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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,
Tel. 0416-313312, e-mail svwfhooijmaijers@ziggo.nl

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 
vermeld: Overgenomen uit Ons Seniorennieuws.
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Geduld is een schone zaak
Lief en leef
Doorbreek je drinkgewoontes
Energielabel voor mensen met een eigen huis
Onderzoek bereikbaarheid betaalmiddelen
Online betalen met iDEAL
Cadeau idee
Nieuwe website Onsmagazine
Afscheid bezorgers Tafeltje Dek Je
Korting voor passiespelen
Nepnieuws herkennen op internet
NL-alert steeds vaker ingezet
Hier knapt je smartphone van op
Reacties op actie Snertkerst
Uitslag puzzel januari 2021
Woordzoeker februari 2021
Moppentrommel
Tot uw dienst in Waspik
Onze organisatie
Belangrijke telefoonnummers
Actie Snertkerst verslag en foto’s

Kopij voor de volgende uitgave van Nieuws 
graag uiterlijk 15 februari aanleveren.
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Welkom in Ons Seniorennieuws van februari 2021. 
Nog steeds blijven we voorlopig in een lockdown. Maar zoals het spreek-
woord zegt, ook in deze coronatijd is geduld hebben een ‘schone zaak’.

Zorg goed voor u zelf en voor uw naasten. Probeer vooral gezond te 
blijven.
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In februari feliciteren wij onze jarigen van 80 jaar 
en ouder:

De heer J. van Meel     12-02 

Mevrouw P.H. Verhoeven   13-02 

Mevrouw J. Broeders-Fijneman    15-02 

Mevrouw A. Boons-Kemmeren   21-02 

Mevrouw M.C. van Dongen-Jansen 21-02 

Mevrouw J. Verschuren    25-02 

We wensen u allen een mooie verjaardag toe, 
ondanks de corona-lockdown.
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Doorbreek je drinkgewoontes

De meeste mensen weten wel dat het gezonder is om bewust om te gaan met alcohol. Toch is het niet altijd 
eenvoudig om dat ook daadwerkelijk te doen, bijvoorbeeld door even niet te drinken tijdens een avondje met 
familie of vrienden. Met de nieuwe publiekscampagne Dranquilo wil staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) 
mensen aanmoedigen om drinkgewoontes te doorbreken.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Alcohol drinken verhoogt het risico op allerlei ellende met je 
gezondheid. Daarover willen we niet met een vingertje wijzen maar mensen wel aansporen om er 
vooral bewust mee om te gaan. Deze nieuwe campagne laat met een knipoog zien dat rustig aan doen 
met alcohol – van een tijd helemaal niet drinken tot een rondje overslaan en alles wat daar tussen zit – 
heel normaal is.”

Ik doe dranquilo
Het is voor het eerst sinds de jaren ’90 dat de overheid een campagne start om bewuster om te gaan 
met alcohol. De Dranquilo campagne laat zien dat geen of minder alcohol drinken heel normaal is en 
dat je niet buiten de groep valt als je niet meedrinkt. Dranquilo doen, is gezond! De term dranquilo 
komt van het Spaanse woord ‘tranquilo’, wat ‘kalm aan’ betekent. Als je – korter of langer – geen alcohol 
drinkt, kun je dat aangeven door te zeggen: “Ik ben dranquilo.” of “Vanavond doe ik lekker dranquilo”.

Nationaal Preventieakkoord
De campagne – met bijzondere aandacht voor ouderen, studenten en plattelandsjongeren – komt 
voort uit de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord om het bewustzijn van het gebruik van alco-
hol en het kennisniveau over de e�ecten ervan te verhogen. Eén van de doelstellingen daarin is een 
afname van het percentage overmatige drinkers in 2040 van 8,8% naar 5% en van het percentage 
zware drinkers van 8,5% naar 5%. Alcoholgebruik zit echter diep verankerd in de Nederlandse cultuur. 
Acht op de tien Nederlanders boven de 18 jaar drinkt wel eens alcohol, vaak voor de gezelligheid. Wel 
bleek vorig jaar uit het Alcoholexamen dat VWS samen met het Trimbos-instituut hield, dat 16% van de 
Nederlanders overweegt om in de toekomst minder te gaan drinken. Ook deden dit jaar meer mensen 
dan ooit mee aan Dry January en wordt alcoholvrij bier steeds populairder.

Onderzoek Trimbos-instituut: schade van alcoholgebruik onderschat
De persoonlijke en maatschappelijke schade van alcoholgebruik wordt in Nederland nog altijd onder-
schat, blijkt uit onderzoek ‘Kennismonitor Alcohol’ van het Trimbos-instituut in opdracht van VWS. Zo 
weten de meeste mensen niet dat alcohol het risico op kanker, dementie of een miskraam vergroot. 
Verder valt op dat de meesten de kosten van alcohol voor de samenleving veel te laag inschatten. Die 
bedragen tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro per jaar. Het onderzoek laat ook zien dat overmatige en 
zware drinkers meer moeite hebben met sociale druk. Als anderen drinken, vinden ze het bijvoorbeeld 
moeilijker om dat zelf niet te doen. Daarom is het zo belangrijk dat de norm verandert en mensen meer 
bewuster omgaan met alcohol. Nederlanders kunnen meer inzicht krijgen in hun eigen drinkgedrag en 
hun kennis over alcohol testen op www.alcoholinfo.nl.

lees verder op pag. 7 -->
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Meerjarige campagne

De nieuwe campagne gaat meerdere jaren lopen en start direct met een aantal korte commercials. 
In aanloop naar Dry January 2021 (aanmelden kan via www.ikpas.nl) worden online video’s ‘met 
een knipoog’ gepost op social media en komen buiten posters op billboards te hangen. In de 
commercials komen verschillende doelgroepen en sociale situaties voorbij, van plattelands jonge-
ren tot 55-plussers tot studenten. Vanaf februari volgend jaar is de campagne ook op televisie te 
zien. Alle informatie over de campagne is te vinden op de website www.dranquilo.nl.
De Dranquilo campagne is mede tot stand gekomen met betrokken partijen uit het Nationaal 
Preventieakkoord, met als doel om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.
 
Ons Magazine december 2020
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ENERGIELABEL VOOR MENSEN MET EEN EIGEN HUIS 

In het KBO-PCOB maandblad van november werd er al even aandacht aan 
besteed: het energielabel voor woningen is vanaf 1 januari 2021 een stuk 
duurder  geworden.Vanaf genoemde datum gaat dat gemiddeld € 190 kosten. 
Bij verkoop van uw huis bent u verplicht zo’n energielabel, dat tien jaar geldig 
blijft, aan te leveren. 

Kijk op www.energielabelvoorwoningen.nl om het energielabel aan te 
vragen.
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Deelnemers gezocht voor onderzoek naar bereikbaarheid van betaalmiddelen

De Nederlandsche Bank (DNB) doet regelmatig onderzoek naar betaaldiensten in Nederland. U moet dan 
denken aan contant betalen, betalen met de pinpas en internetbankieren. Maar ook aan de hulp in bank-
kantoren bijvoorbeeld. Het gaat in het onderzoek over de vraag hoe bereikbaar en toegankelijk deze 
diensten zijn voor consumenten. Het onderzoek is belangrijk, omdat iedereen in Nederland in staat 
gesteld moet kunnen worden om bijvoorbeeld te pinnen, overschrijvingen te doen of bij een bankkan-
toor te kunnen komen. Onderzoeksbureau Conclusr is door De Nederlandsche Bank (DNB) gevraagd om 
dit onderzoek uit te voeren. 

We zijn op zoek naar deelnemers die een vragenlijst willen beantwoorden. Iedereen kan meedoen aan het 
onderzoek, en we zijn in het bijzonder ook geïnteresseerd in de antwoorden van personen binnen de 
volgende groepen:
 • Mensen die geen gebruik maken van betaaldiensten via internet. 
  Dit zijn mensen die niet    online bankieren of internetbankieren.
 • Mensen die blind of slechtziend zijn 
 •Mensen die rolstoelgebonden of slecht ter been zijn
 • Mensen met een beperkte handfunctie 
 • Mensen die doof of slechthorend zijn 
 • Mensen van 65 jaar of ouder 
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking 
 • Mensen zonder internet 

Hoe u mee kunt doen 
Uw deelname is op vrijwillige basis. Indien u deel wilt nemen, dan kunt u zich rechtstreeks bij Conclusr 
aanmelden. 
U kunt: 
- naar Conclusr bellen om u op te geven. U belt dan naar: 06 - 494 84 954. Krijgt u geen gehoor, dan wordt 
u teruggebeld! 
- een e-mail sturen naar info@conclusr.nl U kunt hierin aangeven of u door Conclusr gebeld wilt worden 
(in dat geval graag ook uw telefoonnummer vermelden) of dat u online wilt deelnemen. U krijgt snel een 
reactie op uw e-mail. Wilt u hierbij ook uw naam vermelden en eventueel tot welke doelgroep(en) u 
hoort?
 - direct via internet. U kunt de link in zijn geheel kopiëren en plakken in de balk van uw browser   
https://conclusr.nebu.com/scripts/dubinterviewer.dll/frames?Quest=220030C 

Welke vragen stellen we wèl in het onderzoek? In het onderzoek komen onder andere de volgende 
vragen aan bod:
 - Hoe tevreden u bent met de mogelijkheid tot het doen van betalingen - Of u zelfstandig of met hulp 
van anderen uw bankzaken regelt 
 - Hoe u uw bankzaken regelt: via een bankkantoor, de telefoon, internetbankieren, etc. - Welke betaalmid-
delen u weleens gebruikt (cash, pin, credit card, etc.)  
 - Aan welke betaalmiddelen u de voorkeur geeft - Of u weleens aankopen via internet doet en hoe u dan 
betaalt 
 - Of u weleens bij een bankkantoor komt en of de afstand tot het bankkantoor makkelijk te overbruggen 
is. 
Etc. 

lees verder op pag. 10 -->
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Waar gaat het onderzoek niet over? 
In het onderzoek worden geen vragen gesteld over de volgende onderwerpen: 

- Uw pincode, uw saldo op uw bankrekening of uw paspoortgegevens. 
- Er wordt niet gevraagd om geld naar een andere rekening over te maken.
 - Conclusr heeft geen bankgegevens van u, dat betekent dat er ook geen vragen gesteld worden 
met betrekking tot uw bankrekening. 

Verder benaderen we u nooit via whatsapp of andere berichtenservices. Enkel per email of telefo-
nisch, zoals u zelf heeft doorgegeven. En u wordt naar aanleiding van uw deelname aan dit onder-
zoek nooit teruggebeld door uw bank of een andere bank!
 Indien u het niet vertrouwt, kunt u eventueel bellen of mailen naar:
 info@conclusr.nl of 06-494 84 954. 

Vertrouwelijkheid en anonimiteit. 
Conclusr is aangesloten bij de MOA, de branchevereniging voor marktonderzoeksorganisaties. Uw 
deelname is anoniem en alle gegevens worden verwerkt volgens de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u terecht bij Willeke van Baars van 
Conclusr, te bereiken via 06 – 494 84 954 of via info@conclusr.nl. 

Hartelijk dank voor uw hulp!

Bron Ons Magazine
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Online betalen met iDEAL

De meeste betalingen op internet gaan via iDEAL. Via de systemen van uw eigen bank zijn 
aankopen hiermee op allerlei websites af te rekenen. Veilig en goedkoop. Bovendien is er geen 
speciaal account of registratie voor nodig.

Wat is iDEAL?
iDEAL is de populairste manier om aankopen op internet veilig af te rekenen. Betalen gaat via de 
app voor mobiel bankieren of de site van uw eigen bank. Alle grote banken van Nederland doen 
mee aan iDEAL (zie verderop). De betaling gaat direct van uw bankrekening naar die van de 
webwinkel. Er komen geen kosten bij. Iedereen die gebruikmaakt van internetbankieren kan 
betalen via deze methode.
Meestal is betalen via iDEAL gratis voor consumenten, maar ondernemers mogen geld vragen 
voor deze service. Net zoals bij het gebruik van een creditcard. Een bekend voorbeeld van een 
bedrijf dat 25 eurocent vraagt voor betalingen per iDEAL, is Thuisbezorgd.nl.

Welke banken en webwinkels doen mee?
De volgende partijen zijn partner van iDEAL: ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Knab, Moneyou, 
Rabobank, RegioBank, Revolut, SNS, Svenska Handelsbanken, Triodos Bank en Van Lanschot. Wie 
bij een van deze banken een rekening heeft en online bankiert, kan betalen via iDEAL. Er is geen 
lijst met webwinkels die iDEAL aanbieden. Vaak staat er een logo van iDEAL op een website die 
meedoet, of kunt u het terugvinden bij de veelgestelde vragen of informatie over bestellen.
Voordelen van betalen met iDEAL

Betalen met iDEAL heeft de volgende voordelen:
� Alle grote Nederlandse banken ondersteunen het systeem.
� Er is geen aparte registratie of aanmelding nodig voor iDEAL.
� Het bespaart u de moeite van zelf inloggen op de site van de bank en handmatig een   
 betaling aanmaken en versturen.
� Betalingen verlopen via de vertrouwde omgeving van uw eigen bank. U hoeft dus geen 
  nieuw systeem aan te leren.
� Betalen via verschillende platforms. Het kan via de computer, maar via smartphone of  
  tablet gaat het net zo makkelijk.
� Betalen gaat snel: betaalgegevens en rekeningnummers staan al ingevuld bij betalen. De 
  betaling wordt meteen verwerkt, er zit dus geen vertraging op.
� Betalen is veilig: er zijn weinig storingen en betalingen komen altijd op de goede plek uit. 
  En er zijn geen onduidelijke tussenpartijen die ‘bemiddelen’ tussen een webwinkel en u.

lees verder op pag. 12 -->
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De verschillende vormen van iDEAL

iDEAL heeft vier verschillende ‘gedaantes’. We nemen ze even door:
� De bekendste is een knop met het logo van iDEAL op de betaalpagina van een website.
� Via een QR-code. Voor deze vierkanten met zwarte vlakken gebruikt u de scanfunctie van de app. Bij  
  ING werkt dit als volgt: ziet u een QR-code om te betalen, open dan de bankapp op uw telefoon en tik  
 op het plaatje van de scanner en scan de QR-code. Alle betaalgegevens komen dan in de app. De   
 gebruiker kan de betaling meteen versturen met zijn beveiligingscode of vingerafdruk (afhankelijk van  
 de telefoon). Meer hierover staat in het pdf-bestand Betalen met iDEAL QR.
� Een betaalverzoek kan ook via sms of e-mail binnenkomen. Dit is iets om extra op te letten. Ga hier   
 alleen op in als het bedrag en het bedrijf klopt. Betaalverzoeken via e-mail kunnen namelijk ook 
 phishing zijn. Meer informatie hierover staat verderop in dit artikel.
� iDEAL heeft ook een eigen app. Die biedt de mogelijkheid om betaalverzoeken aan andere mensen te  
 sturen. Dit is een minder bekende manier van geld overmaken aan iemand anders. Vaak wordt hier  
 voor de app Tikkie gebruikt.

Hoe werkt betalen met iDEAL?
Betalen met iDEAL is heel eenvoudig. U kiest een artikel of bestelt bijvoorbeeld eten. Als alles in het winkel-
mandje zit, gaat u naar de betaalpagina. U vult uw persoonlijke gegevens in en gaat verder naar het gedeelte 
voor het afrekenen. U klikt op iDEAL en kiest uw eigen bank. Dit is voor iedereen hetzelfde.
Hierna verschilt het per bank. Bent u op de computer aan het winkelen, dan verschijnt de inlogpagina van uw 
bank. Kies voor inloggen of voor bijvoorbeeld het scannen van de QR-code. Voltooi de betaling op de manier 
die u gewend bent van uw bank. De betaling is meteen afgerond. U keert terug naar de site van de webwin-
kel. In beeld verschijnt een melding dat de betaling is gelukt.
Bestellen via tablet of smartphone gaat op een vergelijkbare manier. Na de keuze voor iDEAL wordt u meteen 
doorgestuurd naar de bankapp als deze geïnstalleerd is op hetzelfde apparaat.
Lukt een betaling niet, kijk dan op de site van iDEAL of er problemen zijn met de systemen.

iDEAL en phishing
Betalen via iDEAL is een betrouwbare betalingsmethode en zonder problemen of gevaren te gebruiken. Maar 
zoals met alles rondom geld, zijn ook hier criminelen actief. Zij misbruiken het logo en imago van iDEAL voor 
phishing. Zo kan het zijn dat u e-mails of berichten krijgt met een betaalverzoek. Of een melding dat u drin-
gend een rekening moet betalen. Ga hier niet op in. Alleen als u bijvoorbeeld een bestelling hebt gedaan en 
de webwinkel zelf een betaalverzoek aankondigt. En controleer dan altijd de naam van het bedrijf en het 
bedrag, voor u ingaat op een betaalverzoek. Komt er zonder aanleiding een betaalverzoek met de naam 
iDEAL erin, dan gaat het meestal om phishing.
Leden van SeniorWeb kunnen berichten ter controle doorsturen naar de phishingchecker.

Computerhulp nodig?
Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel? SeniorWeb-leden kunnen hun vraag stellen aan de vrijwilli-
gers van PCHulp. Nog geen lid, maar wel hulp nodig? Ontdek dan de voordelen van het SeniorWeb-lidmaat-
schap.

Bron: Seniorweb Nieuwsbrief week 2



CADEAU IDEE! 

Hebt u er wel eens aan gedacht om uw vrienden of vriendin-
nen een lidmaatschap te geven van Senioren Vereniging 
Waspik.
Een leuk en origineel cadeau. Misschien ook iets voor u om uw 
vrienden, vriendinnen of familie mee te verrassen. 

Een belletje naar het secretariaat en we regelen het voor u.
Secretariaat: Harrie van Zon, tel. 06-53937206
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Nieuwe website Onsmagazine.nl

Maandag 21 december lanceerde KBO Brabant o�cieel de nieuwe website 
Onsmagazine.nl. In de Ons van januari 2021, werd een artikel opgenomen 
over deze nieuwe site. 

Onsmagazine.nl is een digitale doorvertaling van het vertrouwde ledenmaga-
zine Ons. Per papieren editie komt een aantal belangrijke artikelen uit de Ons 
op deze website te staan. Iedereen kan de artikelen lezen, bezoekers hoeven 
geen lid te zijn van KBO-Brabant. Meelezers onder uw vrienden en familieleden 
kunnen dus voortaan ook op deze speciale Ons-website terecht, zelfs als ze 
Brabant lang geleden hebben verruild voor Groningen of Canada. Op de web-
site zijn ook vele artikelen uit eerdere edities van de Ons terug te lezen. Daar-
mee biedt de website een handige archie�unctie! De artikelen worden geru-
briceerd naar drie thema’s die ook in het magazine terug te vinden zijn: Ons 
Belang, Leven en Mensen. 

De website is al in de lucht; u kunt veen kijkje nemen! Op de site vindt u rechts-
boven een mogelijkheid om u aan te melden voor een aparte nieuwsbrief. 

Er is hard aan gewerkt door de redactie van de Ons, wij zijn best een beetje 
trots op het resultaat!
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Afscheid van bezorgers van Tafeltje Dek Je

Als mensen stoppen met rondbrengen van Tafeltje Dek Je, is het een goede gewoonte 
om daar in de nieuwjaarsreceptie aandacht aan te schenken. Door alle coronaperike-
len gaat de nieuwjaarsreceptie dit jaar helaas niet door. Toch willen wij dit afscheid 
van 3 bezorgers niet ongemerkt voorbij laten gaan.
We nemen afscheid van de heer Kees Bink, die 10 jaar maaltijden heeft rondgebracht. 
Kees heel hartelijk dank voor jouw inzet.
Zo ook van Mevr. Adrie Dekker, die in verband met verhuizing per 1 januari 2021 is 
gestopt. Zij heeft vijf en een half jaar de maaltijden rondgebracht.
Van de heer Ad Smits, die zich ruim 2 jaar heeft ingezet voor Tafeltje Dek Je.
Iedereen was trouw  op zijn dag van rondbrengen  aanwezig.
Nogmaals hartelijk dank aan allen.
Inmiddels hebben zij een kleinigheidje ontvangen als blijk van waardering voor het 
bezorgen van de maaltijden.

Namens Tafeltje Dek Je  
Antoinette de Bont, coördinator
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Korting voor Passiespelen Tegelen 2021

Zondag 18 april 2021 gaat na één jaar wachten de 21ste editie van de 
Passiespelen Tegelen in première. ‘Hem achterna. Een passiespel raakt, 
schuurt en verbindt en plaatst de actualiteit in een breder perspectief. 
Herkenbaar, scherp en indrukwekkend. 

Er staan in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen t/m zondag 5 sep-
tember 29 voorstellingsdagen op het programma. De voorstelling wordt 
twee keer per dag gepresenteerd in een aangepaste vorm, ‘coronaproof’. 

Leden van KBO-Brabant ontvangen bij een individueel bezoek korting 
op de reguliere verkoopprijs bij bijna alle voorstellingen. 

Voor meer informatie: ga naar https://www.passiespelen.nl/kbo/

Bron: Ons Magazine december
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Nepnieuws op internet herkennen

Roddel, achterklap, geruchten, laster, broodjeaapverhalen: nepnieuws is van alle tijden. Hoe 
beoordeelt u of een bericht klopt?

Wat is nepnieuws?

Verslaggevers maken soms een zeperd. In de journalistiek bestaat er zelfs een woord voor: 
een canard. Het begrip de�nieert een bericht dat, na publicatie, niet waar blijkt te zijn. Maar 
dat is niet hetzelfde als het fenomeen nepnieuws dat de afgelopen tijd zo veel aandacht 
krijgt. Journalistieke missers komen voort uit menselijke fouten. Er wordt niet opzettelijk 
gelogen of gefantaseerd. Het doel van serieus nieuws is de lezer te informeren. In het geval 
van nepnieuws is daar geen sprake van. Daarbij worden expres valse berichten de wereld in 
gebracht.

Waarom nepnieuws bestaat.

Waarom neemt nepnieuws op internet eigenlijk zo'n grote vlucht?
� Geld
Door te zorgen dat veel mensen doorklikken op de valse berichten, trekt men veel verkeer 
naar een website. En die sites zijn volgehangen met advertenties. Hoe meer verkeer, hoe 
hoger de inkomsten. Dat blijkt zo lucratief te zijn dat er een nepnieuwsindustrie is ontstaan. 
Daarbij probeert men enorm overdreven koppen te maken die mensen verleiden erop te 
klikken. Bijvoorbeeld 'Man Zonder Hoofd Gevonden Op Utrecht CS.'

� Beïnvloeding
Met nepnieuws kun je de meningen van mensen beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld op grote 
schaal gebeurd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. 

� Humor
Satirische website De Speld maakt berichten die verrassend veel op echt nieuws lijken. Doel 
van deze berichten is onschuldig: mensen aan het lachen maken. Soms maakt iemand de 
vergissing zo'n grappig bericht voor waar aan te zien, maar meer schade dan dat brengen ze 
niet toe.

17
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De gevestigde media
Media als de NOS, RTL Nieuws, Nu.nl, de Volkskrant en het AD verspreiden geen onzin. Zij checken 
berichten altijd bij verschillende bronnen om ze bevestigd te krijgen. Misschien bent u het niet altijd 
eens met hun kijk op de dingen, maar dat is een ander verhaal.

Nepnieuws op sociale media
Nepnieuws is overal te vinden. Kanalen als Facebook, Twitter of YouTube zijn favoriet bij de makers van 
dit soort nieuws. Wees waakzaam op deze plekken.

Nepnieuws herkennen
Laat u niet om de tuin leiden. Wat hebt u eraan om pagina's vol onzin te lezen? De onderstaande tips 
helpen u echt van onecht te onderscheiden.

� Waar staat het bericht?
 Kijk in de eerste plaats waar het bericht is gepubliceerd. De Telegraaf, het AD, de Volkskrant,   
 Metro en Nu.nl kent u ongetwijfeld. Staat het nieuwtje op een site waar u nog nooit van hebt   
 gehoord, lees dan voorzichtig verder.

� Kijk goed naar de kop
 De koppen van nepnieuws zijn vaak overdreven sensationeel en staan vol hoofdletters. Ze   
 prikkelen de lezer, die meteen wil doorklikken om te lezen wat de kop belooft. 
 Bijvoorbeeld: ' Auto Valt Plots Stil Op De Snelweg. Wat Er Daarna Gebeurt Is Niet Te Geloven!'
  In het Engels noemt men zo'n kop clickbait. 'Bait' is Engels voor 'aas'.

� Lees meer dan alleen de kop
 De meeste nepberichten vertellen de grootste onzin. Doorlezen helpt. Neemt een bericht een  
 bijzondere wending of wordt het steeds onwaarschijnlijker, dan is de kans groot dat het nep  
 nieuws is.

� Ga op zoek naar bronnen
 Eén bron is geen bron. Is er sprake van een nepbericht, dan is er meestal geen verdere informatie  
 te vinden via Google.
 

Overzicht valse nieuwssites
Tot slot biedt de Hoaxwijzer een overzicht van sites die bekendstaan om hun nepnieuws. Sommige 
pagina's hebben op het eerste oog onschuldige namen als 'Blik Op NOSjournaal' of 'Ko�epauze'. Maar 
ze staan vol met onzin. Die sites kunt u beter links laten liggen. 

Het overzicht vindt u hier: de Hoaxwijzer - Valse nieuwssites.

Bron: ONS Magazine
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NL-Alert steeds vaker ingezet 

Oktober 2020 
Waarschuwingsdienst NL-Alert wordt steeds vaker ingezet. In 2019 gebeurde dit 174 keer. In 
2013 waren er bijvoorbeeld maar 33 meldingen. 

Sinds het ontstaan van de dienst zijn 899 NL-Alerts verstuurd, bij een totaal van 450 incidenten. 
De dienst bestaat sinds 2012. 

Melding noodsituatie 
Een NL-Alert is een melding over een noodsituatie. Die melding komt via de smartphone. In 
een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar meer informatie te vinden 
is. 
Eerder dit jaar bleek er een datalek in de app van NL-Alert te zitten. Deze app is daarom niet 
meer beschikbaar. Het versturen van alarmeringen gaat enkel nog via het telefoonnetwerk. 
Daarvoor hoeft u niets zelf te downloaden. Wel kunt u controleren of de telefoon juist is inge-
steld voor NL-Alerts. Hoe dat moet, leest u hieronder. 

Instellingen voor NL-Alert controleren 
Wanneer er iets ernstigs aan de hand is, stuurt de overheid een NL-Alert naar mobiele 
telefoons. Is uw telefoon juist ingesteld voor NL-Alert? 
De overheid stuurt een NL-Alert als er een levensbedreigende situatie is, bijvoorbeeld een 
grote brand, explosiegevaar of noodweer. In principe moet iedere mobiele telefoon de nood-
waarschuwingen ontvangen, ongeacht welke provider iemand heeft. Soms gaat dit mis en 
ontvangen mensen NL-Alert niet, bijvoorbeeld bij oudere toestellen. De meeste nieuwe 
telefoons zijn zo ingesteld dat ze een NL-Alert automatisch ontvangen. Aanmelden voor 
NL-Alert is dus meestal niet nodig. Ieder half jaar stuurt de overheid een controlebericht om te 
testen of de telefoon goed is ingesteld. Tussendoor is dit te zien via de instellingen op de 
telefoon.

Uw naam en telefoonnummer zijn trouwens niet nodig voor het versturen van het bericht, dus 
het blijft anoniem en het is gratis. 

NL-Alert instellen (Samsung-telefoon) 
Bij een Samsung-toestel van na 2012 is NL-Alert automatisch goed ingesteld. Controleer het zo: 
�� Ga naar Instellingen. 
�� Tik op Apps. 
�� Tik op Berichten. 
�� Tik op Berichtinstellingen. 
�� Tik op Instellingen noodwaarschuwing. 
�� Tik op Noodwaarschuwingen om te zien welke waarschuwingen u ontvangt. 

lees verder op pag. 20 -->
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Mensen met een oude mobiele telefoon (van voor 2012) moeten NL-Alert zelf instellen. De handlei-
ding daarvoor is te vinden op de website van de Samsung. 

NL-Alerts teruglezen (Samsung-telefoon) 
Meldingen van NL-Alert komen binnen in de berichten-app van de telefoon. Daar kunt u ze dus ook 
altijd nalezen. 

NL-Alert instellen (Huawei-telefoon) 
Huawei-telefoons zijn automatisch goed ingesteld. Controleer de instelling zo: 
�� Tik op Instellingen. 
�� Tik op Geluid(en). 
�� Tik op Meer geluidsinstellingen. 

�� Tik op Uitgezonden telefoonberichten. 
�� Controleer of er vinkjes staan bij opties zoals Extreme waarschuwingen. 

NL-Alert instellen (iPhone) 
Apple ondersteunt NL-Alert op de iPhone 4S en nieuwere modellen. 
�� Tik op de app Instellingen. 
�� Tik op Berichtgeving. 
�� Onderaan staat de optie 'Noodmeldingen'. Is het schui�e daarachter groen, dan ontvangt u 
overheidsmeldingen. Zo niet, tik dan op het schui�e om de meldingen in te schakelen. 

NL-Alerts teruglezen (iPhone) 
�� Veeg op het Beginscherm van boven naar onderen om het Berichtencentrum te openen. 
�� De meldingen van NL-Alert staan in het Berichtencentrum met de kop 'Noodmeldingen'. Zijn er 
meerdere noodmeldingen, dan liggen deze als het ware op elkaar. Tik op de bovenste melding om 
alle berichten te lezen. Let op! Tik niet op het kruisje rechts van 'Noodmeldingen'. Dan verdwijnen de 
meldingen en u kunt ze niet meer teruglezen. 
�� Druk op de Thuisknop of veeg vanaf de iPhone X van de onderrand naar boven om naar het 
Beginscherm te gaan. 

Bron: Nieuwsbrief SeniorWeb oktober 2020
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HIER KNAPT JE SMARTPHONE VAN OP 

Werkt je smartphone steeds slechter? Grote kans dat er niet genoeg geheu-
genruimte meer over is. Dat los je op met deze tips voor een grote schoon-
maak. 

Tip 1: Zoek uit wat de meeste ruimte inneemt 
Voordat je gaat opruimen, is het slim om goed te kijken wat de grootste ruimtevreters zijn. 
Hiervoor hebben iPhones en Android-smartphones een handige optie. Op een iPhone kies je 
Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Op een Android smartphone: Instellingen > Instellin-
gen > Opslag en USB > Interne opslag. Let erop dat de stappen en opties in Android af kunnen 
wijken bij jouw toestel. Op het scherm staat hoeveel ruimte bezet en vrij is en welke apps en 
andere bestanden ruimte innemen. Bedenk dat een app niet alleen als app geheugen bezet 
houdt, maar dat ook bijbehorende bestanden, zoals foto’s die je ontvangen hebt, ruimte gebrui-
ken. Als je op een speci�ekeapp tikt, zie je gedetailleerde informatie. Het systeem, iOS of 
Android, kun je niet verwijderen. Dat neemt dus altijd een deel van je geheugenruimte in. 

Tip 2: Verwijder onnodige apps 
We hebben allemaal wel apps op onze smartphone staan die we amper of nooit gebruiken. Het 
is een goed idee die apps te verwijderen, zeker als ze veel ruimte innemen. Geen zorgen: je kunt 
verwijderde apps altijd opnieuw downloaden en installeren vanuit de App Store of Google Play 
Store. Dat geldt ook voor betaalde apps. Die kun je zonder kosten opnieuw downloaden, zolang 
ze in de App Store of Play Store staan. Je moet wel goed opletten dat je niet ook onbedoeld 
jouw gegevens verwijdert, bijvoorbeeld foto’s en documenten. Zorg er daarom voor dat er altijd 
een back-up van die gegevens is. Op een iPhone tik je op Instellingen > Algemeen > iPhone-op-
slag. Kies de naam van de app. Met ‘Ruim op’ verwijder je de app, maar niet je gegevens. Met 
‘Verwijder app’ verdwijnt de app mét de gegevens. Op een Android-smartphone tik je op 
Instellingen > Instellingen > Opslag en USB > Interne opslag > Apps. Kies de naam van de app. 
Met ‘Gegevens wissen’ verwijder je alleen de gegevens. Om alles te verwijderen: tik bij de app 
op > Verwijderen. 

lees verder op pag. 22 -->
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Tip 3: Verwijder en verplaats je foto’s en video’s 
Bestanden als foto’s en video’s nemen vaak veel ruimte in. Het is dan ook verstandig om die 
regelmatig op te schonen. Soms heb je meerdere foto’s en video’s met bijna hetzelfde onder-
werp of gewoon mislukte exemplaren op je smartphone staan. Schroom niet om die te verwij-
deren. Op een iPhone doe je dat via Foto’s: tik op de foto of video en daarna op het pictogram 
van de Prullenbak. In Android gebruik je Galerij of Foto’s. Tik op de foto of video en daarna op 
de Prullenbak of op de drie puntjes rechtsboven en Verwijderen. De rest van je foto’s en video’s 
kun je buiten je smartphone bewaren, zodat die ruimte vrijkomt. Zet je bestanden bijvoorbeeld 
op een aparte geheugenkaart, verplaats ze naar je computer of zet ze in de cloud. Hoe je dit 
praktisch doet, lees je in het artikel Zo maak je een back-up van je smartphone op www.pluson-
line.nl

Tip 4: Ruim WhatsApp op 
WhatsApp is een van de grootste ruimtevreters op een smartphone. 
Dit komt voornamelijk door de afbeeldingen en video’s die heen en weer worden gestuurd. Om 
geheugen vrij te maken, ruim je de gesprekken met veel afbeeldingen en video’s op. Het is 
verstandig om eerst een back-up te maken van de gesprekken, zodat je altijd nog een kopie 
daarvan hebt buiten je smartphone. WhatsApp bewaart de back-up in de cloud: je gratis 
webruimte op internet bij iCloud of Google Drive. Op een iPhone tik je in WhatsApp op Instellin-
gen > Chats > Reservekopie chats > Maak nu reservekopie. In Android tik je op de drie puntjes 
rechtsboven > Instellingen > Chats > Chat back-up > Back-up maken. Daarna kun je je gesprek-
ken opruimen: Op een iPhone tik je op Instellingen > Data en opslaggebruik > Opslag in 
gebruik. Tik op een groep. Tik op Beheer. Geef aan welke onderdelen je wilt wissen. Tik op Wis. 
In Android tik je op de drie puntjes: Instellingen > Data en opslaggebruik > Gebruikte opslag. 
Tik op een groep > Ruimte vrijmaken. Geef aan welke onderdelen je wilt wissen. Tik op Verwij-
deren. 

Tip 5: Kijk uit met downloaden 
Alles wat je downloadt naar je smartphone neemt geheugenruimte in. Dat geldt voor apps, 
maar ook voor �lms, foto’s en muziek. Films en muziek downloaden kan soms nodig zijn als je 
ergens naartoe gaat waar je geen of duur internet hebt, bijvoorbeeld op vakantie. In alle andere 
gevallen is het verstandiger om te streamen. Doe dit wel bij voorkeur via wi�, anders gaat het af 
van je internetbundel. 
Heb je toch muziek of een �lm gedownload? Verwijder die dan als je er klaar mee bent. Net als 
bij apps geldt ook hier dat als je ervoor betaald hebt, je de media altijd opnieuw kunt downloa-
den. Kijk voor verwijderen eventueel in de Help-informatie bij de media-app. 

Bron: PlusOnline 27 oktober 2020/ PCOB  Sprang-Capelle
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19 december 2020: een drukke dag in ons dorp; de actie “Snertkerst”  ging van start. Er werden die 
dag heel veel leuke en lekkere attenties bezorgd.

Onderstaand enkele reacties op de actie “Snertkerst” die onze voorzitter daarna ontving.
We wilden u die niet onthouden!

Hallo Bert,
Langs deze weg willen wij de Seniorenvereniging en natuurlijk ook Cora Zijlmans bedanken voor 
de heerlijke kop erwtensoep!
Het was in tweeërlei opzicht een hartverwarmende actie!
 Wij wensen allen �jne kerstdagen en een mooi en gezond 2021.

*******
Hallo Bert,
 
Zaterdagmorgen ontving ik een heel mooi  verassingspakket, een tas vol heerlijke en �jne attenties. 
Ik was er even stil van dit te ontvangen. Aangezien jij ook een van de initiatiefnemers hierin bent 
wil ik hierbij, via jou, allen heel hartelijk danken voor dit werkelijk prachtige gebaar en de moeite 
die allen daarin gestoken hebben. Aandacht dat doet ieder zo goed.
Nogmaals, heel veel dank en allen heel �jne feestdagen en een mooi en gezond 2021.
 

******

Goedemorgen,
 Heel hartelijk bedankt voor het bijzondere tasje vol verrassingen.
Wat zat er veel in: hele leuke dingen en veel lekkernijen..
Soep was heerlijk. Mooie kaarten en wat hebben de kinderen hun best gedaan om op alle tasjes zo 
mooi te tekenen.
Petje af voor de organisatie: wat een werk moet dat geweest zijn!
 
Fijne dagen en veel gezondheid voor allen,

*****
Bestuur van Seniorenvereniging Waspik,

Wat een verassing om zo'n kersttasje thuis te krijgen. 
Bedankt voor deze gift mede namens de seniorenvereniging tot
stand gebracht.
Super de inzet van al de helpers om dit uit te voeren en daarmee
meer dan 500 bewoners van deze aardigheid te voorzien.
Wij wensen jullie ondanks de coronaperikelen prettige feestdagen
en een goed en gezond 2021. Zie ook pag. 30
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Uitslag puzzel Ons Seniorennieuws januari 2021.

De oplossing van de januari-puzzel is:

NACHTVORSTJE

We ontvingen 15 goede inzendingen. De gelukkige is dit keer de heer
Ton van Ginkel.

We bezorgden hem een prachtig boeket, waar hij samen met zijn vrouw van geniet.

Een nieuwe puzzel staat weer klaar in ons blad. Dit keer is het een woordzoeker. 
Doe mee en win ook zo’n mooie attentie.
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Deze maand geen kruiswoordpuzzel, maar een woordzoeker. Doe mee en win een leuke attentie.

AASETER
AGEREN
ALBINO
BEULEN
BEWEGING
BORDES
CREATINE
DAGVLINDER
DELER
DOKKEN
DONATIE
DOORKOMEN
DRIEBANDEN
EICEL

De oplossing van deze woordzoeker kunt u tot uiterlijk 14 februari 2021 sturen naar
Harrie van Zon, Leeuwerik 45, 5165 KW Waspik
E-mailadres: harrie.vanzon@ziggo.nl

GAREN
GOKJE
GRIET
HIAAT
HOGESCHOOL
HORIG
INBOETEN
IRRITANT
KOETSJE
KORAN
KRUISBOOG
LEESWOEDE
MELKDISTEL
NABLOEI

NOTIE
ONTZAG
ONZIN
PANTYKOUS
PARDON
PASEN
PERSEN
PICOBELLO
PIOEN
REGAAL
SANITAIR
STORTBUIEN
TOTAAL
ZUINIGHEID
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Eerst even een waarheid, tenminste ik denk dat het waar is:
“Ware vriendelijkheid is als je bereid bent om iets op te geven wat je zelf hard nodig hebt.”

Verlate kerstgrap als krantenkop:
“Kerstboomverkopers verwachten piek.”
En dan die advertentie in een plaatselijk krantje:
“Te koop: Mooi blankhouten kinderledikantje, met matrasje, van Ikea, alleen door opa en oma gebruikt.”

En zie hoe belangrijk de spelling van het Nederlands is (aan elkaar of los?):
“De consument bleef vorige maand �ink door winkelen.”

Boze vader: 
”Waarom doe je niet wat je moeder zegt? 
Denk je soms dat je beter bent dan ik?”

Mijn oma verdient haar brood met het verzamelen van vlooien. 
En … wat doet je opa?
Krabben.

Kees wandelt met zijn zoontje in het park.
Het kind groet een voorbijganger.
Kees vraagt aan zijn zoon wie dat was.
“Oh, dat is de man van de natuurbescherming.”
“Hoezo,” vraagt Kees.
“Ja, dat is de man die regelmatig overdag aan mama komt vragen of er geen vuiltje aan de lucht is.”

Kees wandelt met zijn zoontje langs een bordje “Bosweg”
“Papa, op dat bordje staat Bosweg, maar ik zie helemaal geen bos.”
“Dat komt omdat het bos weg is, mijn zoon!”

Rechter: “Waarom wilt u eigenlijk scheiden?”
“Mijn vrouw wil steeds maar vrijen.”
Rechter: “De meeste mannen zouden in de wolken zijn.”
“Ja, dat zijn ze ook. En daarom wil ik scheiden.”

Boze mevrouw tegen boekhouder:
“Hoe durf je op dat belastingaangiftebiljet mijn schoonheidsbehandeling op te voeren als een verliespost?!”

“Zo wijd hoeft u uw mond niet open te doen mevrouw,” zegt de tandarts.
“Gaat u dan niet boren?”
“Jazeker, maar ik blijf zelf buiten.”

“Zonder bril ben je knapper,” zei de man tegen zijn vrouw.
“Maar ik draag geen bril,” antwoordt zijn vrouw.
“Ik wel,” zei de man.

De spreker heeft een lezing gehouden en zegt na a�oop:
“Ik zou wel eens willen weten, waarom er altijd 2 golven applaus komen als ik klaar ben met mijn lezing.”
Zijn echtgenote antwoordt: 
“Het applaus van de mensen die wakker zijn waarschuwt de anderen, en die gaan dan ook klappen.”

Onderwijzer: “Noem eens enkele vruchten die je niet kan eten Toontje.”
Toontje: “Muilperen, oorvijgen en oogappels meneer.”

Ik geloof niet dat mijn man biseksueel is, daar is-t-ie veel te lui voor, denk ik.

”Dokter, kunt u nou nooit eens een fout toegeven?”
“Toch wel,” antwoordt de arts, “ik heb ooit eens een miljonair genezen in drie bezoeken.”

Tot besluit een echt �auwe:
Wim gaat aangifte doen van het overlijden van zijn schoonvader.
De bediende vraagt: “Naam?”
“De Haan.”
“Geslacht?”
“Nee, verongelukt.”



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

27
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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
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

Onze thuisadministrateurs
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
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. W. Hooijmaijers  tel. 06-12916937
Woensdagmiddag Koersbal in 't Schooltje   Informatie Mw. J. Verschure   tel. 311592
Donderdagmorgen Meer bewegen in Den Bolder  Informatie Mw. J. van Riel   tel. 311505
Donderdagmiddag Jeu de Boules   Informatie Dhr. H. van Zon   tel. 06-53937206
Rikken en jokeren     Informatie Dhr. Th. Rekkers   tel. 312630 
            of 06-10697340
Fietsen Samen wekelijks �etsen    Informatie Mw. J. Smits   tel.312184
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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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Handen uit de mouwen voor een onvergetelijke Kerst

WASPIK - 21 emmers erwtensoep, 2164 plakjes rookworst en ruim vierhonderd gevulde tasjes die door 
zestig vrijwilligers in Waspik verspreid worden. Het zijn de cijfers achter de succesvolle actie SnertKerst 
die zaterdag in Waspik gehouden werd.

Rijen auto’s passeren zaterdag de ‘drive thru’ voor Den Bolder van waaruit de speciaal samengestelde kerst-
pakketten met bakjes erwtensoep worden uitgedeeld. Vrijwilligers gaan vervolgens met een lijst met adres-
sen op pad om eenzame en oudere inwoners van Waspik een gratis pakket aan te bieden. Het idee komt uit 
de koker van Cora Zijlmans die normaal gesproken de kerstmaaltijden voor leden van de Senioren Ver-
eniging in Waspik regelt. “Het is alleen wat uit de hand gelopen”, lacht ze als ze naar de rij auto’s kijkt. “We 
brengen vandaag ruim vierhonderd gevulde tasjes weg met verse erwtensoep en andere lekkere dingen, 
bestemd voor meer dan vijfhonderd mensen. Op deze manier willen we de mensen laten merken dat we aan 
ze denken, zeker in deze vervelende tijd. De kerstgedachte, zeg maar.”

Lichtpuntje
Die boodschap komt over. De 96-jarige mevrouw Kamp is zichtbaar verrast als ze aan de deur een versierd 
tasje overhandigd krijgt door Nikki van Laar. De 18-jarige is voor de gelegenheid verkleed als kerstvrouw en 
samen met haar moeder Corrie (52) in een rode Kever cabrio op pad om mensen te verrassen. “Gelukkig zie 
ik met Kerst wel wat mensen hoor”, vertelt mevrouw Kamp. “Maar dit geeft me wel een warm gevoel. Leuk 
dat de mensen in Waspik dit voor ons doen.” Dat beaamt Tinie van Haastert (77) als ze vanuit een versierde 
bakfiets het pakket voor haar en haar man ontvangt. “Wij wonen nu 25 jaar in Waspik en we blijven ons ver-
bazen dat zulke initiatieven in Waspik steeds zo goed lopen. Al die mensen die dit belangeloos doen: prach-
tig. Het is voor ons ouderen best een klein wereldje nu met corona en dan is zo’n actie echt een lichtpuntje.”

De actie dreigt nog even aan haar succes ten onder te gaan als blijkt dat de uitgifte van de tasjes te snel gaat. 
Daarom wordt aan de bezorgers gevraagd slechts één keer een ronde te maken, om zo ook de bezorgers die 
voor de middag ingepland staan hun ritje te gunnen. “Het enthousiasme van de vrijwilligers is enorm: het 
liefst rijden ze continu door het dorp”, lacht Nathalie Verboom vanuit het uitgiftepunt bij Den Bolder. “Actie 
geslaagd dus in alle opzichten.”

Bron: Brabants Dagblad / Marcel Donks
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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

30

HIER UW ADVERTENTIE?
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN
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Vos Capelle
Voor een gezonde groei van 

bomen, planten en gras

Picokrie - Waspik

Picokrie - Waspik


