, tandarts met 
als speciaal aandachtsgebied 'ouderen'. Hij maakt zich hard voor betere mondzorg voor 
ouderen, vooral mensen met dementie. Peter staat op woensdagmiddag mensen te 
woord die vragen hebben over hun mondverzorging en gebit. U kunt uiteraard ook 
bellen over uw ouders of naasten.

Waar gaat het om?
De helft van de 1,2 miljoen Nederlandse ouderen gaat niet (meer) naar de tandarts. 
Onder andere door fysieke beperkingen. Bij mensen met dementie spelen nog extra 
problemen. ‘De mondhygiëne neemt af. Poetsen wordt vergeten of gebeurt minder 
grondig. Ondertussen neemt de suikerbehoefte toe, en dus het snoepgedrag’, aldus de 
Goede. Deze groep ouderen slaat het tandartsbezoek liever over. ‘Ze denken dat een 
behandeling pijn doet, of dat het tandvlees gaat bloeden. Ook begrijpen ze vaak niet wat 
de bedoeling is.’

Leden kunnen op de woensdagmiddagen bellen met 073-3036444 tussen 13.30 uur en 
14.30 uur. Zij krijgen dan rechtstreeks Peter de Goede aan de lijn.

Bron: KBO Brabant
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DIT KOST EEN VERKEERSOVERTREDING IN 2020 

Per 1 januari 2020 zijn de tarieven voor verkeersboetes gestegen. U betaalt naast de boete, ook nog 
eens administratiekosten. Die zijn € 9 per overtreding. 

Te hard gereden.

Afhankelijk van uw snelheid en of u binnen de bebouwde kom of op de snelweg rijdt, zijn snelheids-
boetes tussen de €1 en €10 duurder geworden. De laagste boetes beginnen nu op € 25 voor een 
overschrijding van de maximumsnelheid met 4 km/u op de snelweg en kunnen oplopen tot ver in de 
honderden euro’s. 
Heeft u te hard gereden? U kunt dan zelf uw boete berekenen.

Overige boetes 

Hieronder geven we een klein overzicht van de verkeersboetes. 
• • Geen richting aangeven bij het afslaan: € 95 
• • Het niet dragen van een gordel: € 140 
• • Niet werkende remlichten: €140 
• • Het vasthouden van een mobiele telefoon als bestuurder: € 240 
• • Zonder noodzaak stilstaan op of gebruik maken van de vluchtstrook: € 240 
• • Geen voorrang verlenen aan een bestuurder van rechts: € 240 
• • Passagiers die uit een bus of tram willen stappen geen ruimte geven: € 390 
• • Parkeren op een parkeerplaats voor een gehandicaptenvoertuig met een ander voertuig: 
 € 390 

Bron: Boetebase van het Openbaar Ministerie



Vertraging bij CBR vanwege Corona

Ook bij de keuringen voor het verlengen van het rijbewijs ontstaan 
vertragingen vanwege corona. Artsen keuren momenteel niet of 
heel weinig. Senioren die vanwege de corona-crisis niet naar de 
keuringsarts of specialist kunnen, en daarmee niet op tijd hun keu-
ringsrapport kunnen versturen naar het CBR, kunnen contact opne-
men met de klantenservice van het CBR. Zij kunnen ook KBO-Bra-
bant bellen (073 - 64 44 066). Op 15 april heeft minister Van Nieu-
wenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat een brief 
gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin zij aangeeft in gesprek te 
zijn met het Verbond van Verzekeraars over een mogelijke oplos-
sing en verwacht vrijdag aanstaande (17 april) hierover te berich-
ten. 
Klik voor meer informatie op de website van het CBR over corona:
https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/-
meest-gestelde-vragen-coronavirus.htm 
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Wilt u uw nabestaanden veel kopzorgen besparen? 
Zorg dan dat u een lijst bijhoudt van al uw gebruikersnamen (accounts) en 
wachtwoorden. Zonder die gegevens zitten ze met de handen in het haar. 
Ze kunnen vaak niets veranderen aan de instellingen. En als niemand iets 
doet, krijgen uw vrienden na uw dood nog steeds een melding dat u 
binnenkort jarig bent. Pijnlijk. 

Wachtwoorden op papier 
Bewaar uw gebruikersnamen en wachtwoorden niet op de computer, want dan kunnen hackers ze vinden. Maar 
schrijf ze liever op in een notitieboekje en bewaar dat op een veilige plaats. Zorg wel dat iemand die u vertrouwt 
weet waar dat boekje na uw overlijden te vinden is. U kunt de plaats ook beschrijven in uw testament. Let wel op 
twee dingen: zorg dat het boekje niet in handen valt van iemand die kwaad wil. En - omdat we nogal eens onze 
inloggegevens aanpassen- hou het boekje actueel. 
Tip: gebruik voor al uw belangrijkste accounts en apparaten één e-mailadres om in te loggen. Als u zorgt dat uw 
rechtmatige erfgenaam kan inloggen op uw e-mailadres, is het voor hem of haar mogelijk om bij uw andere accounts 
te kiezen voor de optie ‘wachtwoord vergeten’, ‘nieuw wachtwoord aanvragen’ of ‘wachtwoord resetten’. 
Pro�el verwijderen 
Wilt u zelf uw Facebook-account permanent verwijderen? 
De snelste manier: log met uw gegevens in en doe het volgende: • Klik rechtsboven in Facebook op het pijltje naar 
beneden en selecteer ‘Instellingen’. • Klik aan de linkerkant op ‘Je Facebook-gegevens’. • Klik op ‘Je account en gege-
vens verwijderen’ en volg de aanwijzingen op het scherm 

Lastig: Facebook verwijderen 
Wie het account van een overleden dierbare van Facebook wil verwijderen, moet documentatie verstrekken om te 
bevestigen dat hij een naast familielid of executeur is en dat degene inderdaad is overleden. Het snelst gaat het als u 
een scan of foto van de overlijdensakte van uw dierbare stuurt. Lukt dat niet, dan moet u met documentatie aanto-
nen dat u bevoegd bent (volmacht, geboortebewijs, testament of verklaring van erfrecht) én een document dat uw 
dierbare is overleden (overlijdensbericht of rouwkaart). Een heel gedoe dus. 

Facebook-erfgenaam 
Denkt u dat uw nabestaanden een herdenkingspagina willen, dan is het slim om nu al zelf aan te geven dat u wilt dat 
uw pro�el na uw overlijden de herdenkingsstatus krijgt. Sinds kort kunt u daarvoor een ‘Facebook-erfgenaam’ aanwij-
zen. De persoon die u dat toevertrouwt kan op uw account letten nadat het de herdenkingsstatus heeft gekregen. Hij 
of zij kan een bericht bovenaan de tijdlijn plaatsen, reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken of de pro�elfoto 
aanpassen. 

U kunt als volgt een contactpersoon voor de herdenkingsstatus toevoegen: 
• • Klik rechtsboven in Facebook op het pijltje naar beneden en selecteer ‘Instellingen’. 
• • Klik op ‘Account beheren’. 
• • Typ de naam van een vriend en klik op ‘Toevoegen’. 
• • Klik op ‘Verzenden’ om je vriend te laten weten dat hij/zij nu uw contactpersoon voor het account met 
herdenkingsstatus is. 

Tip: waarschuw uw nieuwe Facebook-erfgenaam even dat u bezig bent dit in te stellen, voordat hij hierover een 
bericht krijgt van Facebook. U kunt de contactpersoon later altijd nog wijzigen als u dat wilt. 
Bron: KBO-PCOB- Ingrid Nies
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Schenktips waarmee u iedereen blij maakt.  Wilt u zeker weten dat iedereen blij wordt van uw schenking? En u 
zelf ook? Lees onze 8 tips

1 Schenk alleen geld waar u bij kunt.                                 
Zit het grootste deel van uw geld vast in uw huis of beleggingen? Dan is het verstandig om pas te schenken als 
het geld ook echt op uw betaalrekening staat. Wilt u toch nu al schenken? Kies dan voor een schenking op 
papier.

2 Denk ook aan uzelf
Leuk dat u geld of spullen wilt schenken, maar denkt u ook aan uzelf? Welke plannen heeft u? Houdt u genoeg 
over om onverhoopte tegenslagen op te vangen? Bij de notaris kunt u regelen dat u uw schenking kunt terug-
draaien als uw omstandigheden veranderen. Vertel dit wel aan de ontvanger. Dan weet hij dat hij het bedrag 
niet zomaar kan opmaken.

3 Wees open over uw gift, voorkom scheve gezichten
Geeft u geld of spullen aan één van uw kinderen? Voorkom dat uw andere kinderen zich gepasseerd voelen. 
Wees open over de schenking (of lening). In uw testament kunt u verschillen rechttrekken, zodat al uw kinderen 
uiteindelijk evenveel hebben gekregen.

4 Kies of u via de notaris wil schenken
Een schenking via de notaris heeft veel voordelen voor schenker en de ontvanger zoals een goed advies over 
de mogelijkheden om optimaal te schenken, het uit handen nemen van het traject voor de aangifte schenkbe-
lasting en de zekerheid van het juist vastleggen van de voorwaarden waaronder wordt geschonken. U heeft 
meer grip op wat er met uw gift gebeurt. Schenkingen die u niet aan al uw erfgenamen (kinderen) maar slechts 
aan één van hen doet (1 kind) kunt u sowieso het beste per notariële akte regelen omdat u het risico loopt dat 
de schenking anders na uw overlijden door de andere erfgenamen (andere kinderen) wordt vernietigd.

5 Houd rekening met de omstandigheden van de ontvanger
Een schenking komt niet op ieder moment goed uit. Bijvoorbeeld als de ontvanger een uitkering heeft. Dan 
bestaat de kans dat hij of zij minder uitkering krijgt. Houd ook rekening met het bedrag dat u schenkt. Als u 
boven het belastingvrije bedrag schenkt, moet de ontvanger belasting betalen. Die schenkbelasting kunt u ook 
betalen.

6 Schenk samen met uw partner
Echtgenoten moeten elkaar altijd toestemming geven om een schenking te doen. Dat is wettelijk zo geregeld. 
Bent u getrouwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen? Zorg dat uw partner dan ook de 
handtekening zet onder de akte of overeenkomst waarin u de gift regelt.
7 Let op belastingvrije bedrag
Wilt u uw kind en schoondochter/zoon allebei een leuk bedrag schenken waarover ze geen belasting hoeven te 
betalen? Houd er rekening mee dat de Belastingdienst een getrouwd stel (of geregistreerd partnerschap) als 
één persoon beschouwt. Zorg dat uw schenkingen opgeteld binnen het belastingvrije bedrag vallen.

8 Voorkom dat een ex meepro�teert
Wat gebeurt er met uw schenking als uw kind gaat scheiden? Bij de notaris kunt u vastleggen dat uw kind de 
schenking niet hoeft te delen met zijn of haar ex. Overigens kunt u ook regelen dat de ex juist wel geld 
meekrijgt.

Bron: 
DGF Notarissen
Kaatsheuvel
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over om onverhoopte tegenslagen op te vangen? Bij de notaris kunt u regelen dat u uw schenking kunt terug-
draaien als uw omstandigheden veranderen. Vertel dit wel aan de ontvanger. Dan weet hij dat hij het bedrag 
niet zomaar kan opmaken.

3 Wees open over uw gift, voorkom scheve gezichten
Geeft u geld of spullen aan één van uw kinderen? Voorkom dat uw andere kinderen zich gepasseerd voelen. 
Wees open over de schenking (of lening). In uw testament kunt u verschillen rechttrekken, zodat al uw kinderen 
uiteindelijk evenveel hebben gekregen.

4 Kies of u via de notaris wil schenken
Een schenking via de notaris heeft veel voordelen voor schenker en de ontvanger zoals een goed advies over 
de mogelijkheden om optimaal te schenken, het uit handen nemen van het traject voor de aangifte schenkbe-
lasting en de zekerheid van het juist vastleggen van de voorwaarden waaronder wordt geschonken. U heeft 
meer grip op wat er met uw gift gebeurt. Schenkingen die u niet aan al uw erfgenamen (kinderen) maar slechts 
aan één van hen doet (1 kind) kunt u sowieso het beste per notariële akte regelen omdat u het risico loopt dat 
de schenking anders na uw overlijden door de andere erfgenamen (andere kinderen) wordt vernietigd.

5 Houd rekening met de omstandigheden van de ontvanger
Een schenking komt niet op ieder moment goed uit. Bijvoorbeeld als de ontvanger een uitkering heeft. Dan 
bestaat de kans dat hij of zij minder uitkering krijgt. Houd ook rekening met het bedrag dat u schenkt. Als u 
boven het belastingvrije bedrag schenkt, moet de ontvanger belasting betalen. Die schenkbelasting kunt u ook 
betalen.

6 Schenk samen met uw partner
Echtgenoten moeten elkaar altijd toestemming geven om een schenking te doen. Dat is wettelijk zo geregeld. 
Bent u getrouwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen? Zorg dat uw partner dan ook de 
handtekening zet onder de akte of overeenkomst waarin u de gift regelt.
7 Let op belastingvrije bedrag
Wilt u uw kind en schoondochter/zoon allebei een leuk bedrag schenken waarover ze geen belasting hoeven te 
betalen? Houd er rekening mee dat de Belastingdienst een getrouwd stel (of geregistreerd partnerschap) als 
één persoon beschouwt. Zorg dat uw schenkingen opgeteld binnen het belastingvrije bedrag vallen.

8 Voorkom dat een ex meepro�teert
Wat gebeurt er met uw schenking als uw kind gaat scheiden? Bij de notaris kunt u vastleggen dat uw kind de 
schenking niet hoeft te delen met zijn of haar ex. Overigens kunt u ook regelen dat de ex juist wel geld 
meekrijgt.

Bron: 
DGF Notarissen
Kaatsheuvel
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Je kunt kindsdelen niet zomaar uitbetalen

In het Max Magazine van november 2019 lazen we een ingezonden vraag van een weduwe die zich 
afvroeg of zij de erfdelen van haar kinderen mag uitbetalen.

Ze noemde daarbij als voorbeeld de uitbetaling van de erfdelen zodra zij naar een verzorgingstehuis 
moet. Het uitbetalen drukt dan haar vermogen en dus ook de eigen bijdrage van een verzorgingstehuis.
De overleden echtgenoot van de weduwe had een testament ‘op de langstlevende’. Op basis daarvan is 
erfbelasting betaald over de erfdelen van de kinderen (de ‘kindsdelen’) die de weduwe niet hoefde uit te 
betalen maar op papier wel degelijk bestaan. Bij de berekening van de verschuldigde erfbelasting is het 
mogelijk – afhankelijk van de inhoud van het testament – dat een aftrekpost in aanmerking is genomen 
vanwege het feit dat de weduwe levenslang de kindsdelen niet hoeft uit te betalen. In wezen heeft de 
weduwe daarmee een “vruchtgebruik” van de erfdelen van de kinderen wat de waarde van de kindsdelen 
voor de erfbelasting drukt (vandaar de bedoelde aftrekpost). Als de weduwe tijdens leven de kindsdelen 
opeens uitkeert, geeft zij in wezen haar “vruchtgebruik” prijs en kan daarover schenkbelasting verschul-
digd zijn. 

Dit leidt uitzondering:
1. als in het testament 6% samengestelde rente  over de kindsdelen is opgenomen en op basis daarvan 
géén aftrekpost “vruchtgebruik” op de kindsdelen in aanmerking is genomen bij de aangifte erfbelasting; 

óf

2. in het testament staan bepaalde situaties omschreven waaronder de weduwe de kindsdelen moet 
uitkeren (bijv. bij opname in een verzorgingstehuis) én de weduwe uitkeert ter gelegenheid van één van 
die situaties.

De moraal van dit verhaal:
1. maak een testament en zorg ervoor dat het testament voorziet in het uitkeren van kindsdelen in situa-
ties waarin dat wenselijk is;

2. heeft u een (gedateerd) testament, laat het dan nog eens nakijken op dit onderwerp;

3. overweegt u uitkering van kindsdelen, informeer dan altijd bij een notaris of dit zonder schenkbelasting 
mogelijk is. Hij/zij helpt u graag om verrassingen te voorkomen.

Bron: DGF Notarissen Kaatsheuvel
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“Ons Moeders Durre Schort” 

Van ons moeder durre schort.
Wil ik oe iets vertellen.
Hij is heel simpel, maar veul meer.
Als heel veel dure vellen. 

Ons moeders durre schort.
Die was maar van katoen.
Die draogt ze alle daogen.
Da hoort zo in haren doen. 

Ons moeder droeg unne schort.
Ne’n bonte deur de week.
Ne witte veur zondag.
Die dan we deftig leek. 

Ik zie ons moeders durre schort.
Mee brood er tegen aan.
Daar tikke ze dan een kruiske tegen.
Eer zou ze nie aon snijen gaon. 

Ons moeders durre schort.
Daar kroop ik gere onder.
As ik verlegen was van meese.
Of bang van hel of donder. 

Onder ons moeders durre schort.
Mar da wier nooit gezeet.
Zat ieder jaor een kientje.
Van die zurg hadde wij geen weet. 

Ons moeder hee op heure schort.
Al heel wat luiers omgespeld.
D’eene kleine was nog nie droog.
Of van de andere was ze uitgeteld. 

Mee ons moeders durre schort.
Onder aon den rechtse tip.
Poetste ze onze oren.
Of veegde kruimels van ons lip. 

Ons moeders durre schort.
Was altijd bij de haand.
Wij veegde er ons neus aon aaf.
We waoren vaaste klaant. 

In ons moeders durre schort.
Da hek nog nie verteld.
Werde de bonen in gepeld.
En de eerpels gescheld. 

In ons moeders durre schort.
Da was vruger ieder week.
Wier op vrijdagaovand.
M’n bruurs hun weekgeld in gekeerd. 

As ons moeders durre schort.
Tot op dun draod toe was versleten.
Was hij als stof-of schoteldoek.
Bij langenao nog niet versleten. 

Onder ons moeders durre schort.
Leefde een tevree’en ziel.
Die alles aon hierboven overliet.
Ok as er wa te treuren viel. 

Onder ons moeders durre schort.
Zaten niet de duurste kleren.
Mar klopte wel een heel groot hart.
Waor wij veul van kunnen leren. 

Op ons moeders durre schort.
Werd ons bidden nog geleerd.
Noa draogen ze nimmer zonne schort.
En bidden lijkt wel haost verkeerd. 

Tegen ons moeders durre schort.
Wordt de mik nie meer gewee’en
Want als die van dun bakker komt.
Dan is ie al gesnee’en. 

Onder ons moeders durre schort.
Was’st as kind goed vertoeven.
Mar nou geloof ik echter toch.
D’ek’t noa nie mir zou hoeven. 

Ons moeders durre schort.
Daor kruip ik nie mir onder.
Ik ben nie mir verlegen nou.
Of bang veur hel of donder. 

Onder ons moeders durre schort.
Daor zaat gin feministe.
Maar gezag ,da had ze wel.
Heur woord was ‘t lest,da wiste.

Bron: onbekend



5 grapjes om te beginnen:

*Neem je werk nooit mee naar huis, tenzij je bij een 
bierbrouwerij werkt.
*Wanneer je echt oud wordt? Als de kaarsjes meer 
kosten dan de verjaardagstaart.
*Ik vraag me soms wel ’s af:  “Wat zou er met die 
mensen zijn gebeurd die me om de weg hebben 
gevraagd?”
*Lach nooit om de keuzes die je vrouw maakt. Jij 
bent er namelijk één van.
*Als de trein op tijd rijdt, is dat perrongeluk.

Vraag van de onderwijzer: “Anneke, kan je mij vertel-
len waar God is?”
Anneke: “Ik denk in de badkamer meneer.”
“Hoe kom je daarbij?”
“Iedere ochtend als papa de badkamer in wil gaan 
roept hij: “Mijn God, ben je daar nog steeds?”

Een vader verzucht: “Mijn dochter vertelt mij alles. Ik 
ben rijp voor een zenuwinrichting !”

Man tegen buurman: “Ik ben baas in eigen huis.”
Antwoordt de buurman: “Ja, mijn vrouw is ook met 
vakantie.”

De beste methode om met een klein fortuin uit een 
casino te komen, is er binnengaan met een goot 
fortuin.

Meisje tegen vriendin: “Ze hebben me vaker dan me 
lief is gevraagd om te trouwen.”
“Wie?” vroeg haar vriendin. 
“Mijn ouders,” was haar antwoord.

Jantje en Petra, allebei 6 jaar, zitten in het park naar 
een verliefd paartje te kijken.
Petra: “Wat doen ze daar precies?”
Jantje: “Ik denk dat zij haar kauwgom terug wil …..”

De zeug sprak tot haar biggen:
“Het leven na de dood begint, naar ik heb begrepen, 
bij slagerij De Groot.”
(Wim MEyles)

Ik hoorde een arts op tv zeggen dat je, als je tot 
innerlijke rust wil komen, iets waaraan je begonnen 
bent af moet maken. 
Omdat we eigenlijk allemaal wel wat meer rust in ons 
leven willen hebben, ben ik in huis gaan rondsnu�e-
len naar zaken waar ik aan begonnen ben en nooit 
heb afgemaakt. 
Dus heb ik de �es Merlot leeggemaakt die nog 
halfvol was en daarna de �es Chardonnay. 
Toen eh ’n vles Baillies ehh en un vles wumm. Toen 
ook nog ehhhh dddoos zzznoepies van em en em en 
nog wa gips van Smis of hoe zzze hhete.
Ook nog un ehhh ressie wikkkh ehh wissskie.
Je hep geen  noossie fan hoe ik me nu v�foel.

Het zijn donkere tijden voor mannen die ooit tegen 
hun vrouw gezegd hebben: “Ik doe dit klusje wel als 
ik tijd heb …..”

Vrouw: “Zie je die dronken man?”
“Ja, wat is daarmee?”
Vrouw: “Hij heeft mij tien jaar geleden ten huwelijk 
gevraagd en ik zei nee.”
Man: “Mijn God, en hij is dat nog steeds aan het 
vieren.”

“Ik wil rijk worden, net als mijn pa.”
“Oh ….”
“Ja, hij wil ook rijk worden.”

Als je niks doet en toch zweet, dan is ’t pas heet.

Tot slot nog 2 kleine gedichtjes van Levi Weemoedt 
uit: Verzamelde Gedichten.
                                
                                   
Ik keek uit m’n wiegje en dacht: mon dieu!
Ik kom uit een achterstandsmilieu!
         
            
Vanaf de dag 
dat ik mensen zag
lag ik liever in de grond.

Maar zeg me, ach,
Wie troost dan ’s nachts
Mijn bange witte hond?
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www.puzzelpro.nl©

26 71 1 45 13 70 54 42 11 62 27 32 37

KRUISWOORDPUZZEL VAN SENIOREN VERENIGING WASPIK

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 strik 16 bedieningsloon 18 grote papegaai 19 Europeaan 21 
Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 
33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een zeker iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 
50 extra large 51 rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste 
dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester 66 Australische struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie.

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin van Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels bier 
11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat 20 straatje 23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 
38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 dierenpension 52 
individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 mobiele eenheid 69 selenium.

De oplossing van de puzzel kunt u tot uiterlijk 25 mei 2020 sturen naar Harrie van Zon, Leeuwerik 45, Waspik,
e-mailadres: harrie.vanzon@ziggo.nl

Onder de goede inzenders wordt een kleine prijs verloot.
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WEET U HET NOG…?      
 

DE BERK 

Al vroeg in het voorjaar valt het mooi lichtgroen blad van de berk op tussen de 
andere bomen, die dan nog geen blad dragen. 
Het blad bevat veel geneeskracht en is goed om kwalen door de kou ontstaan 
mee te verhelpen. 
Het blad helpt ook tegen allerlei vormen van onvoldoende urineafscheiding, 
vooral bij waterzucht en ontstekingen aan urinewegen. Bij een nierbekkenont-
steking en steenvorming in een nier en/of de blaas voert een aftreksel van het 
blad het niergruis af. 
Een aftreksel verkrijgt u door een afgestreken eetlepel vol gesneden, verse ber-
kenbladeren te overgieten met gekookt en afgekoeld water en vervolgens laten 
trekken als thee. Berkenblad nimmer koken. 
Pijn door een verkeerde houding of beweging of in geval van rugklachten? Neem 
dan een handvol berkenblad, kneus dit goed �jn en doe het gekneusde blad in 
een dunne, schone doek. Leg deze compres op de zere plek, die u warm afdekt. 
Hierna zal het u beter gaan. 
Ook voor een betere haargroei en tegen roos is de berk een goed middel. Is het 
blad niet voorradig, dan kunt u op de takjes kokend water gieten en zo toch een 
aftreksel verkrijgen. 
Het blad is tevens goed tegen voorjaarsmoeheid, omdat de berk eerder dan 
andere bomen blad draagt. 

Bron: onbekend



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

06-20632983

06-20632983

06-20632983
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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


