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Uitnodiging leden voor de Kerstviering op 15 december a.s.
Ten slotte komt het goed
Grote St. Nikolaasbingo op vrijdag 24 november a.s. in Het Schooltje
Gemeentelijke zorgverzekering
Huishoudelijke hulp in de gemeente Waalwijk
Hoe regel je wijkverpleging?
Boerenverstand of pure Logica?
Bijeenkomst bezorgers Afdelingsnieuws
Verslag workshop Windlicht maken.
Kaarten najaar 2017
Uitnodiging voor wijnproeverij bij van Iersel wijnhandel op 15 november om 14.00 uur
Workshop Rode Kruis in den Bolder op maandag 22 januari, 14.00 uur in den Bolder
Programma 21 november voor mensen met dementie
Oud worden in deze tijd, gedicht van een gepensioneerde
Bezoek Seniorenbeurs op woensdag 17 januari 2018.
Voor alle leden weer een kalender voor 2018 van de KBO Waspik.
Uitslag Rabobank (spek de clubkas)
Overleden leden in oktober 2017
Meer dan voldoende activiteiten voor de Seniorenvereniging Waspik.
Lezen met een glimlach.
Activiteiten komende periode.
Informatie over Kerstmarkt in de Theresia kerk op 10 december a.s.

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,
mits daarbij vermeld: Overgenomen uit Het Nieuws van de Afdeling.

Het bestuur van de KBO nodigt alle leden uit voor de Kerstviering,
welke gehouden wordt op vrijdag 15 december 2017
Om 13.30 uur in Ontmoetingscentrum Den Bolder in Waspik.
Het programma voor die middag ziet er als volgt uit:

13.30 uur ontvangst van de deelnemers met Koffie/thee met banketstaaf.
13.45 uur Welkom door de voorzitter van de KBO dhr. B. de Graauw.

13.50 uur Kerstliederen gezongen door ons eigen koor Zang en Vriendschap.
14.20 uur Kerstgedachte door dominee H. van Kapel.

14.35 uur Actueel kerstverhaal, door Will Hooymayers.

14.45 uur Pauze. Tijdens de pauze koffie/thee met een bonbon. Ook zal gecollecteerd worden
voor een goed doel, aangedragen door de Hervormde Kerk.

15.15 uur Optreden van het Fèrs meezingkoor “ Sangdoel”. Zij treden veel op in de regio en zullen ons verwennen met liedjes die bij iedereen bekend zijn. Tijdens de muziek zal rondgegaan
worden met een consumptie.
16.45 uur Ook nu weer de welbekende gezellige maaltijd, waarbij volop gepraat kan worden.
17.45 uur Verloting Kerststukjes en uitreiking Kerstattentie ook namens Kring Waalwijk.
18.00 uur Afsluiting door de voorzitter van de KBO Waspik.

Om deel te nemen aan deze mooie en gezellige Kerstviering kunt u op de woensdagen
22 en 29 november van 10.00 uur tot 12.00 uur terecht in den Bolder om U op te geven.
De kosten bedragen € 10.00 per persoon. SVB KBO pasje meenemen.

Heeft u geen vervoer voor deze middag, geef uw naam, adres en telefoonnummer op bij
de kaartverkoop in den Bolder.
Het bestuur wenst U een gezellige middag toe.

Sangdoel

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
1

TENSLOTTE KOMT HET GOED…… Naar een verhaal van ds. A.F. Troost

Hij wist dat hij niet lang meer te leven had. De dokter had de moed al opgegeven. Niemand kon
het begrijpen. Zo oud was hij tenslotte nog niet, pas 67. Waarom toch deze ellendige ziekte, nu,
op deze leeftijd… Ze hadden er samen om gehuild. Hij. Zijn vrouw. De kinderen. Ze hadden gebeden. Om genezing. Om een wonder. Maar de gebeden waren niet verhoord. Nog niet… Misschien zou God toch nog, op het allerlaatste moment, een keer brengen, een ommekeer van
herstel en totale genezing.
Zelf geloofde hij eigenlijk niet meer dat zoiets nog zou gebeuren. Zeker, hij had er hartstochtelijk
om gebeden. Maar hij was ook een tijdlang opstandig geweest. Het was toch ook niet te begrijpen: altijd keihard gewerkt, altijd klaargestaan voor anderen, actief geweest voor de kerk en in
verschillende verenigingen. En nu dit!
Waarom pikte God er dan niet een ander uit, als er zo hoognodig kanker moest bestaan?
Waarom niet een verslaafde of een crimineel, ergens in de bajes? Nou ja, misschien mag je zo
niet denken, maar af en toe doe je het wel; je ontkomt soms niet aan die gedachte.
De laatste tijd was de opstandigheid weggesmolten, als sneeuw voor de zon. Soms zat hij zomaar stilletjes in zijn stoel bij het raam. Dan leek het wel of er iets van een glimlach op zijn gezicht was.
Toen zijn vrouw vroeg waarom dat was, zei hij:
“Ach, zomaar wat, een gedicht van Ronald Holst. Je kent het wel”:
Ik zal de halmen niet meer zien, noch binden ooit de volle schoven, maar doe mij in de oogst
geloven waarvoor ik dien.
Veel kon hij niet meer. Zo af en toe wat lezen, dat ging nog. “Wat heb je vanmorgen gelezen?”
vroeg zijn vrouw, toen ze op een dag terugkwam van de supermarkt. “Oh, iets over Bonhoeffer”,
zei hij. “Je weet wel, die Duitse theoloog, die in de oorlog om het leven is gebracht door de
nazi’s. Weet je wat hij tegen zijn bewakers zei die hem kwamen ophalen voor zijn executie?”
“Voor jullie is dit het einde, maar voor mij het begin.”
Het liefst nog las hij in de Bijbel. Zomaar, korte stukjes. De Psalmen nog het meest, of iets uit
het evangelie. Over Jezus, die het weinige dat Hem werd aangereikt, vermenig-vuldigde: vijf
broden en twee vissen, genoeg voor iedereen. “Het is niet veel, wat ik kan optellen”, zei hij dan.
“Maar de Heer zal het wel vermenigvuldigen….”
Nog vrij plotseling is hij gestorven. Het kruis op zijn graf is scheef gezet. Omdat dit kruis een
dubbel teken is. Allereerst het oeroude teken van het christelijk geloof, maar tegelijkertijd het
teken van vermenigvuldiging, Góds vermenigvuldiging.

Vrijdag 24 November a.s houden we weer een grote Sint Nicolaas bingo.
In Buurthuis het Schooltje
Aanvang 13.30 uur

Er zijn weer mooie prijzen te verdienen.
Het prijzenpakket is aangepast en uitgebreid.

Iedereen is van harte welkom op deze middag.

Koffie /thee met wat lekkers bij aanvang gratis.
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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.

HUISHOUDELIJKE HULP IN WAALWIJK

Iedereen die gebruik maakte van de zogenaamde HHT- regeling van de gemeente Waalwijk,
heeft in de maand mei een brief ontvangen waarin werd aangekondigd dat het gemeentelijke
beleid per 1 juni 2017 zou worden veranderd. Tot dan toe betaalde u € 10 per uur voor de eerste twee uur hulp per week. De bestaande regeling kon vanaf die datum worden gewijzigd in
een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning ), maar
u kon ook wachten tot het einde van dit jaar.
Omdat de nieuwe regeling met name voor mensen met een laag inkomen een stuk voordeliger
(vanaf € 17,50 per vier weken) uitpakt hebben veel mensen gebruik gemaakt van de nieuwe
regeling. Iedereen die dat nog niet heeft veranderd heeft –als het goed is- eind oktober een
brief van de gemeente ontvangen waarin het einde van de -oude- regeling per 1 januari 2018
wordt aangekondigd. Met de mogelijkheid om over te stappen op de nieuwe regeling.
Heeft u zo’n brief ontvangen en doet u niets, dan vervalt uw hulp aan het einde van het jaar.
Denkt u erover om van de nieuwe regeling gebruik te maken of weet u er niet goed raad mee,
neemt u dan contact op met onze cliënt-ondersteuner, Cees Koster ( het telefoonnummers staat
achterin dit boekje). Hij helpt u graag en rekent voor u uit wat de kosten van de nieuwe
regeling zullen worden.
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HOE REGEL JE WIJKVERPLEGING

Verpleging en (medische) verzorging thuis zijn een onderdeel van het basispakket van
uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen risico te betalen. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u precies nodig heeft.
Wilt u wijkverpleging aanvragen? Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden zijn meestal
in dienst van een
thuiszorgorganisatie. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. En anders kan uw gemeente of de
transferverpleegkundige u
adviseren; een transferverpleegkundige werkt in het ziekenhuis en zorgt ervoor dat u na ontslag uit het ziekenhuis de
juiste zorg krijgt.
Wat valt er onder wijkverpleging?
Als u tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft bij dagelijkse handelingen, kunt u verzorging thuis aanvragen.
De verzorgende of verpleegkundige geeft u individuele begeleiding en helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen,
douchen, steunkousen aan- en uittrekken, aankleden en eten. Soms is verpleging nodig. Bijvoorbeeld als u geregeld
injecties, medicijnen of wondzorg nodig heeft. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente
over uw welzijn en wonen.
Wat valt niét onder thuiszorg?
Er is een verschil tussen thuishulp en thuiszorg. Thuishulp regelt u via de gemeente. Redt u het niet meer in huis?
Of vereenzaamt u omdat u de deur niet meer uitkomt? In beide gevallen is de gemeente verplicht om u te
ondersteunen. Bv. met hulp in de huishouding, dagopvang, of eventueel individuele begeleiding.
Thuishulp is dus niet medisch en vooral gericht op zelfredzaamheid.
Wie beoordeelt of ik thuiszorg krijg?
In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. En als dat zo is, dan
bekijkt u vervolgens samen welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. U heeft geen indicatie meer nodig van de Centrale
Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u
bovendien om aanvullende zaken te
regelen. Bijvoorbeeld een medisch specialist of een maatschappelijk werker.
Wat kan ik doen als de wijkverpleegster geen zorg biedt?
Vindt de wijkverpleegkundige dat u geen zorg nodig heeft? Maar vindt u zelf van wel? Dan heeft u een probleem.
Een particulier bureau is dan mogelijk een alternatief
Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan. Voor ieder probleem hebben zij wel een
oplossing, vaak tegen een betaalbare prijs. Soms is een vergoeding van de kosten mogelijk.
Particuliere zorg
Hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie? Een bureau voor particuliere zorg regelt vrijwel
alles. Wilt u 24 uur per dag iemand in huis? Dan kunt u een zogenaamde zorg-au-pair voor ouderen huren. Of zoekt
u iemand die af en toe een wandelingetje maakt met degene die zorg nodig heeft? Of iemand die meegaat naar het
theater of museum? Het is allemaal mogelijk.
Kosten particuliere zorg
De kosten voor particuliere zorg verschillen sterk. Voor een schoonmaakhulp betaalt u bij de meeste bureaus tussen
de € 20,- en € 30,- per uur. De kosten voor een zorg-au-pair bedragen tussen de € 2000,- en € 7000,- per maand.
Wees voorzichtig met wie u in huis haalt. Vraag eerst aan familie of vrienden of zij een betrouwbaar bureau kunnen
aanbevelen..
Intensieve 24-uurs zorg
Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, is de Wet langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen.
In principe komt u met een indicatie vanuit de Wlz terecht in het verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven wonen? Dat
kan. U kunt Wlz-zorg ook thuis krijgen, maar alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een verpleeghuis.
En bovendien moet de zorg thuis 'verantwoord' en 'doelmatig' zijn.
Bron: Plusmagazine.
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BOERENVERSTAND OF PURE LOGICA

Een landbouwer laat 17 paarden na aan zijn drie zonen.
In zijn testament verdeelt hij de erfenis als volgt: Mijn oudste zoon
de helft van alle paarden. Mijn tweede zoon een derde van alle
paarden. Mijn jongste zoon een negende van alle paarden. Daar
het onmogelijk is om 17 paarden te delen door 2, door 3 of door 9,
beginnen de problemen tussen de drie zonen. Op een gegeven
ogenblik beslissen ze ten einde raad om hun buurman, ook een landbouwer, wiens intelligentie
ze al lang bewonderen, om raad te vragen, in de hoop dat die een oplossing kan vinden. De
boer neemt het testament en leest het aandachtig, na enkele ogenblikken gaat hij thuis zijn
eigen paard halen en voegt het toe aan de zeventien andere. Nu staan er 18 paarden in de wei.
Vanaf nu wordt het mogelijk voor de erfgenamen om tot de verdeling over te gaan, zoals voorzien in het testament van hun vader. De oudste neemt de helft van de 18 paarden = 9 paarden.
De tweede neemt een derde van de 18 paarden = 6 paarden. De jongste neemt een negende
van de 18 paarden = 2 paarden. Samen hebben ze nu, 9+6+2=17 paarden. Er blijft 1 paard
over, dat van de buurman, en die neemt het mee terug naar huis.

Geanimeerde bijeenkomst van bezorgers Ons en Afdelingsnieuws.

Ruim 20 bezorgers waren er op de jaarlijkse bijeenkomst van de
bezorgers van de Ons en het Afdelingsnieuws op 6 oktober in het
Bartholomeushof. De belangstelling was goed , maar er waren toch nog
enkele verhinderingen binnengekomen.

Cissy de Bruin , coördinator van de bezorging van het Afdelingsnieuws
heette hen hartelijk welkom met Koffie en een heerlijke appelflap. Een
keer per jaar overleggen we met elkaar over de bezorging van beide
boekjes om te kijken of er zaken zijn die aangepast moeten worden. Ze
herdacht vooral Jan van der Pluijm , die deze week overleden is . Hij
heeft altijd de KBO in alles gesteund als bestuurslid, bezorger van tafeltje dekje, bezorger van
ons ledenblad, oprichter van de Jeu de Boulesclub en Koersbalclub. In bijna alles wat de KBO
doet heeft Jan wel een hand gehad. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Ervaringen van de bezorgers. Het gaat ook over jullie ervaringen bij het
bezorgen. Loopt alles naar wens, zijn er aanpassingen in de route maak
dit duidelijk. Zij ging in op een activiteit die het bestuur voornemens is
om uit te voeren om te proberen het ledental wat op te krikken. Veel verenigingen kampen met ledenverlies , ook wij als KBO aldus voorzitter
Bert de Graauw. Wij willen jullie vooral voor jullie inzet bedanken en we
willen kijken waar mogelijk nieuwe leden zitten en deze gericht benaderen met een Ons en ons ledenblad . Daarbij zal ook een algemene folder
gemaakt worden die ruim verspreid kan worden en waarop de belangrijkste activiteiten van onze vereniging staan. Ook werd de naam van de
KBO nog even aangehaald, waarbij het bestuur voorstelt om deze in het
vervolg aan te passen in “SENIORENVERENIGING WASPIK, lid van
KBO Brabant.

Tot slot werden nog wat algemene opmerkingen gemaakt over invulling van de routes en de
wijze van doorgeven van veranderingen in de routeschema`s. Zij bedankte allen voor hun inzet
en hoopt ook het komende jaar een beroep op iedereen te kunnen doen.

Jan van Hooren.
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WORKSHOP WINDLICHT MAKEN BIJ ``DE KAST VAN MIJN TANTE``

Onze eerste wokshop van de KBO. Jammer maar 8 personen namen hieraan deelnamen.
Na flink wat rondneuzen gingen we aan de slag onder genot van koffie met wat lekkers. De
keuze was vanwege het geringe aantal deelnemers vrij, dus zijn het verschillende werkstukken
geworden o.a. windlichten, houten krans, theedoos, geboorteslinger, ster met buffelkop, kinderkapstok dit alles gemaakt met hout, stof en glas. Het was een gezellige middag met een glaasje
een knabbeltje en veel creativiteit, iedereen ging tevreden naar huis!
Nu is de vraag zijn er ook mannen die zich graag eens creatief uitleven? Laat het ons weten
we kunnen vast iets voor u betekenen bij het zoeken naar een juiste locatie!
Groet Will Hooijmaijers

Kaarten najaar 2017 KBO Waspik in Het Schooltje.

Aanvang 13.30 uur

Woensdag 22 november
Woensdag 6 december

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

Uitnodiging voor een wijnproeverij, te houden zaterdag 18 november
Dit vindt plaats bij Wijnhandel van Iersel, Kerkstraat 2 in Waspik.
Om 15:00 uur worden we verwelkomd bij de fa. van Iersel.
In het programma zitten o.a.
•
•
•
•
•

Een rondleiding door de authentieke ( vooroorlogse kelders).
Het proeven van enkele soorten gangbare wijnen. Uitleg door een wijnadviseur.
Het drankje wordt ondersteund door stokbrood en Nederlandse kaas.
Duur programma ongeveer 1.5 uur
Kosten zijn € 10.- per deelnemer

Wijnen die tijdens de proeverij worden geschonken, zijn met extra korting te koop.
Normale korting met KBO pas bij wijnhandel van Iersel is 5%, deze wijnen kunnen aangeschaft
worden met 10% korting.

Ondergetekende meldt zich hier voor aan vóór 15 november a. s. bij Harrie van Zon,
Leeuwerik 45. De kosten van € 10. – zijn ingesloten.

Naam…………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………

Telefoonnr.………………………………………………………………………………..
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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
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Oud worden in deze tijd

Het is gewoon niet voor te stellen
Je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet wel steeds bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon.

Wil je een treinkaartje kopen
Nee, naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien
Je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
In de hoop dat het zal lukken; Pure zenuwsloperij.
Bij de bank wordt er geen geld
meer voor je uitgesteld.
Want dat is tegen de cultuur
Nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent
Anders krijg je nog geen cent.
Om je nog meer te plezieren
Mag je internet bankieren.
Allemaal voor jouw gemak
Alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg
Blijkbaar is het nooit genoeg,

Man/ man/man, wat een geploeter
Alles moet met een computer.
Anders doe je echt niet mee
Op www en punt b en c.
Daar vindt je alle informatie
Wie behoedt je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet
Dan wordt je toch niet goed?
Maar dan roept men dat je boft
Je hebt immers Microsoft!

Ach, je gaat er onderdoor
Je raakt gewoonweg buitenspoor.
NEE , HET IS GEEN KLEINIGHEID
OUD WORDEN IN DEZE TIJD ( VAN EEN GEPENSIONEERDE).

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
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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.
Bij 2e secretaris Jan van Hooren, Geelgors 2 a, beide in Waspik.

Aanmelden vóór 1 januari 2018
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Ook in 2018 weer een Kalender voor alle leden van de KBO.

Evenals in 2017 wordt er bij het Afdelingsnieuws van november een
kalender bijgevoegd voor alle leden van de KBO. Deze kalender is
voor elk gezin of lid van de KBO beschikbaar en dient voor Uzelf als
een geheugensteuntje voor al uw activiteiten in de huiselijke sfeer als
binnen de KBO. We hebben de kalender wat aangepast zodat er voor
een aantal activiteiten al een vooraankondiging is. Ook de feestdagen
zijn wat preciezer opgenomen, zodat U daar ook niet meer naar hoeft
te zoeken. Gebruik de kalender dagelijks en hang die op een plaats
waar U elke dag wel een keer langs komt. Zoals U ziet wordt de
tenaamstelling ook wat anders en heet onze organisatie voortaan
“Seniorenorganisatie Waspik, Lid KBO Brabant”. Wij wensen U veel
plezier bij het gebruik van de kalender.

Overleden leden.

Op 2 oktober is overleden dhr. J.van der Pluijm, tijdelijk wonend in Waalwijk.
Jan van der Pluym heeft zich jarenlang voor de KBO ingezet, als bestuurder en vooral als
initiatiefnemer voor vele activiteiten van de KBO. Te denken valt aan bestuurslid, het bezorgen
van maaltijden bij Tafeltje dekje, het klaarmaken van de zaal voor activiteiten, Het jeu de Boules, koersbal, enz.enz. Voor zijn werk is hij ook onderscheiden als lid in de Orde van Oranje
Nassau en hij kreeg de zilveren speld namens de KBO Brabant voor zijn jarenlange inzet.
Het KBO bestuur wenst de familie sterkte in deze tijd.

KBO afdeling Waspik, dankt de Rabobank voor het mooie initiatief, spek de Clubkas.

Aan het het bestuur is een cheque uitgereikt (Zie bijgaande foto’s).
Wij bedanken van harte, alle mensen die op de KBO Waspik hebben gestemd om dit
mogelijk te maken.
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Senioren Vereniging Waspik (aangesloten bij KBO Brabant)

Meer dan voldoende redenen om lid te worden van Seniorenvereniging Waspik!!

Seniorenvereniging Waspik (nieuwe naam voor KBO afd. Waspik) heeft belangenbehartiging
hoog in haar vaandel staan. Dat moet ook wel want als gevolg van de zo genaamde participatie
maatschappij die de Centrale Overheid voorstaat worden ook senioren steeds meer gedwongen
voor zich zelf te zorgen, worden zij gedwongen de regie over hun eigen leven te behouden. Dat
men daarbij tegen een groot aantal vragen en regelingen aanloopt is bijna van zelfsprekend.
Door de overheveling van WMO taken (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de Centrale
Overheid naar de gemeenten wordt er meer dan in het verleden een grotere druk op de schouders van de senioren gelegd. Men zal veel meer dan in het verleden voor zichzelf moeten opkomen. De seniorenvereniging Waspik kan u in vele gevallen bijstaan bij al uw vragen en
problemen op gebied van o.a. welzijn, zorg en wonen. Belangenbehartiging voor alle senioren
in onze gemeenschap en voor onze leden in het bijzonder vormt een steeds groter en belangrijker deel van de activiteiten onze vereniging. Verderop in deze folder treft een overzicht aan van
alle activiteiten op dit gebied.
Daarnaast blijft het organiseren van ontspannende, culturele en sportieve activiteiten voor onze
senioren zeer belangrijk. Zie onderstaande overzichten, zowel voor wekelijkse activiteiten als
voor periodieke activiteiten.
Ontspanning: wekelijkse activiteiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Sjoelen, maandagmiddag in ‘t Schooltje. Info mevr. Rie Lodewijks, tel.nr. 312673.
Koor Zang en Vriendschap, maandagmiddag in de Oude Pastorie.
Info dhr. Peter Heijmans, tel.nr. 311787
Fitness dinsdagmorgen in centrum fysiotherapie. Info dhr. Cees Bink, tel.nr. 312901
Schilderen dinsdagmiddag in Den Bolder. Info mevr. Van Gils, tel. Nr. 313498
Countrydansen woensdagmorgen in Den Bolder. Info mevr. Corrie Gennesen,
tel.nr. 312511
Koersbal woensdagmiddag in het Schooltje. Info mevr. Jo Verschure, 311592
Meer Bewegen donderdagmorgen in Den Bolder. Info mevr. Jeanne van Riel,
tel.nr. 311505.
Koffieochtenden, i.s.m. Sociaal Contact Waspik, woensdagochtend in Den Bolder.
Info mevr. Marian v.d. Berg, tel.nr. .
Jeu de Boules, donderdagmiddag, jeu de boulesbaan Waspik Boven.
Info dhr. Harrie van Zon, tel.nr. 06-53937206
Fietsen, dinsdagochtend/middag (alleen tijdens de zomertijd), vertrek vanaf Den Bolder.
Info mevr. Joke Smits, tel.nr. 312484

Ontspanning: Periodieke activiteiten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dag van de Ouderen (september/oktober)
Sint Nicolaas Bingo
Bezoek aan leuke of interessante objecten bijv. een kerk, een wijnhuis o.d.
Kerstviering
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilliger
Bezoek Seniorenbeurs Veldhoven (januari)
Carnavalsbingo
Jaarlijkse busreis (mei/juni)
Organisaties van workshops
Rikken en jokeren, meerdere keren per jaar, in ’t Schooltje. Info. Dhr. Theo Rekkers
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Belangenbehartiging:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Op velerlei gebied kunt u met uw vragen en problemen terecht bij onze vrijwillige ouderen adviseurs (VOA). De vrijwillige ouderen adviseur wijst u de weg bij vragen over:
eenzaamheid en zingeving, zorgverzekering en zorg aanvragen, informatie over erfrecht,
belasting en toeslagen, regelingen rondom zorg, administratie en financiën, etc. etc. In
principe kunt u dus met elke vraag bij een vrijwillige ouderenadviseur terecht, alleen zal
hij/zij die vraag niet zelf oplossen maar u doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de
juiste persoon of instantie.
Cliëntenondersteuning bij WMO aangelegenheden, bijvoorbeeld bij het daadwerkelijk
aanvragen van huishoudelijke hulp, aanvragen van het gemeentepakket
zorgverzekering.
Via het lidmaatschap van de seniorenvereniging Waspik bent tevens lid van KBO
Brabant. KBO Brabant als ook de Unie van KBO’s behartigen uw belangen bij de
provinciale overheid en centrale overheid. Zo gaat uw stem ook daar niet verloren.
Hierbij worden bijvoorbeeld uw belangen met betrekking tot het behoud van een goed
pensioen op rationele wijze behartigd.
In samenwerking met VBW (Vervoer en Boodschappendienst Waspik) het regelen en uit
voeren van vervoer en boodschappendiensten, zowel binnen als buiten Waspik in een
straal van 25 km ongeveer.
Invullen van aangiften Inkomstenbelasting door belastinginvullers van de Senioren
Vereniging Waspik.
In samenwerking met de formulierenbrigade het op orde brengen en houden van uw
administratie en het verzorgen van lichte administratieve handelingen
Problemen met betrekking tot het langer thuis blijven wonen samen proberen op te
pakken en op te lossen.
Belangenbehartiging via overleg met de SAR van de gemeente Waalwijk
Coördineren en ondersteunen van een klussendienst binnen de gemeenschap Waspik.
Het voorlezen van plaatselijke en regionale nieuws aan mensen die dat zelf niet meer
kunnen.
De seniorenvereniging Waspik organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over
allerlei ouderenaangelegenheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een notaris die u nodig
kunt hebben voor het opmaken van een levenstestament.

Kortingspasjes.

Het lidmaatschap van de Seniorenvereniging Waspik geeft extra korting bij aankoop of dienstverlening bij vele in de gehele gemeente Waalwijk en de onmiddellijke regio gevestigde bedrijven. Hiervoor krijgt u jaarlijks een speciaal pasje en een overzicht van de bedrijven die aan
deze actie meedoen. Het zijn bedrijven uit de gehele gemeente Waalwijk en Kaatsheuvel/Loon
op Zand.

Maandelijkse uitgave van “Ons Seniorennieuws Waspik” en “Ons”, het
maandblad van KBO Brabant

Maandelijks (behalve in de maand augustus) ontvangt u als lid van de Seniorenvereniging Waspik “Ons Seniorennieuws Waspik” en het blad “Ons” van KBO Brabant. In beide maandelijkse
uitgaven treft tal van belangrijke artikelen aan die u als senior van dienst kunnen zijn.

Zoals u ziet inderdaad voldoende redenen om lid te worden van Seniorenvereniging Waspik.
U kunt zich als lid aanmelden bij dhr. H. van Zon (secretaris), Leeuwerik 45,
Waspik, tel. Nr. 06-53937206
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LEZEN MET EEN GLIMLACH
Twee voetbalfans zijn in gesprek:
– Hoe ging de wedstrijd?
– Het werd 0-0.
– Oké, en bij de pauze?

Drie katten zijn werkloos. Op een dag zegt de ene kat: “Ik, ik ga
werken bij Melkan. ‘s Morgens melk, ‘s middags melk en ‘s avonds
melk.” Dan zegt de tweede kat: “Ik, ik ga werken bij Whiskas. ‘s Morgens Whiskas, ‘s middags Whiskas en ‘s avonds Whiskas.” En dan
zegt de derde kat: “Ik, ik ga werken bij Heineken. ‘s Morgens een kater, ‘s middags een kater,…

Het blondje en de “TV”
Een blondje loopt een winkel binnen en zegt “Ik wil deze TV graag kopen”
De winkelbediende antwoord: “We verkopen niet aan blondjes”
Het blondje wordt boos en gaat terug naar huis. Ze verft haar haar zwart, trekt wijde kleding aan
en gaat weer terug naar de winkel. “Ik wil deze TV graag kopen”
De winkelbediende zegt “We verkopen niet aan blondjes”
Het blondje wordt woedend, en gaat naar de kapper, laat haar haar kort knippen, trekt mannenkleding aan en gaat weer terug naar de winkel. “Ik wil deze TV graag kopen”
De winkelbediende zegt weer: “Wij verkopen niet aan blondjes!”
Het blondje kijkt hem verbaasd aan en vraagt “Ik heb mijn haar geverfd, mannenkleding aangetrokken en ik ben naar de kapper geweest. Hoe weet je dat ik blond ben?”
De winkelbediende zegt: “Dat is een magnetron!”
Vlieg in de soep
– Ober, er zit een vlieg in mijn soep?!
– Geen zorgen, hij drinkt niet veel…
Nat bord
– Ober, mijn bord is nat?!
– Ja meneer, dat is de soep…

Tandenstokers
– Ober, mag ik een tandenstoker?
– Helaas zijn ze allemaal bezet, heeft u een minuutje?

Klagen: Een vrouw klaagt tegen haar man dat haar borsten hangen, haar huid rimpelt en haar
kont te groot is, en ze vraagt om een compliment om zich beter te voelen. De man antwoord:
“Er is tenminste niks mis met je ogen!”
Waarom zijn getrouwde vrouwen dikker dan single vrouwen?
Single vrouwen komen thuis, zien wat er in de koelkast staat en gaan naar bed.
Getrouwde vrouwen komen thuis, zien wat er in bed ligt en gaan naar de koelkast.

Heeft de verdachte zijn schoonmoeder geslagen?
– Ja edelachtbare!
– Waarom greep je dan niet in?
– Hij leek haar zelf wel aan te kunnen!
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Aktiviteiten de komende periode

Op zaterdag 18 november wijnproeverij bij van Iersel, opgeven tot 15 november.

Op vrijdag 24 november de jaarlijkse St Nikolaasbingo in het Schooltje. Entree vrij.

Op vrijdag 15 december onze jaarlijkse Kerstmiddag. Lees hierover elders in dit Blad.

Op vrijdag 12 januari 2018 brengen we een bezoek aan de Kerststal in de St Jan in den
Bosch. Meer informatie in het volgende Afdelingsnieuws.

Op woensdag 17 januari 2018 bezoeken we de Seniorenbeurs in Veldhoven. Zie elders in dit
blad.
Op vrijdag 9 februari 2018 weer de jaarlijkse Carnavalsbingo in het Schooltje. Zie uitnodiging
in een volgende Afdelingsnieuws.

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 een
prachtig 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.
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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

