Nieuws van de
KBO
uitgave: april 2017

Postbus 54, 5165 ZH Waspik
Telefoon 06-53937206
KBO: U kunt niet zonder

afdeling Waspik

Artikelen in dit Afdelingsnieuws

pag. 1+2
Agenda algemene vergadering d.d. vrijdag 21 april a.s.
pag. 2+3+4 Notulen algemene vergadering d.d. 22 april 2016
pag. 4+5
Jaarverslag KBO over 2016
pag. 6
Jaarverslag activiteitencommissie over 2016
pag. 7
Financiële cijfers over het boekjaar 2016
pag. 8
Begroting 2017 en 2018
pag. 9+10
Onze dagreis op 19 mei a.s. naar Zaanse Schans
pag. 10
Wekelijkse fietstocht vanaf dinsdag 4 april
pag. 11
Gedicht van Bert Koning, over bomen en voorjaar
pag. 12
Informatieve middag over medicijnen d.d. 17 maart 2017
pag. 13
Nog een middag van het rik en jokerconcours d.d. 12 april
pag. 13
Bezoek aan hervormde kerk in Sprang en bloementuin op 16 juni
pag. 14
Babbeltrucs “laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen
pag. 15
Lenteconcert in den Bolder op 18 april
pag. 15
Vrijdag 12 mei vervolg film Bernadette Soubirous
pag. 16
Huishoudelijke hulp moet anders in Waalwijk
pag. 16+17 Diverse kleine stukjes die belangrijk zijn
pag. 18
Workshops in den Bolder over vogels en de eigen tuin
pag. 19
Lezen met een glimlach
pag. 20
Activiteiten komende periode
pag. 20
Vertel nog eens van vroeger
pag. 21 t/m 28 Concept statuten KBO Waspik
Colofon
Het Nieuws van de Afdeling is een uitgave van KBO afd. Waspik en verschijnt 10 X jaar.
Oplage ca. 500.

Het Nieuws van de Afdeling wordt gratis bezorgd bij de leden en relaties van de afdeling.
Redactie J. van Hooren. Foto’s: C. Koster. Lay-Out: G. van Engelen.
Redactie adres Geelgors 2A, 5165 TT Waspik.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 29,00 per jaar, waar bij 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 december 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,

Aan alle leden van KBO Brabant afdeling Waspik.

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

Vrijdag 21 April a.s. aanvang 13:30 uur
in den Bolder te Waspik.

Agenda:
13:30 uur Aanvang van de vergadering.
Opening door de voorzitter Dhr. Bert de Graauw. Deze zal in het kort ingaan op de huidige
situatie van de afdeling, en vooruitblikken naar het jaar 2018.
Mededelingen.

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 22 April 2016.
Deze treft u aan in het afdelingsnieuws van April.
Jaarverslag afdeling 2016.
Ook deze treft u aan in het afdelingsnieuws van April.

Jaarverslag Activiteiten commissie 2016.
Ook deze treft u aan in het afdelingsnieuws van April. Tevens zal men de komende activiteiten
bespreken. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom.

Financieel verslag over 2016.
Ook deze treft u aan in het Afdelingsnieuws van April. De penningmeester zal aan de hand van
beelden dit verslag behandelen. Eventuele vragen worden door de penningmeester beantwoord.
Verslag door de financiële controlecommissie.
Deze is uitgevoerd door Mevr. Rie Lodewijks en Mevr. Tonnie Kuyten.
Benoeming financiële controle commissie.
Voor Mevr. Rie Lodewijks zal een vervanger worden gevraagd.
Aangepaste begroting 2017.
Ook deze treft u aan in het afdelingsnieuws van April.
Begroting 2018.
Ook deze treft u aan in het afdelingsnieuws van April.

Behandeling nieuwe statuten afdeling.
Is het wenselijk een naamsverandering door te voeren????

Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden Dhr. Kees Bink en Dhr. Harrie van Zon.
Eventuele nieuwe kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de
secretaris.
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Rondvraag.

Sluiting van de vergadering.
14.45 uur pauze.

Om 15.00 uur de Drunense Ghesellen.
Rekenend op jullie alle aanwezigheid,
Met vriendelijke groet,
Harrie van Zon, secretaris.

Notulen Algemene Vergadering van de KBO Afdeling Waspik, gehouden op 22 april 2016
in den Bolder in Waspik.
Aanwezig: 83 leden.

Tevens aanwezig: Erelid Mevr. Bont –Ooms . Mevr. T.Noy , namens de regio midden Brabant van de KBO
Brabant.

Opening. Mevr. I. Ruygt, tijdelijk voorzitter van de KBO heet allen van harte welkom op deze vergadering. In haar opening herdenkt ze allereerst de leden die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn, waaronder de toenmalige voorzitter Ad Smits, die jarenlang onze afdeling leidde. Ook haalde ze aan dat de
tijden veranderen en dat niet alles nog voor niets aangeboden kan worden. Ook de KBO loopt tegen stijgende kosten aan bij o.a. zaalhuur van de verschillende activiteiten , die ook de KBO noodzaken nog
beter op de centjes te letten. Er is geen reden tot paniek , maar we moeten onze activiteiten misschien
wat soberder uitvoeren als tot nu toe gebruikelijk was. We hebben ook vele jaren geen contributieverhoging gehad en zijn nu genoodzaakt om voor te stellen deze voor 2017 met € 2.50 te verhogen.
Ze wenst de aanwezigen een prettige vergadering toe.
Notulen Algemene Vergadering KBO, gehouden op 10 april 2015. Deze zijn afgedrukt in het Afdelingsnieuws. De vergadering ging hiermee unaniem akkoord.

Jaarverslag 2015. Ook dit verslag staat in het Afdelingsnieuws. Ook hier werden geen opmerkingen over
gemaakt en aangenomen.
Financieel verslag 2015. Ook dit is in het Afdelingsnieuws gepubliceerd , maar wordt door de penningmeester kort toegelicht. Het leverde geen extra vragen op en werd door de vergadering goedgekeurd.

Verslag ﬁnanciële controle commissie van de jaarcijfers van 2015. Deze bestond uit dhr. G.van Engelen
en Mevr. R. Lodewijks. Zij hebben bij de penningmeester de boeken via steekproefsgewijze controles uitgevoerd. Het klopte prima en de uitleg was duidelijk. Zij stellen de vergadering voor de penningmeester
en met hem het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde ﬁnancieel beleid over het afgelopen
jaar. Dit voorstel wordt door de vergadering met applaus onderstreept.
Benoeming kaskommissie voor het jaar 2016. De heer v. Engelen wordt bedankt voor zijn werkzaamheden gedurende de afgelopen 2 jaar. Voor 2016 worden benoemd Mevr. Rie Lodewijks en Mevr. Tonnie
Kuyten, Mevr. Quist is bereid als reserve op te treden , indien noodzakelijk.
Mevr. R. Bont vraagt nog of de KBO ook activiteiten voor minder validen kan organiseren. Veel mensen
2

kunnen moeilijk in de bus. Ze haalt voorbeeld aan van bezoek aan de camping in Raamsdonk door de
Stroming , te voet vanuit het bejaardenhuis. Het bestuur wil hier graag naar kijken i.s.m. de bewoners
van de Stroming.

Begroting 2017. De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2017, met daarbij een contributieverhoging van € 2.50..

Bestuursverkiezing. Aftredend en herbenoembaar zijn Jeanne van Riel en Jan van Hooren. Door het bestuur worden beide voorgesteld om te herbenoemen. De vergadering neemt dit over met applaus voor
beide.

Verkiezing nieuw bestuurslid. Dhr Bert de Graauw loopt al een tijdje mee om de organisatie KBO wat
beter te leren kennen. De Algemene vergadering benoemt hem met applaus tot bestuurslid.
Verkiezing voorzitter van de KBO. De voorzitter stelt dit punt aan de orde omdat zij slechts tijdelijk voorzitter is geweest . De informele contacten met Bert de Graauw als kandidaat voor het voorzitterschap
hebben er toe geleid dat het bestuur unaniem Bert de Graauw voorstelt als nieuwe voorzitter van de
KBO. Bert is reeds lang in de Waspikse gemeenschap actief als voorzitter en bestuurslid van diverse organisaties. Wij zijn verheugd dat hij bereid is leiding te gaan geven aan onze KBO. Met deze introductie
wordt Bert met Algemene stemmen benoemd tot voorzitter, hetgeen nog onderstreept wordt door een
applaus vanuit de zaal.
Bert dankt de vergadering voor dit vertrouwen. Hij is opgegroeid in Waspik , via scholing in Raamsdonksveer en Tilburg is hij registeraccountant geweest bij diverse organisaties. Samen met Diny , zijn echtgenote , hebben ze vele activiteiten . Hij wil zijn beste beentje voorzetten om leiding te geven aan de KBO.
De voorzitter bedankt hem voor zijn woorden en wenst hem veel succes.
Rondvraag. Mevr. Truus Noy , aanwezig namens KBO Brabant , neemt het woord om de scheidende secretaris Jan van Hooren te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de KBO. Jan was duidelijk op zijn
plaats als secretaris. Hij schrijft gemakkelijk , heeft zijn zaakjes steeds goed op orde gehad, echt een man
geschikt voor die functie. Door kortsluiting heeft ze de speld die ze zou uitreiken niet bij zich , maar zegt
Jan toe dat deze er nog een keer aankomt. Hij gaat ook nog niet weg. Jan bedankte voor de mooie woorden en de bloemen (voor Bertha). Hij zei dit werk steeds graag gedaan te hebben, maar het is goed het
stokje tijdig over te geven. In Harrie van Zon hebben we een enthousiaste opvolger gevonden. Succes.
Wil Hooymayers maakt van de rondvraag gebruik om vanuit de Activiteitencommissie de vele activiteiten te benoemen die we zoal doen . Steeds op vrijdagmiddag met bezoeken aan de Biesbosch met de
ﬂuisterboot, Bezoek aan het project Overdiepse polders, likeur proeverij, bingo , Kerstviering etc.etc.
Veel activiteiten, waarbij bij sommige de belangstelling wat tegenvalt. Ze vraagt dan ook kom ook als
leden met ideeën , zodat wij als activiteitencommissie nog beter in kunnen spelen op de wensen die er
leven. We hebben wel een aantal ideeën b.v. High tea, tapas maken, wijnproeverij , de molen in Waspik,
enz.,. Het gaat dan om korte activiteiten van een halve dag , toch leuk om te doen. Doe mee, want we
organiseren het voor jullie.
Annie Verdijk maakt nog opmerking over bladnummering van het Afdelingsnieuws. Met de lay-out man
van het boekje kijken we of dit mogelijk is.
Mevr. Bont komt nogmaals terug op activiteiten voor rolstoelers en scootmobielen. Zij stelt voor dit te
doen i.s.m. de Stroming, omdat die de mogelijkheid hebben een rolstoelbus in te zetten. Met de Stroming zal dit besproken worden, want er is een potje voor om de kosten te dekken.

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankt iedereen die meegewerkt heeft aan de activiteiten van de KBO. We willen graag veel
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blijven betekenen voor de Waspikse gemeenschap. Zij dankt nogmaals allen voor de aanwezigheid en
zegt dat men zeker moet blijven , omdat na de Pauze een echte Waspikse Tonproater aan het woord
komt , met leuke sprekende anekdotes en we hebben ook nog een leuk visserskoor “Recht zo die gaat “.
Zij wenst ieder een leuke voortzetting van de middag toe en sluit hiermee het vergaderdeel af.
Pauze.

Na de pauze trad allereerst het zeemanskoor op met leuke meezingers en kwam Jos Smits vertellen hoe
het in vroegere gezinnen er aan toeging.
Om 17.30 uur sloot de voorzitter deze gemoedelijke middag af en wenste allen wel thuis toe.

Jaarverslag KBO afd. Waspik over het jaar 2016.

Elk jaar wordt er verwacht dat tijdens de algemene ledenvergadering, er een jaarverslag wordt gepresenteerd. Dat is ook vast gelegd in onze statuten. Voor mij is dit de eerste keer, daar ik in de algemene ledenvergadering van 2016, ben benoemd tot secretaris. Hiermee volg ik Dhr. Jan van Hooren op die 12
jaar het secretariaat heeft geleid. Hij zorgde ook steeds voor het jaarverslag. Tijdens de onlangs gehouden kerstviering, is Jan gehuldigd voor zijn verdiensten die hij heeft betekend voor KBO Brabant en in het
bijzonder voor KBO afdeling Waspik.

Onze afdeling van de KBO Brabant, telde per 31 december 2016, 533 leden. Het ledenaantal kalft de laatste jaren langzaam af. Vandaar dat het bestuur een ledenwerfactie heeft gepland in het jaar 2017. Er is
een commissie samengesteld die dit op zich heeft genomen, en later met een plan zal komen. In het jaar
2016 hebben wij een 14 tal nieuwe leden mogen ontvangen. Er zijn er echter ook een 33 tal leden
afgevallen. Hiervan zijn er een 14 tal wegens overlijden, 6 wegens verhuizing en 13 wegens opzegging.
In de Algemene Ledenvergadering welke gehouden is op vrijdag 22 april 2016, is een er een nieuw bestuur samengesteld. Omdat er een vacature was voor de functie van voorzitter binnen ons bestuur heeft
Mevr. I. Ruygt tijdelijk de functie van voorzitter waargenomen. Ook Dhr. J. van Hooren had aangegeven
te willen stoppen met het secretariaat. Het bestuur heeft Dhr. B. de Graauw bereid kunnen vinden om
toe te treden als bestuurslid, en het voorzitterschap op zich te willen nemen, mits de leden tijdens de algemene ledenvergadering daar mee in zouden stemmen.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Voorzitter, Dhr. B. de Graauw. Is tevens ouderenadviseur en belastinginvuller.
Neemt deel aan kring vergaderingen en lid overleg ouderenbonden.

Secretaris, Dhr. H. v. Zon. Is ook secr. van de activiteitencommissie en van de werkgroep Jeu de Boules.
Hij neemt ook deel aan overleg ouderenbonden.
Penningmeester, Dhr. K. Koster, ﬁnancieel beheer en organisatie ledenbestand, ouderen adviseur,
cliëntondersteuner. Neemt deel aan diverse overleg vergadering ﬁnanciën binnen KBO Brabant.

Vicevoorzitter, Mevr. W. Hooymayers, Is ook voorzitter activiteitencommissie. Lid kringbestuur Waalwijk,
lid overleg ouderenbonden.
Vicesecretaris, Dhr. J. v. Hooren, lid van de activiteitencommissie, lid redactie afdelingsnieuws,
felicitatiedienst en bezorger Tafeltje Dekje.
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Vice-penningmeester, Mevr. C. de Bruyn, bezorging Ons en afdelingsnieuws, ouderenadviseur, invullen
belastingpapieren, thuisadministratie en felicitatiedienst.
Lid, Dhr. K. Bink, lid van de activiteitencommissie en diverse overleg ouderen.
Lid, Mevr. J. v. Riel, lid van de activiteitencommissie, ledencontact en bingo.

Lid, Mevr. I. Ruygt, juridisch adviseur, felicitatiedienst en voorzitter kringbestuur Waalwijk.

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

Vergaderingen. Men vergadert met het voltallige bestuur 11 keer per jaar. In de zomervakantieperiode
slaat men een maand over. Vele onderwerpen komen aan bod. Zoals het functioneren van de afdeling,
het ledenbestand, de werkgroepen. Ook nemen wij deel aan overleg met diverse organisaties in Waspik.
De KBO-Brabant organiseert het hele jaar door vele meetings waar afgevaardigden van het bestuur aan
deelnemen. Medio 2016 is KBO afd. Waspik samen met KBO afd. Waalwijk toegetreden tot de kring KBOWaalwijk. Dit is op initiatief van KBO-Brabant gebeurd. Enkele bestuursleden hebben zitting in het kringbestuur en vergaderen bij regelmaat. Het DB van KBO afd. Waspik vergadert enkele dagen vooraf aan de
bestuursvergadering met als doel de agenda voor de aanstaande bestuursvergadering samen te stellen.
Belangenbehartiging. Steeds meer komt het accent van de werkzaamheden van de ouderen bonden en
dus ook van de KBO afdeling Waspik op de belangenbehartiging in het algemeen en van de individuele
leden in het bijzonder te liggen. Wij zien verzorgingshuizen verdwijnen en om in een verpleeghuis te
kunnen worden op genomen wordt de indicatie daartoe steeds scherper gesteld. Met als gevolg de verplichting om langer thuis te moeten blijven wonen. Dit heeft weer als consequentie dat er een groter
belang gehecht wordt aan de huisvesting van senioren. Meer seniorenwoningen en meer woningen
geschikt maken voor senioren. De senior zal ook steeds langer zijn eigen regie moeten kunnen blijven
voeren met of zonder veelal gebruik makend van mantelzorgers in welke vorm dan ook. Ook hieraan zal
de nodige aandacht moeten worden besteed. Met al deze problemen wordt ook KBO Waspik geconfronteerd. Zij is daar binnen de afdeling maar zeker ook in overleg met andere ouderenorganisatie en andere
instanties, zoals Casade woningstichting en de gemeente Waalwijk, hier volop mee bezig. Zoals al aangegeven verwachten wij dus dat belangenbehartiging een steeds groter onderdeel van de werkzaamheden
van de oudere bonden gaat uit maken.

Vaste activiteiten. Dit zijn Kaarten, Bingo, Fietsen, Jeu de Boules, Fitness, Sjoelen, Zang en Vriendschap,
Koersbal, Schilderen, Countrydansen, Meer bewegen voor ouderen en in de zomermaanden ﬁetsen.
Verder wordt er jaarlijks een busreis georganiseerd, een kerstviering en een meerdaagse busreis voor zij
die daar belangstelling voor hebben. Ook worden er diverse themamiddagen georganiseerd. Is er een
Dag van de Ouderen en is men ook actief betrokken bij de organisatie van De Week van de Eenzaamheid.
Al geruime tijd functioneert binnen de afdeling Waspik een felicitatiedienst. De coördinatie hiervan is in
handen van Mevr. E. Koster. Het bestuur is van mening dat dit prima functioneert en aan alle verwachtingen voldoet. Dat blijkt ook wel uit de vele positieve reacties.
Samenvatting. Dit jaarverslag geeft enigszins inzicht in wat de organisatie van de afdeling KBO Waspik
doet. Niet alles is hierin weergegeven, via afdelingsnieuws doen wij maandelijks verslag van alle lopende
activiteiten en zaken die in het belang zijn van onze leden binnen de KBO. Het bestuur zou ook zeer vereerd zijn met input die door leden wordt aangedragen. Daardoor kan er een wisselwerking ontstaan tussen bestuur en leden. Waardoor de draagkracht wordt versterkt.
De secretaris.
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Jaarverslag activiteitencommissie KBO afd. Waspik over 2016.
Januari.

Februari.
Maart.
April.
Mei.

Juni.
Juli.

Vrijwilligersmiddag Vrijdag 8 Januari.
Seniorenexpo Veldhoven Vrijdag 13 Januari. 50 Tal deelnemers.

Carnavalsbingo Vrijdag 5 Februari.
Kaarten Piet Emmers bokaal. 9 en 10 Februari. Volle bak. Grote en kleine zal
moeten gebruiken i.v.m. aantal deelnemers.
Infomiddag CASADE Vrijdag 18 Maart. 30 Tal deelnemers.

Algemene ledenvergadering Vrijdag 22 April. Ruim 80 belangstellende. Reden
hiervan kon zijn, verkiezing nieuwe voorzitter en muziek van schipperskoor
“Recht zo die Gaat”.

Jaarlijkse busreis naar de Eifel in Duitsland Vrijdag 20 Mei. 60 Tal deelnemers.

Likeur proeverij Vrijdag 17 Juni. Zeer weinig belangstelling. Oorzaak misschien
voor de 2e maal georganiseerd??

Bezoek Noordwaard en Biesbosch museum Vrijdag 15 Juli. 60 Tal deelnemers.
Fietstocht onder leiding van Mevr. Joke Smits.

September. Meerdaagse busreis naar noorden van Duitsland. 19 t/m 23 September.
2 Deelnemers.

Oktober.

Dag v/d Ouderen. Vrijdag 30 September. Samen met SCW als onderdeel van de
week van de eenzaamheid. 50 Tal deelnemers.
Filmmiddag Vrijdag 14 Oktober. Onderwerp Lourdes. 40 Tal deelnemers.

November. St. Nicolaas bingo. Vrijdag 25 November. Ruim 60 deelnemers.

December. Kerstviering Vrijdag 16 December. Volle bak 140 deelnemers. Is elk jaar een groot
succes.

Naast de vaste wekelijkse activiteiten, zijn er in voor en najaar kaart sessie. Men
kan dan rikken of jokeren. Gemiddeld zijn er tussen de 60 en 70 deelnemers. Elke
middag zijn er diverse prijzen te winnen en over de hele sessie zijn er ook nog
prijzen te winnen.
Zo gauw het weer toelaat, is er de gelegenheid voor een fietstocht op Dinsdag
middag, vertrek bij Den Bolder. Dit gaat door tot half Oktober.

Ook is er in samenwerking met de kring Waalwijk, een fietstocht georganiseerd in
September.
De secretaris
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KBO WASPIK
DE VROEGERE PROVISIEKAST
08.15 uur: Vertrek Theresiakerk- Carmalietenstraat te Waspik
08.30 uur: Vertrek aan de Bolder, Schoolstraat 19 te Waspik

De geschiedenis van het leven in de Zaan kunt u het beste
beleven om er zelf eens een kijkje te gaan nemen.
De Zaanstreek stond ooit bekend als de provisie kast van
Nederland. Er hebben tientallen molens gestaan voor de
voedingsmiddelenindustrie. De ene industrie hielp de andere voort, waardoor ook andere industrieën ontstonden. In
de 17e en 18e eeuw was er geen andere streek waar zoveel
verschillende nijverheid was dan in de Zaanstreek. Het is
halverwege de 19e eeuw als de industriële revolutie zijn intrede doet in de Zaanstreek. Tot die tijd was de landbouw
de grootste economische sector, niet alleen voor de Zaan,
maar voor geheel Nederland. Vervolgens kregen de boeren
concurrentie van de landbouwmechanisatie. Anderzijds zorgde de landbouw ook hierin weer voor andere industrieën. In 1961 werd het plan om het erfgoed van de Zaan te reconstrueren geboren. Bestaande historische gebouwen werden over de weg en over het water naar de Zaanse Schans getransporteerd. De Zaanse Schans is
samen met de molens, musea, pakhuizen, sloten en landerijen een bijzondere locatie waar u de industriële geschiedenis van Nederland kunt beleven. Bijzonder is dat enkele herbouwde huizen verhuurd worden aan bewoners waardoor de Zaanse Schans naast een openluchtmuseum ook een woonbuurt is.
Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar ons koﬃe adres, hier
staat een lekker kopje koﬃe klaar met een stukje gebak.
Na deze welverdiende onderbreking rijden we verder richting Holland en
wel richting Spaarnwoude. Dit is een bosrijk gebied wat geldt als een
“groene long” tussen de kust bij IJmuiden en Amsterdam.
In Spaarnwoude stoppen we op een bijzondere plek voor de lunch.
Op deze boerderij hebben wij een heerlijke lunch voor u gereserveerd.
De boerderij is tevens een bezoekerscentrum waar diverse
boerderijdieren worden verzorgd. Na de lunch heeft u even de tijd om de
benen te strekken en kan u op eigen gelegenheid het erf bezichtigen.
Natuurlijk kunt u ook even op het terras gaan zitten en heerlijk genieten van de omgeving. Hierna vervolgen we
onze reis weer, we rijden voorbij
Amsterdam richting de Zaanstreek. Aangekomen bij de Zaanse Schans staan de gidsen voor ons klaar, deze zullen
u tijdens de rondleiding veel weten te vertellen over de Zaanse Schans. Na deze rondleiding heeft u zelf nog even
de tijd om rond te kijken. Dan is het alweer tijd om te gaan vertrekken, onderweg maken we nog een stop voor
een drie gangen diner, waarna we u weer retour brengen naar uw opstapplaats.

21.00 uur: Thuis
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Het verkorte dagprogramma

8.30 uur: Vertrek Theresiakerk – Carmelietenstraat.
8.45 uur : Vertrek Schoolstraat, den Bolder.
10.00 uur: Koffie drinken in De Meern.

12.00 uur: Lunch in Onder de Platanen Velzen Zuid.
14.30 uur: Zaanse Schans rondleiding met gids.
18.30 uur: Gameren. Diner.
21.00 uur Thuiskomst

Kosten per persoon € 65.Eenmalige Machtinging.

Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan de KBO afdeling Waspik
om eenmalig een incasso opdracht te sturen naar uw bank om eenmalig een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens de busreis bezoek aan de Zaanse Schans op 19 mei 2017
overeenkomstig de opdracht van de KBO afd. Waspik.
Inleveren voor 21 april a.s. bij Harrie v. Zon Leeuwerik 45 in Waspik.
Naam ……………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………….

Postcode…………………Woonplaats..............................................
Iban rekeningnummer……………………………………………….....
Plaats en datum………………………………………………………...
Handtekening…………………………………………………………...

Wekelijkse ﬁetstocht vanaf dinsdag 4 april 2017

Vanaf dinsdag 4 april 2017 starten we weer met onze wekelijkse ﬁetstocht.
Om 13.30 uur vertrek bij Den Bolder. We gaan elke week een interessante
route maken in de ruime omgeving van Waspik.
We stoppen een keer om iets te drinken en we streven ernaar rond 16.30 uur
uiterlijk 17.00 uur thuis te zijn.
Tot dan!
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BOMEN Bomen leven

Niet iedereen zegt dat zo
Meestal wordt er gesproken over het groeien van bomen. Maar ik hou ervan om te spreken over
het leven van bomen Want echt, ze leven.
Ik heb ze zien glimlachen toen de eerste
lentebloemen open gingen
Ik heb het geroezemoes van bomen gehoord op een heerlijke zomeravond
Ik heb ze zien blozen toen de herfst begon.
Dieprood soms.
Blozen omdat ze in wintertijd weer kaal en
naakt in de bossen en parken staan. Ik heb bomen horen zuchten toen de
novemberstormen over het land raasden.
En ik heb ze zien rillen toen er een dikke laag
ijzel op hun takken lag.
Ja, bomen leven echt.
Ze beleven intens de jaargetijden.
Bomen hebben ook veel te vertellen. Vastgeworteld in de grond en met de takken omhoogstekend vertellen ze van een bestaan van water en lucht.
Een eeuwenoud verhaal van de Levensbron en de Levensgeest. Het verhaal van het begin. Er
zijn bomen die daar nog van weten.
Torens die naar de hemel wijzen. Oerbomen zoals de Ceders de Sequoia’en de Moerascipressen.
En er zijn er bij, zo oud, dat ze misschien wel door de Schepper Zelf geplant zijn.
Als zij vertellen, dan spreken zij van de begintijd. Dan spreken zij over twee bomen die in het

midden van de Hof van Eden stonden: de
Boom der Kennis en de Boom des Levens. Die twee bomen zullen er wel niet meer staan.
Maar bekend is dat het zaad van de Boom der Kennis over de gehele wereld is uitgezaaid
en voedingsbodem gevonden heeft in de
harten van alle mensen:
de kennis van goed en kwaad.
En hoe vreemd het ook lijkt, door dit dubbel kennen zijn we de ware kennis kwijtgeraakt.
We horen niet meer duidelijk en we zien niet meer scherp.
Door de bomen zien we het bos niet meer.
En die andere oerboom, de Boom des Levens? Het zaad daarvan wordt bewaard voor
betere tijden. Er is nog een derde boom geweest.
Een boom door mensen geplant in het
midden der tijden.
Op een kale heuvel, gelegen op de navel der aarde. Het was een dode boom waaraan het
Leven gehangen werd
tussen hemel en aarde. Zo werd die dode boom een teken van leven. Totdat het zaad van de
Boom des Levens
weer zal ontkiemen.
Dan zullen er bomen op aarde staan die elke maand van het jaar vrucht dragen en
waarvan de bladeren tot genezing van de
volken zullen zijn.
En als dat gaat gebeuren zullen andere
bomen in de handen klappen.
Een applaus zoals nog nooit gehoord is.
Bert Koning
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Informatieve middag over medicijngebruik op 17 maart in het Schooltje.

De reden van deze middag is duidelijk. Er zijn veel ouderen die medicijnen gebruiken en onafhankelijke voorlichting door een deskundige, zoals een apotheker, is daarom van groot belang.
Niet dat de belangstelling nou zo groot was( zo`n 25 personen), maar die kregen dan ook volop
informatie over de medische kant van de medicijnen, de toelaatbaarheid en ook vooral het gevaar om op eigen onderzoek te gaan op o.a. Internet.
De apotheker houdt het totale medicijngebruik van haar cliënten in de gaten en verstrekt indien
nodig , voor bezoek aan ziekenhuis of specialist een totaal lijst van alle medicijnen die iemand
gebruikt en legt de werking ervan ook uit. Aangedrongen werd om bij stoppen of wijzigen van
dosering van medicijnen hier altijd de apotheek van in kennis te stellen.

Van belang werd geacht om in een open relatie met de apotheker het medicijngebruik te
bespreken om zo goed op de hoogte te zijn van de werking van de medicijnen en de eventuele
bijwerkingen. Dit is van groot belang voor de patiënt en verschaft de mogelijkheid om in goede
gezondheid langer thuis te blijven wonen.
Over het middel Paracetamol stelde mevrouw de Meere dat het een pijnstiller is waarbij je je
beter voelt. Dat klopt ook wel stelde ze, maar beperk bij gebruik het aantal tot maximaal zo`n 5
per dag, bij hele erge pijn mag gedurende 4 weken maximaal 8 tabletten worden ingenomen.
Het is een bekend feit dat b.v. bij spierreuma door het gebruik van prednison de pijn minder
wordt, maar doordat je het middel voor langere tijd en in hoge dosering gebruikt vaak een
tablet er bij moet slikken om de botafbraak te beperken. De apotheek neemt dan ook contact
met de voorschrijver op om dan overleg te plegen.

Ook kan overleg met de apotheker wenselijk zijn als een nieuw middel gebruikt moet worden
om na te gaan of het past bij de reeds bestaande medicatie? Ook bestaat de mogelijkheid om
bij veel gebruik van medicijnen per dag te vragen naar een z.g. rol, waarin alle medicijnen qua
tijdstippen en dosering per dag voorverpakt aangeleverd worden als het klaarzetten van de
medicijnen een probleem opleverd.
Ze benadrukte nogmaals dat de apotheker het totaalgebruik in de gaten houdt.

Met de uitreiking van de brochure “Wijs met medicijnen” en een tube lekkere handcrême keerden de aanwezigen, tevreden over de informatie, naar huis terug.
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K.B.O. Waspik Organiseert
Groot Rik en Joker concours
In Buurthuis het Schooltje te Waspik.
De speeldata is: 12 april

Aanvang om 13.30 uur, inleg € 2,50 per keer, 1ste kop koffie-thee gratis

U komt toch ook, want er zijn mooie prijzen te verdienen. Noteer de datum in uw agenda

Programma bezoek aan Hervormde Kerk ( St . Nikolaas), Kerkstraat 36 in
Sprang en Siertuin van de Familie Vos, Zuid Hollandsedijk 2 in Sprang Capelle.

Op Vrijdag 16 juni maken we een combinatieuitstapje, waarbij we om 14.00 uur deze zeer
oude Kerk bezoeken, Het is een monumentaal pand met daarin o.a. muurschilderingen uit 1430
We krijgen uitleg van koster Teun Vos.
Om 15.30 uur worden we bij De Dijkgaard van de fam. Vos , Zuid Hollandse dijk 2 verwacht.
Daar krijgen we Koffie/Thee met wat lekkers en is iedereen in de gelegenheid deze overdadig
bloeiende tuin te bekijken. Die is een juweeltje. Tel: fam Vos 0416-274207

Gezien de afstand vertrekken we op de fiets om 13.15 uur bij den Bolder en zijn dan mooi
op tijd om 14.00 uur voor het Kerkbezoek.

Degene voor wie de afstand te ver is per fiets bestaat de mogelijkheid om zich op te geven voor
de auto ( vertrek om 13.30 uur vanuit den Bolder).

De kosten, verbonden aan deze middag zijn € 7,00 voor bezoek Kerk, bloemenboerderij met
koffie /thee en wat lekkers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende geeft zich op voor bezoek kerk en bloemenboerderij op 16 juni a.s.

Ondergetekende………………………………………………………………………….
Adres. ……………………………………………………………………………………..

Kan niet fietsen en geeft zich op voor vervoer per auto( s.v.p. tel nr vermelden)extra kosten € 2voor de chauffeur.
Betaalt bij opgave € 7,00 voor de kosten die gemaakt moeten worden

Opgeven vóór 1 juni bij J. van Hooren, Geelgors 2a in Waspik.
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Babbeltruc: Laat niemand binnen
wat ze ook verzinnen

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Woningovervallen nemen toe, vooral bij senioren.
De zogenoemde babbeltruc wordt daar meestal bij
gebruikt. Met uiteenlopende smoezen worden ouderen
verleid om mensen binnen te laten. De smoezen die gebruikt worden om binnen te komen sluiten vaak aan bij de
leefwereld van de ouderen. Dat maakt het moeilijk om degene die aan de deur staat te weigeren.
Vandaar dat er nu een landelijke campagne is:
Laat niemand binnen wat ze ook verzinnen.
Tips:
1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag
dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u
het nog niet? Bel dan 112.
2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoor
beeld met een kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien
wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente,
een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe
afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.
Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in
paniek. Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen.
Kijk goed en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk door
het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene
persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen
te stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur
uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.
Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist
heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist
iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van
dit soort bedrijven komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.
Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn.
Of mannen in nette pakken.

Aangifte

Bent u toch slachtoffer geworden van een babbeltruc en beroofd? Doe dan altijd aangifte, want
alleen de politie kan de daders opsporen. U kunt op 2 manieren aangifte doen. Door een afspraak te maken. Bel hiervoor eerst met 0900 – 8844. Of u kunt via internet aangifte doen.

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
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Lenteconcert Den Bolder

Het aanbreken van het voorjaar is voor de werkgroep Blaasconcerten reden om de
organisatie van het komend concert, het Lenteconcert, ter hand te nemen.
Dit concert zal worden gehouden op dinsdag 18 april 2017 in Den Bolder,
aanvang 14.00 uur.
Seniorenorkest Entre-Nous uit Teteringen onder leiding van de heer Ad de Klijn en
Seniorenorkest De Langstraat en omstreken uit Kaatsheuvel onder leiding van de heer Nico Haneveld
zullen een optreden verzorgen. Beide orkesten presenteren een programma van zeer in het gehoor
liggende melodieën variërend van klassiek tot populair. Een zeer veelzijdig repertoire dat garant staat
voor een gezellige muzikale middag.
Bent u geïnteresseerd, u bent van harte welkom om te komen luisteren en genieten van hetgeen de
muzikanten met veel enthousiasme ten gehore brengen. Het concert is gratis toegankelijk.

Vervolg ﬁlm over Bernadette Soubirous

Lourdes, een bijzondere plek in het zuiden van Frankrijk, zo’n 400 meter in de Pyreneeën. Een plek waar
nog steeds zo’n 5 tot 6 miljoen mensen per jaar komen. Waarom dan? In 1858 kreeg de 14-jarige molenaarsdochter Bernadette Soubirous maar liefst 18 verschijningen van wat later bleek de Onbevlekte Ontvangenis, Maria dus, de Moeder van Jezus.
Oktober 2016 heeft de KBO Waspik een speelﬁlm over Bernadette vertoond. Die ﬁlm stopte toen Bernadette in het klooster van Nevers aankwam.
Bernadette en het verhaal van de verschijningen is heel bekend, maar een volle speelﬁlm over haar
leven in het klooster zien we niet vaak. Maar haar kloosterleven is zeer de moeite waard om gezien te
worden, in het vervolg La Passion de Bernadette. Met wederom Sydney Penny in de hoofdrol.

Op vrijdag 12 mei kunnen de leden van de KBO Waspik die verﬁlming over haar kloosterleven komen bekijken. Bernadette treedt in juli 1866 in het klooster, en sterft in 1879. Ze heeft heel bewust gekozen voor
het kloosterleven, ook om van alle aandacht af te zijn. Dat lukt niet helemaal, want ook in het klooster
moet ze haar verhaal over de verschijningen toch meer dan eens vertellen. Niet alle zusters geloven haar
verhaal. Ze doet haar geloften, blijkt ziek en krijgt een aantal malen de laatste sacramenten toegediend.
Haar lijden neemt met de jaren toe, maar ze blijkt niet zomaar op te geven en vindt de kracht en haar
geloof om door te gaan. Ze gaat uiteindelijk een belangrijke rol vervullen in de ziekenafdeling van het
klooster. Bernadette blijkt ook een gewoon mens te zijn in de omgang met bezoekers die speciaal voor
haar komen en van alles van haar willen. De speelﬁlm laat een kloosterleven zien dat we nu niet meer
kennen, maar herkenning is er zeker nog wel, van vroeger.
Sydney Penny speelde eerder als de kleine dochter in de televisieserie De Doornvogels, en later in bijvoorbeeld een western met Clint Eastwood (The Pale Rider). De speelﬁlm wordt uiteraard ondertiteld in
het Nederlands. Dit soort speelﬁlms is tegenwoordig zelden op televisie te zien, daarom is dit een prima
kans om toch hiervan te komen genieten.
Mei is Maria-maand.
Ondergetekende Naam………………………………………………..
Adres…………………………………………………….

Geeft zich op voor de ﬁlm over Bernadette Soubirous op vrijdag 12 mei a.s. en sluit € 5.- voor de kosten.
Naast entree krijgt U een koﬃe en een ander drankje in de pauze.
Vóór 10 mei strook inleveren bij H. van Zon, Leeuwerik 45 in Waspik.
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Huishoudelijke hulp Waalwijk moet echt anders:
senioren winnen procedure tegen de gemeente

De gemeente Waalwijk beknibbelt sinds de invoering van de
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) fors op de huishoudelijke hulp.
Hoewel de regels al een paar keer zijn aangepast, is het beleid nog steeds niet in orde.
Dat erkent de gemeente nu nadat verschillende senioren bezwaar hadden aangetekend.

Oproep seniorenverenigingen
In februari 2016 vonden de gezamenlijke Waalwijkse seniorenverenigingen dat het genoeg was
geweest. Zij organiseerden een informatiemiddag voor alle ouderen over de afgewezen aanvragen huishoudelijke hulp en riepen hen op om zich opnieuw tot de gemeente te wenden. Bert
van ’t Laar, procesbegeleider van KBO-Brabant, bood zijn hulp aan om oude rechten terug te
krijgen. Daarvoor was een nieuwe aanvraag en een bezwaarprocedure nodig. Nu, een jaar
later, zijn de eerste besluiten van de gemeente bekend.
Bezwaren gegrond, huishoudelijke hulp moet terug
De gemeente beschouwde de eerste drie uur huishoudelijke hulp als ‘algemeen gebruikelijk’,
dat wil zeggen dat mensen daar in principe zelf voor moeten zorgen. Behalve als mensen aantoonbaar geen geld hebben om de hulp in te kopen. Dat werd onderzocht via een ‘draagkrachttoets’ waarbij de gemeente inzicht krijgt in financiële gegevens van de hulpvragers.
De bezwaarcommissie (en in het verlengde daarvan het college) heeft de bezwaren tegen dit
beleid gegrond verklaard. De eerste drie uur huishoudelijke hulp kunnen niet als ‘algemeen gebruikelijk’ worden beschouwd. Voor deze mensen verviel daarmee de financiële toets ook. Bovendien moet de gemeente zich houden aan algemene normen om het aantal uren
huishoudelijke hulp vast te stellen. De eigen gemeentelijke regels gelden niet.
Deze vijf bezwaarmakers hebben nu recht op de hulp die ze nodig hebben. Bovendien kunnen
de kosten die ze hebben gemaakt om zelf de hulp in te kopen teruggevraagd worden.

Hoe verder?
Het zal nog wel enige tijd duren voor de gemeente haar beleid voor de toekomst herziet. Intussen raden de seniorenorganisaties mensen aan zo nodig een nieuwe aanvraag bij de gemeente
te doen. Mensen die in het verleden (meer) huishoudelijke hulp kregen, of die voor het eerst
hulp nodig hebben, kunnen zich wenden tot de seniorenverenigingen voor ondersteuning. De
vrijwillige cliëntondersteuners van KBO en PCOB kennen het gemeentelijk beleid en staan klaar
om vragen te beantwoorden.

Diverse puntjes die mogelijk van belang kunnen zijn.

Hoe bevalt de rijbewijskeuring in Waalwijk als Raamsdonksveer. Er zijn mogelijkheden om voor
het rijbewijs een keuring aan te vragen zowel in Waalwijk als Raamsdonksveer. Het bestuur
van de KBO is benieuwd naar de ervaringen van mensen die deze keuringen hebben meegemaakt. Graag uw reacties, zowel schriftelijk als telefonisch naar de secretaris van de KBO, tel.
06-539372016 of via e-mail: harrie.vanzon@ziggo.nl

Aktiviteit voor gebruikers scootmobils. Er zijn nogal wat mensen in Waspik die gebruik
maken van een scootmobiel. De vraag van sommigen van de gebruikers is om zo nu en dan
een activiteit voor scootmobils te organiseren. Het bestuur van de KBO wil graag weten of die
belangstelling ook werkelijk bestaat.
Als U wilt dat de KBO iets organiseert meldt dit dan bij Kees Bink . Tel; 0416-312901
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Extra aandacht voor veranderingen
Geregeld blijkt toch bij het bezorgen veranderingen optreden die bij de ledenadministratie van
de KBO niet bekend zijn. Daarom een verzoek aan alle leden om bij veranderingen van
persoonlijke situatie, adres enz. dit aan de ledenadministratie door te geven.
Harrie van Zon, Leeuwerik 45 , 5165 KW Waspik. Tel: 06-53937206.
E-mail harrie.vanzon@ziggo.nl

Kort verslag van het gezamenlijk seniorenoverleg d.d. 23 maart 2017

De Werkgroep Wonen had de volledige besturen uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst
over het thema Wonen, zoals de opdracht luidde in de laatste ouderenbonden overleg. De opkomst was zeer goed te noemen.
Het doel van de bijeenkomst was om een fiat te krijgen voor verdere uitwerking van het thema
wonen, wat in september/oktober als informatie activiteit aan alle senioren in Kaatsheuvel, de
Moer, Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk wordt aangeboden.
Het hoofdthema, waaromheen e.e.a. wordt georganiseerd is “Wonen met Gemak “ (WmG).
Dit is een organisatie die momenteel actief is in vooral West Brabant. De heer Rolf Jobse deed
de presentatie. De missie voor Wonen met Gemak is:
Mensen ondersteunen bij het zelf zorgen voor een geschikte woonsituatie, waardoor zij comfortabel en veilig kunnen wonen.
Het gaat over:
1.
Bewustwording. Senioren bewust maken dat zij zelf voor hun eigen wooncomfort
moeten zorgen
a.
Door het ontbreken van de bejaardenhuizen
b.
Door middel van onder andere een woonscan op mogelijke aanpassingen in de huidige
woning wijzen
2.
Inzicht geven in oplossingen
3.
Praktisch op weg helpen.
Het is de bedoeling om het laagdrempelig te houden, zodat iedereen er gebruik van kan maken.
Daarvoor zijn er vrijwilligers nodig.
Het is een burgerinitiatief dat streeft naar een breed gedragen lokale en provinciale aanpak.

De presentatie sprak de aanwezige bestuurders zeer aan. Zij gaven aan dat de werkgroep
verder kan gaan met de uitwerking van het thema.
Afgesproken is dat in alle kernen, ook Kaatsheuvel en de Moer, deze bijeenkomsten worden georganiseerd.
In de werkgroep zit minimaal 1 vaste afgevaardigde van de aangesloten seniorenbonden, dit
mogen er ook 2 zijn.
Verder heeft de Werkgroep aangegeven dat alles wat met wonen te maken heeft in de werkgroep wordt ingebracht en vervolgens door de werkgroep wordt be- en/of afgehandeld.
De volgende personen hebben zitting in de werkgroep Wonen:
Ruud Heinen
PCOB Waalwijk – woordvoeder, Kees van Hulten
Secretaris
Cissy de Bruijn
KBO Waspik
Wil Hooymayers
KBO Waspik
Ad van Hamond
KBO Waalwijk
Gerrit Boer PCOB Sprang-Capelle
Cees Sprangers
KBO Kaatsheuvel
Frans Stobbelaar KBO de Moer
Tons v.d. Velden
SSW
Jaap Meijler
SSW
Hiermee hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Wij komen zo spoedig mogelijk met
voorstellen en begrotingen naar het ouderenbonden overleg. Indien nodig vragen we om een
extra bijeenkomst van het ouderenbondenoverleg.
Namens Ruud Heinen (woordvoerder)
Kees van Hulten
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Lezen met een glimlach

Klant is aan de beurt. "Mag ik een retourtje?"
Lokettist: "Waar naar toe?"
Klant: "Naar hier natuurlijk!"

Uit een KRO radio programma met Frits Spits:
Reiziger nadert perroncontrole:
Controle: "goedendag. Heeft u een kaart?"
Reiziger: "Nee hoor, ik ken de weg!"
Vroeger:
Passagier: Wanneer vertrekt de laatste trein?
Conducteur: Dat kan nog wel jaren duren.

Tegenwoordig:
Passagier: Wanneer vertrekt de laatste trein?
Conducteur: Daar ben ik ook nieuwsgierig naar.

"Conducteur, kan ik in deze trein instappen?"
"Ik weet niet of u dat kan maar u kunt het altijd proberen"

Vrouw vraagt aan conducteur: "Meneer komt de trein naar Den Haag C.S. gauw?"
Antwoord van conducteur: "Ja hoor mevrouw, hij komt zo. Kijk maar de rails ligt er al!"
Man vraagt aan conducteur: "Is dit de stoptrein naar Den Haag C.S.?"
Conducteur: "Ja meneer!"
Man weer: "Stop hij er ook???"
Conducteur: "Ik hoop het wel meneer, het maakt anders zo'n rotzooi op het station!"

Een wat oudere dame komt aan het loket. Als ze aan de beurt is zegt ze: "Mag ik van u een enkele reis 2e klas naar Driebergen?"
"Ja zeker", zegt de lokettist. "Maar mag ik u een advies geven?"
De dame, wat onzeker haalt haar schouders op.
"U moet een enkele reis kopen naar Zevenbergen!"
Het gezicht van de dame vertoont een vraagteken. De lokettist vervolgt: "Dan hebt u vier bergen
meer en het is twee kwartjes goedkoper."
De dame begrijpt het nog steeds niet en roep heel hard, met haar hoofd vlak voor het spreekrozet
"Maar ik moet verdomme helemaal niet naar Zevenbergen!"

Twee dronken kerels zijn 's avonds laat op weg naar huis en komen op de spoorrails terecht. Ze
kruipen over de bielzen verder. "Jemig, wat een lange trap", zegt de een. "O, maar ik hoor de lift
al aankomen", zegt de ander.
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Aktiviteiten komende periode.

Dinsdag 4 april beginnen weer onze wekelijkse fietstochten. Wekelijks wordt een
mooie route in de ruime omgeving van Waspik genomen met tijd om ook samen koffie
te drinken. Start elke dinsdagmiddag 13.30 uur vanuit den Bolder.
terugkomst rond half 5.

Op vrijdag 21 april houden we onze algemene vergadering. In dit Afdelingsnieuws alle
vergaderstukken, zodat U zich goed kunt inlezen in hetgeen ter vergadering komt
Op vrijdag 12 mei de vervolgfilm over Bernadette Soubirous. Via antwoordstrook en betaling van € 5. – kunt u zich aanmelden. Gratis koffie bij binnenkomst en een consumptie tijdens de pauze kunnen toch voor gezellige middag zorgen.

Op 19 mei maken we weer onze jaarlijkse busreis, dit keer naar de Zaanse Schans. Het
programma treft U nog een keer aan in dit Afdelingsnieuws.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot 21 april a.s.
Op vrijdag 16 juni brengen we een bezoek aan de Hervormde kerk in Sprang-Capelle,
gecombineerd met een bezoek aan een siertuin , waar we ook koffie drinken. Verder in
dit nieuws treft U alles over de kosten en vervoersmogelijkheden.

Op vrijdag 21 juli maken we een rondvaart over de Binnendieze in den Bosch. In het
meinummer van het Afdelingsnieuws staat alles hieromtrent te lezen, tijdstip vertrek,
kosten, wijze van vervoer enz. Noteer die datum alvast.

VERTEL NOG EENS

Vertel nog eens van vroeger
van die goeie ouwe tijd
toen de vaatwasser een mens was en de wasmachien een meid.
Was een weekend zonder wifi zonder apps en games niet stil?
Was het saai of juist gezellig? Was het eigenlijk wel chill? Hoe vond je zonder spotify
en ‘The Voice’ de nieuwste hit? Was televisie kijken leuker
met twee zenders in zwart-wit? Vertel nog eens van vroeger
je kunt alles aan me kwijt.
Want de dag waarop ik nu leef
is morgen verleden tijd.
Wim Bevelander
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Conceptstatuten KBO Afd. Waspik
Naam, zetel, grondslag en duur
Artikel 1.
1.
2.
3.
4.

De vereniging is genaamd "Katholieke Bond van Ouderen Afdeling
Waspik." hierna te noemen KBO-Afdeling,
en is gevestigd te Waspik.
De algemeen-christelijke levensbeginselen vormen de grondslag van de KBOAfdeling.
De KBO-Afdeling maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in NoordBrabant, hierna te noemen KBO-Brabant.
De KBO-Afdeling is opgericht in 1973 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2.
De KBO-Afdeling stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de ouderen in het
algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.
Middelen
Artikel 3.
De KBO-Afdeling tracht haar doel te bereiken door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

.

het behartigen van individuele belangen van de leden;
collectieve belangenbehartiging van ouderen;
het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere
instanties;
het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant
doel;
het organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
het aanwenden van andere wettige middelen.

Lidmaatschap
Artikel 4.
1.
2.

3.

4.

Leden zijn zij, die de leeftijd van tenminste vijftig jaren hebben bereikt en na een
aanvrage daartoe bij het Afdelingsbestuur door dat bestuur als lid zijn toegelaten.
Het lidmaatschap van de Afdeling is onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap
van betrokkene bij KBO-Brabant. Het bestuur is verplicht om met redelijke spoed
een nieuw toegelaten lid als lid aan te melden bij KBO-Brabant. De Afdeling zal
namens KBO-Brabant het lid voorzien van een ledenpas. De beide lidmaatschappen
gelden als ingegaan op de dag van toelating door het Afdelingsbestuur.
De leden zijn verplicht de grondslag van de Afdeling en die van KBO-Brabant te
respecteren en zich te houden aan de statuten en relevante reglementen van KBOBrabant en zijn geledingen, alsmede aan de besluiten van de organen van de
Afdeling.
De Ledenvergadering is bevoegd om aan de leden verplichtingen (waaronder de
verplichting tot het betalen van contributie) op te leggen. Het voorstel daartoe
dient bij de oproeping van de vergadering bekend te worden gemaakt.
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5.

6.

7.
8.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid aan de Afdeling;
c. door opzegging aan het lid.
d. door ontzetting.
Opzegging en ontzetting geschieden met een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan
betrokkene door het bestuur. Betrokkene heeft echter mits binnen een termijn van
zes weken recht van beroep op de Ledenvergadering; in die vergadering heeft
betrokkene spreekrecht, doch geen stemrecht. Hangende het beroep is het lid
geschorst.
Opzegging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten voor het lidmaatschap gesteld, dan wel van de Afdeling redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie
voor het gehele jaar verschuldigd .

Ledenvergadering
Artikel 5.

!
Samenstelling, vergaderfrequentie en oproeping
1.

Aan de Ledenvergadering kan worden deelgenomen door de tot de Afdeling
behorende leden, door het Kringbestuur van de Kring waartoe de Afdeling behoort,
alsmede door hen, die met toestemming van de vergadering daartoe zijn
uitgenodigd.

2.

De Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen en wel
uiterlijk in de maand april van ieder jaar (de jaarvergadering waarin het
(financiële)jaarverslag aan de orde komt) en voorts wanneer het bestuur dat
wenselijk acht.

3.

Verder wordt de Ledenvergadering bijeengeroepen, binnen veertien dagen, nadat
een aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een/tiende van de
stemmen of, indien dat minder is, tenminste dertig leden daarom aan het bestuur
verzoekt. Indien aan dat verzoek door het bestuur niet tijdig wordt voldaan, zijn de
verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Terzake van deze bijeenroeping gelden
de gewone voorschriften, met dien verstande, dat oproeping ook kan geschieden
door middels van een oproep in een ter plaatse waar de Afdeling is gevestigd
veelgelezen (bij voorkeur plaatselijk) dagblad. In een dergelijke vergadering
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

4.

De oproep geschiedt schriftelijk aan de leden met een oproeptermijn van tenminste
acht dagen en vermeldt de agenda.

Artikel 6.
Bevoegdheden
Aan de Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of
door deze statuten aan het bestuur, KBO-Brabant of een ander orgaan zijn opgedragen.
Tot de taak van de Ledenvergadering behoort met name:
-

de beoordeling van het beleid van het bestuur van de Afdeling en vaststelling van
een beleids- en/of werkplan;
de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de
begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het
vaststellen van de Afdelingscontributie per lid;
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-

de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de financiëlecontrolecommissie;
het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur of
door de leden van de Afdeling;
het beslissen over zaken welke aan de Ledenvergadering zijn opgedragen.

Artikel 7.
Besluitvorming
1.

Ieder lid heeft – behoudens het bepaalde in artikel 4. lid 6 en artikel 14.- ter
vergadering een stem. Een stem kan ook worden uitgebracht door een ter
beoordeling van de voorzitter duidelijke volmacht gegeven aan een ander lid.

2.

Voorzover niet een andere meerderheid is voorgeschreven, kan een besluit worden
genomen met tenminste volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.

3.

Stemmen zijn ongeldig, indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere
wijze gemerkt zijn, dan wel meer of andere namen van personen bevatten dan
gekozen kunnen worden.

4.

De voorzitter kan besluiten, dat een stemming schriftelijk geschiedt. Ingeval van
een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie, bestaande uit drie
personen, die geen bestuurslid zijn, die belast is met het bepalen van de uitslag van
de stemming.

5.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
behaald, vindt een tweede vrije stemming plaats. Indien ook dan door niemand de
vereiste meerderheid wordt behaald, vindt herstemming plaats tussen de personen,
die het hoogste en op een na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken
alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

6.

Ingeval van staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

7.

Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen is
beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien tenminste een lid
dat verlangt. Alsdan vervalt de uitslag van de eerste stemming.

8.

Besluiten kunnen worden genomen zonder hoofdelijke stemming, tenzij een lid zich
daartegen verzet of de voorzitter hoofdelijke stemming gewenst acht.

9.

Ook buiten de vergadering kunnen mits met algemene stemmen van alle leden
besluiten worden genomen. De stemmen dienen dan te worden uitgebracht
schriftelijk of via telefax of via e-mail. Het hiervoor in dit lid bepaalde is op zoveel
mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing, indien een onderwerp niet tijdig
geagendeerd is.

Bestuur
Artikel 8.
Samenstelling
1.
2.
3.
4.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te kiezen door en uit de
Ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen wordt.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De overige
taken worden in onderling overleg verdeeld.
De Ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
Indien gewenst kan een dagelijks bestuur gevormd worden, bestaande uit
tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester.
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5.

6.
7.

Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het vastgestelde aantal, vormen
de resterende bestuursleden casu quo vormt het resterende bestuurslid niettemin
een bevoegd bestuur met de uitdrukkelijke verplichting op zo kort mogelijke termijn
over te gaan tot aanvulling tot het vastgestelde minimum aantal bestuursleden.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Ledenvergadering niet binnen
drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het
geschorste lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 9.
De voorzitter
1.
2.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de leden, het bestuur en het dagelijks
bestuur.
Met de overige leden van het dagelijks bestuur zorgt hij voor uitvoering van de
besluiten van de vergaderingen.

Artikel 10.
De secretaris
1.
2.
3.
4.

De secretaris draagt zorg voor de uitgaande en ingekomen stukken en maakt
hiervan een lijst. Hij doet op iedere bestuursvergadering hierover mededelingen.
Hij draagt zorg voor een passende administratie, maakt van alle vergaderingen een
verslag c.q. notulen en/of een besluitenlijst en voert de correspondentie.
Hij draagt zorg voor een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag, waarin de
activiteiten in het voorbije jaar worden vermeld en waaruit de stand van zaken in de
Afdeling blijkt.
Hij houdt nauwgezet het ledenregister bij en mutaties in het ledenbestand geeft hij
namens het bestuur met de nodige gegevens door, overeenkomstig artikel 6 van
het Huishoudelijk Reglement van KBO-Brabant.

Artikel 11.
De penningmeester
1.
2.

3.
4.

De penningmeester beheert –voor zover nodig op basis van een volmacht van het
Afdelingsbestuur- de geldmiddelen.
Hij voert een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven en brengt
op de jaarvergadering financieel verslag uit met een rapport van de financiële controlecommissie. Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van
de financiën.
Hij regelt de inning van de contributie en de subsidieaanvragen.
Hij draagt zorg voor een tijdige afdracht van het door de Algemene Vergadering van
KBO Brabant vastgestelde bedrag aan het Algemeen Bestuur, overeenkomstig
artikel 26 van het Huishoudelijk Reglement van KBO-Brabant.

Artikel 12.
Kandidaatstelling
1.

Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het bestuur geschiedt schriftelijk, door
het Afdelingsbestuur of door tenminste vijf leden van de Afdeling.
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2.

Iedere kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante
gegevens.

Artikel 13.
Verkiezing
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De verkiezing tot voorzitter of lid van het bestuur van de Afdeling geschiedt bij
schriftelijke stemming door de Ledenvergadering van de Afdeling.
De wijze van stemming geschiedt overeenkomstig artikel 7. van deze statuten.
Indien het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en indien geen
schriftelijke stemming wordt gevraagd, kan de Ledenvergadering besluiten tot
benoeming bij acclamatie.
Verkiezing tot lid van het Afdelingsbestuur geschiedt voor een periode van ten
hoogste vier jaren. Na verloop van die periode is betrokkene aansluitend voor
maximaal twee perioden van vier jaar opnieuw verkiesbaar.
Het Afdelingsbestuur stelt een rooster van aftreden op, ingevolge hetwelk in enig
jaar niet tegelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester of twee van hen
tegelijk aftreden.
Herverkiezing als lid van het Afdelingsbestuur leidt niet automatisch tot herstel in de
functie, die betrokkene eerder vervulde.
Het rooster van aftreden behoeft de goedkeuring van de Ledenvergadering.
Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats
in van zijn voorganger, doch volgt niet noodzakelijk op in diens functie in het
Afdelingsbestuur.

Artikel 14.
Einde lidmaatschap bestuur
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a.
doordat het lid het lidmaatschap van het bestuur opzegt;
b.
doordat het lid ophoudt lid te zijn van de Afdeling en van KBO-Brabant;
c.
doordat het lid het vrije beheer over zijn geldelijke vermogen verliest;
d.
door verloop van de periode waarvoor betrokkene is gekozen;
e.
door een besluit tot ontslag van de Ledenvergadering. Bij de besluitvorming in de
Ledenvergadering over dit ontslag heeft de betrokkene geen stemrecht doch wel
spreekrecht;
f.
door overlijden.
Artikel 15.
Taken en bevoegdheden bestuur
1.

2.

"#!

Het bestuur is belast met de algehele leiding van de KBO-Afdeling, de uitvoering
van de bepalingen in deze statuten en in de reglementen bedoeld in artikel 25 van
de statuten van de KBO-Brabant en van de besluiten van de Ledenvergadering.
Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet, de
statuten en/of dit reglement aan andere organen zijn opgedragen.
Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Het is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij KBO-Brabant zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan
de Ledenvergadering.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het bestuur kan ter behartiging van bijzondere taken of activiteiten een commissie
instellen.
Het bestuur kan één of meerdere adviseurs benoemen.
Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken, de
ledenadministratie en de voorbereiding van bestuurs- en Ledenvergaderingen.
Het bestuur stelt zo mogelijk een beleidsplan en een daaruit voortvloeiend werkplan
op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Ledenvergadering.
Het bestuur wijst uit zijn leden vertegenwoordigers aan in de Kringraad.
Het bestuur draagt kandidaten voor ten behoeve van het Kringbestuur.

Artikel 16.
Vertegenwoordiging
1.
2.
3.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

Artikel 17.
Bestuursvergaderingen
1.
2.

Het bestuur vergadert bij voorkeur maandelijks, doch ten minste vijf keer per jaar.
Het Dagelijks Bestuur kondigt uiterlijk een week van te voren een
bestuursvergadering aan, onder gelijktijdige aanbieding van een agenda met de
vergaderpunten.

Artikel 18.
Besluitvorming
1.
2.

Ieder lid van het Afdelingsbestuur heeft ter vergadering één stem.
Hetgeen in dit reglement is bepaald betreffende besluitvorming in de
Ledenvergadering is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing op
besluitvorming in de bestuursvergadering.

Geldmiddelen
Artikel 19.
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 20.
Inkomsten

!
De geldmiddelen van de KBO-Afdeling bestaan uit:
de contributie van de leden;
subsidies en donaties;
overige baten.
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Artikel 21.
Contributie
1.
2.
3.
4.

De contributie wordt geïnd door de Afdeling. De wijze van inning van de contributie
wordt door het bestuur van de Afdeling jaarlijks vastgesteld.
Het Afdelingsbestuur bepaalt de grootte van de contributie, die verschuldigd is
wanneer iemand in de loop van het kalenderjaar toetreedt als lid.
Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar heeft geen restitutie
van contributie plaats.
Het bestuur van de Afdeling kan afwijken van het bepaalde in lid 3.

Artikel 22.
Financiële-controlecommissie
1.

De Ledenvergadering stelt een financiële-controlecommissie in. De commissie
bestaat uit ten minste twee leden en een reserve lid, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur.

2.

De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden door de
kascontrolecommissie gecontroleerd en vergeleken met de door de leden
goedgekeurde begroting. Daarna brengt de commissie verslag uit van haar
bevindingen aan de Ledenvergadering.

Artikel 23.
Financieel jaarverslag en decharge
1.
2.

Tijdens de Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af van het financieel
beheer in het afgelopen boekjaar aan de hand van jaarstukken (staat van baten en
lasten en balans).
Goedkeuring van de jaarstukken door de Ledenvergadering strekt het
Afdelingsbestuur tot decharge.

Reglementen
Artikel 24.
1.
2.

Het bestuur van de Afdeling kan nadere bepalingen of een huishoudelijk reglement
vaststellen.
De nadere bepalingen of het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen
bevatten in strijd met de statuten en reglementen van KBO-Brabant.

Wijziging statuten
Artikel 25.
1.
2.
3.
4.

Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/derde
van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder
mededeling van de voorgestelde wijzigingen, opgeroepen Ledenvergadering.
De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens
twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is verleden.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden
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5.

door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de vereniging is
gevestigd.
Wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van het Algemeen Bestuur van de
KBO-Brabant.

Ontbinding van de KBO-Afdeling
Artikel 26.
1.

2.!

3.

4.

5.
6.

Tot ontbinding van de KBO-Afdeling kan slechts worden besloten door de
Ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 25 ten aanzien van
statutenwijziging is bepaald.
Het besluit tot ontbinding is eerst definitief nadat de KBO-Brabant daaraan
zijn goedkeuring heeft gehecht.
Nadat een besluit ter ontbinding van de KBO-Afdeling definitief is treedt het
bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met
inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
De Ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens
over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk
in overeenstemming met het doel van de KBO-Afdeling dient te zijn.
Na de ontbinding blijft de KBO-Afdeling voortbestaan, voor zover dit tot
vereffening van zijn vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die
van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden “in liquidatie”.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten, voor zover
mogelijk, van kracht. Zij die met de vereffening van de KBO-Afdeling zijn
belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel
25 lid 4 van deze statuten bedoelde register.
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel
aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet
(doen) van de beëindiging opgave aan het in lid 4 van artikel 25 vermelde register.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen.

Overgangsbepaling
Artikel 27.
De bij de inwerkingtreding van deze statuten zittende bestuursleden worden geacht te
zijn gekozen overeenkomstig het gestelde in artikelen 8 tot en met 13 van deze statuten.
Slotbepaling
Artikel 28.
In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of wanneer
bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk,
beslist het bestuur.
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Bestuur:
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningm.
2e secretaris
2e penningm.
Leden:

Onze organisatie
Dhr. B. de Graauw
Mw. W. Hooymayers
Dhr H. van Zon
Dhr. K. Koster
Dhr. J. van Hooren
Mw. C. de Bruyn
Mw. J. van Riel
Dhr. C. Bink
Mw. I. Ruygt

Onze ouderenadviseurs
Mw. C de Bruyn
tel: 313078
Dhr. B. de Graauw
tel 312494
Dhr. K. Koster
tel: 315150

Onze belastingpapieren invullers
Dhr. B. de Graauw
tel: 312494
Mw. C de Bruyn
tel: 313078
Cliëntondersteuning WMO
Dhr. K. Koster
tel: 315150

Hof van Polanen 14
Chopinlaan 2
Leeuwerik 45
Poolsestraat 55
Geelgors 2a
de Roonlaan 23
Burgm. Couwenbergstraat 18
van Duvenvoordestraat 25
Chopinlaan 1

312494
202002
06-53937206
315150
311629
313078
311505
312901
312000

email: cissydebruyn@wxs.nl
email: bertdegraauw46@gmail.com
email: kbokoster01@home.nl
email: bertdegraauw46@gmail.com
email: cissydebruyn@wxs.nl
email: kbokoster01@home.nl

Onze activiteitencommissie:
Mw. W. Hooymayers Chopinlaan 2
Mw. J. van Riel
Burgm. Couwenbergstraat 18
Dhr H. van Zon
Leeuwerik 45
Dhr. C. Bink
van Duvenvoordestraat 25
Mw. D. de Graauw
Hof van Polanen 14
Formulierenbrigade
Marieke Arnoldus
tel: 06 – 83 23 48 21
Carla Meijs
tel: 0416 – 31 24 90
Contact Casade:
W.Hooymayers:
C. de Bruyn :

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

tel: 202002
voorzitter
tel: 311505
tel: 06-53937206 secretaris: harrie.vanzon@ziggo.nl
tel: 312901
tel: 312494

tel: 06-12916937
tel: 06-20632983

Coördinatie tafeltje dekje: Mw. A. De Bont tel: 0416-311860
Onze vaste activiteiten:
Maandagmiddag
Sjoelen in ’t Schooltje
Maandagmiddag
Koor Zang en Vriendschap
Dinsdagmorgen
Fitness in centr. fysiotherapie
Dinsdagmiddag
Schilderen in Den Bolder
Woensdagmorgen
Countrydansen in Den Bolder
Woensdagmiddag
Koersbal in 't Schooltje
Donderdagmorgen
Meer bewegen in Den Bolder
Donderdagmiddag
Jeu de Boules
Rikken en jokeren
Fietsen
Samen wekelijks fietsen

Informatie Mw. R. Lodewijks tel: 312673
Informatie Dhr. P. Heijmans
tel: 311787
Informatie Dhr. C. Bink
tel: 312901
Informatie Mw. Van Gils
tel: 313498
Informatie Mw. C. Gennesen tel: 312511
Informatie Mw. J. Verschure tel: 311592
Informatie Mw. R. van Riel
tel: 311505
Informatie Dhr. H. van Zon
tel: 06-53937206
Info: Theo Rekkers: 312630 of 06-10697340
Informatie Mw. J. Smits
tel: 312184

Gelieve bij verhuizing, vertrek, overlijden, of opzegging
lidmaatschap dit schriftelijk aan het secretariaat kenbaar te maken.

