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   Senioren Vereniging Waspik    Lid KBO-Brabant

Waspik, 21 Juli 2020.

Aan alle leden van Senioren Vereniging Waspik

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

Vrijdag 23 Oktober a.s. aanvang 14:00 uur in den Bolder te Waspik.
Dit is wel afhankelijk van de regels van het RIVM die op dat moment gelden betre�ende corona.

Voor het bijwonen van de vergadering, moet men zich wel aanmelden i.v.m. het beperkte aantal plaat-
sen in de zaal.
Dit kan telefonisch of per mail bij de secretaris.

Agenda:

14:00 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 Augustus.

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

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

Financieel verslag over 2019.
Deze treft u aan in het afdelingsnieuw van Augustus. 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 Augustus.

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

   

4
lees verder op pag. 5 -->



Het beleidsplan.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is Mevr. Jeanne van Riel. Het bestuur stelt voor haar te vervangen 
door Mevr. Hanneke Pelders. Verder 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.

Rondvraag.

Sluiting van de vergadering.

 

Rekenend op jullie alle aanwezigheid, 

Met vriendelijke groet, Harrie van Zon, secretaris.
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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.
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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.
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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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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
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Senioren Vereniging Waspik

Bij voldoende deelname, zijn wij van mening dat dit uitstapje alsnog kan plaats vinden.
Wel onder strikte voorwaarden, dat de regels die door het   RIVM zijn vast gesteld, worden nageleefd.
Dus mondkapjes dragen in de bus is verplicht.

Vaar mee met de Zuiderzee!

Het IJsselmeer ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee en de officië-
le naamsverandering vond plaats in 1932. Het meer werd vernoemd naar de IJssel door-
dat deze uitmondt op het IJsselmeer.  Het deel van de vroegere Zuiderzee ten noorden 
van de afsluitdijk wordt tegenwoordig tot de Waddenzee gerekend. Het IJsselmeer is 
het grootste 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 Enkhui-
zen 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 koffieadres. Hier stoppen we voor een 
lekker kopje koffie 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, ge-
serveerd met een kopje koffie of thee.  Nadat u van boord bent gestapt van de Zuider-
zee 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 koffietafel met kroket voordat we u bij uw opstapplaats retour bren-
gen.

20.30 uur: Thuis

Vrijdag 11 september 2020

08.30 uur: Vertrek Theresiakerk- Carme-
lietenstraat te Waspik

08.45 uur: Vertrek aan de Bolder, 
Schoolstraat 19 te Waspik

16
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Kosten € 75,-- 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 vrijdag11 september 2020 overeenkomstig de opdracht van de Senio-
ren Vereniging Waspik.

Inleveren voor 20 augustus 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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Dagtocht �etsclub Senioren Vereniging Waspik.

Dinsdag 14 juli zijn we om 10 uur gaan �etsen. 
De week daarvoor zagen de weersberichten er nog prima uit. Maar helaas hebben we best veel regen 
gehad. We zijn om 10.00 uur vanuit Den Bolder vertrokken richting de Bosrand in Drunen. Daar aange-
komen hebben we een extra lange stop gemaakt aangezien de regen bleef aanhouden. Deze extra 
lange stop hebben we gevuld met heerlijke ko�e & gebak, aangeboden door de seniorenvereniging. 
Dank daarvoor namens de �etsers. Tijdens de ko�e hebben we heerlijk bijgepraat. 

Tot 12.30 uur regende het nog steeds dus wat hebben we gedaan we hebben daar heerlijk ons broodje 
gegeten met wederom een kopje ko�e!  Uiteindelijk de �etsen gepakt en de regencape aangedaan. 
Vanuit Bosrand zijn we door de duinen naar Giersbergen ge�etst en vanuit Giersbergen naar Kaatsheu-
vel . 

In Kaatsheuvel hebben we de regencape uit kunnen doen en hebben daar op een “ouwe lullen bankje” 
ons drinken op met kleine een versnapering. Vervolgens hebben we de route vervolgd via De Efteling 
naar De Dreef en zo weer Waspik binnen. Rond half 4 waren we weer thuis! Het was een andere dag�ets-
tocht dan normaal maar we hebben genoten en mooie (�ets) herinneringen gemaakt.

Groetjes Joke Smits
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12 mei 2020, een prachtige en zonnige dag. Cees en Lenie hadden zich wellicht de viering van hun 
diamanten huwelijk iets anders voorgesteld. Maar helaas, zoals bij vele feestelijkheden alom, 
vierden ook zij hun feest op een heel andere manier:  corona-manier zullen we maar zeggen.

Niettemin was hun huis feestelijk versierd: binnen een zee van bloemen en buiten aan de voordeur 
een heel originele versiering. Het diamanten paar kreeg de hele dag door visite op afstand. Ook 
namens het bestuur van onze vereniging werd een prachtig boeket bezorgd.

Daarnaast was ons bestuur goed vertegenwoordigd bij een korte hulde aan de voordeur. Heel 
gezellig allemaal. Een toespraak door Bert,  onze voorzitter.

Mijnheer en mevrouw Bink of toch maar liever beste Lenie en Cees Pro�ciat met jullie 60-jarig 
huwelijk. Het moet op afstand dus vandaar dit verlengde handje op 1,5 meter
 Natuurlijk konden we, als bestuur van de Senioren Vereniging Waspik zo’n heugelijke gebeurtenis 
niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar dat we nu voor u staan met het overgrote deel van ons 
bestuur.
Cees en Lenie, niet voor niets wordt een 60-jarig huwelijksjubileum ook wel het diamanten huwe-
lijksjubileum genoemd.
Een diamant is de meest mooie, de meest kostbare edelsteen die we kennen, een edelsteen ook van 
de hardste soort. Een product dat alle stormen, rampen, oorlogen en crises kan doostaan. 
Dat alles kenmerkt jullie huwelijk of nog beter gezegd jullie beider leven.
Jullie zijn beiden geboren in de jaren 30, tijdens de grootste werkeloosheidscrisis die Nederland 
ooit heeft gekend, bijna direct gevolgd door de 2e Wereldoorlog. 
En daarna volgde een periode van wederopbouw, van hard werken. En dan slaat het noodlot weer 
toe, de Watersnoodramp van 1953.
 In de jaren daarop volgde een stormachtige liefdesrelatie tussen Cees en Lenie uit mondend een 
huwelijk op 12 mei 1960.
Jullie durfden het aan in die tijd om een eigen boerenbedrijf op te zetten. Ook weer heel een perio-
de van heel hardwerken, het meeste werk moest toen nog met het handje gedaan worden, het 
melken, het hooien, het erpel rapen, het peeën dunnen, allemaal handwerk in die tijd. 
Een sportschool had je in die tijd niet nodig je had beweging genoeg en bovendien daar had 
gewoon geen tijd voor.
In de jaren zeventig volgde dan nog de oliecrisis. Al die stormen, de rampen, die crises hebben jullie 
weten te doorstaand vooral door heel hard te werken. 
Er was zelfs nog tijd over om aan het stichten van en gezin te denken, niet alleen te denken maar er 
ook hard aan te werken, denk ik Cees.
Nu zijn jullie in een goede gezondheid, gezegend met een geweldige kinder- en kleinkinderschare 
met zelfs een achterkleinkind op afstand.
Lenie en Cees jullie huwelijk is inderdaad als een diamant, jullie huwelijk getuigd van een schoon-
heid, en van een kwaliteit die alle crises heeft weten te overwinnen, jullie huwelijk is het meest 
waardevolle wat jullie is overkomen.

60-jarig huwelijk van Cees en Lenie Bink.
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Daarom willen wij direct op jullie huwelijksgeluk een toost uitbrengen, maar niet voordat ik anderen 
de mogelijkheid heb gegeven een kort woordje  tot jullie te richten.

Beste Lenie en Cees,

Er zijn twee woorden in de Nederlandse taal, die rijmen op het woord huwelijk,
En dat zijn de woorden: gruwelijk en afschuwelijk.
Maar dat geldt zeer zeker niet voor jullie huwelijk,
Alleen om het nu te kunnen of moeten vieren,
Dat is wel afschuwelijk.
 
Maar een huwelijk van 60 jaren 
dat kan volgens mij gewoon nooit meer stuk
al ging het met ups en downs, maar vooral met veel liefde en geluk.
Daarom brengen we jullie met alle plezier deze ‘aubade’
of we noemen we het een ‘ hulde of serenade’.

Onze hartelijke gelukwensen voor jullie, jullie kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
De coronacrisis kon deze felicitatie niet verhinderen.
En Lenie en Cees, let wel: uitstel is nog geen afstel
Dus wij nemen aan dat voor jullie nog een feest gaat komen
Een happening waarvan jullie niet hadden durven dromen.

Een goede gezondheid en heel veel geluk voor de komende jaren
En laat jullie huwelijksboot nog maar enige jaren varen.
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We he�en graag ons glas op jullie huwelijksgeluk. 
Lenie en Cees, we wensen jullie nogmaals van harte pro�ciat en nog in lengte van dagen een 
goede gezondheid en veel geluk.  

Na het “Lang zullen ze leven” te hebben gezongen sprak de bruidegom een kort dankwoord. 
Lenie en Cees waren bijzonder vereerd met deze hulde.
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Zo maakt u een afspraak voor een coronatest
Testen, testen, testen. Het adagium werd op maandag 1 juni werkelijkheid. Vanaf 1 
juni kan iedereen met milde klachten zich (gratis) laten testen op het coronavirus bij 
een GGD in de buurt. Bel 0800-1202. Het telefoonnummer is inmiddels al 323.000 keer 
gebeld!
KBO-Brabant heeft bij de GGD’en aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid en toe-
gang van de testlocaties. Zeker omdat sommige testlocaties alleen per auto bereik-
baar zijn. Als u belt met 0800-1202 krijgt u iemand aan de lijn die een afspraak met u 
inplant. Samen met de medewerker kijkt u waar u snel terecht kunt. Als vervoer per 
auto voor u geen optie is, bekijkt de medewerker waar uw wel terecht kunt met 
bijvoorbeeld de �ets of lopend. Inmiddels is het aantal testlocaties uitgebreid.

Bron: Ons Actueel KBO Brabant juni 2020
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Betalen in en na coronatijd
Wie zelf winkelt tijdens de corona-crisis heeft het vast gemerkt. Veel winkels willen dat u met pin betaalt. 
Contant geld wordt niet overal meer geaccepteerd. Terwijl contant geld voor veel ouderen wel nodig is. 
We kregen een artikel waarin Pim Claassen wordt geïnterviewd; hij is hoofd van de afdeling bij De Neder-
landsche Bank die zich met contant geld bezighoudt.

 Wat is er aan de hand in het betalingsverkeer? We zien tijdens de coronacrisis twee ontwikkelingen in het 
betalen. In de winkels wordt er meer gepind, ook en vooral contactloos. Daarnaast wordt er meer online 
gewinkeld en dus via internet betaald. Dat online winkelen laat, anders dan je misschien zou denken, zijn 
fysieke sporen wel na. Dat de oudpapier-bakken op straat nu zo vaak zijn volgepropt met kartonnen 
dozen heeft daarmee te maken!  
 
Hoe komt het dat er meer gepind wordt? Hier spelen meerdere factoren een rol. Zo hebben we in de 
lockdown-periode de sociale onthouding gehad. Veel mensen gingen alleen voor het hoognodige naar 
de winkel. Ouderen hebben, neem ik aan, winkels zelfs bewust gemeden om zo min mogelijk risico te 
lopen besmet te raken. Maar ouderen zijn juist diegenen die relatief veel contant betalen. Daarnaast 
vragen veel winkeliers hun klanten zo veel mogelijk te pinnen, liefst contactloos. Helaas doen sommige 
winkels dat vrij dwingend in de vorm van “pin-only”. En in de derde plaats hebben de banken de limieten 
voor contactloos betalen verhoogd. De klant hoeft dan minder vaak zijn of haar pincode in te toetsen. Ik 
begrijp dat dat wel prettig is voor ouderen. 
 
Is cash wel veilig?  Ja, zeker. Er zijn inmiddels verschillende onderzoeken gepubliceerd, waaruit blijkt dat 
het coronavirus maar korte tijd overleeft op een bankbiljet. De kans op besmetting is veel hoger als men 
een hard oppervlak aanraakt. Dat is ook de reden dat supermarkten hun winkelwagens of -mandjes laten 
reinigen, of de pinterminal, waarop veel mensen hun pincode moeten intoetsen.  

Waarom wordt contant betalen dan afgeraden? Dat heeft ermee te maken dat er handcontact kan zijn bij 
een contante betaling. Dat kan voor het kassapersoneel bezwaarlijk zijn. Niet voor niets beveelt het RIVM 
aan om handcontact bij de betaling zoveel mogelijk te vermijden. Dus het geld op de toonbank leggen. 
Maar misschien speelt ook mee dat een aantal grote winkelketens liever van contant af willen, omdat ze 
het bewerkelijk vinden en daardoor relatief duur. Er zijn overigens gelukkig ook grootwinkelbedrijven die 
daar veel soepeler mee omgaan en het gewoon mogelijk maken dat de klant contant betaalt.  

Gaat contant geld verdwijnen? Ik denk van niet, zeker niet op afzienbare termijn. Ik vermoed dat zodra 
het virus onder controle is dat de mensen die thuisbleven, zoals ouderen, weer meer gaan winkelen en 
contant betalen. Maar het is ook goed mogelijk dat meer mensen, die er nu aan gewend zijn om te 
pinnen, dat in de toekomst blijven doen.  
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Is het erg als cash zou verdwijnen?  Ja, toch wel, zeker voor ouderen, mensen met een beperking of 
mensen met een krappe beurs. In totaal zijn dat misschien wel 2 à 2,5 miljoen mensen in Nederland. We 
hebben dat recentelijk besproken in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en vastgesteld 
dat voor die mensen contant geld belangrijk is. Het is een voorwaarde voor hen om hun dagelijkse �nanci-
ele zaken zelfstandig te kunnen regelen. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, houden met contant geld 
het beste overzicht van hun uitgaven. En mensen die niet veel te besteden hebben, kunnen het beste 
contant geld gebruiken. Daarmee is de betaling het meest zichtbaar. Er wordt ook wel gezegd dat je dan 
de betaalpijn veel meer voelt!  
 
Wat doet DNB eraan om te voorkomen dat cash verdwijnt? Dat is een lang verhaal. DNB is voorzitter van 
het zogenoemde Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). In dat overleg komen allerlei partijen 
die met betalingsverkeer te maken hebben, bijeen. Banken, natuurlijk, winkeliers, de horeca, de benzine-
branche, maar ook de Consumentenbond, de ouderenorganisaties en de minder validen. In het MOB 
hebben we eind mei afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van geldautoma-
ten. En over de acceptatie van contant geld in winkels en over het waardevervoer. Bovendien gaat DNB 
een onderzoek uitvoeren naar alle benodigde voorzieningen voor contant geld op langere termijn. 
 
Dus ook de ouderenorganisaties zijn betrokken? Ja zeker. Er zijn twee vertegenwoordigers van de ouderen. 
Deze mensen, dat wil ik graag zeggen, vervullen een heel actieve rol. Zij komen op voor een toegankelijk 
betalingsverkeer, voor al diegenen die contant geld willen blijven gebruiken. Zij spreken de banken erop 
aan, als hun dienstverlening verschraalt, overigens niet alleen rond contant geld. Ook als er zaken spelen in 
het girale betalingsverkeer maken deze mensen zich sterk voor de belangen van ouderen en mensen in 
een kwetsbare positie!  

Wat heeft een oudere concreet aan de MOB-afspraken? Nou, ik denk toch wel veel. We hebben afgespro-
ken dat banken hun geldautomaten voorlopig handhaven op een eerder met alle gebruikers overeengeko-
men niveau. Dat betekent dat mensen op voldoende plaatsen contant geld kunnen blijven opnemen. We 
willen ook een norm gaan stellen voor de beschikbaarheid van de automaten. Dat wil zeggen dat ze het 
doorgaans gewoon doen, en niet zo maar uitgezet worden. Dat scheelt mensen onnodig lopen, �etsen of 
een autorit naar de automaat. Ook de acceptatie in winkels is belangrijk. Wie contant wil betalen, moet dat 
normaliter ook kunnen doen. We hebben ook afgesproken dat de retailorganisaties hun leden gaan advise-
ren geen pin-only in te voeren. Natuurlijk zullen we nagaan of de afspraken ook e�ectief zijn.  
 
Als in de coronacrisis minder contant wordt betaald, zijn die afspraken dan wel zinvol? Ja, dat zijn ze wel. 
Maar het MOB en DNB zien natuurlijk wel de realiteit onder ogen. Dat is precies de reden voor het onder-
zoek dat ik eerder noemde. We gaan uitzoeken hoeveel contante voorzieningen nodig zijn, als er structu-
reel minder contant wordt betaald. We willen daarbij proberen een eerlijke balans te vinden tussen de 
belangen van de aanbieders en de winkeliers aan de ene kant, en de consumenten, inclusief de ouderen 
aan de andere kant. Bovendien willen we naar de veiligheid kijken.  

Over veiligheid gesproken, wat vindt u van plofkraken? Dat is natuurlijk een punt van grote zorg. Er zijn 
bendes die niet schromen om grof geweld te gebruiken. Daarmee brengen zij de veiligheid van omwonen-
den, omstanders en ondernemers in gevaar. De ministers van Justitie en Veiligheid en die van Financiën 
zitten er inmiddels boven op. Zij hebben banken, Geldmaat, OM en politie aangezet tot maatregelen om 
de buitkans zo klein mogelijk te maken. Ook DNB vindt dit heel belangrijk. DNB ondersteunt dit met 
onderzoek naar nieuwe systemen om het geld na een plofkraak e�ectief onbruikbaar te maken. Over hoe 
dat precies gaat wil ik verder niet te veel zeggen. Dat begrijpt u wel.  
 
Denkt u dat onze lezers die informatie verkeerd zouden gebruiken? (lachend) Ja, nou en of!  



25

Waar moet een oudere op letten die geld opneemt bij een automaat? Ik denk dat de meeste 
mensen dat wel weten, maar laat mij een poging wagen. Let goed op de omgeving van de geld-
automaat. Laat geen onbekende dichtbij u staan of meekijken. Scherm bij het intoetsen uw 
pincode af. Laat u vooral niet door een vreemde ‘helpen’ of a�eiden tijdens het geld opnemen. Als 
u geld opneemt, let dan op het bedrag dat op het scherm staat. En tenslotte, tel uw geld niet te 
opvallend na. U moet de kat niet op het spek binden! Als u het toch vervelend vindt om geld op 
te nemen, neem dan iemand mee. Dat is nog gezellig ook! 

Of ga naar een automaat in een winkel waar u geholpen wordt. Hoewel dat laatste in verband met 
de coronacrisis even wat moeilijk is.  
 
We zijn bijna aan het einde van het gesprek. Hoe betaalt u meestal zelf?  Dat is een strikvraag!. 
Maar laat ik eerlijk zijn. Natuurlijk pin ik zelf ook heel regelmatig. Dat is nou eenmaal erg handig. 
Maar ik heb ook altijd contant geld bij me en gebruik dat ook regelmatig. Ook contant betalen is 
immers gemakkelijk. Het is sowieso niet verkeerd om altijd wat contant geld bij de hand hebben. 
Maar berg dat dan wel goed op!  
 
Wat zou u onze lezers tot slot willen meegeven? Contant betalen is veilig. Wij bij DNB doen er alles 
om dat zo te houden en het mogelijk te maken dat de ouderen contant kunnen blijven betalen. 

Bron: KBO Brabant Ons Actueel, juni 2020 week 24



Een zondagochtend in Corona-tijd.

 Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan om een dag geboren te zien worden. 
Te zien hoe een lelie wakker wordt. 
Waar te nemen hoe druppeltjes in het gras verdampen. 
Te horen hoe vogels elkaar wekken. 

Ik ben nu een half uur op. 
De sterren zijn weg en de belofte van licht is nu een gloed aan de oostelijke hemel geworden,
ver en vaag, maar van minuut tot minuut sterker wordend.
De vogels zingen nu luider: ze zijn geen solisten meer ze zijn een koor geworden. 
De zon heeft tijd nodig om op te komen. 
Daglicht stormt niet op ons af. 
Het is meer een kat die zich langzaam uitstrekt, haar ogen opent en voordat ze overeind komt eens om 
zich heen kijkt. 
De vogels zijn stil, een vreemde stilte, alsof ze hun adem inhouden. 
Zelfs de bries is gaan liggen. 
De lentebladeren hangen onbeweeglijk in de lucht. 
Een Corona-zondag organiseert zich. 

De zon is op. Zij is zojuist boven de horizon gekomen. 
De lange gouden stralen schijnen door de hoge esdoorns zodat hun bladeren glinsteren als vlokjes 
jade. 
Het licht strekt zich uit over het weiland, 
springt over de schaduwplekken die hier en daar nog in kuiltjes liggen. 
Hier in het gras aan mijn voeten is een spinnenweb tussen lange stengels gespannen,
 een zilveren net waarin dauwdruppels als diamanten hangen. 
De vogels zingen een waar halleluja. 
De bladeren beginnen hun eigen lied te �uisteren. 

De zon is nu bijna een alf uur op maar nog steeds baadt de wereld in het wonder van de zonsopgang. 
Er staat een nieuwe dag voor de deur. 
Een dag die nooit eerder is geweest.
 Ik zag deze dag beginnen. 
Een nieuw begin. 
Een Corona-begin.

Els van Doren, vrijwilliger
Liliane Fonds
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HOEZO OUDEREN NIETS MEER WAARD? 

Ze zijn juist een fortuin waard 
Ze hebben zilver in hun haar 
Goud in hun tanden 
Gas in de darmen 
Stenen in hun nieren 
Lood in hun schoenen 
Kalk aan hun nagels 
Staal in hun heupen 
Plastic in hun knieën 
Ze zitten vol dure medicijnen 
Eigenlijk zijn ze een goudmijn 
Een mens met zoveel mineralen, 
is met geen miljoen te betalen…...

Bron: KBO-PCOB Waalwijk
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Weg vrij voor pensioenstelselherziening

Op 4 juli 2020 heeft het Ledenparlement van de FNV in meerderheid ingestemd 
met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee heeft minister Koolmees 
de laatste hobbel genomen op de weg naar een pensioenstelselherziening. Op 
steun van KBO-Brabant hoeft de minister niet te rekenen nu gepensioneerden 
opnieuw kind van de rekening worden: geen inhaalindexatie over de afgelopen 
twaalf jaar waardoor de meeste gepensioneerden al ruim 20% koopkracht van 
hun aanvullend pensioen missen; geen perspectief op indexatie omdat het 
nieuwe pensioencontract pas in 2026 ingaat en tot dan de extreem lage reken-
rente wordt gehanteerd; nog steeds kans op pensioenkortingen de komende 
jaren, ook in 2021 voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder 
dan 90% (de meeste grote fondsen dus). KBO-Brabant beraadt zich met part-
ner-verenigingen op mogelijke vervolgstappen. Daarnaast zijn we in afwachting 
van een eerste rechtszitting voor de ingezette bodemprocedure tegen de 
Nederlandse Staat.

Bron: KBO Brabant
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Papieren gezondheidsverklaring kopen voor verlengen 
rijbewijs soms probleem

Het CBR stimuleert dat de gezondheidsverklaring via DigiD 
wordt gekocht en online wordt betaald. Niet iedereen is ver-
trouwd met deze digitale manier van aankopen doen. Nu ook 
bepaalde gemeenten de papieren versie niet meer verkopen, 
komen sommige mensen die hun rijbewijs willen verlengen in 
de knel. KBO-leden die niet meer bij hun eigen gemeente de 
papieren versie van de gezondheidsverklaring kunnen kopen, 
kunnen bij het examenbureau van het CBR in Eindhoven 
terecht. Mocht ook dit problemen opleveren, dan kunt u con-
tact opnemen met KBO-Brabant en vragen naar Edith Mostert. 
E-mail: emostert@kbo-brabant.nl of telefoon: (073) 644 40 66.
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Rijbewijs verder verlengd
Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor 
het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid 
van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, 
met zeven maanden te verlengen.

Afgelopen april besloot minister Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de 
periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Die coulancemaatregel is nu door de Europe-
se Commissie verder uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de 
dag dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun verlopen 
rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden 
gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.

In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, geldt de Europese regeling voor alle 
rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 
drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om zelf goed na te 
denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoorde-
ling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld 
vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs 
geldt ook niet als identi�catiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgaf-
name.
Vorige maand besloot de minister om ook de geldigheid van onder meer het behaalde theo-
rie-examen voor het rijbewijs te verlengen. Als de geldigheid hiervan is verlopen in de periode 
vanaf 16 maart, blijft het tot 1 december 2020 geldig. Voor behaalde theorie-examens die vervallen 
in de periode van 1 juni tot 1 oktober, heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten de geldigheid te 
verlengen tot 1 april 2021.
Oproep
De coulanceregeling is een belangrijke stap, maar de achterstanden bij het CBR zijn nog niet 
opgelost. Daarom roept Tweede Kamerlid mevrouw Wytske Postma (CDA) u op uw persoonlijke 
ervaringen met het CBR met haar te delen, zodat zij deze kan inbrengen tijdens debatten hierover 
met de minister. Voor vragen of tips is zij bereikbaar via w.postma@tweedekamer.nl.
En natuurlijk kunt u ook nog steeds bij KBO-Brabant terecht als u problemen ervaart in de dienst-
verlening van het CBR bij de verlenging van uw rijbewijs: emostert@kbo-brabant.nl of (073) 644 
40 66. We hebben al vele mensen geholpen en doen dat ook graag voor u!

Bron: Ons Actueel, KBO- Brabant week 24



NS VERLENGT GELDIGHEID KEUZEDAGEN TOT EINDE VAN HET JAAR

 
NS komt abonnementhouders met Keuzedagen tegemoet door de geldig-
heid van hun Keuzedagen te verlengen tot einde van het jaar. De NS-klan-
ten worden hierover geïnformeerd. 
Normaal hebben Keuzedagen elk een geldigheid van twee maanden, 
waarna ze verlopen. NS verlengt de geldigheid van alle komende Keuzeda-
gen tot en met 31 december 2020. KBO-PCOB heeft aangedrongen op 
aanpassing van de geldigheidsdatum en is tevreden met de wijziging. 
Reizigers kunnen de Keuzedagen later dit jaar weer gebruiken voor een 
dagje uit met de trein, hoopt NS. Met Keuzedagen reizen NS-abonnemen-
thouders van 60 jaar of ouder zeven dagen per jaar onbeperkt met de 
trein. Meer informatie bij NS.
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FRUITVLIEGJES: ZO KOM JE ERVAN AF 
En ineens zijn ze er weer: die minuscule maar oh zo vervelende vliegjes die van de ene op de andere 
dag de fruitschaal hebben overgenomen. Gelukkig zijn er genoeg manieren om de fruitvlieg gauw je 
huis weer uit te krijgen. 
De vrouwtjesvlieg kan zo’n honderd eitjes per dag leggen en dat doet ze dan het liefst in rottend fruit 
of etensresten. De levensduur van de fruitvlieg is kort: van zo’n twee weken tot iets langer dan een 
maand, afhankelijk van de temperatuur. Hoewel het soms lijkt alsof de fruitvliegjes in de fruitschaal 
ontstaan, zijn ze toch echt gewoon van buiten naar binnen gevlogen. Het zijn altijd geuren waar 
fruitvliegen op afkomen. 
Fruitvliegjes voorkomen 
Het bestrijden van de fruitvlieg begint heel simpel: zorg ervoor dat je geen etensresten laat liggen en 
gooi overrijp fruit meteen weg. Let ook op het vaatdoekje en de schuurspons: vervang deze minimaal 
een keer per dag, want ook dit zijn ideale broedplaatsen. 
Ruim de vuile vaat direct weg en laat de vaatwasser met vuile vaat niet open staan. Doe af en toe een 
scheutje soda in de vaatwasser om de machine en de afvoer goed te reinigen. 
Houd aanrecht en gootsteen goed schoon en zorg er ook voor dat de afvoer schoon is. Om de afvoer 
goed te reinigen, spoel je er een kopje soda met heet water doorheen. 
Bewaar fruit zo mogelijk in de koelkast of in een goed afgesloten plastic bak. 
Spoel lege bier- en wijn�essen goed om voor je ze wegzet: fruitvliegjes komen namelijk op alcohol af. 
Fruitvliegjes houden niet van sterk geurende kruiden zoals basilicum en lavendel. Een lavendel- of 
basilicumplant in de keuken maakt je huis dan ook heel wat minder aantrekkelijk voor de fruitvlieg. 
Een paar kruidnagels of wat teentjes kno�ook tussen het fruit doet het ook goed. 
Vuilnisbakken zijn zeer aantrekkelijk voor fruitvliegjes. Houd deze daarom goed schoon: verwijder 
restjes van deksel en randen en verschoon de vuilniszak iedere dag. 
Wikkel fruitresten eerst in krantenpapier voor je het in de GFT-bak gooit. 
Laat je huis dagelijks lekker doortochten: fruitvliegvliegjes hebben een hekel aan tocht en je houdt de 
boel ook meteen lekker fris. 
Fruitvliegjes vangen 
Neem een glas, doe daar een scheutje wijn en een stuk fruit in. Dek het glas af met plasticfolie, doe 
daar een elastiekje om en prik met een cocktailprikker gaatjes in het folie. De fruitvliegjes komen 
hierop af en eenmaal in het glas kunnen ze er niet meer uit en verdrinken ze. 
Neem een bakje of kom en doe daar wat fruitazijn en een paar druppels afwasmiddel in. De fruitvlieg-
jes komen op de fruitazijn af en verdrinken door het afwasmiddel. 
Als je de fruitvliegjes met de stofzuiger te lijf wilt gaan, strooi dan eerst wat vlooienpoeder in de 
stofzuigerzak. Doe je dat niet, dan kruipen de vliegjes later weer uit de stofzuiger. Wat lavendel in de 
stofzuiger schijnt overigens ook goed te helpen. 

Bron: Plus Online
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DE EENZAME NARCIS 

Bij het ochtendgloren ontwaakte de narcis in zijn gele veld 
Hij rekte zicht eens uit en keek om zich heen 
De meeste van zijn vrienden sliepen nog en lieten hun kopjes hangen 
Meteen overviel hem dat gevoel van gisteren weer 
Een sombere stemming stak weer de kop op 
Er was iets niet in de haak 
Daar was de zon gelukkig 
Hij zwaaide naar vriend tulp een eindje verderop, die ook ontwaakte 
Het bleef stil op de bloemenvelden 
Alleen de vogels waren te horen 
Narcis hoorde het gebabbel van de bloemen om zich heen 
Zij leken nergens last van te hebben 
Er klonk geen: oh, wat mooi en er werden geen foto’s genomen van de kleurrijke 
velden 
Toen werd het hem duidelijk: pronken kon niet dit jaar 
Wel in eenzaamheid uitgebloeid raken 
Maar �ink als ie was: hij behield zijn hoop op de toekomst. 

Cobi Brienen-Pater

Uit Nieuwsbrief KBO-PCOB Waalwijk
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EIGEN BIJDRAGE ZORG VERMINDEREN DOOR LEVENSTESTAMENT 

Naast een bepaling in een testament biedt ook een levenstestament mogelijkheden 
om de hoge eigen bijdrage zorg te voorkomen. 
Mr. Nicole Goud: Het levenstestament is in de familiepraktijk van de notaris momen-
teel een van de meest opgemaakte aktes. Met het levenstestament benoemt u een 
gevolmachtigde die er onder meer voor kan zorgen dat - als u dat zelf niet meer kunt - 
alles betaald kan worden en de woning verkocht kan worden als u die niet meer nodig 
heeft. Een andere reden om een levenstestament af te sluiten, is de mogelijkheid van 
schenken. U kunt namelijk in een levenstestament ook opnemen dat de gevolmach-
tigde uit uw vermogen mag schenken. Op die manier kan de gevolmachtigde zorgen 
dat het spaargeld niet opgaat aan de eigen bijdrage zorg, maar bij de beoogde nabe-
staanden terecht komt. Bij de berekening van de eigen bijdrage zorg houdt het CAK 
immers rekening met inkomen én vermogen. 
Let op: de gevolmachtigde moet in de geest van de volmachtgever handelen, dus niet 
zijn eigen doelen van de schenking bedenken. Beschrijf dus bij voorkeur aan wie en 
wat geschonken mag worden. N.B. Een meer concrete omschrijving van wat (bijvoor-
beeld een bepaald maximum) en waarom geschonken mag worden, kan sowieso 
verstandig zijn en u nu een goed gevoel geven. Zo bepaalt u dit - ook als u de regie 
min of meer gedwongen uit handen heeft moeten geven – immers nog zo veel moge-
lijk zelf. 

Mr. Nicole Goud is �scalist en jurist. Sinds een aantal jaar houdt zij zich bezig met �nanci-
eel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen.

 Bron: Plus Online
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ONTSPULLEN: HOE DOE JE DAT? 

Gemiddeld hangen er 173 kledingstukken in Nederlandse kledingkasten. Ongeveer 50 items daarvan worden 
een jaar lang niet gedragen, dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast kopen 
Nederlanders gemiddeld 46 nieuwe kledingstukken per jaar. Heb jij ook zoveel kleding die je niet meer 
draagt? Hoe kun je ontspullen? De afgelopen jaren is er een nieuwe trend: consuminderen. Consuminderen 
is: minder waarde hechten aan spullen door minder te kopen en minder te bezitten.Minder spullen betekent 
meer ruimte, dan kan er ook minder snel rommel ontstaan. Volgens opruimguru Marie Kondo is ontspullen 
de manier om orde en rust in je leven te krijgen. Spullen veroorzaken rommel waardoor je onrust in je hoofd 
krijgt, denkt Kondo. 

Producten als statussymbool 
Sommige producten dienen eigenlijk als een statussymbool voor de eigenaar. Ontspullen is een soort tegen-
reactie op die gedachte. Het gaat niet om wat je hebt, maar om wie je bent. 
De populaire Kondo schreef in 2014 een boek over de kunst van het opruimen. Haar tactiek: vraag je bij ieder 
voorwerp dat je bezit af of het je nog blij maakt (‘does it spark joy?’). Als dat niet zo is, doe er dan afstand van. 
Niet iedereen is het ermee eens dat alles in je huis blijdschap moet geven. Sommige producten hebben nu 
eenmaal een belangrijke sentimentele waarde. 

Hoe kun je ontspullen volgens de KonMari-methode? 
Kondo ontwikkelde een methode waarbij je makkelijk kan uitzoeken van welke spullen je afstand kan doen: 
• • Bedenk een einddoel. Er zijn geen regels over hoeveel spullen je weg moet doen. 
• • Kies een moment uit wanneer je genoeg tijd hebt. Een grondige opruimactie is beter dan telkens 
een beetje doen. 
• • Begin met opruimen per categorie, dus niet per locatie. Begin met je kleding. Leg alle kleding op je 
bed, pak telkens een item en vraag aan jezelf of je er nog blij van wordt. Is het antwoord nee? Dan kan het 
weg. Doe hetzelfde voor andere categorieën: boeken, (administratie)papieren, etc. Eindig met de spullen die 
een sentimentele waarde hebben zoals fotoboeken. 
• • Berg alle overgebleven spullen op een logische, vaste plek. 

Vind je het lastig om dingen weg te gooien? Je kunt er ook voor kiezen om spullen die je waarschijnlijk wil 
weggooien een jaar lang in een vuilniszak of opbergbox te bewaren. Heb je iets een jaar lang niet gebruikt? 
Dan kun je het alsnog wegdoen. Veel producten kun je waarschijnlijk ook aan andere mensen geven of 
doneren. Zo kan een voorwerp dat bij jou lag te 'versto�en ' iemand anders blij maken. 

Foto's van spullen met sentimentele waarde 
Ben je bang dat je voorwerpen met een sentimentele waarde vergeet door ze weg te doen? Maak er dan een 
foto van en bewaar ze in een speciaal mapje op je computer. Dan kun je de herinneren bij sommige voorwer-
pen af en toe weer even ophalen. 

Spullen wegdoen kun je natuurlijk voorkomen door simpelweg minder te kopen. Probeer beter na te denken 
als je iets koopt. Heb je het wel echt nodig? Delen in plaats van hebben. 

Bronnen: Hogeschool van Amsterdam / Marie Kondo
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Prijswinnaar Puzzel Ons Seniorennieuws juni/juli.

Gisteren, 20 juli, kon Will Hooijmaijers een prachtig boeket bloemen 
brengen bij de prijswinnaars van de puzzel uit Ons Seniorennieuws van 
juni/juli.
Dit keer was mevrouw Ad Biemans de gelukkige. Zij was zeer vereerd met 
deze attentie.

Wilt u ook zo’n prachtig boeket winnen, puzzel dan weer mee. De nieuwe 
puzzel vindt u elders in dit blad.

Oplichting via internet en social media

Internetoplichters gaan steeds gera�neerder te werk, waardoor ze jaarlijks veel slachto�ers maken. 
Naast de inmiddels bekende phishing-mails proberen criminelen ook via valse WhatsApp-berichten, 
sms’jes en telefoontjes geld van mensen te ontfutselen. Wat zijn tegenwoordig bekende oplichtingsvor-
men? 

Het blad Enter van Seniorweb publiceerde een interessant artikel over allerlei vormen van deze oplich-
ting. 
Gebruik onderstaande link:
https://mcusercontent.com/d99b1193af416fb75a3ae4f4f/�les/39d-
fde5d-ac7d-456d-9202-61864c2fb665/Phishing_pdf.pdf

Dit bericht staat ook op onze website, voor het geval u het wilt delen met andere mensen. Op de pagina 
welzijn en gezondheid. 

Gebruik deze link:
https://www.kbo-brabant.nl/welzijn-en-gezondheid/

Bron: KBO Brabant juni 2020, week 24

Prijswinnaar Puzzel Ons Seniorennieuws juni/juli

Op 20 juli kon Will Hooijmaijers een prachtig 
boeket bloemen brengen bij de prijswinnaars van 
de puzzel uit Ons Seniorennieuws van juni/juli. 
Dit keer was mevrouw Ad Biemans de gelukki-
ge. Zij was zeer vereerd met deze attentie. Wilt 
u ook zo’n prachtig boeket winnen, puzzel dan 
weer mee. De nieuwe puzzel vindt u op de pagina 
hierna. Veel puzzelplezier!
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 
gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans 
lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in 
Italië 37 lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en 
omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 
lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 opbergmid-
del 70 Europeaan 71 bijna altijd.
Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 
kort verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 
e�en 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige 
gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 
vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 
vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund.

De oplossing van de puzzel  kunt u tot uiterlijk 18 augistus sturen  naar
Harrie van Zon, Leeuwerik 45, Waspik
E-mailadres: harrie.vanzon@ziggo.nl

Onder de goede inzenders wordt weer een prijs verloot.



lees verder op pag. 39 -->
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‘Reclame’ voor Levi Weemoedt:
DAKKAPEL
‘k Zie zo vaak verliefde paartjes
even stilstaan voor mijn huis:
“Daar woont Weemoedt,” wijst de jongen.
En het meisje slaat een kruis.

WERKLOOS
Hoe lang sta ik vandaag al weer
voor ’t raam, van droefheid ziek?
O, was ik maar een passpiegel
in een leuke meisjesboetiek!

Filoso�etje:
Waarvan is ons vrij Nederland nou eigenlijk onafhankelijk?

Wat wil je later worden? Vroeg de juf. Het was in de derde klas. 
Ik keek haar aan, ik wist het niet.
Ik dacht dat ik al iets was.
(Toon Hermans)

Gesprek tussen 2 goudvissen:
“Volgens mij bestaat God helemaal niet”
“O nee? En wie maakt onze kom dan schoon?”

Zou je graag een man zijn Linda?
Nee, jij wel Adriaan?

De kindertijd is wanneer je gekke snuiten trekt in de spiegel.
De middelbare leeftijd is de periode waarin de spiegel wraak begint te nemen, en dat wordt met de 
tijd alleen maar erger.

Psychiater: “Ik ken uw probleem niet. Als u wil dat ik u ga genezen, moet ik alles van u weten. Begint 
u maar bij het begin.”
Patiënt: “In den beginne schiep ik hemel en aarde ….”

Een heer stapt het gebouw van Dagblad De Stem binnen en zegt tegen het meisje aan de balie:
“Ik kom de krant opzeggen.”
De jongedame kijkt hem vriendelijk aan en zegt: 
“Begint u maar meneer.”

De ene trimmer (of jogger, hoe heten ze nou eigenlijk?) tegen de andere: 
“Ja, hardlopen heeft me zeker meer bewust gemaakt van mijn lichaam. 
Ik heb nu pijn in lichaamsdelen, waarvan ik niet eens wist dat ik ze had ….”

Agent: “Wilt u een alcoholtest ondergaan?”
Dronken chau�eur: “Ja graag, in welk café beginnen we?”



’n Paar koppen uit kranten of tijdschriften:

* BUIS van Lelystad naar Schiphol (Hanne Buis die directrice is van Lelystad Airport, wordt nu ook onder-
deel van het directieteam   van de Schiphol Group, zo meldt “Het Financieel Dagblad”)
* GRUTTO vliegt achteruit (de grutto is sinds 1975 voor 37% verdwenen uit zijn broedgebieden, aldus De 
Volkskrant)
* Ook in Den Bosch ging het mis. Daar maakte een wijkagent een einde aan een grote groep mensen op 
een voetbalveld. (slordigheidje op de website van Omroep Brabant)
* “Maandag hebben we voor 16 thuislozen gekookt. We hebben de maaltijd bij hen thuis gebracht.” (Hè? 
Da’s wel knap; Reformatorisch Dagblad)
* Vaccin tegen herfst is mogelijk (De Standaard)
* Klokkenspel André Rieu wordt museumstuk (1Limburg-app)
* Dekens moeten beter letten op witwassen (het gaat over de dekens van advocatenordes die beter 
toezicht moeten houden op o.a. naleving van de anti-witwaswet; uit: Mr.online)
* Als we ouders zien verzuipen, vragen wij hoe we kunnen helpen (De Standaard)
* Een boer in Florida besproeit zijn velden met grapefruit (Het is niet alleen erg droog in Nederland; kop 
uit De Standaard)

Voor meer grappige koppen en voor de liefhebber van de Nederlandse taal: in het maandblad van het 
Genootschap Onze Taal vind je ze op de achterkant van het blad in de rubriek “Ruggespraak”
Lidmaatschap kost je 46 euro per jaar. Het Genootschap wordt heel blij van nieuwe leden. En in het maand-
blad staat nog veel meer te lezen over onze prachtige taal. 

(Voor alle duidelijkheid: ik verdien geen cent aan deze vrijwillige reclame!)

Chris Matthijssen
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Vervoer- en Boodschappendienst Waspik
06-18 22 56 14

Graag 24 uur van tevoren aanmelden

E-bike Duo fiets centrale Waspik (EDW)
06-18 89 16 77

Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 
09.00 uur tot 13.00 uur

Steeds meer senioren zitten op Facebook. Het is een leuke manier om contact te hebben met uw 
familie, vienden en kennissen. Ook blijft u op de hoogte van allerlei leuke nieuwtjes.
Ook Senioren Vereniging Waspik is actief op Facebook. Zit u ook op Facebook? Volg ons!
Hoe kun je ons vinden? Zoek via Google naar Seniorenverening Waspik, dan kom je op onze site. 
Onderaan vind je het Facebook icoontje; klik daarop en je bent op onze Facebook-pagina. Eemaal 
daar klik dan op ‘like’ en op ‘volgen’, en u blijft op de hoogte van al het nieuws. Je kunt ook via je 
eigen Facebook-pagina in de zoekbalk intypen seniorenvereniging waspik en dan kom je er ook. Of 
je gaat via je browser naar onderstaand adres

https://www.facebook.com/kbowaspik

Senioren Vereniging Waspik op Facebook

Sociaal Contact Waspik
Willemien Smits: 06-38572896

Marian van den Berg: 06-18435995
Spreekuur elke woensdag

van 10.00-11.30 uur in Den Bolder

Tot uw dienst in Waspik:

CASADE
tel. 0800 55 222 22
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Onze organisatie 

Bestuur 
Voorzitter Dhr. B. de Graauw  Hof van Polanen 14    tel. 312494 
Secretaris Dhr. H. van Zon  Leeuwerik 45     tel. 06-53937206 
Penningmeester Dhr. K. Koster Poolsestraat 55   tel. 315150 
Leden: Mw. C. de Bruyn  de Roonlaan 23   tel. 313078 

Mw. J. van Riel   Burgm. Couwenbergstraat 18   tel. 311505 
Dhr. C. Bink    van Duvenvoordestraat 25   tel. 312901 
Mw. I. Ruygt    Chopinlaan 1    tel. 312000 
Mw. F. Hooijmaijers  Vrouwkensvaartsestraat 12a   tel. 313312 
Mw. W. Hooijmaijers  Chopinlaan 2     tel. 202002 

  
Onze ouderenadviseurs 
Mw. C. de Bruyn  tel. 313078  email: cissydebruyn@wxs.nl 
Dhr. B. de Graauw  tel. 312494 email: bertdegraauw46@gmail.com 
Dhr. K. Koster  tel. 315150 email: kbokoster01@home.nl 

Onze belastingpapieren invullers 
Dhr. B. de Graauw  tel. 312494  email: bertdegraauw46@gmail.com 
Mw. C de Bruyn  tel. 313078  email: cissydebruyn@wxs.nl 

Cliëntondersteuning WMO 
Dhr. K. Koster   tel. 315150  email: kbokoster01@home.nl 

Onze activiteitencommissie 
Mw. W. Hooijmaijers  Chopinlaan 2    tel. 202002  voorzitter 
Mw. J. van Riel  Burg. Couwenbergstraat 18  tel. 311505 
Dhr. H. van Zon Leeuwerik 45   tel. 06-53937206 secretaris harrie.vanzon@ziggo.nl 
Dhr. C. Bink   Van Duvenvoordestraat 25  tel. 312901 
Mw. D. de Graauw  Hof van Polanen 14   tel. 312494 

Wij(k)diensten Waspik 
Tel. 06 - 538 77 623 
Spreekuur iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur in Den Bolder 
iedere donderdag van 13.00 - 14.00 uur in Den Bolder 

Coördinatie felicitatiedienst 
Erica Koster telefoon. 315150 

Contact Casade 
Mw. W. Hooijmaijers: tel. 06-12916937 en Mw. C. de Bruyn: tel. 06-20632983 

Coördinatie tafeltje dekje: Mw. A. De Bont tel. 0416-311860 

Onze vaste activiteiten 
Maandagmiddag Koor Zang en Vriendschap   Informatie Dhr. P. Heijmans  tel. 311787 
Dinsdagmorgen Sjoelen in De Stroming   Informatie Mw. R. Lodewijks  tel. 312673 
Dinsdagmorgen Fitness in Centrum Fysiotherapie Informatie Dhr. C. Bink   tel. 312901 
Dinsdagmiddag Schilderen in Den Bolder  Informatie Mw. Van Gils  tel. 06-39488592 
Woensdagmorgen Countrydansen in Den Bolder Informatie Mw. C. Gennesen tel. 312511 
Woensdagmiddag Koersbal in 't Schooltje   Informatie Mw. J. Verschure  tel. 311592 
Donderdagmorgen Meer bewegen in Den Bolder  Informatie Mw. R. van Riel  tel. 311505 
Donderdagmiddag Jeu de Boules   Informatie Dhr. H. van Zon  tel. 06-53937206 
Rikken en jokeren     Informatie Theo Rekkers  tel. 312630  

of 06-10697340 
Fietsen Samen wekelijks fietsen    Informatie Mw. J. Smits  tel.312184

Mw. W. Hooijmaijers tel. 06-12916937

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


