Nieuws van de
KBO
uitgave: augustus 2017

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

afdeling Waspik

Artikelen in dit Afdelingsnieuws
pag. 1
pag. 2
pag.2+3
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 12

Woordje van de voorzitter bij het begin van het najaarseizoen.
Een nieuwe naam voor de KBO van Waspik.
Enkele foto`s en een rapportage van het jubileum van de Schalm.
Enkele foto`s van het uitstapje van vrijwilligers “De Stroming.
Kaarten dit najaar in het Schooltje. Noteer de datums alvast.
Fietsdriedaagse vanuit den Bolder op 15.16.en17 augustus.
Verslag van een zeer geslaagde fietstocht op 16 juli j.l.
Schema Eeterij in het SChoolte voor dit najaar.
Vanaf de Bovenste Plank in het Schooltje.
Oproep voor deelname aan de wekelijkse fietstocht ,elke dinsdagmiddag,.
Een leuk verslag van het bezoek aan de Binnendieze door Jeanne van Zon.
Vervoers- en bezorgdienst in Waspik.
Vooraankondiging aanmelding regionale bridge kampioenschappen.
Tegeltjes wijsheden ( door Nic. Smits.)
Belastinginvuller voor senioren, iets voor U?
Open monumentendag op 9 september. Houdt uw krant in de gaten.
Lezen met een glimlach
Activiteiten voor mensen met dementie.
Activiteiten in de komende periode

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,

ZOMER 2017; OP NAAR HET VOLGENDE SEIZOEN KBO AFDELING WASPIK.

De zomerperiode is voor vele van ons een periode van genieten. Velen gaan
op vakantie en genieten van de welverdiende rust, na een hele periode van
hard, soms heel hard werken. De één geniet door zich volledig te
ontspannen, de ander heeft daar weer meer inspanning voor nodig. Voor de
ouderen, die om wat voor redenen niet meer op vakantie kunnen of willen, is
de zomer vaak een periode van meer alleen zijn omdat kinderen, vrienden,
buren en kennissen in de zomer juist op vakantie zijn. Fijn dat voor deze
mensen Contour de Twern ook deze zomer weer vele inloop- en
ontspanningsochtenden/middagen heeft georganiseerd op velerlei locaties in heel Waspik.

Ik zelf heb me eerst mogen inspannen door het met goed gevolg (zie bijgaande foto) lopen van
de Nijmeegse Vierdaagse. Een geweldig evenement met hele leuke, warme maar zelfs ook
emotionele momenten. Als je vier dagen lang een fantastisch gevoel van saamhorigheid mag
ervaren dan begrijp je niet dat er zoveel ellende moet zijn op deze wereld. Leven en laten leven
is het devies, laat alle oproerkraaiers, misdadigers, oplichters etc. van deze wereld de
Nijmeegse Vierdaagse eens meelopen misschien begrijpen zij dan wat mensen nodig hebben,
wat mensen bind. Dat is zeker geen geweld. Na de Vierdaagse heb ik mij heerlijk kunnen
ontspannen in Bergen aan Zee. Ik prijs me zeer gelukkig dat ik dat allemaal zo positief heb
mogen ervaren.

De KBO afdeling Waspik heeft net als de Tweede kamer haar zomerreces.
Even geen vergaderingen, ook onze ontspannende activiteiten liggen eventjes een maandje stil,
zodat we er na de zomervakantie, vanaf september, weer helemaal voor u kunnen zijn.
Door onze activiteitencommissie zijn er voor komend seizoen weer vele leuke activiteiten op
touw gezet. Houdt ons afdelingsnieuws in de gaten en doe zoveel mogelijk mee aan al die
activiteiten. Je zult ervaren dat het altijd reuze gezellig en bij bepaalde activiteiten ook reuze
interessant kan zijn voor u.

Door de ombouw van de zogenaamde verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij
wordt van ons ouderen steeds meer verwacht. Zij mogen, maar soms ook moeten zij langer
thuis blijven wonen. Met alle gevolgen van dien. Door een verschuiving van vele zorgtaken van
de centrale overheid naar de plaatselijke overheid met daaraan gekoppeld een fikse verlaging
van de financiële ondersteuning wordt het voor vele ouderen onder ons bepaald niet
eenvoudiger en wordt het vaak ook financieel steeds moeilijker om de
bekende eindjes aan
elkaar te knopen. Door dit alles zal de KBO Brabant en toch zeker
KBO afdeling Waspik zich steeds meer gaan bezig houden met de
belangenbehartiging voor ouderen in het algemeen en voor de individuele oudere in het bijzonder. De komende periode zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en houden.

Ik hoop dat u met volle teugen van de zomer 2017 hebt genoten en
voor het laatste stukje wat ons nog rest van de zomer, nog volop zult
genieten.

Namens het hele bestuur en alle vrijwilligers van KBO afdeling Waspik wens ik u een hele mooie, vooral gezonde komende periode toe.
Bert de Graauw (voorzitter KBO afd. Waspik)
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Een nieuwe naam voor KBO afdeling Waspik

Tijdens onze laatste Algemene Leden Vergadering, april dit jaar, hebben wij u geïnformeerd
over de aanpassing van onze statuten. Eén vraag bleef daarbij nog open: “Willen of moeten wij
naar een andere naam voor KBO afdeling Waspik”. Heel veel pakkende en passende namen
kwamen toen niet naar voren. Omdat ook KBO Brabant met dezelfde vraag worstelde en in
principe nog steeds worstelt, hebben wij in april besloten om een eventuele naamswijziging, die
in de nieuwe statuten moeten worden opgenomen, uit te stellen tot na de Algemene Leden
Vergadering van KBO Brabant. Inmiddels heeft deze eind juni jl. plaats gevonden. De algemene
Leden Vergadering van KBO Brabant heeft besloten dat elke afdeling zijn eigen passende
naam voor haar afdeling mag kiezen. Er moet echter wel steeds een koppeling worden gemaakt
met KBO Brabant door als een soort ondertiteling te vermelden: “(lid van KBO Brabant.)” Naast
het oubollige karakter van de naam KBO dekt de naam ook niet volledig meer de lading. Onze
leden zijn lang niet alleen maar katholieken en als we nieuwe jongere senioren willen aantrekken dan moeten we ook zeker niet spreken over ouderen. Ook tegen het woord “bond” hebben
vele bedenkingen, dat past volgens velen niet meer in deze tijd.
Het bestuur van KBO afdeling Waspik heeft in haar vergadering van juli geopteerd voor de
naam: “Seniorenvereniging Waspik (lid van KBO Brabant)”. Met deze naam moeten onze
leden natuurlijk wel kunnen instemmen. Om hiervoor een speciale vergadering te beleggen lijkt
ons als bestuur niet nodig. Mocht u het met deze naam niet eens zijn dan kunt u dat aan onze
secretaris, dhr. Harrie van Zon, via email, telefonisch of mondeling laten weten. Zo mogelijk
voor eind september a.s. zodat wij in onze bestuursvergadering de nieuwe naam definitief
kunnen vaststellen en op laten nemen in onze nieuwe aangepaste statuten.
Mocht het merendeel van onze leden bezwaren hebben dan kunnen we alsnog besluiten
hiervoor een speciale vergadering te beleggen.
Het bestuur KBO afdeling Waspik.

Sportvereniging GALM tien jaar actief in Waalwijk en Waspik.

Een mijlpaal voor deze sportvereniging voor senioren.
De vereniging heeft als doel de lichamelijke beweging van
senioren te activeren en te
stimuleren.GALM is een door de universiteit van
Groningen ontwikkelde trainingsmethoden voor 50 Plussers. GALM betekent : Gezond, Actief, Lichamelijk,
Maatschappelijk. In de lessen wordt aandacht besteed aan
o.a conditie,kracht ,lenigheid en coördinatie.
Sport en spel aangepast voor ouderen, waarbij iedereen
kan meedoen op zijn of haar niveau. Ook Artsen en hulpverleners voor senioren dringen steeds meer aan op de
noodzakelijkheid tot bewegen.
Naast de trainingen is het advies heel vaak om elke dag een half uurtje te wandelen of
anders te bewegen.
Bewegen is niet alleen noodzaak voor het lichaam, maar ook voor de geest.
Onze vereniging heeft 150 leden die begeleid worden door 5 betaalde en gediplomeerde
docenten met een ruime ervaring.
Onze lessen vinden plaats in Waalwijk en Waspik in diverse sportzalen.
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Galm is een gezellige vereniging gebleken waar senioren graag wekelijks naar toe gaan en na afloop soms
nog even samen een kopje koffie drinken.
Galm is een vereniging die geen subsidie krijgt of donaties maar alles betaalt uit de inkomsten van contributie.
(€3.- per uur per les)
Het bestuur bestaande uit 4 actieve leden houden de
kosten dan ook goed onder controle om het voortbestaan te kunnen garanderen.
Noodzakelijk is natuurlijk een regelmatige toestroom
van nieuwe leden.
Natuurlijk kunnen nieuwe kandidaten 2 gratis lessen volgen om kennis te maken alvorens men
een beslissing neemt over wel of geen deelname.
Ook is in de vereniging opgenomen dat mensen met een lichte lichamelijke beperking
deel kunnen nemen aan de speciale bewegingsactiviteiten.
Dit laatste i.o.m met de docenten.
Samenvattend :
De vereniging is voor ouderen van vitaal belang, omdat ze hierdoor worden gestimuleerd hun
lichamelijke en geestelijke situatie te verbeteren.
Bovendien biedt het ouderen met of zonder beperking, de gelegenheid sociale contacten te
verbeteren en het algemene welzijn te bevorderen.
Interesse? Kijk dan op onze website : www.galmwaalwijk.nl
U bent er welkom!
Namens het bestuur van
Sportvereniging GALM Waalwijk.

Enkele foto’s van het uitstapje van vrijwilligers “ De Stroming”
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Kaarten najaar 2017 KBO Waspik in Het Schooltje.

Aanvang 13.30 uur .

Woensdag 20 september
Woensdag 27 september.
Woensdag 11 oktober .
Woensdag 25 oktober.
Woensdag 8 november.
Woensdag 22 november.
Woensdag 6 december.

Inleg € 2.50 . 1e kop koffie/thee gratis. De 5 besten tellen mee.

Fiets-3-daagse 2017 Den Bolder in Waspik

De Fiets-3-daagse vindt plaats op dinsdag 15 augustus, woensdag 16 augustus en donderdag 17 augustus 2017.

Er zijn weer mooie routes gemaakt die naar alle windrichtingen voeren en de mooie weggetjes
en plekjes van Brabant laten zien, waaronder de terpen in de Overdiepse polder
De Fiets-3-daagse is toegankelijk voor zowel ouderen als jongeren, gezinnen of alleenstaanden.
Ook mensen vanuit de regio verwelkomen wij graag. Mensen die van ver komen kunnen de
fiets bij Den Bolder (start- en eindpunt) laten staan, zodat zij deze niet elke avond achterop de
auto mee naar huis hoeven te nemen.

De afstanden van de Fiets-3-daagse zijn 30 km- 45 km – 60 km.
De routes worden aangeboden op papier met een duidelijke routebeschrijving. Voor elke route
is er onderweg gelegenheid voor een consumptie, een versnapering of om iets te bezichtigen.
De starttijden voor de 60 km zijn van 9.00 tot 11.00 uur, voor de 45 km van 9.00 tot 12.00 uur en
voor de 30 km van 9.00 tot 13.00 uur. De uiterlijke aankomsttijd voor alle afstanden is 17.00 uur.

De voorinschrijving is geopend tot 1 augustus,
de kosten zijn dan € 6,-. U kunt inschrijven via
de website van Den Bolder.Uw inschrijfkaart
ligt dan op dinsdag klaar.

Daarna zijn de kosten € 7,50. Ook is het mogelijk
om 1 of 2 dagen te fietsen, de kosten zijn dan €
4,- per dag.
De deelnemers starten en eindigen dagelijks bij
Den Bolder, Schoolstraat 19, in Waspik.

Meer info: www.denbolder.nl
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Verslag van een zeer geslaagde fietstocht van 16 juli

Wij zijn weer terug van onze jaarlijkse fietstocht. We zijn gestart bij de bolder woensdag 16 juli
onder leiding van Joke Smits.
Het weer was geweldig en we waren met 14 man sterk.
Joke vertelde dat we van Bolder naar het halve zolen pad fietsten, daarna koffie drinken bij de
Duinrand Drunen, dus starten.
Onderweg wordt er wat af gekletst en natuurlijk de natuur bewonderd.
Aangekomen bij de Duinrand, Koffie drinken met een lekkere punt appeltaart.
Klap op de vuurpijl. Joke had een verrassing.
De koffie met appelpunt was gratis. We zijn weer gestart, nu langs het kanaal naar kamp Vught.
We hadden nog steeds mooie weer en goede zin.
Maar plots schuift Annie’s fiets onderuit, ze viel voor over en deed haar neus flink pijn, haar
neus zag er niet goed uit, een flink vel hing los. Petra had pleisters bij zich, maar de handdoek
van Gerda was ook een uitkomst. Annie vond het wel goed dat we weer verder fietsten.
We waren bijna in Vught, daar hebben we op een picknicktafel Fijn onze boterham op gegeten,
wat smaakte dat lekker. Maar de neus van Annie bleef bloeden .

Op naar Kamp Vught, daar vroegen wij of er een EHBO aanwezig was, Jammer genoeg niet,
maar een stukje verder bij de Lunetten kazerne was een dokters post.
Petra en Gerry gingen met Annie
mee. Bij de post aangekomen en
alles verteld hadden, gingen ze bellen of dat de militaire dokter aanwezig was.En jawel wij mochten in de
beveilig auto stappen op naar de
dokter (beetje spannend).
De assistente van de dokter had de
neus van Annie schoongemaakt,
toen overlegt met de dokter, het vel
op de neus moest gelijmd worden.
Annie liet het allemaal gebeuren,
ook nog een spuit gehad voor het
straatvuil.Wat waren Petra en ik
toch blij dat die jongens zo lief en
behulpzaam waren en Annie had na
de behandeling weer een prachtige
neus. Dokter en assistente hartelijk bedankt. De dokter had weer de beveiligingswagen gebeld,
die kwam ons weer ophalen en bracht ons weer naar onze fietsen.
Wat waren wij die jongens toch dankbaar.
Weer op de fiets naar kamp Vught, daar stond iedereen al te wachten.
Heel de ploeg was blij voor Annie, lekker nog koffie gedronken.
Toen weer op de fiets richting huiswaarts. Fijn door de bossen van Loon op zand.
Bij de rustende jager nog fijn wat fris gedronken, toen richting Waspik
Ondanks alles hebben we een prachtige zonnig dag gehad .
Joke bedankt voor het fijne bakskes en weer tot het volgend jaar.

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
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EETERIJ

Bent u:
alleenstaand
woonachtig in Waspik
het beu om altijd alleen te moeten eten........
kom dan naar onze Eeterij !!
U kunt meedoen door u telefonisch aan te melden bij Rita van Strien via
telefoonnummer 312197 of 06-40046727. We zijn helaas genoodzaakt te
stoppen bij 20 deelnemers, dus geef u snel op, zodat u niet op de wachtlijst terecht komt.
Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen vrij.
U betaalt per 3 gangen maaltijd een bedrag van € 4,50.
In 2017 koken we nog op de volgende data voor u:
4 juli, 5 & 19 september, 3 & 17 oktober, 7 &
21 november, 5 & 19 december (kerstdiner)
Aanmelden en/of afmelden voor de Eeterij kan ook via Rianne Broekmans, telefoonnummer
0416 – 283281.

VAN DE BOVENSE PLANK

Ondertussen is de werkgroep Waspik-Boven weer volop bezig met de voorbereidingen voor de
derde 6-kamp die wordt georganiseerd rondom buurthuis ‘t Schooltje. Na twee zeer geslaagde
edities moet dit succes uiteraard voortgezet worden. Met wat wijzigingen in de organisatie wordt
er weer met evenveel enthousiasme gewerkt aan de editie 2017. Op dit moment worden de
spannende en uitdagende spellen voor dit jaar uitgezocht, dus hoe die eruit komen te zien blijft
nog even een verrassing.. Wat we alvast graag met jullie willen delen is de datum waarop deze
fantastische editie 2017 gaat plaatsvinden: zondag 9 juli. Ook dit jaar vindt de 6-kamp plaats op
het buiten terrein rond Buurthuis ‘t Schooltje en de prijsuitreiking zal plaatsvinden in Zaal
‘t Carmelietje. Bij deze willen we jullie allemaal alvast op de hoogte brengen van deze nieuwe
editie van de 6-kamp in Waspik-Boven. Dus: noteer de datum 9 juli alvast in jullie agenda’s en
vertel het door aan vrienden en familie!! We gaan met z’n allen proberen om de voorgaande
edities te overtreffen en dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jullie voor nodig! Dus praat
er eens over met je vrienden, familie, kennissen en wie nog meer mee zou willen doen aan de
6-kamp. Met een groepje van minimaal 6 en maximaal 8 personen heb je een team bij elkaar
om mee te doen. Hoe je je team kunt inschrijven zullen we later bekend maken, daar is het nu
nog net te vroeg voor. Houdt daarom in de tussentijd de weekbladen, nieuwsbrief van ‘t Schooltje, posters die verspreid door Waspik worden opgehangen en Facebook in de gaten. We zullen
jullie blijven informeren en hopen dat jullie net zoals ons enthousiast worden als deelnemer of
bezoeker!

Wekelijkse fietstocht

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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Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614

Historische boottocht over de Binnendieze
in Den Bosch Vrijdag 21 juli 2017.

Er hadden 21 personen zich hier voor ingeschreven. Men verzamelde in Den Bosch om 14:00
uur. Het vervoer was in overleg met de verschillende chauffeurs geregeld. Men maakte gebruik
van eigen vervoer. Bij aanmelding kon men opgeven of men eigen vervoer had of niet. Daarna
is de activiteitencommissie aan de slag gegaan om alles naar wens in te delen. Om 14:15 uur
vertrok de sloep. Niet allen konden in een sloep. Vandaar dat 5 personen bij een andere sloep
waren ingedeeld. Wij hebben deze middag genoten dankzij ook het prachtige weer. Allen waren
verbaast dat er zoveel watergangen onder de stad door lopen. Bij een bezoek aan de stad ziet
men daar niet veel van. Onder leiding van een gids
werd uitleg gegeven over het ontstaan van deze waterlopen en de bebouwing er langs en er overheen.
Tot ver in de 20e eeuw, was dit alles nog een open
riool. Gelukkig heeft men op tijd ingezien dat dit niet zo
langer kon, en dat men het ook moest behouden in de
huidige staat. Al wel dat ook in Den Bosch er plannen
zijn geweest, om alles maar te dempen. Maar is dus
niet gebeurd. Er werd aandachtig naar de uitleg geluisterd, men maakte foto’s. Ook genoot men van de
absolute stilte midden in de drukke stad. Dat het zo stil
is op het water, komt doordat de huizen met de
achterzijde naar het water staan, en het straatniveau
een kleine 3 meter hoger ligt. Men was om 15:00 uur
weer terug bij het vertrekpunt.
Na afloop van de vaartocht, was zoals afgesproken, er
nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten
onder het genot van koffie of thee met een echte
bossche bol bij Gossie Mijne. Na een prachtige middag
met veel zon, keerde iedereen weer met goede zin
huiswaarts.
Aldus opgemaakt door Jeanne van Zon.
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KBO-Brabant Bridgekampioenschap door heel Brabant!

Gezellig toernooi
Terwijl de zomervakantie op veel plekken rust brengt is de bedrijvigheid van de BridgeBond juist
toegenomen. Hier zijn ze bezig om voor KBO-Brabant het Bridgekampioenschap 2017 te organiseren. “ ‘Kampioenschap’ is een groot woord” zegt Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant. “We hebben met de BridgeBond afgesproken dat het vooral een gezellig toernooi wordt,
waaraan elk lid mee kan doen dat kan bridgen. Wij weten dat veel van onze leden regelmatig
bridgen en het leek ons leuk om op deze manier hier eens aandacht aan te geven. Brabant is
dé kaartprovincie van Nederland”.

Voorronden door heel Brabant
Het toernooi begint met voorrondes (zie verderop). De voorrondes worden door heel Brabant
gehouden zodat niemand ver hoeft te reizen. Ook datum en plaats van de finale zijn al bekend:
op dinsdag 14 november zal in Den Durpsherd in Berlicum de beslissende ronde gespeeld worden en wint de finalist een wisselbeker. Leuk is dat er ook al in de voorronden kleine prijsjes zijn
te winnen in de vorm van flessen wijn. Zodat iedereen, en niet alleen de besten, kans maakt om
wat te winnen.
Start van een traditie
Zowel de BridgeBond als KBO-Brabant verwachten dat dit toernooi het begin wordt van een traditie. “Degene die nu wint, staat bovenaan de wisselbeker!” grapt Gert van Staalduinen, de man
die bij de BridgeBond het toernooi overziet. Maar juist omdat het de eerste keer is, is ook alles
nieuw. De mensen zullen bijvoorbeeld best moeten wennen aan de inschrijving (zie verderop)
die digitaal gaat. Om mee te kunnen doen moet je vooraf inschrijven. Daar is ook een hele
mooie digitale handleiding bij gemaakt. Zodat je eerst kan kijken welke gegevens je nodig hebt,
en bijvoorbeeld je bridge-partner ernaar kan vragen. Mochten er toch problemen zijn dan hebben we gelukkig onze afdelingen bij de BridgeBond, die hierbij kunnen helpen.
Het leuke van bridge
Bridge is een enorm sociale sport. Je ontmoet heel veel mensen. Daarnaast is het ontzettend
goed voor je gezondheid. Want je gebruikt natuurlijk je hersenen om te denken, maar je maakt
ook steeds weer afspraken met je bridgepartner. Het is een sport van samenwerken. Dat is bijvoorbeeld anders bij schaken of dammen. Bij schaken en dammen sta je er alleen voor en is
het confrontatie: jij of je tegenstander wint. Bij bridge doe je veel meer samen. Bovendien wordt
de winst samengesteld uit tientallen spellen. Een spelletje duurt maar vijf minuten. Sommige
gaan goed en andere minder. Dat hoort erbij. Maar hierdoor hou je toch een prettig gevoel aan
het spel over, zelfs als je niet de uiteindelijke winnaar bent. Als je meer over bridge wilt weten
kun je op de website van de BridgeBond kijken www.bridge.nl.

Voorronden
Zevenbergen:
Boxmeer:
Waalre:
Den Dungen:
Berkel-Enschot:
Finale
Berlicum:

dinsdag 3 oktober, middag
vrijdag 6 oktober, middag
dinsdag 10 oktober, ochtend
woensdag 18 oktober, middag
dinsdag 24 oktober, middag

dinsdag 14 november, middag

Inschrijven voor het KBO-Bridgekampioenschap 2017
Inschrijven voor een voorronde kan vanaf nu. Zorg dat je er op tijd bij bent! Ga naar
www.bridge.nl/kbo-brabant/kampioenschap/, voor meer informatie en om je aan te melden. Het
inschrijfgeld bedraagt 12 euro per paar.
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Belastinginvuller voor senioren, iets voor u?

Voor veel senioren is het invullen van de jaarlijkse aangifte een groot probleem.
Daarom hebben de gezamenlijke ouderenbonden een belastingservice in het leven geroepen
volgens het principe voor ouderen door ouderen.
Dat hiermee in een behoefte wordt voorzien blijkt wel.
Jaarlijks helpen vrijwillige belastinginvullers Brabantse senioren in de hele provincie met maar
liefst 20.000 aangiften.
Het is leuk werk.
U ontmoet mensen.
De dienstverlening is zeer concreet en veel mensen wordt in weinig tijd een grote dienst bewezen.
Een groot deel van de belastinginvullers doet dit vrijwilligerswerk al meer dan tien jaar.
Om deze dienstverlening op peil te houden, is het belangrijk dat het team op sterkte blijft.
Er is daarom steeds plaats voor nieuwe vrijwilligers.
Misschien is dit werk ook iets voor u.
Als u ervaring heeft met invullen van belastingpapieren, of u bent administratief goed onderlegd,
overweeg dan om belastinginvuller te worden.
Wij bieden u een interessante tijdsbesteding en een gratis opleiding als belastinginvuller.
Wat zijn de voorwaarden?
•
u heeft ervaring met het invullen van belastingaangiftes en enige kennis van de Wet
Inkomstenbelasting;
•
u heeft kennis van de zorg- en de huurtoeslag of wilt dit leren;
•
u bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op belastinggebied;
•
u heeft ervaring met het werken met computers, bent in het bezit van een
e-mailadres, computer en internetaansluiting;
•
u bent bereid om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse opleidingsdag voor
belastinginvullers te volgen;
•
u bent in ieder geval beschikbaar in de aangifteperiode die loopt van februari tot mei.
•
Download Profiel Belastinginvuller
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met het secretariaat: 0416-333502

Om stilstand te voorkomen
moet je regelmatig even stil staan.
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Open Monumentendag.

Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u terecht in SCC Den Bolder waar u gratis een boekje en
fietsroute kunt ophalen. De route, ruim 8 km., leidt u langs allerlei mooie plekjes in Waspik. In
een klein handzaam boekje kunt u nog informatie vinden over enkele panden of plekjes die op
de route te zien zijn. De fietsroute sluit aan bij een soortgelijke route door Sprang-Capelle en
Waalwijk. Die routes en bijbehorende achtergrondinfo is ook in Den Bolder beschikbaar.

SCC Den Bolder, startpunt van de activiteiten op 9 september

Die dag zal er speciaal voor diegenen die niet in
staat zijn de fietstocht te maken een diesel-treintje
door Waspik rijden. Gestart wordt ook nu bij Den
Bolder. De 1e toer zal vertrekken om 10.30 uur, de
2e om 12.30 uur en de 3e en laatste om 14.30 uur.
Tijdens de tochten, die onge-veer 1 ½ uur zullen
duren, zal het treintje langs diverse mooie plekjes in
Waspik rijden en er soms even halt houden voor een
korte uitleg. Die wordt gegeven door een begeleidende gids van onze kring.
In de treinwagon is plaats voor maximaal 25 personen. Om zeker te zijn van een plaats is het
daarom raadzaam vooraf te reserveren voor een van de toeren. Dat kan vanaf maandag 4 september per e-mail (marianne.hans@hetnet.nl) of telefonisch 0416-313185.
Ook de treintochten zijn gratis.
De treinwagon is helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

Tot slot:
Op 9 september zal van 10.00 tot 16.00 uur ook de pas gerestaureerde
Hervormde kerk te bezichtigen zijn. Gedurende enkele uren zal het orgel
bespeeld worden en ook hier zal een van onze gidsen u graag iets vertellen over de geschiedenis, de bouw en het interieur van het oudste gebouw van Waspik
Deelname aan alle genoemde activiteiten is gratis.
Wij wensen u alvast veel plezier.

Het bestuur van
Hkk “Op ’t Goede Spoor” Waspik
10

LEZEN MET EEN GLIMLACH

GOED GERAAKT
Een man is opgenomen in het ziekenhuis met een reusachtig verband om zijn hoofd. De verpleegster van dienst verzorgt hem en stelt vast: Arme meneer, uw vrouw moet u vreselijk missen. Waarop de man antwoordt: Gewoonlijk wel, maar deze maal heeft ze me we wel geraakt.
GESTOKEN MEVROUW
Een heel chique madam arriveert in haar chique BMW coupé bij de dokter, nadat ze gestoken
was door een wesp.
Vraagt de dokter: 'Waar bent u gestoken mevrouw?'
Zegt zij verlegen: 'Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo.'
'Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen', reageert de dokter verbaasd.
'Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood.'
'Luister,' zegt de dokter, 'ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent.'
'Ok dan,' zegt de vrouw opgelucht... in den Aldi'.

PRUIK
Bram heeft een kale kop en heeft een pruik gekocht. Als hij hem aan z'n vriend laat zien zegt de
vriend: 'Ik heb ook een kale kop maar ik zal nooit een pruik opdoen!' Waarop Bram zegt: 'Dat is
logisch, een lege schuur heeft ook geen dak nodig!'
SCHADE
Een man verlaat 's ochtends zijn huis en ziet tot zijn grote schrik dat de hele achterkant van zijn
nieuwe Mercedes is gehavend. Maar hij haalt weer opgelucht adem als hij onder de ruitenwisser een briefje ontwaart.
Hij neemt het weg en leest :'BESTE MERCEDES-EIGENAAR. TERWIJL IK DIT SCHRIJF
STAAN ER IN DEZE STRAAT 50 MENSEN NAAR MIJ TE KIJKEN. ZIJ DENKEN DAT IK MIJN
NAAM, ADRES, KENTEKEN EN POLISNUMMER OPGEEF. DAT IS DUS NIET ZO!'
IJSJE KOPEN
Oma heeft zin in een ijsje. Opa biedt heel lief aan om dat te halen. Wat voor ijsje ze dan wil.
“Een bolletje vanille, chocolade en aardbei. Zal ik het even opschrijven?” Vraagt ze lief.
Nee, hoeft echt niet. “Echt niet?” “Nee, echt niet.” Hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij dat
heus nog wel kon onthouden.
Komt ie terug met 2 zakken patat.
Foetert oma: “Zie je nou wel! Ben je toch nog de mayonaise vergeten!”

GAPEN
Pietje gaat bij oma logeren en moet gapen waarop oma zegt je moet je hand voor je mond doen
als je gaapt. Pietje: ik niet oma ik heb geen gebit die eruit kan vallen!

BOEK KOPEN
Een man komt in een boekenwinkel binnen en vraagt waar hij het boek "DE MAN IS DE BAAS
IN HUIS " kan vinden. De verkoopster denkt even na en zegt dan : "Sprookjesboeken, dat is op
de 2e verdieping meneer !!"
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Aktiviteiten de komende periode

Vrijdag 29 september dag van de ouderen, Een middag vol entertainment en spelletjes,
afgewisseld met muziek.
Op een vrijdag in oktober ( datum staat nog niet vast) een wijnproeverij en workshop.

Op vrijdag 1 december is er weer de St Nicolaasbingo, om 14.00 uur met volop prijzen,

Op vrijdag 15 december onze jaarlijkse Kerstviering, met volop muziek, Kerstliederen en samen
lekker eten.
De komende weken worden diverse activiteiten nader uitgewerkt.
In het volgende afdelingsnieuws komen de uitgebreide programma’s te staan.

“Thuis met Dementie”
Waalwijk
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Wist u dat het parkpaviljoen sinds februari iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 voor
U geopend is. U kunt dan terecht voor een praatje, een kopje koffie, voor informatie over
dementie en om andere mensen te ontmoeten.
In de maand augustus zijn we op 22 en 29 augustus van 10.00-12.00 uur geopend.
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We draaien mooie natuurfilms
van dichtbij en ver weg.
Komt u ook gezellig een ochtend met ons mee kijken naar een film over Plantloon en
huis ter Heide?
Of over het leven in de oceanen en de natuur van Afrika?
Hoe dan ook, U bent van harte welkom!
(
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Bestuur:
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningm.
2e secretaris
2e penningm.
Leden:

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

Onze organisatie

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

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

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

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

Formulierenbrigade
Tel. 06 - 39 000 435
Spreekuur iedere donderdag van 13.00 - 14.00 uur in Den Bolder.
Wij(k)diensten Waspik
Tel. 06 - 538 77 623
Spreekuur iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur in Den Bolder
Spreekuur iedere donderdag van 13.00 - 15.00 uur in Den Bolder
Contact Casade:
W.Hooymayers:
C. de Bruyn :

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

Hier kan uw advertentie komen.
U bent van harte welkom.
voor info: 0416-311629

Op onze website vind u het nieuws van de afdeling
Kijkt u daar ook eens

U vind er veel foto’s en illustraties in kleur.
Belangrijke telefoonnummers:
Meldpunt gemeente
Meldpunt vrijwillige thuishulp
Zorgloket Waalwijk
Mozaïek Waalwijk
www.stichtingsenioren.nl

telefoon
telefoon
telefoon
telefoon

www.kbowaspik.nl

0416-683456
0416-333445
0416-683456
0416-333445

Rijbewijs keuren:

Arbo R.veer, Elftweg 2c, Raamsdonksveer, tel. 0162-677780
In buurthuis Zanddonk Willaertpark 2a in Waalwijk.
Voor datums bel: Tel. O88 2323300

Ook Thebe verzorgt rijbewijskeuringen.
Bent u 75 jaar of ouder, dan betaalt u voor de keuring € 35.00.
B-leden krijgen € 5.00 korting, C-leden € 10.00.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met
Medigarant, telefoon 088-28 02 800

Kosten € 37,50

Kosten € 35,00

