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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 Psalmberijming 1773 en Opwekking. Ze geven een dwars
doorsnede van de Breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Hieronder lied nummer 8,
van de meest geliefde liederen.

Licht dat ons aanstoot in de morgen
…Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
…Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
Kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.

Lied 601

Agenda
06 oktober
07 oktober
11 oktober
12 oktober
15 oktober
26 oktober
27 oktober
30 oktober

Ledenmiddag Film “Herman”. Aanvang:14.00 uur. Komt dat zien !!!!!
Nationale Ouderendag
Blaasconcert Den Bolder Waspik, aanvang: 14.00 uur, toegang gratis
Lezing over architect Pierre Cuypers, ’t NUT Waalwijk, 19.30 uur
Laatste dag inleverdatum kopij november nummer Nieuwsbrief
Excursie naar Veghel, Sint Lambertuskerk, ’t NUT Waalwijk, 13.00 uur
Sluitingsdag opgave voor deelname bezoek Schoenenkwartier
Ingang Wintertijd - klok een uur achteruit-

03 november

Ledenmiddag, bezoek aan het Schoenenkwartier, aanvang: 13.30 uur

31 december

Laatste dag Aanvraag Energietoeslag via Baanbrekers
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OP WEG
In elk land zou je vrij moeten mogen geloven
zonder meteen te worden gediscrimineerd,
zonder allerlei verboden te krijgen opgelegd van boven,
zonder ook bang te zijn de rug te worden toegekeerd.
Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn,
elk mens moet zichzelf mogen blijven,
niemand is daarvoor te klein,
niemand hoeft bang te zijn dat ze hem/haar verdrijven.
Vrij geloven is ieders goed recht,
niemand heeft het recht te zeggen wat goed is of slecht.
Geen mens is alleen maar goed, dat is wat Jezus zei,
dus wie in Hem gelooft en op Hem vertrouwt,
is een goede weg ingeslagen!
Als ik dan kijk naar het heden,
wat er allemaal in de naam van God wordt misbruikt,
dan voel ik me verdrietig
en zie ik veel positieve en mooie energie die verkeerd wordt gebruikt.
En toch, ik geloof nog steeds in een religieuze verandering.
Ik geloof nog steeds in een wereld waarin we elkaar accepteren
en helpen zonder enige belemmering.
Ooit gaan we ons realiseren
dat we met z’n allen leven op deze aarde
en op weg gaan om er het beste van te maken.
Ruud Heinen
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VAN HET BESTUUR
AANVRAAG ENERGIETOESLAG 2022 NOG MOGELIJK
Gold de mogelijkheid tot aanvraag voor de energietoeslag voor
Inwoners van de Gemeente Waalwijk met een laag inkomen
(tot 120% van de sociaal minimum) eerder tot 1 juli, nu is die verlengd
tot aan het einde van dit jaar.
Heeft u die toeslag aangevraagd, maar werd die afgewezen omdat u “te
laat” was dan krijgt u daarover vanzelf bericht van de gemeente (via
Baanbrekers).
Meent u misschien alsnog in aanmerking te komen voor deze toeslag
van in totaal € 800 + € 500 = € 1.300) dan kunt u die alsnog aanvragen.
U heeft er recht op als uw inkomen als AOW-er niet hoger is dan:
Voor een alleenstaande
: € 1.455,67
Voor gehuwden/samenwonenden
: € 1.971,05
(Let op: de bedragen zijn enigszins verhoogd !)
Op de website WWW.BAANBREKERS.ORG vindt u een aanvraagformulier en informatie over de
identiteitsgegevens en bewijsstukken. Leden van PCOB Waalwijk die hierbij hulp nodig hebben mogen contact
opnemen met : Andries Pruijssers zijn telefoonnummer is: 0416- 34 14 40

WAAR VIND JE BEGRIJPELIJKE UITLEG OVER LANGDURIGE ZORG?
We kregen een vraag: ‘Ik ben 73 jaar en wil voor mijn man langdurige zorg aanvragen. Op internet vind ik wel van
alles, maar eerlijk gezegd begrijp ik niets van al die regelingen. Is er een website waar het wat
simpeler en duidelijker omschreven staat?
Of ben ik de enige die hier niet uitkomt?
Antwoord:
Nee hoor mevrouw, het ligt niet aan u. Veel meer mensen hebben moeite om de regelingen
rond de Wet langdurige zorg (Wlz) goed te begrijpen. Wij adviseren u eens op
www.meeroverwlz.nl te kijken. Daar staat de informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten
en in duidelijke taal. Over het regelen van langdurige zorg, de eigen bijdrage en het aanvragen
van extra zorg. Heeft u geen internet? Bel dan met de Servicetelefoon van KBO-PCOB: maandag
t/m donderdag van 10.00-13.00 uur via 030-3400655.
Of bel de cliëntondersteuner van PCOB Waalwijk:
Andries Pruijssers zijn telefoonnummer is: 0416 - 34 14 40, hij helpt u hier graag verder mee.

NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden zijn hard nodig om ons ledental op peil te houden. Als u deze nieuwsbrief uit hebt, geef hem dan
eens door aan een vriend of vriendin die nog geen lid is. En wijs hem of haar op de vele voordelen van het
lidmaatschap. Zoals de voordeelpas voor winkeliers als Gamma, bloemist, kapper beddenspecialist etc.
Zo kunnen we ons ledental opkrikken en meer mensen laten delen van de voordelen van onze seniorenbond.

HULP NODIG BIJ UW COMPUTER?
Eén van onze leden belde me onlangs op omdat er problemen waren met de computer.
De hulp werd ingeroepen bij Bert Spitzers.
Vrijwel direct werd een afspraak gemaakt en Bert loste het probleem tot volle
tevredenheid feilloos op. Alle lof. Geweldig.
Hebt u problemen met uw computer, bel Bert Spitzers, 0416-338148 of
mail: bertspitzers@tiscali.nl
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JARIGEN IN OKTOBER VANAF 80 JAAR
Dhr. J.J. Kruif
Dhr. J.B. Struik
Mevr. P.J. Geenen – van Campen
Mevr. A.H. van der Bijl – Woudstra
Mevr. A.P. Fennema- Kuijper
Dhr. B. Rijken
Mevr. K. Andringa-Barwegen

16 oktober
16 oktober
17 oktober
21 oktober
25 oktober
27 oktober
31 oktober

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

HULP NODIG?
Soms heeft u in uw huis een probleem. Een plafondlamp die het niet meer doet,
maar op uw leeftijd klimt u niet meer de trap op. Een kastdeur die niet meer
goed sluit en een toiletbril die los zit. Ach, het stelt allemaal niet zoveel voor.
En uw kinderen hebben het druk en als ze komen dan wilt u hen niet aan het
werk zetten. De afgelopen tijd zijn er diverse leden die geholpen zijn bij de
belastingaangifte, bij het sluiten van een nieuw energiecontract en bij het
adviseren over verzekeringen. Waarom nu dit stukje in de nieuwsbrief? Heeft u hulp nodig, laat u het ons dan
weten. Er zijn PCOB-leden die graag een ander van dienst zijn. Maak er gebruik van! Is het soms niet mogelijk om
te helpen? We zullen u dit eerlijk zeggen.

WIE, O WIE, HEEFT NOG OUDE PRENTEN OF FOTO’S VAN WAALWIJK EN OMGEVING?
U heeft vast nog wel oude foto of prenten die u wilt delen met anderen.
Schrijf een klein verhaaltje of anekdote. Misschien heeft iemand anders daar
ook herinneringen aan. Bron moet wel worden vermeld.
Uw reactie plaatsen we dan in de volgende nieuwsbrief.
Stuur het op naar Petra Priem-Lukas of doe het bij haar in de brievenbus,
Grotestraat 97 B.
Mailen mag uiteraard ook: pjpriemlukas@home.nl

BLAASCONCERT 11 OKTOBER IN DEN BOLDER
Sinds vele jaren worden door de werkgroep Blaasconcerten Den Bolder
jaarlijks concerten georganiseerd in Sociaal Cultureel Centrum Den
Bolder te Waspik. Concerten waarvoor steeds twee, veelal
seniorenorkesten worden uitgenodigd om een optreden te verzorgen.
Deze concerten worden door het publiek zeer gewaardeerd. De orkesten
komen ook graag om hun muzikale kwaliteiten te laten horen door
middel van programma’s van bekende maar soms ook minder bekende
melodieën in allerlei muzikale genres. Het concert begint om:
14.00 uur, en eindigt rond 16.00 uur. De entree is geheel gratis.
Het Herfstconcert wordt gehouden op dinsdag 11 oktober 2022 in
Den Bolder en de orkesten die zullen optreden zijn Duinstedenkapel
Waalwijk onder leiding van Henk van Hulten en Seniorenorkest S.O.N,G.B
Nieuw-Ginneken onder leiding van Ad de Klijn. Beide orkesten hebben al
meerdere keren een optreden in Den Bolder verzorgd en ook bij dit
concert zullen zij een zeer afwisselend programma ten gehore brengen
dat zeer zeker door ieder gewaardeerd zal worden.

U bent van harte welkom!
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UITNODIGING PCOB LEDENMIDDAG, AANVANG: 14.00 UUR IN DE HAVEN WAALWIJK

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 meebeleven. Uiteraard zijn niet- leden van de PCOB van
harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden!
Dus: nodig vrienden en kennissen uit om met u mee te gaan om deze bijzondere film te komen zien!
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BEZOEK AAN HET SCHOENENKWARTIER OP 3 NOVEMBER 2022
Op donderdagmiddag 3 november (onze normale
ledenmiddag) a.s. willen we met het PCOB een
bezoekje brengen aan het 'Schoenenkwartier' in
Waalwijk.
Dit museum is pas geopend. Veel mensen die er na de
recente opening zijn geweest, reageren heel
enthousiast. Hun bezoek vonden zij een echt bijzondere
ervaring, mooi en heel nieuw van opzet.
We vragen u om zelf naar het Schoenenkwartier te
komen en om 13.30 uur daar te zijn.
De ingang ligt vlak naast het oude stadhuis van
Waalwijk.

Om 14.00 uur is het voor u mogelijk om mee te gaan met een rondleiding door een medewerker van het museum.
U kunt er ook voor kiezen om zelfstandig het museum te bekijken. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur.
Rond 15.30 uur sluiten we het bezoek gezamenlijk af, met een kopje koffie of thee.
Opmerkingen:
De entreekosten van het museum zijn € 10,50. Dat kunt u ter plaatse in het museum - liefst gepast – betalen.
Hebt u een museumjaarkaart, dan kunt u er uiteraard gratis in.

Op de ledenmiddag van 6 oktober kunt u zich al opgeven.
Opgeven kan tot en met vrijdag 27 oktober a.s.
Bij deze nieuwsbrief zit het aanmeldingsformulier. Aanmelden kunt u ook telefonisch doen!
Tip: Het museum is heel toegankelijk voor rollator of rolstoel.
Gaat u met ons mee?
We hopen op een interessante en leuke middag met elkaar!
Denkt u aan vrijdag 27 oktober a.s., de deadline voor
opgave?
Opgeven/ Inleveren bij: Tiny Friemann,
Reigerbekstraat 17 Waalwijk,
tel. 0416 - 331822

Namens de activiteitencommissie PCOB Waalwijk,
Hans van Reeven.
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ONS MOEDER DURRE SCHORT
Ons moeder durre schort die war mar van katoen
Die droeg ze alle dagen; dan war ze in haar doen.
Ons moeder droeg ‘ne schort; ne bonte deur de week
Ne witte vur de zondag, die dan wel deftig leek.
Ik zie ons moeders schort mee brood er tegen aon
Daor tikte ze ’n kruiske, eer zou ze nie aan ’t snije gaon
Ons moeder durre schort daor kroop ik gère onder
Als ik verlege was van mense of bang van bel of donder.
Onder ons moeder durre schort – mar da wier ons nooit gezeedZaat ieder jaor ’n kiendje; van de zurg ha’n wij gin weet.
Ons moeder hè op d’re schort al hil wa luiers opgespeld
D’n ene kleine war nog nie dreug, of van d’n andere war ze uitgeteld.
Mee ons moeder durre schort onder aon de rechtse tip
Poetste ze onze orre; en veegde kruimels van ons lip.
In ons moeder durre schort -da he’k nog nie verteldWiere de bonen ôk gepeld, en de erpels in gescheld.
Als ons moeder durre schort tot de draod toe war verslete
Was hij als stof-of schoteldoek nog lange nie vergete.
Onder ons moeder durre schort leefde ’n tevreje ziel,
Die alles aon hierbove liet, ôk als er wa te treuren viel.
Onder ons moeder durre schort war ’t as kind goed toeve
Mar nou geleuf ik irlek toch: nou zou ’t nie mir hoeve!!
Mevr. Dina van Oversteeg - van Beek

ZO IS WOENSDAG GEHAKTDAG ONTSTAAN
Grote kans dat u echt niet meer alleen op woensdag gehakt eet, maar ooit is ‘woensdag gehaktdag’ voor vele
huishoudens gesneden kost. Wat is eigenlijk de oorsprong van deze
uitspraak?
Restjes vlees
Dat Nederlanders gehakt in vroeger tijden speciaal op woensdag eten
heeft 2 redenen. Ten 1e heeft dat te maken met het werkschema van
de slagers. De maandag is in die tijd het moment dat het nieuwe vee
geslacht wordt. Dinsdags worden vervolgens de karkassen uitgebeend,
tot verschillende soorten vlees. Zoals karbonades en biefstukken. De
delen die minder in trek zijn, plus de snijrestjes worden dan woensdags
in de gehaktmolen vermalen tot gehakt. Ten 2e hebben mensen in die
tijd nog niet de beschikking over een koelkast. Om deze reden eten zij
het gehakt nog dezelfde dag.
Woensdag gehaktdag sinds 1949 bekend
De uitspraak ‘woensdag gehaktdag’ is vervolgens in 1949 door middel van een prijsvraag ontstaan. Slagers hebben
hun klanten toen opgeroepen om een slogan te bedenken. Met een beloning van 25 gulden voor de winnende
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uitspraak. Dat is dus ‘woensdag gehaktdag’ geworden. Niet alleen in de slagersbranche, maar ook daarbuiten wordt
het zo’n populaire term, dat wij hem nu nog steeds kennen. Ook al hebben we al lang koelkasten en ligt gehakt
tegenwoordig op elke dag van de week bij de slager en supermarkt.
Politieke betekenis
Buiten het eten van gehakt heeft ‘woensdag gehaktdag’ met de tijd nóg een betekenis gekregen. En wel op het
politieke vlak. In dit geval gaat het om het afleggen van verantwoording, op de 3e woensdag van mei. Over de
afspraken die met Prinsjesdag gemaakt zijn. Op deze gehaktdag in mei leggen de bewindslieden aan de hand van
jaarverslagen verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. Zijn de politici
het niet met elkaar eens, dan maken ze figuurlijk gehakt van elkaar. Bron: MaxVandaag Quest, Culy)

OMA’S GEHAKTBALLEN
De geschiedenis van de gehaktbal begint omstreeks 1615. Toen schreef
de beroemde literator Bredero over een mooie frickedil, een ronde schijf
of bal van kalfsvlees en kalfsvet die slechts bij de gegoede burgerij op
tafel verscheen.En die gezien kan worden als voorloper van de
huidige gehaktbal. In de 19de-eeuwse kookboeken lezen we dat
inmiddels ook ei en in melk geweekt brood wordt toegevoegd. Oma's
gehaktballen maken? Met dit gehaktbal recept kan iedereen een lekkere
gehaktbal op tafel zetten. Ouderwets lekkere gehaktballen maken van
half om half gehakt of met rundergehakt, met brood of paneermeel.
Ingrediënten
• 2 sneetjes (oud) brood zonder korstjes of 3 beschuiten
• 50 ml melk
• 1 sjalot
• 500 g half om half gehakt of rundergehakt
• 1 ei
• nootmuskaat of foelie
• versgemalen peper
• zout
• 25 ml vloeibare boter
Bereiding
1. Week de sneetjes brood in de melk. Pel en snipper de sjalot.
2. Kneed het gehakt met de uitgeknepen sneetjes brood, de sjalot, het ei en nootmuskaat of foelie, peper en
zout naar smaak door elkaar. Vorm er 4 mooie ballen van.
3. Verhit vloeibare boter in een braadpan totdat de belletjes zijn weggetrokken en bak de ballen rondom bruin
aan. Voeg 50 ml water toe en braad de ballen, met de deksel op de pan, in 15-20 minuten helemaal gaar.
Keer ze regelmatig en let er op of er voldoende vocht in de pan zit. Voeg eventueel een scheutje water toe.
4. Neem oma's gehaktballen uit de pan. Blus het bakvet af met 150 ml water en roer de aanbaksel los. Laat
de jus tot gewenste dikte inkoken en breng eventueel op smaak met nog een beetje peper.

NAZOMER
Nu de dagen weer hun
schaduwen zullen tekenen
en moe geleefd zijn in de zon
treuren we om het laatste
warmte van de zomer
Stil vervagen de dingen
die ons in het groen omringen.
Na een warmte, waar ieder
zo van houdt worden de dagen
weer kil en koud
Jozef Vandromme
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7 TIPS OM BRANDSTOF TE BESPAREN
De brandstofprijs is de afgelopen jaren flink gestegen en wordt de
komende tijd waarschijnlijk nog hoger. Wat kun je doen om brandstof
te besparen?

1.Vul je tank op een industrieterrein
Het verschil tussen bezinepompen langs de snelweg en
op industrieterreinen of kantoorwijken is inmiddels 18 cent per liter
(voor diesel 16 cent per liter). De allerlaagste prijs krijg je dus vooral
in gebieden met veel kantoorpanden.

2.Let op de stroomverbruikers
Je airco, de achterruitverwarming of de ventilator zijn de zogenoemde grootverbruikers van je auto. Ze werken op
stroom, maar wel door middel van een dynamo. Een dynamo geeft extra weerstand op de motor, die daar weer
harder voor moet werken. Zo verbruik je uiteindelijk dus ook extra brandstof. Tip voor in de zomer: de airco met
dichte ramen is zuiniger dan open ramen, open ramen vangen wind. Zie de tip over windvangers.

3.Vermijd gewicht en windvangers
Hele zware bepakking zorgt voor meer brandstofgebruik. Hoe lichter de auto, des te minder hard je motor hoeft te
werken. Ook windvangers als dakkoers, -etsendragers en dakdragers zorgen voor extra weerstand. Heb je ze niet
nodig? Haal ze dan van je auto af.
4. Zorg voor de juiste bandenspanning
Banden gebruiken behoorlijk wat brandstof vanwege de wrijving op de weg (zo’n 25 procent van het
brandstofverbruik). Rijden met een te lage bandenspanning kan ervoor zorgen dat je verbruik met 3 tot 5 %
toeneemt.

5. Rijd niet te snel
Deze tip klinkt misschien logisch, maar toch: als je 130 km/u rijdt, verbruik je zeker 25% meer brandstof dan
wanneer je 100 km/u rijdt. Het is daarnaast goed om een constant tempo aan te houden. Zo hoeft de motor zich
niet extra in te spannen bij het versnellen. Heb je een auto met cruise-control? Schakel dit dan in. Zo maak je hier
optimaal gebruik van.

6. Motor uit als je wacht
Zet je motor uit wanneer je voor een stoplicht (of overweg of brug) wacht of wanneer je in de -le staat, uiteraard
alleen wanneer je langer dan een minuut stilstaat. Heb je een start-stopsysteem? Zorg dat je dit inschakelt. Zo
wordt je motor namelijk stilgelegd wanneer je in de -le staat of (langer) wacht bij een rood licht.

7. Rijd ecologisch
In sommige auto’s zit een systeem waarmee je je verbruik duidelijk in kaart kunt brengen. Je krijgt dan punten voor
ecologisch rijgedrag. Je kunt dan vaak ook je rijstand kiezen: comfort, sport of eco. Bij eco rijd je het meest zuinig,
maar dit heeft wel invloed op de airco.
Bron: AD.nl / Plus Online/ Seniorenvereniging Waspik

Wij hebben de aarde niet
als een kostbare erfenis in beheer,
maar we hebben haar
van onze kinderen te leen.
Prins Claus
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Voor iedere
de-oplossing en
zo lang mog om
mobiel te elijk
blijven!

ROLLATORS
ruime 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

VAKTERMEN VAN DE NOTARIS
De meeste mensen komen niet heel vaak bij de notaris. De keren dat u
daar bent, hoort u waarschijnlijk nogal wat vaktermen, die bijvoorbeeld
te maken hebben met een erfenis. We zetten de belangrijkste op een rij.
Erflater
Een erflater is de persoon die is overleden en een erfenis nalaat. Een
erfenis bestaat uit geld, de spullen én de schulden die de overledene had.
Als de overledene een vrouw was, is het gebruikelijk om te spreken van
‘erflaatster’.
Erfgenaam
Iedere erflater heeft erfgenamen: personen of soms instellingen die recht hebben op(een deel van) de erfenis. Wie
de erfgenamen zijn, wordt bepaald door de wet en door het testament van de overledene. De meest voorkomende
erfgenamen zijn echtgenoot, geregistreerde partneren/of kinderen.
Zuiver aanvaarden
Als u als erfgenaam een erfenis zuiver aanvaardt, dan erft u-samen met eventuele andere erfgenamen- alle
bezittingen en schulden van de overledene. Voordat u kiest voor zuivere aanvaarding is het belangrijk te weten of
de overledene schulden had. Als dat het geval is, kunt u de erfenis beter beneficiair aanvaarden.
Beneficiair aanvaarden
Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, aanvaardt u een erfenis, maar bent u niet aansprakelijk voor eventuele
schulden. Dit is iets omslachtiger dan zuiver aanvaarden en brengt wat kosten met zich mee, maar is wel een veilige
keuze als u niet zeker weet of de overledene schulden nalaat. Soms bent u verplicht tot beneficiaire aanvaarding.,
bijvoorbeeld als er minderjarige erfgenamen zijn.
Verschillende executeurs
Het is verstandig om in uw testament een executeur op te nemen. De executeur regelt de erfenis namens de
erfgenamen. Meestal zorgt hij of zij ervoor dat de erfgenamen de erfenis samen kunnen verdelen. Hij of zij kan zelf
een van de erfgenamen zijn, maar dat hoeft niet. Alleen een zogeheten drie sterren-executeur mag een
nalatenschap afwikkelen. Deze executeur wordt ook wel de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’ genoemd. Een
één-ster executeur(‘uitvaartexecuteur’)mag alleen de uitvaart regelen; de twee-sterren-executeur heeft de taak de
nalatenschap te beheren en eventuele schulden te voldoen.
Bron: Dré Teeuwen, oud notaris en medewerker Juridische helpdesk .KBO-Brabant

SNELLER BLAUWE PLEKKEN BIJ OUDERDOM?
We hebben allemaal weleens een blauwe plek. Deze kan ontstaan
wanneer u zich stoot of valt. Maar naarmate u ouder wordt, kunt u hier
sneller last van krijgen. Waardoor dat kan komen, leggen wij u uit.
Blauwe plek
Een blauwe plek ontstaat als een bloedvat beschadigd raakt. Doordat u
zich bijvoorbeeld stoot gaat deze onderhuids bloed lekken, wat terecht
komt in het weefsel onder de huid. Hierdoor ontstaat een blauwe of rode
vlek in de huid. Na een paar dagen wordt deze vlek vaak groen of geel
van kleur. Deze kleurverandering komt doordat de stof hemoglobine in uw bloed wordt omgezet in gele pigmenten.
Leeftijd
Deze vlekken kunnen sneller ontstaan naarmate u ouder wordt. Met de jaren worden uw bloedvaten steeds minder
sterk en de huid dunner. Hierdoor verliest u de beschermende vetlaag en kunnen uw bloedvaten sneller
beschadigen en bloed lekken bij een val of stoot. Ook de afname van collageen zorgt ervoor dat u sneller blauwe
plekken kunt krijgen.
Collageen
Collageen is een belangrijk eiwit en onderdeel van het bindweefsel, wat ervoor zorgt dat uw huid stevig is. Wanneer
dit door ouderdom afneemt, wordt uw huid eveneens dunner. Hierdoor zijn bloedvaten kwetsbaarder.
Vrouwen bevatten over het algemeen minder collageen dan mannen, waardoor zij sowieso sneller last kunnen
hebben van blauwe plekken.
Meestal onschuldige plek
Meestal is een blauwe plek onschuldig en trekt dit vanzelf weg. Merkt u dat u ze spontaan en vaak heeft, dan kan
het verstandig zijn om uw huisarts te raadplegen. Bron: archief, Huidarts, Quest, Margriet
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KUN JE AARDAPPELS MET UITLOPERS NOG ETEN?
Wanneer je aardappels - of aardappelen, het mag allebei - te lang
laat liggen, kunnen ze uitlopers krijgen; een soort witte
worteltjes. Datzelfde gebeurt wanneer je ze niet op de juiste
manier bewaart. In het kader van duurzaamheid - en je
portemonnee - wil je natuurlijk geen voedsel verspillen. Zijn
aardappels met uitlopers nog eetbaar of moeten ze toch de GFTbak in?
Solanine
Elke aardappel bevat solanine, een stof die de knol beschermt
tegen schimmels, insecten en wormen. Het is een natuurlijke
gifstof, die onder invloed van licht ontstaat in de schil en in de
uitlopers van de aardappelen. Je kunt het herkennen aan de groene plekken op aardappels. In tomaten kan
trouwens een verwante stof voorkomen: tomatine. Dit komt uitsluitend voor in onrijpe (groene) tomaten.
Zowel solanine als tomatine zijn giftig in grote hoeveelheden. Ze werken in op het zenuwstelsel en de spijsvertering.
Je kunt er bijvoorbeeld buikpijn, diarree, slaperigheid en lusteloosheid van krijgen. Ook wordt gezegd dat deze
stoffen een negatieve invloed hebben op je gewrichten. De gifstoffen worden nauwelijks afgebroken door
verhitting.
Het solaninegehalte van aardappelen kan overigens sterk variëren. Voor aardappelen is er een toegelaten
maximumgehalte vastgesteld. Dit is 20 milligram solanine per 100 gram aardappel. Tegenwoordig worden
aardappelrassen geteeld met lagere solaninegehalten. Maar door beschadiging of het bewaren van de aardappelen
in (zon)licht of in een koude en vochtige omgeving, stijgt het solaninegehalte van aardappelen. Bewaar aardappelen
daarom op een donkere, koele en droge plaats zoals de kelder of een berging.
Kun je die gekiemde aardappels eten?
Gelukkig kun je uitgelopen aardappels nog gewoon eten, dus weggooien is niet nodig. Ze zijn als ze gekiemd zijn
vaak wel wat taaier en bevatten minder vitamines. De solanine zit met name in de uitlopers, als je die ruim
wegsnijdt is er niets aan de hand. Schil bovendien bruine, beurse en groene plekjes goed weg, ook wanneer de
aardappels in de schil worden gegeten.
Of je kweekt er nieuwe aardappelen mee.
Als je uitgelopen aardappels liever niet opeet, dan kun je ze altijd nog poten. Zo hoef je niets weg te gooien en heb
je binnen een paar maanden je eigen verse aardappelen.
Zet een lege potgrondzak of juten zak op een beschut plekje waar hij minstens 4 uur per dag zon krijgt en beschermd
is tegen regen en vorst. Bron: Voedingscentrum/ RTL Nieuws/Plusoneline.

12 OKTOBER LEZING OVER ARCHITECT PIERRE CUYPERS ’T NUT WAALWIJK
Op woensdagavond 12 oktober gaat Joris van Sleeuwen alles vertellen over de architectuur
van Pierre Cuypers (1827-1921). Hij ontwierp voornamelijk religieuze gebouwen, zowel de
buitenkant als de binnenkant, in totaal meer dan 100 kerken door heel Nederland.
Maar ook het Rijksmuseum, het Centraal Station, Amsterdam, kasteel De Haar in Haarzuilen.
Datum:
Woensdagavond 12 oktober
Locatie:
De Haven, Waalwijk, aanvang 19.30 uur, entree: € 10,00 incl. 1x koffie/thee

WOENSDAG 26 OKTOBER 2022 EXCURSIE VEGHEL ST. LAMBERTUSKERK
Op woensdagmiddag 26 oktober vindt er een excursie plaats naar Veghel in het kader van de Pierre Cuypersmaand (halve dag).Er is een rondleiding door een van de eerste kerken van Pierre Cuypers, de Sint Lambertuskerk
met 52 schitterende glas-in-loodramen.
Na het bezoek aan dit religieuze erfgoed blijven u nog even in Veghel en brengen we u naar de Noordkade, een
industrieel erfgoed, waar het rijke verleden op een heel andere manier wordt gekoesterd.
Hier is een bruisend centrum gecreëerd, waar kunst, cultuur, winkels, eten en drinken op
een levendige manier met elkaar zijn verstrengeld. Eventuele consumpties zijn daar voor
eigen rekening.
Datum: Woensdagmiddag 26 oktober, voor €15,- per persoon.
Locatie: Vertrek om 13.00 uur, vanaf parkeerplaats Piet Klerkx, Prof. Lorenzweg.
Om ongeveer 18.00 uur is men terug.
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PICKNICK MET GOD
Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij
wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te
komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met
koekjes en pakjes sap.
Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een
oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n
beetje naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed
zijn koffer open. Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een
slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig
uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het
dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach
was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom
gaf hij haar ook een pakje sap.
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal
vertederd en verrukt! Zo zaten ze daar de hele middag, aten en
glimlachten, maar er werd geen woord gesproken.
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe
worden. Hij stond op om naar huis te gaan.
Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig.
En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over
de vreugde die op zijn gezicht lag en zij
vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je
zo blij bent?”
En hij antwoordde: “Ik heb met God
gepicknickt.”
Nog voordat zijn moeder nog verder kon
vragen zei hij: “En weet je, zij had de
mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend
van vreugde thuisgekomen. Haar zoon
was verbluft toen hij die vredige
uitdrukking op haar gezicht waarnam.
Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag
beleefd, wat heeft je zo gelukkig
gemaakt?”

Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde
ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”
Bron: PCOB Oosterhout

Denkt u er aan?
Op zondag 30 oktober
gaat de klok een uur terug !!!
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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?

Proefpakket
3 maaltijden

15.
Bestel nu

00

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:

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht
Als zelf koken lastig wordt of als u er
gewoon niet zo’n zin meer in hebt, dan
kookt Maaltijd Thuis voor u. Lekkere
gezonde gerechten zoals u zelf ook op
tafel zou zetten. De maaltijden worden
door een vaste bezorger persoonlijk bij
u gebracht. Hoe makkelijk dat is, kunt u
nu heel voordelig ontdekken.

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.

Maaltijd Thuis – Smits

013 - 82 00 954

maaltijdthuis.nl

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?

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

