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Geheel of gedeeltelijk overname van artikelen en/of berichten is toegestaan,

Verslag Kerstviering

Het was weer een volle bak zaal bij de Kerstviering op 16 december 2016. We schrijven nu wel 2017,
maar de Kerstiering was toch al weer vorig jaar. De Kerstieringen zijn weer achter de rug. Ja, velen van
ons hebben een of meer Kerstvieringen meegemaakt. Bij de KBO, De Zonnebloem, de Stroming,
Vrouwen van Nu enz. enz. Dat is zo mooi dat zo veel organisaties van alles voor den dag halen om hun
leden naast de normale activiteiten door het jaar heen, ook zoveel moeite doen om een mooie Kerstviering voor de leden te organiseren. Er wordt gezongen, gebid, vaak is er een Kerstverhaal, maar bij alle
deelnemers blijft het meeste bij, hoe mooi het is om gezamenlijk Kerst te vieren. Hopelijk blijft deze
traditie nog lang gehandhaafd. Het geeft toch nog een goed gevoel dat ondanks alle verdeeldheid in de
wereld en de vele schendingen van de mensenrechten toch nog tijd te vinden om even stil te staan bij
dat kleine mensje waarvan de geboorte vieren. Zo zult U allen ongetwijfeld ook genoten hebben van de
Jochie uit Serious Request die met zijn nageltjes lakken spontaan een ongelooﬂijke stroom van donaties
bewerkstelligde, terwijl het ventje zelf al zo ziek is. Dus toch mooie dingen om aan terug te denken.
Terug naar onze Kerstviering van 16 december. Al vroeg stroomde de grote zaal in den Bolder vol met
leden die er zin in hadden. De zaal was mooi ingericht, met mooie kleurige bedekking van de tafels,
waarop kop en schotels al gedekt stonden. Het was een gezellig geroezemoes om al die mensen door
elkaar heen te horen praten, met wat achtergrondmuziek van den Bolder.
Toen de zaal ongeveer voor drie vierde vol zat werd begonnen met koﬃe en thee te schenken met
bijpassend kerstkransje.
De voorzitter, dhr. Bert de Graauw, heette allen welkom.

Welkomstwoord Kerstviering KBO afd. Waspik
Als kersverse voorzitter van het bestuur van KBO Waspik heet ik u allen van harte welkom. Ik wens u
allen een heel prettige en ook smakelijk middag en dat gaat, als ik zo naar het menu van deze middag
kijk, zeker wel lukken. Er is voor ieder wat wils. Zowel wat het programma van deze middag betreft als
ook het diner beloofd iets geweldigs te worden.

Met kerst gedenken wij de geboorte van Jezus Christus, nu ruim 2000 jaar geleden. Voor mij en waarschijnlijk ook voor u is dit een jaarlijks terugkerend moment van bezinning. Nadenken over je eigen leven
en dat van alle mensen hier op deze aardbol. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, is een wens
die je gedurende de kerstdagen regelmatig hoort. Helaas is vrede lang niet iedereen gegeven. Wat kunnen wij ons gelukkig prijzen dat wij hier op dat kleine stukje aarde, dat Nederland heet, mogen wonen.
Hoe anders is dat voor al die mensen die in de buurt wonen waar Christus is geboren, daar in het in het
midden en verre Oosten, in Syrië, Irak, Afghanistan en vaak ook nog Israël en Palestina. Laten we hopen
dat het voor iedereen waar ook ter wereld, vrede mag worden en blijven.
Ik heb voor u nog een kerstgedicht getiteld “Het is weer Kerstfeest”.
Het is weer zover! De kerst staat voor de deur,
Voor sommigen een feest, voor andere een sleur.
Voor velen van ons met familie en vrienden gezellig samenzijn,
Voor andere vanwege hun miserie alleen maar meer chagrijn.
Toch gloort er weer wat hoop in deze donkere dagen,
Want het Kind van het licht geeft antwoord op vele vragen
Hij kwam op aarde zonder veel kabaal
Ja, in een simpele stal begon het allemaal
Herders en wijzen uit het Oosten hadden van de geboorte van de Koning
gehoord, Zo ook koning Herodes, die toen vele kinderen heeft vermoord
Maar Jozef, Maria en de kleine Jezus kregen hulp van Hogere Hand
Kregen een seintje van boven en zij vluchtten uit het land
Na de dood van Herodes, de boze en moorddadige koning,
1

Keerde ze weer terug naar het Beloofde Land van melk en honing
Vanaf toen kon Jezus zich stilaan gaan voorbereiden
Om de mensen op het goede pad te leiden
Hij vertelde ons hoe we eigenlijke zouden moeten leven
Aan elke medemens, zonder uitzondering, zoveel mogelijk liefde geven
Eigenlijk is Zijn boodschap heel eenvoudig, nietwaar?
Maar ja, wij mensen zitten ook een beetje raar in mekaar
We denken vaak dat je aan het strelen van je eigen ego veel voldoening beleefd
En toch merken we dat hulp en liefde aan je medemens veel meer levensvreugde geeft
Ja, Jezus Christus wist het reeds allemaal tevoren,
Dat de mens zich door verleidingen zou laten bekoren.
Daarom is Hij ook voor ons geboren
Om ons te helpen, zodat we niet zouden ontsporen
Ja, zo groot was zijn Liefde voor ons dat Hij zelfs voor ons zou sterven
Opdat wij daardoor eens het Ware Leven zullen mogen beërven
Het overlijden van een dierbare, een ziekte of ander verdriet geven u misschien een zwaar gemoed,
Denk dan aan Jezus Christus en Zijn Liefde voor ons en houdt goede moed!!
Ik wens u een zalig kerstfeest vol vriendschap en liefde.
Nogmaals een heel gezellige middag,
Ik dank u wel

Na het gedicht waarmee de voorzitter besloot zong
ons eigen koor ZANG EN VRIENDSCHAP een aantal
kerstliederen, waarvan er velen meegezongen
konden worden en wat men ook daadwerkelijk
deed. Altijd mooi om naar te luisteren als ze als
koor bezig zijn met mooie aangepaste kledij.

Pastor Minh deed vanuit de katholieke gemeenschap het woord. Ook hij vond het zo mooi dat we
gezamenlijk liedjes zingen over vrede en vriendschap. Hij plaatste het ook in het teken van deze
tijd dat toch weer veel mensen hun huis en land
ontvluchten om het vege lijf te redden. Zij moeten alles verlaten , land, cultuur, zekerheden enze. Hij
vergeleek de vlucht van Jozef naar Egypte, nu ongeveer 2000 jaar geleden met de huidige miljoenenstroom van mensen, allemaal op zoek naar vooral meer veiligheid. Daarom vond hij het zo mooi dat we
samen zingen en op deze wijze die goede samenhang in ons dorp onderstrepen. We moeten ook dankbaar zijn dat we door deze soort bijeenkomsten die Kerstgedachte vorm geven en dankbaar zijn dat wij
in vrijheid leven.
De collecte die nadien gehouden werd voor o.a. de restauratie van de
Bartholomeuskerk bracht het mooie bedrag op van € 180.- waarvoor
allen dank.
Hierna kwam Will Hooymayers met een mooi kerstverhaal, dat we
elders in dit blad afdrukken , zodat U het allemaal nog eens rustig na
kunt lezen. En toen was het al weer pauze, waarbij een drankje werd
ingeschonken met daarbij een Kersenbonbon. Het Muziekgezelschap
“Maestro en Co bracht een aantal liedjes ten gehore van o.a. Willeke
Alberti, Anneke Gronloh en een aantal liedjes die herrinnerde aan de
eerste tijd na de bevrijding.
Intussen waren de voorbereidingen voor de maaltijd al begonnen, want
zo`n grote groep vergt wel wat aparte voorbereiding.
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De soep, een lekkere Uiensoep, werd rondgebracht, maar voor
de rest moest men in de rij, maar door goede organisatie ging
dat ook uitstekend.
En nadat alle magen gevuld waren kon de voorzitter van de
Activiteitencommissie alle mensen die meegewerkt hadden
aan dit toch wel grootschalige evenement te bedanken.
Maar vooraf werd Jan van Hooren nog even naar voren geroepen en toegesproken door de heer Gérard Mustert , namens
de KBO Brabant, die hem bedankte voor zijn jarenlange inzet
als secretaris. Zijn woorden werden onderstreept met een bos
bloemen voor Bertha , zijn vrouw en de uitreiking van een
speld van verdienste voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Will dankte allen,Het koor, de sprekers , medewerkers van den
Bolder . allen hebben hun steentje bijgedragen om deze middag toch weer succesvol te doen zijn. Met
nog een leuke attentie voor de komende feestdagen ging eenieder weer voldaan huiswaarts.
Bestuur KBO.
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De tuin van de zoon van God

Kerstverhaal

"Ik ben op weg naar de Zoon van God, want die is ergens geboren" zei de man van het journaal. "Ik
heb overal gezocht. In paleizen en buitenverblijven van koningen en staatshoofden, in hotels met
drie sterren, in villawijken. Maar ik heb het Kind
niet gevonden."
Ik heb de vrede en veiligheid niet gevonden.
Ik heb de Zoon van God niet gevonden.
Toen ben ik alle belangrijke vergaderingen over de hele wereld gaan bezoeken en
ik heb de voorname mensen gevraagd:
"Is hier bij jullie misschien de Zoon van God geboren?"
Maar zij wisten niet waarover ik sprak en beschouwden mijn vraag als niet ter zake. Toen ben ik
naar heel geleerde mensen gaan zoeken, die zich bezig houden met
kernenergie en wapenwedloop en ik heb hen gevraagd:
"Is hier bij jullie misschien de Zoon van God geboren?"
Maar ook zij wisten niet waarover ik sprak en beschouwden mijn vraag als een
wereldvreemde formule.
Ik was moe van het reizen en trekken, van het zoeken en vragen.
Toen ben ik aan de kant van de weg een beetje gaan zitten huilen omdat niemand mij kon vertellen
waar de Zoon van God was geboren.
En terwijl ik daar zo zat, stonden er opeens een paar kinderen om mij heen.
Kinderen met een springtouw, drie kinderen met lachende gezichten eerst, maar
toen ze mij zo zagen met vragende ogen en gezichtjes van medelijden. Ze vroegen mij: "Waarom
huil je?"
Ik zei: "Omdat ik de Zoon van God niet kan vinden. Ik heb overal gezocht over de hele wereld, in
paleizen, in dure hotels, in villawijken. Maar ik heb Hem niet gevonden."
De gezichtjes van de kinderen klaarden helemaal op.
Ze namen mij bij de hand en zeiden: "Kom maar mee!"
En de kinderen brachten mij naar een tuin, een beetje een speeltuin, een beetje
een praattuin. Er werd door kinderen naar hartenlust gespeeld. Een draaimolen van geluk, een
schommel van plezier. Grote kinderen hielpen de kleine kinderen de
glijbaan op en af.
Een speeltuin van vrede.
Ook een praattuin, want groepjes grote mensen zaten met elkaar te praten en
plannen te maken om deze tuin van vrede het komende jaar uit te breiden en het
jaar daarop weer, zodat de wereld tenslotte één grote tuin van vrede zou zijn.
"Kijk maar goed rond," zeiden de kinderen, "want hier is de Zoon van God
geboren."
Ik heb gekeken, ik heb gevoeld, ik heb weer gehuild en door mijn tranen heen heb ik de kinderen
gezoend en bedankt omdat ik eindelijk had gevonden DE TUIN VAN DE ZOON VAN GOD.
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Gaat u ook weer mee naar de seniorenexpo in januari 2017
Volgend jaar wordt in Januari weer de ouderenbeurs in Veldhoven gehouden
en wel van 10 januari t/m 17 januari

Op woensdag 11 januari 2017 bezoeken we met een bus naar 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 11 januari 2017 en
betaalt bij opgave € 7,50 voor leden en € 10,00 voor niet leden, s.v.p, in een envelop.
Opgave bezorgen bij Harrie van Zon, Leeuwerik 45 of bij Jan van Hooren, Geelgors 2 a,
beide in Waspik.

Nog enkele plaatsen beschikbaar
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Het Afdelingsnieuws in een moderner jasje.

U kent allen ons Afdelingsnieuws, het groene boekje van de KBO dat elke maand in uw brievenbus valt
tesamen met de Ons. We hebben de groene kleur gehandhaafd, omdat deze kleur bij eenieder bekend
is, maar we hebben de opdruk enigszins gemoderniseerd . Wij hepen dat de nieuwe vorm van uitgifte U
zal bevallen. Onze redactiecommissie zal in de loop van de komende tijd met meer aanpassingen komen
om op die manier de leesbaarheid te verbeteren.

Blaasconcerten Den Bolder 15 jaar

Al vele jaren organiseert de werkgroep Blaasconcerten in Den Bolder concerten voor liefhebbers van
blaasmuziek. Op dinsdag 17 januari 2017 staat er een Nieuwjaarsconcert op het programma.
Een bijzonder concert dit keer, de werkgroep bestaat vijftien jaar en wil
middels dit concert hieraan een feestelijk tintje geven.

Voor dit jubileumconcert zijn drie orkesten uitgenodigd, orkesten die
vanaf de beginperiode een optreden in Den Bolder verzorgd hebben. Het
betreft het Regio Orkest 50+ Regio Made onder
leiding van de heer Jan Schoemaker, Da Capo Land van Heusden en Altena
onder leiding van de heer Karel van Dee en Da Capo Gilze Rijen eveneens
onder leiding van de heer Jan Schoemaker. Zij hebben de afgelopen jaren
diverse keren met veel succes en optreden in den Bolder verzorgd en ook het Nieuwjaarsconcert zal
door deze orkesten op feestelijke wijze worden opgeluisterd met aangename muziek. Het concert in Den
Bolder begint om 13.30 uur en de toegang is gratis.
Na aﬂoop van het concert wordt er een toost uitgebracht op het 15 jarig bestaan van de werkgroep, gevolgd door een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting. De werkgroep nodigt ieder van harte uit dit
bijzondere concert bij te wonen.
Werkgroep Blaasconcerten den Bolder
Nel Mathlener

Contributie 2017.

Zoals besloten is op de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2016, gaat de contributie omhoog
met € 2,50 per jaar.
Voor de leden die hun contributie automatisch laten afschrijven bedraagt deze € 27,50 voor een heel
jaar. Voor de leden die dit niet doen, komt er € 1,50 bij, en wordt dit dan € 29,00 per jaar.
Bij de leden die automatisch betalen wordt het bedrag rond 25 januari
2017 afgeschreven. De overige leden ontvangen in januari 2017 een
contributie nota thuis.

De bijdragen voor de vaste activiteiten worden per kwartaal afgeschreven op 25 januari, 25 april, 25 augustus en 25 oktober 2017.
De penningmeester.
6

Ode aan de Vrijwilliger,

Vrijwilliger zijn, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Is verbonden, maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar, maar niet te koop.
Is positief denken.
Is positief doen
Met als enige doel:
Voor jezelf en de ander een goed gevoel…

“Thuis met Dementie” Waalwijk
Activiteiten thuis met dementie in november 2016
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
tussen 10.00 en 12.00 uur bij Parkpaviljoen bij
ingang Wandelpark, Grotestraat Waalwijk

Dinsdag 17 januari 2017

Film: Het Halve Zolen lijntje
De Langstraat spoorlijn van Lage Zwaluwe naar ‘s- Hertogenbosch
Koffie en thee voor eigen rekening
Wij zorgen voor iets lekkers erbij.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie.

informatie en aanmelden bij Marianne de Jongh, dementieconsulent, tel. 06-13923523

Op Vrijdag 24 Februari a.s, Grote Carnavals Bingo Middag.
in Buurthuis ‘t Schooltje te Waspik
Aanvang 13.30 uur.
Er zijn mooie prijzen te verdienen.

Koffie/thee bij aanvang met wat lekkers gratis.
Iedereen is welkom op deze middag.
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K.B.O. Waspik Organiseert
Groot Rik en Joker concours
in 2017

In Buurthuis het Schooltje te Waspik.
De speeldata zijn:

18 januari, 1 februari, 15 februari,
15 maart, 29 maart en 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

Kaarten om de Piet Emmersbokaal

In ‘t Schooltje. Aanvang 13.30 uur. Dinsdag 28 februari en 1 maart

Huldiging Jan van Hooren

Tijdens de kerstviering van KBO afd. Waspik op vrijdag 16 december jl. heeft de heer Gerard Muster,
bestuurslid van KBO Brabant, de zilveren speld met goud uitgereikt aan dhr. Jan van Hooren. Het kwam
voor Jan als een complete verrassingen, hij was daar zichtbaar emotioneel door geraakt. Een zilveren speld
met goud is een onderscheiding van KBO Brabant die wordt toegekend aan personen die zicht op bijzondere
wijze en gedurende meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de KBO door taken en/of functies,
verricht op King-, regionaal of provinciaal niveau gedurende minimaal drie jaren. Van Jan kan gezegd worden
dat hij een aanwijsbare bijdrage geleverd heeft aan voor de KBO relevante ontwikkelingen. Zo heeft Jan
zich als secretaris van de KBO afd. Waspik ruim twaalf jaar ingezet, is hij heel nadrukkelijk betrokken geweest
bij het regionale KBO-overleg, heeft hij lange tijd samengewerkt met de Stichting Senioren Waalwijk (SSW)
en heeft zich heel nadrukkelijk ingezet voor een de vorming van een seniorenraad binnen de gemeente
Waalwijk. In de loop van 2016 heeft hij zijn functie als secretaris neergelegd, maar hij blijft zich met volle
overgave inzetten voor het maandelijkse afdelingsnieuws voor de KBO afd. Waspik. Jan blijft zich als
bestuurslid nog met volle overtuiging inzetten voor de Waspikse seniorengemeenschap.
Wij als KBO, maar ook de gehele gemeenschap Waspik is hem heel veel dank verschuldigd voor alles wat
hij de afgelopen jaren voor ons en voor Waspik heeft betekend.

Een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar gewenst.

Namens bestuur, activiteitencommissie en redactieteam Afdelingsnieuws aan alle leden een mooie
jaarwisseling gewenst, een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar, met in het nieuwe jaar weer vele activiteiten
waaraan U kunt deelnemen, met hopend goed weer als de winter over is zodat iedereen van de natuur
kan genieten. Kijk maar wat je doet ( U kent het van de TV), maakt niet uit, maar als je iets onderneemt
ga er dan ook voor. Ook voor ouderen is deze slogan van toepassing.

Bedankje aan alle adverteerders.

Jullie als leden ontvangen allen zo`n 11 keer per jaar het Afdelingsnieuws tesamen met het provinciale
KBO blad ONS. Een keer per jaar bezoeken we onze adverteerders, dus ook deze keer, en we kunnen
tevreden zijn dat nagenoeg alle adverteerders weer hun advertentie ook voor 2017 handhaven. Onze
dank daarvoor. Voor de KBO is het van groot belang dat een groot deel van de kosten, verbonden aan
het uitbrengen van het Afdelingsnieuws, weer voor een jaar gedekt zijn. Dank daarvoor.
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O, o, o, die bestuursleden toch.
Als bestuursleden:
Vriendelijk zijn,
Zakelijk zijn
Ernstig zijn
Hard werken
Weinig uitvoeren
Jong zijn
Oud zijn
Met iedereen praten
Niet praten
Anderen bij het werk betrekken
Als ze het zelf doen

Noemen we ze slap.
Heten ze dictators.
Zijn het zuurpruimen.
Zijn het uitslovers.
Zijn ze waardeloos.
Hebben ze geen ervaring.
Weten ze het altijd beter.
Zijn het kletsmajoors.
Zijn ze verwaand.
Zijn ze te lui om het zelf te doen.
Zijn het baantjesjagers, bang voor concurrentie.

Kortom, bestuursleden moeten;
Wijs zijn
Geduldig
Dikhuidig
Buigzaam
Krachtig
Gevoelig
Kunnen praten
Zwijgen
Werken

als Salomon.
als Job.
als een olifant.
als een riet.
als een eik.
als een kruidje-roer-me-niet.
als Brugman.
als het graf.
als een paard.

En dan weten dat we een bestuur, - van diverse pluimage – hebben, dat er tegenaan gaat.

Wie oh wie, durft nu nog in ons bestuur zitting te nemen, en ons uit te dagen om het nog beter te
doen?

Activiteiten de komende periode.

Op woensdag 11 januari gaan we weer met een volle bus naar de Seniorenbeurs in Veldhoven.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar .
Op dinsdag 17 januari is er in den Bolder weer muziekmiddag met diverse blaasorkesten.
Aanvang 14.00 uur en de toegang is gratis.

Op vrijdag 24 februari is er weer de grote Carnavalsbingo in het Schooltje, met weer vele mooie prijzen.

Op vrijdag 12 mei is er weer de vervolgﬁlm van Bernadette. De komende tijd komt hier meer informatie
over.
Op vrijdag 19 mei gaan we weer met weg voor een mooie dagtocht. Ook hierover leest U de komende
tijd meer.
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Lezen met een glimlach
VADER WORDEN
Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant om verlof aan te vragen. "Ik ga vader worden", zegt hij dapper en hij krijgt een paar dagen
vrij. Na het weekend vraagt de sergeant hem: "En, hoe heet de kleine?" Zegt de soldaat: "Geen
idee, maar over negen maanden bent u de eerste die het weet".
KLEURENBLIND
Een man en vrouw zijn 25 jaar getrouwd. "Na 25 jaar moet ik je toch echt iets vertellen, ik ben
kleurenblind." "maakt niet uit", zegt die vrouw, "ik moet jou ook iets vertellen, ik kom niet uit
Gouda maar uit Ghana".
HALF DOOF
Een gek komt bij de dokter en zegt: "Dokter, ik ben half doof."
De dokter fronst de wenkbrauwen, en zegt: "We zullen eens een kleine test doen, ik zal iets
zeggen en jij zegt na wat je gehoord hebt."
"88" zegt de dokter.
Waarop de gek antwoordt: "44"

VLOOIEN
Een meisje loopt met haar hond over straat. Roept een vrouw opeens: "Weg met die hond!
Weg! Ik voel zo een vlo over mijn been kruipen!" Het meisje trekt aan de riem van haar hond en
zegt geschrokken: "Snel... Bello! Weg! Die dame zit onder de vlooien!"
OORBEL
Een man is op zijn werk als hij plotseling opmerkt dat zijn collega, Karel, een oorbel draagt.
"Hey Karel, ik wist niet dat jij een oorbel droeg" zei hij. "Oh ja" antwoordde Karel. "Ik heb het
nooit eerder gezien, sedert wanneer draag jij dan een oorbel?" informeerde hij bij zijn collega.
Karel antwoordde: "Sedert mijn vrouw ze vond in ons bed!"

OPSTEL
Op school moest Jantje bij de juffrouw komen, ze zei:
"Jantje, dat opstel dat je schreef over je hond is exact hetzelfde als dat van je broer! Wat heb je
daarop te zeggen?"
"Natuurlijk," antwoordt Jantje, "het is dan ook dezelfde hond!"

SNELHEID
Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt de eerste: "Volgens mij is de bliksem het snelste op de wereld. Want je ziet hem al voordat je de donder hoort." "Welnee," zegt de tweede,
"het licht is sneller. Want als je de schakelaar indrukt brandt het licht direct." Zegt de derde:
"Volgens mij is de diarree is het snelste. Want tijdens een wandeling in het bos voelde ik een
rommeling in de buik. Ik rende als de bliksem naar huis. Ik deed het licht aan in het toilet en
moest vaststellen dat ik reeds in mijn broek gescheten had!"
KAMER HUREN
Hotelreceptionist: "De kamer kost 50 EUR per nacht.
Maar het is slechts 10 EUR als je zelf je bed maakt."
Gast: "10 EUR is goed voor mij, ik maak het bed zelf wel."
Hotelreceptionist: "Goed zo, ik haal wat planken en nagels..."
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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

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
Vraagbaak op allelei gebied:
Marieke Arnoldus
06 – 83 23 48 21
Carla Meijs
0416 – 31 24 90

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

Coördinatie tafeltje dekje: Mw. A. De Bont tel: 0416-311860
Onze vaste activiteiten:
Maandagmiddag
Maandagmiddag
Dinsdagmorgen
Dinsdagmiddag
Woensdagmorgen
Woensdagmiddag
Donderdagmorgen
Donderdagmiddag
Rikken en jokeren
Fietsen

Sjoelen in ’t Schooltje
Koor Zang en Vriendschap
Fitness in centr. fysiotherapie
Schilderen in Den Bolder
Countrydansen in Den Bolder
Koersbal in 't Schooltje
Meer bewegen in Den Bolder
Jeu de Boules
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.

