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Vrede op aarde voor de mensen van goede wil

Het zal wel iets met mijn leeftijd te maken hebben maar ongemerkt gaan
in de weken voor kerstmis mijn gedachten terug naar de jaren vijftig van
de vorige eeuw. Als klein manneke van 7 à 8 jaar was ik, samen met mijn
hele familie, weken van te voren al druk bezig met de voor bereidingen
voor kerst. Het draaide in die jaren vooral om de inrichting van onze
kerststal, een kerstboom hadden we in die tijd nog niet, dat mocht om
één van andere reden toen nog niet.
De kerststal was door mijn vader in elkaar geknutseld van oude boomtakken en -stronken en afgewerkt met een dak van zachtboard. De kerststal
was ongeveer 150 centimeter breed en 50 centimeter diep en paste
precies op ons dressoir.

Met de kerststal van de zolder halen alleen was je er nog niet. Die moest nog worden aangekleed met mos, klimop en dennentakken. Nu koop je die dingen gewoon in een supermarkt of
warenhuis, maar in die tijd moesten we dat bij elkaar weten te sprokkelen, mos in de Drunense
duinen, klimop “weghalen” bij de buren en dennentakken uit je eigen tuin. Dan de verlichting,
onderschoten met rood crêpepapier, nog aansluiten, beeldjes, die waarschijnlijk van mijn overgrootouders waren geweest, erin en de stal was compleet, kerst kon beginnen.

Kerst begon in die tijd heel vroeg. ‘s-Ochtends om 4 uur werden wij met zijn allen het bed uit
getrommeld en met een lege maag, je moest minstens nuchter blijven vanaf 12 uur s nachts, op
naar de nachtmis die om vijf begon. Ik voelde me als we dan naar de kerk liepen, dat weet ik
nog wel, als één van de herdertjes die bij nachten lagen. En dan de mis met drie heren die
ellenlang duurde. Maar als “Stille nacht, heilige nacht” en “Gloria in Excelsis Deo, vrede op
aarde voor de mensen van goede wil” werden gezongen, wat vooral door mijn vader uit volle
borst werd mee gezongen, dan kreeg ik toch dat heerlijke warme kerstgevoel. Een gevoel dat ik
u allen ook dit jaar met kerst zou willen toewensen.
Namens het bestuur van Senioren Vereniging Waspik wens ik u allen een zalig kerstfeest, een
prettige jaarwisseling en een goed, maar vooral gezond 2018.
Bert de Graauw (Voorzitter Seniorenvereniging Waspik)

Per 1 januari 2018 is onze naam officieel gewijzigd in

SENIORENVERENIGING WASPIK (lid van KBO-Brabant)

Per 21 december zijn de gewijzigde statuten door toedoen van Meeuwis Notarissen uit Waalwijk
gedeponeerd bij de kamer van koophandel en is onze naam definitief veranderd in:
Seniorenvereniging Waspik (lid van KBO-Brabant)
Met deze naamswijziging hebben wij ons op de eerste plaats willen ontdoen van het oubollige
karakter van onze oude naam “Katholieke Bond voor Ouderen” en daarnaast hebben wij recht
willen doen aan onze niet katholieke leden. Onze Waspikse gemeenschap bestaat voor een niet
onaanzienlijk deel uit mensen met een andere geloofsovertuiging dan het katholieke geloof. En
omdat er geen andere senioren vereniging in Waspik operationeel is en gelet op de beperkte
omvang ook niet kan zijn, hopen wij ook niet katholieke senioren voor onze boeiende en bloeiende vereniging te blijven interesseren.
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Wij zorgen voor veel ontspanning en ontmoeting voor onze senioren binnen onze gemeenschap. Maar door de verandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij en doordat de centrale overheid vele taken overgedragen heeft naar de gemeenten gaat zowel de
individuele als de collectieve belangenbehartiging een steeds groter onderdeel van ons taken
pakket uitmaken. Mensen worden verondersteld de eigen regie over hun eigen leven te kunnen
blijven voeren, wat voor velen en vooral de ouderen onder ons niet altijd eenvoudig en mogelijk
is. Steun is daarbij zeker geboden. Denk daarbij aan problemen die voor u kunnen ontstaan bij
huisvesting, administratieve en belasting zaken. Maar ook zaken als vervoer en voorzieningen
binnen onze gemeenschap kunnen daarbij een rol spelen.

Binnenkort starten wij met een ledenwerfcampagne. U als lid bent voor ons de belangrijkste ambassadeur voor onze vereniging. Mocht u in uw familie, vrienden- of kennissenkring nog mensen tegen komen die daar wel de leeftijd voor hebben maar nog geen lid zijn dan vragen wij u
om onze vereniging bij hen aan te bevelen. Hoe meer leden wij hebben hoe meer wij voor u en
onze gezamenlijke leden kunnen doen. Mogen wij op u rekenen. Bij voorbaat dank.

Leo Bisschops nieuwe voorzitter KBO-Brabant

De heer Leo Bisschops is in de Algemene Vergadering van donderdag 30 november benoemd
tot nieuwe voorzitter van KBO-Brabant, met 130.000 leden de tweede seniorenvereniging van
Nederland en tevens de grootste vereniging van de provincie.

Gevraagd naar zijn motivatie voor het voorzitterschap van KBO-Brabant zegt Bisschops: “Wat
voor mij de doorslag gaf, is enerzijds dat het mij gegeven is dat ik deze dingen nog kan doen en
anderzijds dat ik het gevoel heb dat ik iets kan betekenen. Veel actuele maatschappelijke
vraagstukken gaan over ouderen. Ik draag er graag aan bij dat hun perspectief goed vertegenwoordigd is in de discussie over bijvoorbeeld de zorg, pensioenen, dementieproblematiek,
levenseindevraagstukken en de rijkstaken die naar de gemeenten zijn gegaan. Vanuit mijn
ervaring als adviseur op deze thema’s, als wethouder, en vanwege mijn regionale en landelijke
netwerk, denk ik dat ik daarbij van meerwaarde kan zijn. Ik wil graag mensen die iets nodig
hebben verbinden met mensen die de benodigde kwaliteiten hebben. Dat gebeurt binnen KBOBrabant volop: gepensioneerde juristen die andere ouderen adviseren, vrijwilligers die andere
ouderen helpen met hun belastingaangiftes , het aanvragen van toeslagen, het leren omgaan
met de computer en internet, en vergeet onze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners niet.”

Leo Bisschops werd in 1943 geboren in Sassenheim. Na het behalen van zijn
doctoraal pedagogiek was hij onder meer directeur van de Stichting Jeugd en
Gezin en plaatsvervangend directeur Jeugdbeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2002 tot 2010 was hij wethouder Sociale Zaken
en Welzijn in de gemeente Best en sinds 2014 raadslid namens de partij Lokaal
Best. Bisschops is daarnaast voorzitter van de Stichting Alzheimer Zuidoost
Brabant en was eerder onder meer bestuurslid bij de Vereniging Nederlandse
Bedevaart, de Zorgketen Dementie Eindhoven en de Stichting Ambulante Fiom.

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
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GEMEENTELIJKE ZORGVERZEKERING

Voor mensen met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) bestaat de mogelijkheid een zorgverzekering te sluiten bij CZ of VGZ, via de z.g. Gemeentepolis
VGZ biedt daarbij de mogelijkheid om de verzekering af te sluiten zonder het gebruikelijke eigen
risico van € 385 per jaar.
Met name als u veel zorgkosten hebt en in de loop van het jaar uw eigen risico al heeft opgebruikt aan bijv. medicijnen en bezoeken aan specialisten levert dit alleen al een voordeel op van
€ 385 per persoon of € 770 voor een echtpaar.
Enkele andere voordelen van dit pakket (in 2017) zijn:
•
Ruime vergoeding voor beweegzorg (18 behandelingen fysiotherapie en manuele
therapie)
•
Vergoeding van max. € 375 per jaar voor de eigen bijdrage Wmo en Wlz.
Daarvan wordt dan de eigen bijdrage voor bijv. huishoudelijke hulp of een scootmobiel
die door het CAK wordt geïncasseerd, betaald;
•
Vergoeding van de eigen bijdrage voor personenalarmering;
•
€ 500 voor tandzorg;
•
€ 2.400 voor orthodontie;
Daar de premie voor deze polis voor 2018 nog niet bekend is, wordt deze in ons volgende
Nieuws van de Afdeling gepubliceerd.
Voor 2018 geldt dat iedereen met AOW en eventueel een klein pensioentje voor deze verzekering in aanmerking komt mits hij/zij maandelijks niet meer ontvangt dan € 1.263,67 (alleenstaande) of € 1.726,80 (echtpaar).
Voor wie nog geen recht heeft op AOW geldt een (netto)maandinkomen van
€ 1.124,63 (alleenstaande) of € 1.606,61 voor gehuwden en mensen die ongehuwd samenwonen.
Het is goed te weten dat uw vermogen (bijv. eigen huis of geld op de bank) daarbij geen rol
speelt!
Indien u wilt oversluiten naar de Gemeentepolis van de Gemeente Waalwijk dient dit voor
1 januari a.s. te doen. Helaas kan dit alleen online. Dus via internet.
Indien u hulp advies en of hulp nodig hebt hiervoor, dan kunt u contact opnemen met een van
onze ouderenadviseur en of cliëntondersteuner. Gaat u na, of u hiervoor in aanmerking komt.

GEMEENTEPAKKET ZORGVERZEKERING

In ons vorige Nieuws van de Afdeling kon u het een en ander lezen over de zorgverzekering bij
VGZ of CZ via de Gemeente Waalwijk voor mensen met een laag inkomen.
Met name als u veel geld uitgeeft aan zorgkosten heeft zo’n verzekering bij VGZ grote
voordelen. Zo geldt er geen eigen risico en daarmee bespaart u alleen al
€ 385 per persoon per jaar. Daarnaast wordt de eigen bijdrage aan het CAK voor voorzieningen, die u afneemt vanuit de W.M.O. (bijv. huishoudelijke hulp) tot maximaal € 375 per jaar
vergoed en de kosten van personenalarmering.
Verder bijv. nog 18 behandelingen van de fysiotherapeut, de tandarts tot € 500 en de kosten
van een hoortoestel tot € 300 + 36 batterijen per jaar.

Heeft u AOW, dan mag het pensioen, dat u daarnaast krijgt niet meer zijn dan:
Voor alleenstaanden:
- inclusief vakantietoeslag € 164,71
- exclusief vakantietoeslag € 172,95
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Voor gehuwden/samenwonenden:
- inclusief vakantietoeslag € 211,20
- exclusief vakantietoeslag € 221,76

Op uw bankafschrift van mei of juni kunt u zien of u vakantietoeslag krijgt.
Voor wie van deze verzekering gebruik wil maken vermelden we hieronder de maandpremies,
die verschuldigd zijn vanaf 1 januari 2018:
VGZ: € 146,18 ZONDER eigen risico;
CZ: € 122,39 MET € 385 eigen risico per persoon per jaar;

Tip:
Gebleken is dat niet iedereen met een Gemeentepakket Zorgverzekering de vierwekelijkse nota’s van het CAK voor de eigen bijdrage W.M.O. instuurt.

Wilt u aanspraak maken op vergoeding daarvan dan is het noodzakelijk om alle facturen door te
sturen naar uw zorgverzekeraar.

Kerstfeest van de arme kinderen

De meer dan honderd arme weesjes van een kindertehuis van het Leger des Heils in China
hadden nog nooit van kerstfeest gehoord. Dus besloot de familie die het kinderhuis beheerde,
hen een verrassing te bereiden. Toen de kinderen sliepen versierden ze de eetzaal. Ze zetten
kaarsen neer en ook een grote sparreboom, die opgetuigd werd met allerlei spullen uit Engeland. “Wat zullen ze morgen grote ogen opzetten”, zeiden ze tegen elkaar toen ze eindelijk
doodmoe in bed stapten. En dat was ook zo.
“Oh!!” riepen de kinderen verrukt uit, “moet je nou eens zien!! Allemaal noten en lekkers.
Waarom zouden vader en moeder dat gedaan hebben?” Een slim meisje kwam op de gedachte
dat het wel te maken zou hebben met Jezus, waarover ze hen hadden verteld. “Ja, Li Wen, zo
is het ook”, zei de vader van het tehuis. “Het is kerstfeest.”
Hij vertelt hen voor het eerst van hun leven het verhaal van het kindje in de kribbe. Met grote
belangstelling luisteren ze toe. De moeder leert hun ook nog een paar kerstliederen, waarbij ze
vrolijk rinkelt met haar tamboerijn.
Het uitpakken van de cadeaus is natuurlijk een feest apart. Veel van de kinderen hebben nooit
een cadeau gehad. Blokkendozen, treintjes, warme shawls, knikkers. Wat een rijkdom voor
zwerverskinderen.
's Avonds knielen ze moe maar voldaan neer voor hun bedjes om God te danken voor deze
kerst. “Lieve Jezus”, zegt een mager meisje met dun steil haar. “Dank u wel voor alles. Ik wist
niet eens dat u een verjaardag had!”
Je begrijpt dat de kinderen er niet over uitgepraat raakten. Ook de volgende dag ging het vragen door. “Waar komt al dat lekkers en al dat speelgoed vandaan, moeder?” De moeder vertelt
hun dat er in Engeland mensen zijn, die een week niet eten om geld bijeen te brengen voor de
mensen in China.
Die woorden maken zo'n diepe indruk op de kinderen, dat ze 's nachts in hun bed nog met elkaar hierover liggen te fluisteren. Zouden blanke mensen heus een week niet eten om kinderen
zoals zij te helpen? Wat lief van die mensen, zeg! De volgende morgen staan ze al vroeg voor
de slaapkamer van de pleegouders. “We willen deze week elke dag een maaltijd overslaan om
ook andere arme kinderen te kunnen helpen”, zeggen ze.

De moeder legt hen uit dat dat niet nodig is, maar de kinderen zijn vastbesloten. Zelfs al dekt ze
de tafel, toch komen ze niet. Ze gaan gewoon op de speelplaats spelen.
En 's avonds voor het slapen gaan gebeurt er iets heel ontroerends. Een paar grote meisjes
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komen iets brengen in het kommetje van hun handen. “Lieve vader en moeder”, zeggen ze,
“alles wat wij hebben, hebben we van jullie gekregen. We hadden niets van onszelf, behalve dit.
Wilt u deze sieraden verkopen en het geld aan Jezus geven?” Ze leggen hun goedkope ringetjes, oorbellen, broches en kettingen in de schoot van de moeder.
Je begrijpt dat er tranen in de ogen van de pleegouders kwamen. Deze doodarme kinderen
brachten het enige wat ze nog bezaten voor het werk van de Heer. Was dat niet echt een
geweldig kerstoffer?
Bron: website: Kerstverhalen – Bijbelverhalen.

KERSTMARKT THERESIAKERK VIERT EERSTE LUSTRUM!

De kerstmarkt in de voormalig Theresiakerk viert zondag 10 december a.s. haar eerste lustrum.
Alle voorbereidingen zijn weer in volle gang om er dit jaar weer een grandioze markt van te
maken. Het programma wordt dit keer nog gevarieerder voor jong en oud. Zowel binnen als buiten valt er van alles te beleven. Met een grote diversiteit aan kramen waar iedereen de smaak
van de kerst al kan proeven in een sfeervol
ingerichte kerk. Binnen een knutselhoek voor
de kinderen, levende kerststal. Een gezellig
verwarmd terras waar men onder genot van
een versnapering kan genieten van live-muziek, terwijl je buiten een ritje kunt maken met
de kerstkoets en kun luisteren naar eenprachtig draaiorgel.
Ook dit jaar komt de opbrengst van de markt
weer geheel ten goede aan buurthuis ‘t
Schooltje. Er is nog een enkele kraam
beschikbaar, heb je interesse mail dan voor
info naar kerstmarktschooltje@gmail.com
Wij zijn ook weer op zoek naar kerstbomen voor de aankleding en kerstgroen.
Als U nog wat van dit in uw tuin heeft dan
komen wij het graag halen. Bel dan Marja Linders 06-30691524.
Dus zet alvast in je agenda, 10 dec kerstmarkt Theresiakerk Waspik-Boven van 10u tot 17u.

Kaarten bij KBO Waspik 2018 in Het Schooltje.
Aanvang 13.30 uur

Woensdag 03 januari
Woensdag 17 januari
Woensdag 31 januari
Woensdag 28 februari
Woensdag 14 maart
Woensdag 28 maart
Woensdag 11 april
Inleg € 2.50 . 1e kop koffie/thee gratis. De 5 besten tellen mee.
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Jeu de Boules club
“Laat ze rollen”
Een van de activiteiten van de KBO afd. Waspik is Jeu de Boules. Iedere donderdagmiddag,
wanneer de weersomstandigheden het toelaten, speelt men op de banen bij ’t Schooltje in Waspik – Boven. Men vangt aan om 13:30 uur en stop om 16:00 uur. Tussen door drinkt men nog
koffie of thee.
Wanneer er interesse is ontstaan na het lezen van dit artikel om ook eens te gaan boulen, men
is van harte welkom. Vele spelen dit alleen maar tijdens de vakantie, maar in Waspik kan men
dit het hele jaar. De eerste drie maanden hoeft men geen contributie te betalen, daarna moet
men wel beslissen of men lid wil worden. Dus schroom niet om eens te komen kijken of te spelen. Men zal hartelijk worden ontvangen en worden begeleidt om de spelregels en het spel zelf
onder de knie te krijgen.
Ook dit jaar heeft de Jeu de Boules club weer een onderlinge competitie gehouden. Alle leden
van de club konden zich hiervoor opgeven. De aanmeldingen per koppel vonden plaats in februari tijdens de jaarvergadering. Men speelt de competitie met een vaste maat. Echter in geval
van lange afwezigheid van een van de spelers, mag een vervanger worden gezocht. Die dan
gedurende het vervolg van de competitie als partner blijft spelen. De start van de competitie
was 9 maart, de laatste partij werd gespeeld op 16 november. Men speelde elke donderdagmiddag gedurende 3 weken gevolgd door een inhaalmiddag, om partijen die geen doorgang hebben kunnen vinden wegens ziekte of vakantie in te kunnen halen. Deze competitie werd voor
het 13e jaar gespeeld. Half september waren er nog enkele teams in de strijd om als eerste te
eindigen. Maar gedurende de daarop volgend weken viel het ene naar het andere team af.
Teams die lager stonden geplaatst, klommen juist op naar boven. Op het einde van de competitie was het verschil tussen de nummer 1 en 2 toch nog 3 gewonnen partijen. Tussen nummer
2 en 8, zitten maar 5 punten verschil. Men kan van iedereen winnen en verliezen. Het niveau
verschil wordt elk jaar kleiner. Vele leden doen mee aan diverse toernooien in de omgeving,
waardoor de speelsterkte ook toeneemt. Ook heeft de club dit jaar weer deelgenomen aan de
Dorpencompetitie, die dit jaar werd georganiseerd door Oosteind. Hier wordt door vele leden
aan deelgenomen. De dorpen die hier aan mee doen zijn: Waspik, Oosteind, Gilze, Rijen, Teteringen, Raamsdonksveer, Bavel, en Dongenvaart.

De uitslag van deze competitie 2017 is als volgend:
Team
Gespeeld Gewonnen
1e Harrie en Jeanne van Zon
22
18
2e Piet van Dongen en Ton Schellekens
22
15
3e Jos en Riet Kemmeren
22
13
4e Jos en Antoinette de Bont
22
12
5e Adje van Hoof en Rina van Alphen
22
11
6e Eddy en Rita Verburgt
22
10
7e Sjaak de Wit en Nellie v/d Plas
22
10
8e Elly Schellekens en Tonny Verschuren
22
10
6

Gescoord
+ 103
+ 35
+ 17
+ 19
- 35
+ 32
-6
-9

9e Frans Klijn en Piet Schellekens
10e Cor en Ada Metzke
11e Lieske en Bas van Haarlem
12e Ria de Wit en Nellie Schellekens
13e Piet en Tonnie Akkermans

22
22
22
22
0

9
9
8
7
0

- 30
- 35
- 39
- 52
0

De prijsuitreiking heeft donderdagmiddag 23 November plaats gevonden. De eerste prijs gaat
vergezeld met de wisselbeker. Deze blijft dan een heel jaar in het bezit van het winnende koppel. De eerste 5 geëindigde kregen een beker uitgereikt door de competitieleiders te weten
Eddy Verburgt en Jos Kemmeren. De overige kregen een eervolle vermelding. Ook de koffie en
thee met koek ontbrak deze middag niet. Daarna werd een kleine attentie overhandigt aan de
competitieleiding. Ook Piet van Dongen ontving een kleine attentie voor zijn bewezen diensten
het gehele jaar door. En nadat iedereen nog een consumptie had gekregen, werd de middag afgesloten door de voorzitter.
Harrie van Zon, secr. afd. Waspik, KBO Brabant.

“Thuis met Dementie”
Waalwijk
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9 december open inloopmiddag voor leden van de KBO
van 13.00 uur tot 18.00uur
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Voor de wijnproeverij bij van Iersel op zaterdag 18 november waren er jammer genoeg te
weinig aanmeldingen. De fa v. Iersel wil toch wel een activiteit ondernemen en biedt aan op zaterdag 9 december een z.g. inloopmiddag te willen houden voor de leden van de KBO van
13.00 uur tot 18.00 uur. Belangstellenden krijgen dan toch de gelegenheid in de kelders te
kijken en ev. Een glaasje wijn te proeven.
Dus 9 december van 13.00 uur tot 18.00 uur.
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Oproep

Beste leden KBO Waspik,
Daar Dhr. Jan van Hooren en Dhr. Gerard van Engelen, die respectievelijk zorgen voor het
vervaardigen van de maandelijkse uitgave van het afdelingsnieuws en het bijhouden/bijwerken van de website van KBO afd. Waspik, aangegeven hebben begin 2018 te stoppen met
hun werkzaamheden, zijn wij naarstig op zoek naar vervangers. Wie o wie heeft interesse en
tijd om deze vacatures mee in te vullen.
Door middel van ter beschikking gestelde software, cursussen en bijscholing door KBO
Brabant wordt je als webmaster ondersteund.
Het is de bedoeling dat voor het vervaardigen van het afdelingsnieuws een redactieteam van
3 à 4 personen wordt gevormd. Copy voor het afdelingsnieuws wordt voor een groot gedeelte door derden aangeleverd.
Het moet toch mogelijk zijn om binnen ons ledenaantal van 520, personen te vinden die hier
voor interesse hebben. Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij begin 2018 geen afdelingsnieuws meer kunnen bezorgen. Dus vandaar deze oproep.
Indien je interesse hebt kun je contact opnemen met onze secretaris.
Dhr. Harrie van Zon,
Tel. 06 53937206
E-mail: kbohvzon@ziggo.nl

Toch weer drukbezochte Bingo t.g.v. Sint Nicolaas.

Het was toch weer een drukke middag in het Schooltje tijdens de Sint Nicolaasbingo op vrijdag 24 november. Al op tijd liep de zaal vol want veel leden
houden toch wel van een gokje en daarom was er al
flink veel geroezemoes gaande voordat de Bingo
begon. Maar met een kop koffie en er wat lekkers bij
was de stemming al vroeg gezellig.
Ruim 70 leden waren er en wilden graag meedingen
naar de prijzen die door Jeanne van Riel en Theo
Rekkers waren ingekocht. En ze hadden een flinke
variatie aan prijzen bij elkaar
gescharreld om er ook een leuke middag van te
maken. Zoals gebruikelijk startte men met 1 rijtje dwarsover en secretaris Harrie van Zon kwam
er met zijn stem gemakkelijk bovenuit. In de aanvang is het
stil, maar zo gauw de eerste bingo kan vallen worden de
mensen wat drukker tot het bewuste getal genoemd wordt.
Het waren allemaal goede Bingo`s en na 20 tot 30 minuten
was de eerste ronde al achter de rug en kon de verkoop
voor de 2de ronde starten. De koffie werd verwisseld voor
een biertje of wijntje en toen iedereen voorzien was ging
deze dan ook van start. Allen hadden de meeste belangstelling voor de groente – en vleespakketten, maar die
waren er niet zoveel. Maar alle winnaars waren uiteindelijk
blij met hun gewonnen prijs. Tot slot nog een derde ronde
eroverheen en toen was de prijzenpot weer leeg. Met wat Sint Nicolaasliedjes op de achtergrond en gezellig samen blij of teleurgesteld zijn was het al weer snel half 5 geworden en kon
Harrie alle mensen geluk wensen met de gewonnen prijzen en iedereen
welthuis. Het was toch weer een gezellige middag.
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Gaat u ook weer mee naar de seniorenexpo in januari 2018

Volgend jaar wordt in Januari weer de ouderenbeurs in Veldhoven gehouden
en wel van 16 januari t/m 21 januari

Op woensdag 17 januari 2018 bezoeken we met een bus de seniorenexpo in Veldhoven.
Het is niet alleen gezellig en goedkoop om erheen te gaan, maar je kunt er op allerlei terrein
van de ouder wordende mens informatie krijgen. Bovendien is er de gehele dag amusement,
door koren, bandjes en entertainers.
De kosten zijn te verwaarlozen want als lid betaalt u € 7,50
en dan kunt u met de bus mee en hebt u tevens een entree kaart.

Niet leden of vrienden of bekenden die met U meegaan betalen € 10,00

De bus van reisbureau Pelikaan vertrekt om 9.00 uur
bij de Theresiakerk in de Carmelietenstraat en om 9.15 uur bij den Bolder.”
Belangstelling voor een leuk dagje uit? Vul dan onderstaande strook in en bezorg die bij de
secretaris, Geelgors 2 a, in Waspik, of stuur die naar de KBO Waspik, postbus 54, 5165 ZH
Waspik. Reageer snel als u mee wilt.
Opgavestrook.

Ondergetekende…………………………………………………………
Adres……………………………………………..
Meldt zich aan voor de bus naar de Seniorenexpo in Veldhoven op 17 januari 2018 en
betaalt bij opgave € 7,50 voor leden en € 10,00 voor niet leden, s.v.p, in een envelop.
B ij 2e secretaris Jan van Hooren, Geelgors 2 a, beide in Waspik.

Aanmelden vóór 1 januari 2018
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DE POLITIE WAARSCHUWT VOOR APP OPLICHTER

In Brabant is een oplichter actief die mensen bedriegt met een
nep-app. De politie in Helmond waarschuwt voor de truc, die
eerder al op andere plekken voorkwam in een andere variant.
De oplichter is een man die mensen aanspreekt op straat. Hij
zegt dat zijn auto stuk is of dat hij er niet in kan. Hij wil contant
geld lenen voor een taxi en zal dit meteen terugbetalen via de
app van zijn bank. Als mensen het geld geven, maakt hij het
bedrag plus een extraatje over via de app van ABN Amro.
Althans: dat lijkt zo.
Geen geld De app is echter nep en de man boekt helemaal niets over. De slachtoffers zijn hun
contante geld kwijt. Meerdere mensen hebben al aangifte gedaan, maar de man is nog niet
opgespoord. Eerder al gebruikten twee mannen een soortgelijke truc om aankopen van
Marktplaats zogenaamd mee te betalen.
Bron: Nieuwsbrief Seniorweb d.d. 09.11.17

BEGINNERSCURSUS BRIDGE KOMT IN DEN BOLDER

Bridgen is een activiteit voor jong en oud, het wordt wereldwijd beoefend en overal volgens dezelfde regels. Als je jong begint kun je uitgroeien tot een wereldtopper; begin je op een
wat latere leeftijd, dan kun je op heel veel plaatsen gezellig een kaartje leggen.
Deze beginnerscursus wordt gegeven door bridgedocent Henk Rotman.
Hij geeft de lessen in een ontspannen sfeer aan originele bridgetafels van Den Bolder.
Henk werkt met de lesboekjes van Jaques Barendregt; Contract 5-kaart hoog.

De cursus start maandagmiddag 19-02-2018 en bestaat uit 12 lessen van 13.30 – 16.00 uur.
De kosten zijn € 145.-- excl. € 13.50 voor het lesboekje wat u aan kunt schaffen via de docent.
U kunt zich vanaf half december inschrijven:
via www.denbolder.nl onder het kopje Cursussen
of via www.vukaatsheuvel.nl

Gaat U ook mee naar het Kerstkindje kijken in den Bosch.

Op vrijdagmiddag 12 januari brengen we een bezoek aan de Kerststal in de Sint Jan in den
Bosch.
We vertrekken hier om 13.00 uur bij den Bolder. Kosten deelnemers alleen voor de chauffeur
van € 2,50 p.p. Verdere kosten komen voor eigen rekening.

Wilt U mee vul dan onderstaande strook in( naam, adres , telefoonnr.)en geef dit vóór 1 januari
2018 door aan J.van Hooren, Geelgors 2 A in
Ondergetekende………………………………………………………..
Adres………………………………………………….

Telefoonnummer………………………………………

Geeft zich op voor bezoek aan de Kerststal en sluit € 2.50 bij in voor het vervoer.
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LEZEN MET EEN GLIMLACH

Twee meisjes op 'n perronbankje onder een spoorvertrekstaat:
"Moeilijk hoor die tijden"
"Nee hoor, niks an."
"Nou, hoe laat is dan 16 uur 27?"
"Nou, luister: 16 uur 25 is vijf voor half vijf. 16 uur 27 is dus 7 voor half vijf!"

Een wandelaar belt aan bij een boerderij en vraagt; `ik kom uit de stad en heb enorme trek in
een glas verse koemelk. Kan ik dat hier krijgen? ` De boerin; `Geen probleem.` Ze spoedt zich
naar de stal en komt even later terug met een grote kom dampende koemelk. Terwijl de wandelaar die gulzig leegdrinkt, begint de waakhond kwaadaardig te grommen. `Wat heeft dat dier?
vraagt de wandelaar nerveus. Boerin; hij vindt het nooit leuk dat een vreemde uit zijn bak drinkt.
Een man kwam thuis met twee grote emmers koemest voor de tuin, die hij had gehaald bij een
boer uit de buurt. 'Waar is dat voor,' vroeg zijn zoontje van zes. 'Voor de aardbeien,' zei de man.
Het zoontje staarde hem aan en zei toen: 'Ik heb ze liever met slagroom, mag dat ook?'
Een vrouw koopt van een boer twintig eieren. De volgende dag is ze weer bij de boer. "Die eieren waren allemaal leeg!" zegt ze woedend. Dan rent de boer net zo woedend naar het kippenhok en schreeuwt: "Wie van jullie gebruikt de pil!"
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.

Het was een hete zomerdag geweest en net toen mama haar kleine spruit in bed wou stoppen, brak een hevig onweer uit. De kleine jongen was doodsbang en met een trillende stem
vroeg hij: "Mama, wil je bij mij slapen vannacht?" Moeder gaf haar zoontje een flinke knuffel en
zei: "Ik kan niet, ik moet bij papa slapen." Het jongetje was even stil en zei toen: "Wat een grote
bangerik is hij toch, hé."
Doortje loopt met haar vader door de dierentuin. Komen ze bij de chimpansees. Doortje: 'Kijk
die aap lijkt precies op Tante Ina!' Vader: 'Foei Doortje, dat mag je niet zeggen.' Doortje: 'Ach
Papa, die aap zit zover weg, die verstond het heus niet.'

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel. Ze zegt: "Ik heb het tafelkleed net
gewassen, dus maak het niet vies! Anders houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in." Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uit te smeren over het laken. Woedend schreeuwt ze: "Jantje! Wat ben je aan het doen viespeuk?!"
Jantje: "Ik maak van drie vlekken één vlek."

Toen een politieagent deze dame tegen hield vroeg hij: "weet u wel hoe snel u reed ?"
Deze 83-jarige dame gaf de agent een glimlach van oor tot oor en zei: "waarschijnlijk veel te
snel maar ik moet op mijn bestemming komen voordat ik vergeet waar ik naar toe wou."
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FILM ± LUNCH ± FILM
19 JANUARI 2018
11.00 UUR
SCC DENBOLDER WASPIK
'HHOQDPH¼SS LQFOOXQFK
De film Blik op Waalwijk wordt vertoond met beelden van
Waspik, Sprang Capelle en Waalwijk
Na een heerlijke lunch kunt u het vervolg bekijken,
Oorlog en Bevrijding
Kom en doe gezellig mee !
Inschrijven voor 11 januari via Den Bolder,
marjoleine@denbolder.nl of
telefonisch 0416-311346
Vervoer; Indien nodig kunt u dit zelf regelen via de VBW,
06 ± 1822 5614
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Bloemschikcursus bij bloemenboerderij de Langendam.

Dit najaar start er weer een nieuwe bloemschikcursus.
Deze bestaat uit 6 lessen. Iedere maand maak je een mooi bloemstuk. De stukken zijn steeds
in de sfeer van het jaargetijde. Dus de thema’s lente en zomer komen aan bod. En meer.
Er is de mogelijkheid op dinsdag avond, of woensdagochtend.
De datums kun je vinden op de website van de Langendam.
Ook de kosten zijn daar vermeld. Er wordt gewerkt met producten uit eigen tuin, maar ook met
ingekochte bloemen. Verder met bijvoorbeeld takken of mos.
De stukken die je maakt hebben een natuurlijke en landelijke uitstraling.
Je hoeft niet een begincursus te hebben gehad, de stukken die we maken zijn technisch voor
iedereen haalbaar.
Je hoeft zelf alleen maar voor de ondergrond te zorgen, de bloemen en alle materialen worden
voor je ingekocht. Dit is altijd makkelijker en voordeliger dan wanneer je zelf bloemen moet
meenemen. En een week van te voren hoor je, wat voor ondergrond je mee moet nemen.

Er zijn nog wat plaatsen vrij, je kunt nog inschrijven.
De eerste les is op dinsdag 23 jan. ‘s avonds en woensdag 24 jan. ’s ochtends. Afhankelijk voor
welke cursus je kiest.
Meer informatie vindt je op de website. www.delangendam.com
Ook voor de kerstworkshops kun je al inschrijven. Die datums vindt je op de website.

Heb je zelf een groep mensen en wil je een gezellige workshop doen neem dan gerust contact
op. We hebben diverse mogelijkheden. Bloemschikken, kerstdecoratie, servies schilderen,
en brood of pizza bakken in het oude bakhuis…….
Bloemenboerderij de Langendam, Pluktuin en cursussen, ’t Vaartje 108, 5165ND Waspik
0416312568 delangendam@gmail.com

Workshop van het Rode Kruis: Risico’s in en om huis.

SCC Den Bolder maandag 22 januari 14.00 uur, deelname gratis
Het Rode Kruis verzorgt voor u een leerzame workshop over de risico's in
en om huis.
De workshop RioH wordt gegeven in het kader van Zelfredzaamheid.
In Nederland zijn er veel mensen die op een of andere manier verminderd
zelfredzaam zijn. In een noodsituatie lopen zij meer risico’s dan anderen.
Deze workshop kan helpen bij het vergroten van het risicobewustzijn, het aanleren van vaardigheden om in een noodsituatie beter te kunnen handelen.
Aan de hand van een bingokaart met 16 verschillende vragen, worden noodsituaties besproken
die kunnen optreden (bijvoorbeeld vallen, brand in huis of omgeving, inbraak/babbeltrucs/fishing).

De deelnemers worden actief bij de vragen betrokken en de workshopleider geeft adviezen.
De bedoeling is dat alle deelnemers aan het eind van de workshop beter op de hoogte zijn

van wat zij kunnen/moeten doen en dat niemand onopgemerkt blijft.

Deelname is gratis, koffie/thee of een consumptie is voor eigen rekening.
Graag opgeven via marjoleine@denbolder.nl of telefonisch 0416-311346
13

Activiteiten de komende periode

Op Zaterdag 9 december inloopmiddag bij de Firma van Iersel in de Kerkstraat voor hen die
iets meer van wijn willen weten. Open van 13.00 uur tot 18.00 uur.
De Kerstviering is volgeboekt. Het belooft een leuke gezellige middag te worden.

Op vrijdag 12 januari 2018 brengen we een bezoek aan de Kerstal in de Sint Jan in den
Bosch. Lees hoe u zich hiervoor moet en kan melden met de daaraan verbonden kosten.

Op woensdag 17 januari 2018 gaan we weer met een volle bus naar de Seniorenbeurs in
Veldhoven. Het programma en opgave staat nogmaals in dit Afdelingsnieuws.
Op vrijdag 9 februari 2018 houden we weer onze bekende Carnavalsbingo.
Steeds toch voor veel leden een aangename middag.

God laat aan de wereld weten

God laat aan de wereld weten
de geboorte van Zijn Zoon.
In Maria’s schoot gedragen
en eens dragend ‘t zondaarsloon.

In de stal van Beth’lems stede
vonden herders ‘t Goddelijk Kind.
Engelen deelden aan hen mede
't is Gods Zoon door Hem bemind.
Na de herders volgden wijzen
brengend Hem hun offerrand.
Met hun gift als eerbewijzen
komend uit een heel ver land.

Nu wordt ons de kans gegeven
knielend bij de kribbe neer
Onze gaven Hem te geven
aan dit kind, de Lieve Heer.
Justus A. van Tricht
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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 - 14.00 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

