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De meest geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn afkomstig uit verschillende zangbundels,
van het Liedboek van 2013 tot de Psalmberrijming 1773 en Opwekking. Ze geven een dwarsdoorsnede van de
Breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Hieronder lied nummer 7 van de meest geliefde liederen.

TIENDUIZEND REDENEN

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijkt Zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Opwekking lied 733

Agenda
01 september
05 september
21 september
24 september
25 september
27 september

Ledenmiddag PCOB in de Haven, aanvang: 14.00 uur
Vanaf kunt u stemmen op PCOB Waalwijk bij Raboclubactie
Passie met Madame de Pompadour, lezing van het ‘t NUT
De Langstraat Klassieker Tour fietstocht.
Go Waalwijk Festival – centrum Waalwijk
Sluitingsdag stemmen Rabo clubactie

06 oktober
07 oktober

Ledenmiddag PCOB film: ‘ HERMAN’, komt dat zien !!!
Nationale Ouderendag
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BESTE LEDEN,
Terwijl we al weer bezig zijn voor de nieuwsbrief van
september “genieten” we van zomerse temperaturen en
soms is het ons ook wel eens te warm, mogelijk hebben
we genoten van een welverdiende vakantie of andere
plezierige tijdsbesteding, maar zijn we thuisblijven niet
vergeten. De “slogan” een kaartje of berichtje doet veel
is nog altijd waar.
Het bezoek bij PaspARToe voor koffie en een lunch bleek
ook een geslaagd “tussendoortje” voor het onderlinge
contact.
Wat zijn we bevoorrecht in ons vrije land als je de wereldproblemen soms op je in laat werken. Nog altijd oorlog in
Oekraïne, rebellerende stammen in Afrika, onterechte opsluiting in gevangenissen en dat alles binnen bereik van
bijv. een vakantiebestemming. Het zou je moedeloos maken als we al deze dingen niet in een groter perspectief
konden plaatsen. En sla er de Psalmen maar eens op na, verscheidene psalmen zijn toegedacht aan Asaf, een
tempelzanger uit het priestergeslacht van Gerson ten tijde van koning David.
Meestal klaagt men eerst naar God toe wat de moeilijkheden zijn om Zijn hulp en verlossing te vragen. Uiteindelijk
komt toch weer Gods liefde en genade in zicht en wordt er gedankt als alles weer ten goede keert.
Vandaag las ik een Nieuw Testament gedeelte uit Handelingen 24 over gerechtigheid of anders gezegd over eerlijk
spreken en handelen. Dat zou in deze tijd veel problemen oplossen of voorkomen.
Laten we ieder op zijn eigen bescheiden plekje bijdragen aan onderlinge verbondenheid in kerk en maatschappij
en intussen oog blijven houden voor alles wat belangrijk is om mens, dier en natuur te beleven vanuit Gods liefde
voor Zijn schepping. Zo eindigen we altijd weer in dankbaarheid.
Namens het bestuur,
Tiny Friemann.

DANKBAAR

Open de vensters van je geest,
En laat het leven binnen.
De geuren van de lente, die buiten wacht.
Met bloesems in tinten, teer en zacht.
Het spelen van een kind,
het laat je hart weer leven.
De neiging om te zingen.
Barstens vol herinneringen.
Hoe heerlijk dit gevoel,
dat zich ieder jaar opnieuw onthuld,
het leven doet ontspruiten.
Met nieuwe moed vervult.
Blijheid, goedheid, vrede.
Een jubelende dankbaarheid,
doet je hart van vreugde beven,
voor Hem die liefdevol.....
Het leven heeft gegeven.
Antje
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JARIG IN SEPTEMBER, 80 JAAR EN OUDER
03 september
04 september
05 september
09 september
16 september
30 september

Mevr. M.H.A. Snijders - Nieuwenhuizen
Dhr. D.J. Spuijbroek
Mevr. J.J. Snijders - Snijders
Mevr. H. Muir-Eble
Dhr. L. de Hoop
Dhr. B. van Dongen

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

NIEUW LID

Wij verwelkomen als nieuw lid, Dhr. J.J. van der Linden, van harte welkom en wij hopen dat wij u veel fijne
middagen kunnen bezorgen.

LEDENWERVING

Het aantal leden van de PCOB in Waalwijk blijft hoegenaamd constant. Maar toch zien we elk jaar een lichte daling.
Maar erger nog we zien een sterkere veroudering bij onze leden. Dat houdt natuurlijk in dat we in de nabije
toekomst door overlijden veel leden gaan verliezen. Daarom zal het echt nodig zijn willen we onze activiteiten
blijven voortzetten om nieuwe leden aan te trekken.

HOE MAAK JE AFBAKBROODJES WEER KNAPPERIG?

Even nat maken en dan in de oven
Houdt u pistolets, kaiserbroodjes of andere harde bolletjes over na de
brunch? Grote kans dat ze de volgende dag hard zijn. Weggooien is
zonde, maar gelukkig is er een truc waarmee u harde broodjes weer
knapperig kunt maken.
De truc om afbakbroodjes weer zacht aan de binnenkant en knapperig
aan de buitenkant te maken, werkt niet alleen bij harde broodjes als
pistolets, kaiserbroodjes en Italiaanse bollen. Ook een (niet gesneden)
stokbrood kunt u weer lekker knapperig maken.

Zo doet u dat!
Verwarm de oven voor op 180°C. Maak de broodjes een beetje nat met wat water. Dit kunt u het beste doen door
uw handen onder de kraan te houden, zodat de broodjes niet te nat worden.
Bak de broodjes voor vijf minuten in de oven.
Als het goed is, zijn de broodjes nu weer knapperig aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant.
Tip: Heeft u een airfryer? Daar werkt deze truc ook mee!
Het stappenplan is hetzelfde, alleen verwarmt u dan de airfryer voor op 180°C.
Bron: Gezondheid.be

OUD ZIJN..
Oud zijn is geen zaak van jaren
als ik ’t even zeggen mag
meerd’re malen heb ik mensen
oud zien worden in één dag
leven is nog zo iets anders
dan alleen een rikketik
‘k heb ook mensen jong zien worden
in een enkel ogenblik
Toon Hermans
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DE RABO CLUBSUPPORT IS WEER GESTART
Dat is slim en goed je vereniging helpen!

Leden van de RABO bank kunnen van 5 t/m 27
september hun stem uitbrengen op de vereniging die
zij een warm hart toe dragen. En natuurlijk is dat de
PCOB Waalwijk.
Hoe meer stemmen er worden uitgebracht des te hoger
is de bijdrage voor onze vereniging.
Doen dus !!!
Alvast hartelijk dank.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Op donderdag 1 september a.s. gaan we onze eerste
ledenmiddag van na de zomervakantie houden.
De middag start om 14.00 uur, plaats als vanouds ‘de
Haven’.
We beginnen met een kopje koffie of thee.
De bijeenkomst zal vooral in het teken staan van
ontmoeting. Er is ruimte voor een gezellig praatje en een
leuk spel, waarna een aantal van u niet met lege handen
naar huis zal gaan!

Ook gaan we u
vertellen over onze plannen van komend jaar, onder andere over de film
Herman die we gaan bekijken op de ledenmiddag van 6 oktober.
Heel graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Namens de activiteitencommissie PCOB Waalwijk, Hans van Reeven,
tel. 06-42334944

21 SEPTEMBER PASSIE MET MADAME DE POMPADOUR,
18 e -EEUWSE POWERVROUW LEZING VAN HET NUT

Op 21 september verzorgt mevr. Ingrid van Leeuwen een lezing voor
‘t Nut Langstraat met een proeverijtje van Franse hapjes.

Jeanne-Antoinette Poisson verschijnt voor het eerst aan het Franse hof op
een gemaskerd bal in 1745.Korte tijd later zal ze naar het van kasteel Versailles verhuizen om maîtresse van de
koning te worden. Een bijzondere prestatie, de eerste vrouw van burgerlijke afkomst! Wat is haar geheim? Hoe kan
ze zich handhaven?
Natuurlijk helpt haar -nieuwe- door de koning verleende titel van Markiezin van Pompadour een handje mee.
Daarnaast is Jeanne-Antoinette beeldschoon, ambitieus en intelligent; haar passie gebruikt ze namelijk niet alleen
voor vrouwenverslinder Lodewijk XV, maar ook voor tal van andere zaken.
Ze organiseert grootscheepse bals, soirees en diners in Versailles, vaak
intieme avondjes met een culinaire verrassing zoals de schandaleuze
“Meringues Venus a l’Amour. Wat dat zijn hoort u tijdens de presentatie
over deze zelfbewuste vrouw die meer in haar mars had dan verleiding.
Op woensdagmiddag 21 september, Leefdaelhof 11,Waalwijk
Aanvang 14.00 uur.
Kosten zijn € 12,50 incl. koffie/thee drank en hapjes.

Opgave secretaris Nut de Langstraat
secretaris@nutlangstraat.nl of 0416-337909
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UITNODIGING FILM ‘HERMAN‘ 6 OKTOBER 2022

Op donderdagmiddag 6 oktober a.s. organiseert de PCOB
afdeling Waalwijk haar maandelijkse bijeenkomst
(ledenmiddag) in ontmoetingscentrum ‘de Haven'.
Aanvang: 14.00 uur.
Deze middag zal verzorgd worden door ‘ Stichting
evenementen Vlijmen’. Deze stichting heeft een film
geproduceerd met als titel:

HERMAN
De hoofdpersoon in deze film is net gepensioneerd , zijn vrouw
komt te overlijden en zo valt hij in een eenzaam bestaan.
Totdat hij bij een bijna ongeval in contact komt met jongeren.
Dan wordt zijn leven weer zinvoller.
De film is geheel door amateurs gespeeld en is in Heusden
opgenomen. De lengte van de film is 45 minuten.
Tijdens deze middag zijn ook mensen aanwezig die betrokken
zijn geweest bij het bedenken en maken van de film.
Het doel van de stichting is, dat zo veel mogelijk mensen deze
film zien. Zeker in onze regio, omdat het hier is opgenomen en
er door plaatselijke acteurs in wordt gespeeld.
Graag willen wij dat zoveel mogelijk mensen deze middag meemaken.
Uiteraard zijn niet- leden van het PCOB van harte welkom.
Dus:
nodig vrienden en kennissen uit om met u mee te gaan om deze
bijzondere film te komen zien!
Er zijn geen kosten aan verbonden!
Wilt u meer informatie over de film,
kijk dan op: www.evenementenvlijmen.nl
Namens de PCOB Waalwijk,
Hans Vermaas en Hans van Reeven.
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GO WAALWIJK FESTIVAL OP 25 SEPTEMBER 2022

Op zondag 25 september organiseert GO Waalwijk voor de 2e keer het GO Waalwijk Festival: een feestelijke Sporten Uitmarkt waar alle inwoners van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle kennis kunnen maken met sport en
cultuur. Tientallen verenigingen, clubs en organisaties als Theater De Leest en Kunstencentrum Waalwijk zijn in het
centrum van Waalwijk aanwezig.
Van 11.00 tot 17.00 uur is er een gevarieerd aanbod van sport, beweging, muziekoptredens, theater, dans,
exposities, et cetera. Zo is er live muziek in de kiosk in de stadstuin en op het buitenpodium van Winterdijk30b, een
concert in de Sint Jan, een expositie in het Huis van Waalwijk, schaken, tafeltennis, volleybal en nog veel meer.
Speciale aandacht is er voor senioren en ook voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan onder meer een
fietsplein met diverse aangepaste fietsen (zoals een duofiets) en een rolstoelvaardigheidsparcours.
Het programma wordt t.z.t. bekendgemaakt via onder meer Weekblad Waalwijk.
De toegang tot het festival is gratis.
Bent u er ook bij?

WWW.GOWAALWIJK.NL OF BEL VOOR MEER INFORMATIE: 06-22750374
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BEZOEK PASPARTOE

Op donderdag 7 juli hebben we met een aantal leden een
bezoek gebracht aan PaspARToe in Waalwijk.
Om 10.30 uur werden we hartelijk ontvangen met koffie/thee
en zelfgemaakte appelgebak, welke heerlijk smaakte. Na de
koffie konden we genieten van getoond werk, kunst en
ambacht, kaarsen maken, schilderen en keramiek.
In het atelier worden prachtige dingen gemaakt.
Om 12.00 uur werd er een heerlijke lunch uitgeserveerd.
Na de lunch was er nog gelegenheid om rond te kijken in de kadoshop en in het atelier gemaakte werk te
bewonderen en te kopen.
Om 13.30 uur ging iedereen weer huiswaarts en kunnen we terugkijken op een gezellige morgen.
Carla van Heijst - Hanekamp

Smakelijk eten dames
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Alle kunst, keramiek en
kaarsen zijn te koop bij:
atelier PaspARToe.
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PENSIOEN INVAREN, WAT IS DAT?

Uiterlijk 1 januari 2027 krijgt Nederland nieuwe pensioenregels.
Dat betekent dat oude pensioenrechten opgaan in het nieuwe
stelsel. Dat heet “ invaren”.
Maar hoe werkt dat?
In maart 2022 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp)
aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin de plannen voor
het nieuwe pensioenstelsel.
Deze wet gaat het pensioenstelsel ingrijpend veranderen.
Wat is het verschil tussen het nieuwe en het oude
pensioenstelsel?
Nu betalen de meeste werknemers nog premie voor een vastgesteld pensioenbedrag in de toekomst. Vanaf uiterlijk
1 januari 2027 krijgt iedereen een eigen pensioenpot, die groter of kleiner kan zijn, afhankelijk van de
beleggingsresultaten. In het oude pensioenstelsel ligt het pensioen dat iemand in de toekomst krijgt ook niet
helemaal vast. Als u al pensioen krijgt, dan heeft u waarschijnlijk gemerkt dat het pensioen lang niet altijd meestijgt
met de inflatie, ook niet als dat wel was beloofd. Het is ook mogelijk dat de pensioenen moeten worden verlaagd.
Er is dus geen 100 procent garantie dat u het bedrag waarvoor u premie heeft betaald, ook echt krijgt.
In het nieuwe stelsel ligt er nog meer risico bij de deelnemer. Als het meezit op de beurs, kan het pensioen sneller
stijgen. Zit het tegen, dan dalen de pensioenen. Er komt wel een solidariteitsfonds om grote klappen op te vangen.
Wat is invaren?
Miljoenen werknemers en gepensioneerden hebben al jaren premie betaald voor een pensioen. Deze opgebouwde
rechten passen niet één-op-één in de nieuwe pensioenregels. Dat betekent niet dat die aanspraken vervallen. In
plaats daarvan worden ze “ingevaren”. Deze term wordt dus gebruikt voor het overdragen van de pensioenrechten
en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de pensioenregels van nu.
Deze oude rechten worden opnieuw berekend, zodat pensioendeelnemers ze in het nieuwe stelsel kunnen
gebruiken om hun persoonlijke pensioenpot mee op te bouwen.
Wat betekent invaren voor gepensioneerden?
Pensioenfondsen die aangeven dat ze willen invaren, krijgen soepelere regels om de pensioenen mee te laten
stijgen met de inflatie. Onder meer fondsen voor de metaal (PMT), ambtenaren (ABP) en de zorg (PFZW) maken
daar vanaf 1 juli 2022 gebruik van. Dat betekent dat het aanvullende pensioen van miljoenen Nederlanders iets
stijgt.
De exacte gevolgen van het invaren zijn nog niet bekend, Er wordt nog gepraat over de nieuwe rekenregels en de
verwachting is dat daarover in de loop van 2023 meer duidelijk wordt.
Heeft invaren ook nadelen?
In de meeste pensioenregelingen die nu bestaan, betalen alle deelnemers hetzelfde percentage aan
pensioenpremie. Dat is overzichtelijk, maar het maakt ook dat de pensioenopbouw van een jonge werknemer veel
goedkoper is dan de pensioenopbouw van een oudere werknemer. Dit is zo omdat de premie van een jonge
deelnemer langer belegd kan worden Deze methode heeft in het verleden goed gewerkt, om dat de meeste
werknemers lang bij hetzelfde bedrijf bleven werken. Zij betaalden dan als jonge werknemers mee aan het pensioen
van de oudere werknemers en kregen dat later weer terug van de nieuwe groep jonge werknemers.
Maar nu er een eind komt aan dit stelsel, betalen jonge werknemers niet meer mee aan het pensioen van oudere
werknemers. De veertigers en vijftigers van nu hebben wel meebetaald voor anderen, maar krijgen dat zelf niet
meer terug. Pensioenfondsen werken aan een regeling die dit verschil moeten goedmaken.
Meer weten over opgebouwd pensioen.
Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van het invaren voor de
pensioenen. Het is belangrijk om te weten wat nu uw pensioenaanspraken zijn. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een
overzicht van de toe nu toe opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor
heeft u uw DigiD nodig.
Heeft u nog meer vragen over de hoogte van uw pensioen? Dan kunt
u ook terecht bij uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar.
Bron: IkWoonLeefZorg.
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Voor iedere
de-oplossing en
zo lang mog om
mobiel te elijk
blijven!

ROLLATORS
ruime
uime keuze

SCOOTMOBIELEN

(nieuw en gebruikt)

Kom zelf kijken op
onze nieuwe locatie
met ruime keuze:
● Rolstoelen
● Driewielfietsen
● Krukken + accessoires
● Trapliften
● Autostoelen
● Vrachtwagenstoelen
● Autoaanpassingen

Cartografenweg 28A | 5141 MT Waalwijk
Tel. 0416 560 160 | Email info@mobiliteitopmaat.nl | www.mobiliteitopmaat.nl

Mobiliteit op Maat_advertentie_Algemeen 130 br x 92 h_08-04-2021.indd 1

08-04-2021 08:07

RECEPT VAN VROEGER - HETE BLIKSEM-

Hete bliksem is eigenlijk bij de boeren op de Veluwe ontstaan. Het is
een maaltijd die werd gemaakt van de wat lelijkere appels die nog best
konden worden gebruikt. Vroeger was het voor de mensen natuurlijk
hard werken voor weinig geld. Van de gebutste appels en wat later ook
van mooiere appels werd hete bliksem gemaakt.
De maaltijd is lekker fris van smaak, voor zowel jong als oud en is
daarnaast zeer voedzaam. Door het gebruik van de gebutste/lelijke
appels werd ook alles gebruikt, dus was men ook gelijk zuinig.
De naam Hete Bliksem komt voort uit het feit dat de maaltijd er zo
onschuldig uit ziet op je bord. Echter als je van je bord neemt brandt je
al snel je mond omdat de appels in het gerecht de hitte aardig lang
vasthouden. Het gerecht wordt doorgaans opgediend met bloedworst.
In Gelderland wordt hete bliksem traditioneel gegeten met klapstuk en in Noord-Brabant wordt het traditioneel
met Brabantse metworst en rookworst geserveerd.
Dit heb je nodig:
• 1 kg aardappelen
• 450 gram zoete appelen
• 550 gram zure appelen
• 250 gram gerookte ontbijtspekblokjes
• 2 uien, grof gesnipperd
• 150ml vleesbouillon
• Kaneelpoeder (naar smaak toevoegen).
Bereidingswijze:
1. Kook de aardappels 18-20 minuten in een grote pan water met zout. Voeg halverwege de kooktijd alle
appels toe.
2. Bak intussen de spekblokjes in een droge, hete koekenpan.
3. Voeg de ui toe en bak even mee.
4. Blus af met de bouillon.
5. Giet de aardappels en appels af. Stamp niet, maar roer tot een grove puree.
6. Schep het spekjesmengsel erdoor.
7. Breng op smaak met peper en eventueel kaneel.

EET SMAKELIJK!
ZOMERS
Zomers van toen,
Zijn groener en warmer,
Zomers van nu
Zijn een tikkeltje warmer.
Maar straks zijn de zomers
Van nu net zo groen
En zo warm,
want dan zijn het de zomers van toen.
Toon Hermans
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VAN WELKE KERK BENT U?
Die vraag krijg ik nog wel eens te horen.
Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren.
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
Met hervormd kun je alle kanten op gaan!
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven;
Dat is een vrij zinnige manier van geloven.
Maar toen ik nog jong was is mij al geleerd:
Een ander woord voor hervormd is gereformeerd.
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk
En doe gereformeerde gemeenten-werk.
En de kerk is zo oud, dat is zo zondermeer,
dus ben ik eigenlijk oud-gereformeerd.
Ik ben christelijk, zo is mij geleerd
Dus ben ik ook christelijk gereformeerd.
Ik kan ook zeggen, dat kan ermee door:
Dat ik tot een christengemeente behoor.
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop.
Dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet
Past baptistengemeente mij ook wel goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks 't pinksterfeest voor,
Dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor.
En omdat het om het evangelie gaat
Kan evangelische gemeente ook geen kwaad.
Ik vaar op 't bijbels apostolisch gezag
Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.
En tenslotte is het gewoon en plein public:
De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek.
U weet nu bij welke kerk en gemeente ik hoor.
Of komt mijn antwoord u wat verwarrend voor?
U heeft gelijk! al die namen: wat een gedoe!
Daarom wens ik u van ganser harte toe
Dat op de vraag: waar hoort u bij? van wie bent u?
Uw antwoord is: van Christus ben ik, straks en nu!
Bron: Voetius

Nieuwsbrief PCOB ⚫ Afdeling Waalwijk ⚫ september 2022 ⚫ pagina 12

VIOLIST IN DE METRO

Een man zat op een metrostation in Washington DC. Het was een
koude morgen in januari. Hij pakte zijn viool en speelde in 45
minuten 6 stukken van Bach. Het was spitsuur en duizenden
mensen liepen door het metrostation, op weg naar hun werk. Drie
minuten gingen voorbij en een man van middelbare leeftijd merkte
dat er een muzikant zat te spelen.
Hij vertraagde zijn tempo, stopte een paar seconden en haastte zich
dan snel weer verder om op tijd te zijn voor zijn afspraken. Een
minuut later kreeg de violist zijn eerste dollar: een vrouw gooide
het geld in zijn koffer zonder ook maar even te stoppen.
Een paar minuten later leunde iemand tegen de muur om naar hem
te luisteren. De man keek op zijn horloge en begon weer te lopen. Het was duidelijk dat hij te laat was voor zijn
werk. Degene die de meeste aandacht besteedde aan de violist was een jongetje van drie. Zijn moeder had hem
aan haar hand en was gehaast, maar het jongetje wilde stoppen om te kijken naar de violist. Zijn moeder liep verder
en het kind bleef zijn hoofd omdraaien. Hetzelfde gebeurde bij een aantal andere kinderen. Zonder uitzondering
dwongen de ouders het kind om verder te gaan.
n de 45 minuten dat de muzikant speelde, waren slechts 7 mensen gestopt om even te blijven staan. 27 mensen
gaven hem geld, maar bleven doorlopen in hun normale tempo. Hij kreeg 32 dollar.
Slechts een paar mensen merkten het dat hij klaar was met spelen en het weer stil werd. Eén vrouw stond stil en
complimenteerde hem. Verder geen applaus, noch waardering. Wat hier zo interessant aan is, is dat niemand het
doorhad dat de violist Joshua Bell was, één van de beste klassieke muzikanten ter wereld.
Hij speelde één van de meest elegante stukken ooit geschreven met een viool ter waarde van 3,5 miljoen dollar.
Twee dagen voor zijn optreden in de metro was het concert van Joshua Bell uitverkocht in een theater in Boston,
waar je voor een zitplaats 11 gemiddeld 100 dollar betaalde. Dat Joshua Bell incognito in het metrostation speelde
was georganiseerd door de Washington Post, als onderdeel
van een sociaal experiment over waarneming, smaak en
voorkeuren van mensen.
Zijn opdracht was: spelen op een publieke plaats op een
ongepast moment. De vragen in het onderzoek waren:
hebben we de schoonheid waargenomen? Zijn we gestopt
om het te waarderen? Herkennen we talent in een
onverwachte context? Als we niet meer stoppen om te
luisteren naar één van de beste muzikanten ter wereld die
één van de mooiste muziekstukken ooit geschreven speelt,
hoeveel andere dingen zouden we dan aan ons voorbij laten
gaan?
Bron: PCOB Sprang- Capelle, Internet Joshua Bell

EEN SPECIALE BRIL VOOR UW OOGDRUPPELS

Met de druppelbril heeft u geen hulp van anderen meer nodig bij het
druppelen van uw ogen. De bril bevat drie gaatjes zodat je alle gangbare
maten flesjes met deze bril kunt combineren.
Je kiest de opening waarin jouw flesje het beste past en blijft vastzitten.
Het flesje mag er namelijk niet doorheen vallen, want dan raakt het je
netvlies. Vervolgens zet je de bril op, beweeg je je hoofd naar achteren
en druppel je met één hand de benodigde hoeveelheid druppels in je oog.
Omdat de gaatjes geboord zijn in het midden van het glas, komen de
druppels precies op het netvlies terecht, dus geen geknoei meer en
gehannes meer. De bril is er in één soort en maat.
De bril is te koop bij Medipoint, de thuiszorg winkel van Thebe.
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Meer dan een maaltijd

Edwin
& Ma rina

Gemak bestellen? Het kan!
Bestel een proefpakket van
3 maaltijden voor maar € 15,00
en laat deze lekker (gratis!) bij
u thuisbezorgen door Edwin en
Marina Smits. Gemakkelijker kan
niet! Probeer het nu zelf!
Een greep uit
ons assortiment:

Wij voldoen aan de Corona-eisen,
bel voor een afspraak.

Gun uzelf het genot van professioneel zitcomfort
Wilt u iedere dag heerlijk zitten en gemakkelijk opstaan?
Kies dan voor:
• 100% maatwerk
• zitten, relaxen, rusten en gemakkelijk opstaan
• unieke kantelverstelling
• individueel instelbare rugondersteuning
• gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
• volledig ergonomisch verantwoord
• ècht Nederlands kwaliteitsproduct
• 10 jaar garantie waarborg

Nieuw van Fitform

1 Zithoogte
2 Zitdiepte
3 Armleuninghoogte
4 Lendensteun

Een uniek gezond
beweegsysteem,
voor mensen die
veel zitten.

5 Zithoek

Wilt u het comfort van Fitform en fitMotion zelf ervaren en een persoonlijk zitadvies ontvangen?
Bezoek onze winkel of bel ons voor een huisbezoek.
Uw Fitform dealer:

Runderhachee

Erwtensoep

Kipsaté

Kip cordon bleu

Spaghetti

Runderlapje

Bestellen? Bel Edwin en Marina
Tel.: 013-82 00 954
etenmetgemak.nl

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

www.dgfnotarissen.nl
DGF Notarissen, dé notaris
van de Langstraat
Dankzij onze laagdrempelige
service en persoonlijke
aanpak, voelt u zich
bij ons meteen thuis.
Onze diensten: nalaten,
ondernemen, samen leven,
schenken, vastgoed en
zorgen. Waar kunnen we u
mee van dienst zijn?

De Seniorenwinkel Kaatsheuvel
Jan de Rooijstraat 1A - T 0416-279944

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur en maandag en zaterdag op afspraak open.

www.deseniorenwinkel.nl

Begrafenisverzorging
De Laatste Eer staat natuurlijk
dichtbij. Dichtbij de mens, dichtbij uw wens. Het is onze missie
om mensen een waardig afscheid te geven. We ontzorgen
de familie en nabestaanden in
deze moeilijke tijd en helpen met
de praktische zaken rondom
de begrafenis.
Voor het melden van een overlijden
kunt u ons bereiken op:
0416 - 27 53 42
06 - 13 20 95 99
We zijn dag en nacht bereikbaar.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Wilt u meer informatie? Neemt u
dan contact met ons op.

Post Postbus 120
5170 AC Kaatsheuvel

Bezoek Brugske 19
5171 VR Kaatsheuvel

T 0416 27 49 62
E info@dgfnotarissen.nl

Fazant 8 · 5161 SC · Sprang-Capelle
0416 - 27 97 96 · delaatsteeersc@solcon.nl
www.laatste-eer.com

