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KUNST

Het is een kunst
om balans te vinden
ik – die ander,
geven en nemen,
onderscheid te maken
tussen vasthouden en loslaten.
Het is een kunst om
voluit mens te zijn,
die volop leeft
en toch de luwte zoekt
om bij te tanken,
kracht te vinden.
Het is een kunst om
zonder angst te aanvaarden
dat leven niet altijd balans is
en Gods wonder te zien,
door alle chaos
van tegenstrijdigheden heen.
Tjarda Rietdijk

Tel uw zegeningen;

een verhaal… Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het park.
De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een bankje, naast een wat
oudere vrouw. Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt: ‘’Mijn leven is één grote sleur. Drie keer in
de week komt mijn dochter ’s morgens haar twee kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en
samen zitten ze dan te smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park.
Precies om twaalf uur lunchen we voor de tv, of gaan we picknicken als het weer het toelaat.
Wanneer we terug zijn, begin ik meteen met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt
en als mijn dochter dan van haar werk terugkomt, gaan we met z’n allen aan tafel. En zo is er
dan weer een hele dag voorbij gegaan.

Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin.” De andere vrouw bleef voor zich uitkijken, zonder
iets te zeggen. De eerste vrouw zei: “En u, is uw leven ook iedere dag hetzelfde? Uw leven kan
toch nooit zo mooi zijn, als u hier ook zo moederziel
alleen in het park zit?”

Toen begon die oudere mevrouw te praten: “Eigenlijk heb ik niets om over te klagen. Ik heb een
lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan
zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen kleinkinderen en als ik deze kinderen hoor lachen, dan
doet me dat heel goed. Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het verpleeghuis.
Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet. ‘s Avonds komt de taxi me weer ophalen om me mee te
nemen naar het zorgcentrum waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik
heb niets om te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog
steeds al deze mooie dingen kunnen zien.”
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En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen. De chauffeur reed haar weg in haar
rolstoel, richting de auto. De eerste vrouw dacht nu heel diep na. “Dit kan niet waar zijn. Ik kan
lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen huis en ik zit te klagen.’’

Is ons leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede? Moeten anderen onze zegeningen
voor ons tellen, of doen we dat zelf? Danken we God voor alles, of moet God elke dag onze
klachten weer aanhoren? Tel je zegeningen en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat
Hij je geeft. En zing maar mee…!
Tel uw zegeningen één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één
en je ziet Gods liefde dan door alles heen. (Joh.de Heer)

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KOMEN ERAAN

Voor 21 maart 2018 staan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op het programma.
In goed overleg en samen met de andere ouderenorganisaties in onze gemeente hebben we
een aantal speerpunten geformuleerd, die voor senioren van belang zijn, en die samengevat in
een 10-puntenplan. Om de partijen in onze gemeente de gelegenheid te geven daar al in hun
nieuwe partijprogramma rekening mee te houden hebben we onze voorstellen al in juni
voorgelegd aan alle fracties in de gemeenteraad. Een en ander zal nog zeker een vervolg
krijgen en in de aanloop naar deze verkiezingen willen we ook onze leden vanzelfsprekend
deelgenoot maken van onze voorstellen. Zodat u straks allemaal mede aan de hand van wat de
verschillende partijen voor ouderen willen betekenen uw keuze kunt bepalen. In ons maandblad
van oktober leest u daar meer over.

Kaarten najaar 2017 KBO Waspik in Het Schooltje.

Aanvang 13.30 uur .

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

Inleg € 2.50 . 1e kop koffie/thee gratis. De 5 besten tellen mee.
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Op naar een seniorvriendelijke gemeente is het adagium!

Gemeenten zijn sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2014 steeds meer verantwoordelijk geworden voor belangrijke thema’s en onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is Zorg
en Welzijn. Sindsdien is het vooral de oudere inwoner, die deze veranderingen heeft gemerkt.
Of moeten we zeggen “aan den lijve ondervonden”?
Welnu, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, zijn ouderenorganisaties druk bezig contact te zoeken met politieke partijen, om met ze te willen samenwerken, en
zo te komen tot een seniorvriendelijke gemeente. Enerzijds, omdat senioren een steeds groter
deel uitmaken van de samenleving, met al haar diversiteiten en anderzijds, doordat hun verwachte meerderheid een nieuwe dynamiek kan geven aan onze gemeente. Met andere woorden: wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium de belangen van onze achterban laten
doorklinken in de nog te schrijven verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Wij zijn van
mening, dat alle politieke partijen een seniorvriendelijke gemeente willen nastreven. Daartoe
hebben wij een 10-punten plan gemaakt. Met thema’s, waarvan wij denken, dat deze “in de
smaak” vallen bij de politiek, maar nog belangrijker dat het een juiste weergave is van datgene
wat bij onze achterban leeft.
Het spreekt voor zich, dat wij samen willen werken met de in onze gemeente aanwezige maatschappelijke organisaties of andere belangenbehartigers. Te denken hierbij valt bijvoorbeeld
aan patiëntenorganisaties, huurdersverenigingen kerken en gehandicaptenplatforms. Uiteraard
zullen wij ook de senioren benaderen, die actief zijn in allerlei overlegorganen. Immers, samen
staan we sterk!
Tenslotte:
Een seniorvriendelijke gemeente geeft de inwoners de kans om op een goede manier oud te
worden in een prettige omgeving, en die het actief ouder worden bevordert.
Wij zouden het dan ook toejuichen als alle politieke partijen onze punten in hun verkiezingsprogramma willen opnemen. Hiermee willen de ouderenorganisaties stimuleren, dat onze gemeente een seniorvriendelijk beleid zal voeren.
Wij rekenen op u en sturen u hierbij graag ons 10-punten plan!
Werkgroep Politiek
KBO-PCOB-SSW

Hans van den Acker
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1.

– PUNTENPLAN VOOR EEN SENIORVRIENDELIJKE GEMEENTE

POLITIEK DICHTBIJ
Politieke partijen en hun vertegenwoordigers moeten geworteld zijn in de samenleving. Zij moeten de wereld van de ouderen kennen en in goed samenspel het beleid laten beïnvloeden. Senioren maken een steeds groter deel uit van de samenleving en hebben vaak andersoortige
problemen en behoeften dan het overige deel van de bevolking. Daarom is een seniorenraad
als direct gesprekspartner van het gemeentebestuur en de uitvoerders van het beleid van groot
belang.
2.

LAAT OUDEREN ZICH HERKENNEN IN DE POLITIEK!
STEL DE MENS CENTRAAL
Laat de uitvoering van zorg en ondersteuning aan ouderen niet vastlopen
in procedures, protocollen en administratie.
4

MAAK TOEGANKELIJKE INFORMATIE EN EENVOUDIGE REGELS;
SPREEK KLARE TAAL !

3.
INCLUSIEVE SAMENLEVING / PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
Maak generatiebewust beleid, zodat alle generaties volwaardig mee (blijven) doen aan de samenleving.

FACILITEER ZINVOLLE ONTMOETINGEN TUSSEN MENSEN; DAT HELPT BIJ WAARDIG

OUDER WORDEN EN VOORKOMT EENZAAMHEID!
LOKAAL ARMOEDEBELEID
De gemiddelde koopkracht van gepensioneerden is de afgelopen jaren achteruit gegaan.
De financiële problemen van senioren zijn vaak groot, zeker wanneer er sprake is van hoge
zorgkosten.
4.

DE GEMEENTE HEEFT VEEL MOGELIJKHEDEN OM ARMOEDEBELEID TE VOEREN DOOR WERKELIJKE BESTEDING VAN DOOR DE RIJKSOVERHEID UITGEKEERDE GELDEN!

5.
AANDACHT VOOR WERKLOZE 50- PLUSSERS
Werk voor 50-plussers is urgenter geworden sinds de verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd. Het aantal werkloze ouderen is echter onevenredig groot.
DIT VERGT EXTRA INZET, OOK VAN DE GEMEENTE!

6.
INTEGRALE AANDACHT VOOR ZORG EN WELZIJN
Ouderenzorg is van goede kwaliteit, passend, betaalbaar voor iedereen en maatwerk. Maar het
betekent ook preventie, integrale aanpak en persoonlijke aandacht.
De oudere mag er niet alleen voor staan. Dit vergt een goed samenspel tussen beroepskrachten, vrijwilligers, het eigen sociale netwerk en de mantelzorgers. Met de oudere zelf in de regie!
EEN GOED SAMENSPEL MET EN WAARDERING VOOR HULPVERLENERS!

7.
PASSENDE WONINGEN EN VERVOER
Maak het voor senioren mogelijk om langer thuis te kunnen blijven wonen. In de nabije toekomst zijn er meer betaalbare en passende woningen voor senioren nodig. Maar ook bestaande
woningen moeten levensloopbestendig zijn of worden gemaakt.
De gemeente dient te zorgen voor goed openbaar vervoer vanuit en binnen elke kern. Waar
dat ontbreekt dient de gemeente zorg te dragen voor voldoende aansprekende alternatieve mogelijkheden.
ZORG ERVOOR DAT OUDEREN IN DE EIGEN (DORPS)KERN KUNNEN BLIJVEN WONEN
EN ZICH GEMAKKELIJK KUNNEN VERPLAATSEN !

8.
EEN VEILIGE GEMEENTE
Zorg voor een integrale veiligheidsaanpak; zorg voor een veilige woonomgeving en voldoende
voorzieningen in de buurt.
Door “beschutting “ van de wijk houden ouderen de regie over hun eigen leven.
VEILIGHEID IS VAN LEVENSBELANG!
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9.

DIGITALISERING ZONDER UITSLUITING

Senioren willen digitaal vaardig zijn, zodat ze volop meer kunnen blijven doen aan de samenleving. Papier en telefoon blijven nodig als vangnet!

10.

BLIJF DEZE LAATSTE MOGELIJKHEDEN BIEDEN!

AANDACHT VOOR ZINGEVING

Bij het ouder worden blijkt de kwaliteit van het leven essentieel. Dit betekent dat er aandacht
moet zijn voor zingeving en omzien naar elkaar. Dit levert een bijdrage aan het voorkomen van
eenzaamheid. Spreek ouderen aan op hun kracht. Veel ouderen willen zich nuttig maken voor
anderen, bijv. als vrijwilliger.
MAAK DIT MOGELIJK!

ANDROID-APP GMAIL WAARSCHUWT BIJ VERDACHTE MAILS
Nepmails zijn steeds lastiger van echt te onderscheiden.
Daarom gaat Gmail een handje helpen.
Gmail gaat mogelijke phishingberichten voorzien van een waarschuwing.
Ook voor links in een dergelijk bericht wordt gewaarschuwd.

Waarschuwing
Spam is irritant en nepmail is risicovol. Die laatste categorie wordt beter en gewiekster, waardoor het steeds lastiger wordt nep van echt te onderscheiden. Daarom is alle hulp welkom.
Reden voor Google om Gmails controlefunctionaliteit verder uit te breiden. De e-maildienst
heeft een bijzonder goede spamfilter die niet alleen ongewenste e-mail apart zet, maar ook
phishingberichten. Google doet er nu nog een schepje bovenop. Verdachte mails worden voorzien van een waarschuwing. Wie tikt of klikt op een link in een dergelijk bericht, krijgt opnieuw
een waarschuwing. Android
De waarschuwingen zijn al een tijdje een vast onderdeel van de online versie van Gmail. Vanaf
nu verschijnen ze ook in de Android-app; iPhone/iPad-gebruikers moeten nog even geduld
hebben.
Bron: Nieuwsbrief Seniorweb d.d. 11.05.17

Thuis met dementie.

Agenda Thuis met dementie op 19 september:
muziekochtend met troubadour met Ferrie Sluijter
Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt op 19 september een muziekochtend
met Troubadour Ferrie Sluijter georganiseerd. Komt u gezellig meezingen? Of gewoon lekker
luisteren naar liedjes uit de oude doos? U bent van harte welkom.
Informatie bij: Marianne de Jongh, dementieconsulent, tel. 06-13923523 of emailadres:
m.d.jongh@dewever.nl

Vervoers en bezorgdienst Waspik 06-18225614
6

KBO Waspik doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne
Jouw stem is geld waard! Help jij onze clubkas spekken?

Rabobank De Langstraat gaat ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne inzetten als dé
manier voor vereniging en stichtingen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Ook onze club
doet mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank. Help jij onze clubkas aan te vullen?

Rabobank De Langstraat draagt het verenigingsleven in de Langstraat een warm hart toe.
Daarom geven zij elk jaar een deel van haar winst aan lokale verenigingen en stichtingen. Voorgaande jaren stelden ze € 100.000,- beschikbaar. Gezien het grote succes van de campagne
en het aantal clubs dat inmiddels meedoet, stellen zij dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar voor
het verenigingsleven in de Langstraat. In totaal dus € 150.000,-! Niet de Rabobank maar haar
leden bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt onder alle deelnemende clubs.
Jouw stem is geld waard!
Leden van Rabobank De Langstraat kunnen tussen dinsdag 3 en dinsdag 17 oktober stemmen
op hun favoriete club, die naar hun idee een extraatje verdient. Ieder lid krijgt vijf stemmen om
te verdelen, waarvan maximaal 2 stemmen aan dezelfde club mogen worden gegeven. Hoe
meer leden van de Rabobank op KBO Waspik stemmen, hoe hoger het bedrag dat de Rabobank begin volgend jaar op onze rekening stort. Dus stem op ons!

Stem op onze club
Alle klanten van Rabobank De Langstraat die voor 1 september 2017 lid zijn geworden kunnen
hun stem uitbrengen. Ben jij klant en ook lid van Rabobank De Langstraat? Stem dan in oktober
op onze club en steun daarmee de clubkas van KBO Waspik! Als lid van Rabobank De Langstraat krijg je vlak voor de stemperiode een stemkaart met een unieke persoonlijke code toegestuurd van de Rabobank. Hiermee kun je op onze club stemmen via
www.rabobank.nl/delangstraat
Wil je meer weten over de Clubkas Campagne of over het lidmaatschap van Rabobank De
Langstraat? Kijk dan op www.rabobank.nl/delangstraat
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Vroeger kon je met een
onderbroek een hele fiets poetsen,
nu alleen de bel.

Belangenbehartiging.

KBO afd. Waspik heeft onder andere als doel de belangen van vooral onze leden te behartigen.
Waar onze leden zoal behoefte hebben kunnen wij niet voor onze leden uitmaken. De enigen
die dat wel kunnen zijn onze leden zelf. Daarom vragen wij u ons op te geven wat voor u in
deze belangrijk is, waar hebt u behoefte aan als het gaat om belangenbehartiging. Wij hopen op
reacties van uw kant. U kunt deze richten aan mevr. Ineke Ruygt, Chopinlaan 1, Waspik, tel.nr.
0416-312000.
Wel kunnen wij al melden, dat wij plannen hebben een klussendienst op te zetten, dan niet voor
de grote klussen, maar voor de dagelijkse ongemakjes in en om het huis.
Het is niet de bedoeling dat het commercieel gaat worden. We kunnen ook eens nadenken om
voor elkaar iets te betekenen. De één doet iets voor de ander en die ander kan dan weer iets
terugdoen waar hij of zij goed in is. Zodra over de organisatie van de klussendienst meer
bekend is zullen wij u hierover informeren.
Mocht u nu al vragen of opmerkingen hebben
dan kunt u ook hiervoor terecht bij mevr. Ineke
Ruygt, Chopinlaan 1, Waspik,
tel.nr. 0416-312000.
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Het voorlezen van het plaatselijke en regionale nieuws

KBO afd. Waspik heeft het plan opgevat om, als daar behoefte aan is, de regionale dag/week
bladen elke vrijdagochtend te gaan voorlezen. Dit kan in groepsverband gebeuren of als u het
prettiger vindt bij uw thuis. Het voorlezen in groepsverband kan op wisselende locaties plaatsvinden. Dat zou kunnen in de Stroming, het Bartholomeushof, Sunny home of in ’t Schooltje.

Mocht je hiervoor belangstelling hebben dan kun je hiervoor aanmelden bij mevr. Ineke Ruygt,
Chopinlaan 1, Waspik. Ook voor vragen over dit onderwerp kun je bij haar terecht. Tel.nr. 0416312000.

WINDLICHT MAKEN;

Om ons voor te bereiden op de donkere dagen,
die eraan zitten te komen is een idee ontstaan.
Gezellig een kaarsje branden in huis in een zelf gemaakt windlicht
gemaakt op het vaartje in onze eigen gemeente.
Op 27 oktober krijgt u de kans om creatief te werken bij’ DE KAST VAN MIJN TANTE’
In het volgende afd.nieuws krijgt u de gelegenheid om op te geven.
Heeft u al een beetje interesse kijk dan rustig vast op de site www.kastvanmijntante.nl

Mededelingen vanuit het bestuur.

Verhuisd.
Dhr. en Mevr. Akkermans, Th. Zijlmansstraat 16, Waspik.
Nieuwe adres: Bartholomeushof 2, 5165TX, Waspik.
Dhr. en Mevr. Kamp, Vrouwkensevaart, Waspik.
Nieuwe adres: R.F. Wijfelsstraat 5, 5165EP, Waspik

Overleden.
Bericht ontvangen van overlijden Dhr. P.A. van Dongen, Leeuwerik 19, Waspik op 7 juli 2017.
Wij wensen mevr. Van Dongen en verdere familie heel veel sterkte deze moeilijke tijd.
Op 11 Juli is Dhr. Frans van Hoof, Havendijk 50, Waspik overleden.

Op 21 Augustus is overleden Dhr. Piet in ’t Groen, Kerkstraat 43, Waspik.

Op 25 Augustus is overleden Mevr. Leonie van Vugt van den Hoof, Burg. Kampstraat 3, Waspik.
Verhuizing.
Wegens intensieve zorg is Mevr. Bettina van den Heilligenberg opgenomen in de GGZ Breburg,
Unit A, Korvelseweg 187, Tilburg. Heeft ook het lidmaatschap op gezegd.
9

Seniorenvereniging Waspik (lid van KBO Brabant)

In ons afdelingsnieuws van augustus hebben wij u bericht
dat wij voornemens zijn de naam van KBO afd. Waspik te
wijzigen in:
“Seniorenvereniging Waspik (lid van KBO Brabant)”
Naast het oubollige karakter van de naam KBO dekt de
naam ook niet volledig meer de lading. Onze leden zijn
lang niet alleen maar katholieken en als we nieuwe jongere
senioren willen aantrekken dan moeten we ook zeker niet
spreken over ouderen. Ook tegen het woord “bond” hebben
vele bedenkingen, dat past volgens velen niet meer in deze tijd. De enige reactie
die wij hebben mogen vernemen was positief.
De persoon in kwestie kon helemaal instemmen met de door aangevoerde
argumenten op basis waarvan wij besloten hebben KBO afd. Waspik van een
nieuwe naam te voorzien. In onze bestuursvergadering van eind september willen
wij over deze nieuwe naam een definitieve beslissing nemen.

Omdat wij er groot belang aan hechten dat u zo mogelijk allen met deze naam zult
instemmen vragen wij u nogmaals als u het met deze naam niet eens bent dat
kenbaar te maken aan onze secretaris dhr. Harrie van Zon. Dat kan mondeling,
telefonisch en per email.
Zijn telefoonnummer en emailadres treft u in dit afdelingsnieuws aan.

Mocht het merendeel van onze leden bezwaren hebben dan kunnen we alsnog
besluiten hiervoor een speciale vergadering te beleggen.
Het bestuur KBO afdeling Waspik.

Om stilstand te voorkomen
moet je regelmatig even stil staan.
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LEZEN MET EEN GLIMLACH

ZWIJGPLICHT
Komt een vrouw bij de dokter en ze begint meteen aan een stuk door te kleppen. Ze ratelt maar
door, roddelt over haar man, kinderen, familie, buren enz. Op een gegeven moment zegt de
dokter enigszins geïrriteerd: "Mevrouwtje, mag ik nu wat zeggen?" Waarop de vrouw hevig verontwaardigd is: "Maar dokter, u heeft toch een zwijgplicht?"
PARACETAMOL
Een huisarts belt in het weekend een loodgieter met de vraag of hij direct wil komen, want hij
heeft water in de kelder. De loodgieter probeert de huisarts af te wimpelen en vraagt of dat niet
kan wachten tot maandag. Maar de huisarts staat erop dat de loodgieter direct komt. Daarop
zegt de loodgieter toe om direct te komen.
Bij de huisarts aangekomen neemt deze hem mee naar de kelder, doet de deur open en de
loodgieter ziet inderdaad dat de kelder vol water staat. De loodgieter vraagt de huisarts of die
een paracetamol voor hem heeft. De huisarts gaat niet begrijpend een paracetamol halen en
geeft deze aan de loodgieter. De loodgieter gooit de paracetamol in het water en zegt tegen de
huisarts:
"Ik ben weer weg, maar als het maandag niet over is moet je me bellen."

OPERATIE
Een oudere man ligt op de operatietafel kort voor de ingreep. Hij heeft erop aangedrongen, dat
hij geopereerd zal worden door zijn schoonzoon, een uitstekend chirurg. Alvorens hem in slaap
te doen zegt hij tot zijn schoonzoon: Wees niet nerveus, doe uw best. En loopt het fout, wees indachtig dat erna uw schoonmoeder bij u komt inwonen!
DAKPANNEN
Een man staat dakpannen op zijn dak te leggen, maar valt door een misstap naar beneden.
Omstanders bellen meteen de politie en een ambulance. Als de agent gearriveerd is, vraagt hij
de man: "Wat is er gebeurd?" De man mompelt: "Dat weet ik ook niet, ik lig hier nog maar net."

PLAKKAAT
De baas klaagde in de stafvergadering dat hij te weinig gerespecteerd werd. De volgende dag
bracht hij een plakkaatje mee waarop stond: 'Ik ben De Baas!' Hij plakte het op de deur van zijn
bureau. Toen hij na de middag terugkwam van de lunch, zag hij dat iemand daaraan een berichtje geplakt had. Daarop stond: 'Uw vrouw heeft gebeld, ze wil haar plakkaat terug!'

BARBECUE
Een man komt bij een stenen handel en besteld 20.000 bakstenen. Zegt de verkoper: "Twintigduizend bakstenen, ga je een huis bouwen of zo??" Zegt de man:"Nee, een barbecue!" Waarop
de verkoper zegt: "Je hebt toch geen twintigduizend stenen nodig voor een barbecue ???" Zegt
de man: "Nee, maar ik woon op 12 hoog !!!"

BUITEN SPELEN
kind: mama mag ik buiten spelen ?
moeder: nee
oma: laat dat jochie toch buiten spelen
moeder nee , hij moet eerst leren om naar zijn moeder
te luisteren
kind: mama waarom luister jij niet naar jou moeder ?
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Aktiviteiten de komende periode
De workshop “Windlicht” die wordt gehouden op vrijdag 27 oktober .
In het nieuws van oktober komt het gehele programma en opgave uitgebreid aan de orde met
een opgavestrook ( deze moet 20 oktober binnen zijn.
Op zaterdag 18 november
( denk aan andere dag als normaal) gaan we samen met Van Iersel wijnhandel een wijn
proeverij houden. Naast de keuring van diverse wijnen , wat aangekleed met een hapje erbij
wordt stilgestaan bij een uitleg over de gangbare wijnen. Zeer interessant om mee te maken.
In het nieuws van oktober komt nog een nadere toelichting op het programma te staan en een
opgavestrook. Lees alles goed, het is misschien een leuk idee voor een zaterdagmiddag.
Op vrijdag 24 november
houden we weer onze vertrouwde Sint Nikolaas bingo ook vanaf 14.00 uur. Ook
in hetvolgende Afdelingsnieuws komt de uitnodiging nog een keer uitgebreid te
staan.
Op vrijdag 15 december
onze jaarlijkse kerstmiddag. Ook in hetvolgende nieuws de uitgebreide uitnodiging
opgavestrook en de daaraan verbonden kosten.
Op vrijdag 12 januari
willen we een bezoek aan de Kerststal in de Sint Jan brengen. Lees hierover ook
in het volgende Afdelingsnieuws.
Op woensdag 17 januari
gaan we weer naar de Seniorenbeurs in veldhoven. Tegen een kleine vergoeding rijdt een bus
die ook vorig jaar ongeveer vol zat. Houdt de informatie goed bij, zodat u tijdig jezelf opgeeft.
Op vrijdag 9 februari
is er weer de carnavalsbingo, met gebruikelijk vele te winnen prijzen. Kortom
veel activiteiten de komende periode.
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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

