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Voorwoord van de voorzitter
Gelukkig zijn, zover ik weet, alle 
KBO-activiteiten weer opgestart en 
neemt de deelname daaraan gestaag 
toe. Op het moment van schrijven ziet 
het er naar uit dat we langzaam aan 
naar de oude levensstijl terugkeren. Iets 
waar we met z’n allen al heel lang naar 
hebben uitgekeken.
Laten we hopen dat 2022 ons een mooi 
voorjaar en mooie zomer brengt. Dat we 
weer leuke dingen kunnen gaan doen, 
zoals fietsen en een terrasje pakken en 
dat dit jaar ook onze fietsdriedaagse 
weer door kan doorgaan. 

Daarnaast zijn er een aantal zaken die 
wij als KBO-bestuur onder uw aan-
dacht willen brengen. Te denken valt 
aan de wijzigingen die in de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) gaan 
plaatsvinden. Verderop in dit Lindeblad 
leest u hierover. ook de periode van de 
belastingaangifte breekt weer aan. Ook  
als u geen “uitnodiging”van de belas-
tingdienst heeft gehad, en dus offici-
eel geen aangifte hoeft te doen, is het 
zinnig eens contact op te nemen met 
onze belastinginvulhulpe. Elk jaar lezen 
we immers dat teveel mensen, en met 
name ouderen, de mogelijkheid heb-
ben laten liggen om belastinggeld terug 
te vragen. Dat is jammer.  Bovendien 
heeft u wellicht recht op huursubsidie of 

zorgtoeslag. Daarom 
raadpleeg een van 
onze belastinginvul-
hulpen, zij zijn het 
die dit voor u kun-
nen beoordelen en u  
hierin kunnen advi-
seren.
 Vanuit KBO-Brabant 
wordt richting over-
heid geprotesteerd tegen de ontkoppe-
ling van de AOW en het minimumloon. 
Ook de  ontwikkelingen omtrent de 
keuze van alleenstaande of gezamenlij-
ke AOW wordt nauwlettend gevolgd, dit 
doet zich voor wanneer bijv. uw partner 
wordt opgenomen in een verpleeghuis. 
Dit alles kan grote financiële gevolgen 
hebben voor u. Wij als bestuur kunnen 
u er niet vaak genoeg op attenderen 
dat onze cliëntondersteuners, VOA’s en 
belastinginvulhulpen u hiermee belange-
loos willen helpen. Zij staan allen ver-
meld in het Lindeblad.

Het voorjaar komt eraan. Laten we 
trachten hiervan te genieten. De komen-
de tijd proberen wij een aantal nieuwe 
activiteiten te lanceren. Wij zijn bezig 
met de organisatie daarvan en zodra 
daarover meer duidelijkheid is brengen 
we u op de hoogte. 
Pas goed op u zelf en tot ziens in de 
Linde.

Wie zijn eigen weg gaat, kan door 
niemand worden ingehaald.
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Samenstelling bestuur KBO-afdeling Etten
Voorzitter/persvoorlichter:
Dhr. Jack Oomen,  
Hoevenseweg 5, 4874 LX Etten-Leur 
Telnr.: 31 (0)6 100 643 83
E-mail: jackoomen@kboetten.nl

Vicevoorzitter:
Mevr. Nel Houtepen-Buijs  

Klappenberg 21, 4873 NN Etten-Leur
Telnr.: 076 501 34 71

E-mail: nelhoutepen@kboetten.nl

Secretaris:
Dhr. Peter Schellens
Guido Gezellelaan 84, 4873 GE Etten-Leur
Telnr.: 076 501 50 88 
E-mail: peterschellens@kboetten.nl

Plv. Secretaris/website:
Mevr. Ria Trouw

Konijnenberg 32, 4874JZ Etten-Leur  
Telnr.: 076 503 28 45 

E-mail: riatrouw@kboetten.nl

Interim penningmeester:
Dhr. Hans Gersen
Roosendaalseweg 78, 4875 AA  Etten-Leur
Telnr.: 06 418 294 30 
E-mail: hansgersen@kboetten.nl

Overleg WMO:
Dhr. Jan Verhoeven

Schoonhout 23, 4872 MA  Etten-Leur 
Telnr: 076 501 54 47 

E-mail: janverhoeven.kboetten@gmail.com 

Reporter/ Foto/ Bingo:
Dhr. Theo Van der Griend
Halewijnstraat 33, 4875 CT Etten-Leur
Telnr.: 076 501 81 39 
E-mail: theovandergriend@kboetten.nl

Plv. Penningmeester/
Coördinator vrijwilligers:

Dhr. Ben Deters 
Stationsstraat 16e, 4872 TD Etten-Leur 

Telnr.: 076 503 52 26 
E-mail: bendeters@kboetten.nl
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De wekelijks terugkerende KBO-activiteiten

Bridge  13.30-16.15

zondag

maandag

1e zondag v. d. maand van oktober t/m april

Biljarten      09.00-12.00u  
Gymnastiek 09.15-10.00u
Koersbal  09.30-12.00u
Line Dance 10.00-12.00u

Biljarten  13.00-16.00u
Jokermiddag 13.00-16.00u
Bridge  13.00-17.00u

Tai Chi  19.00-20.30 u.
Mandala 3e vd maand
  10.00-12.00 u.

dinsdag
Biljarten  09.00-12.00u 
Bridge  09.00-12.15u
Haakclub 09.30-11.00u

Biljarten  13.00-16.00u
Rikken  13.00-16.00u
Handwerken 13.30-16.00u

Tai Chi  21.00-21.30 u.

woensdag
Biljarten  09.00-12.00u
Bridge  09.00-12.00u
Tafeltennis 09.00-12.00u
Tai Chi  09.00-10.00u

Biljarten  13.00-16.00u
Klaverjassen 13.00-16.00u
Fietsen  13.00-16.00u
Jeu de Boules  13.00-16.00u

Stijldansen   
(swing) 19.00-22.00 u.
Cantorije 19.30-22.30 u.

donderdag

Biljarten  09.00-12.00u
Bridge  09.00-12.00u

Biljarten  13.00-16.00u
Line Dance  13.00-16.00u
Sjoelen  13.00-16.00u
Fietsen 14.00-16.00u

Bridge  19.00-22.00 u.
Country Line dance
(swing) 19.30-20.30 u

vrijdag
Biljarten  09.00-12.00u
Diverse Vergaderingen 
  09.00-12.00u
Line Dance 10.00-12.00u

Biljarten  13.00-16.00u
Koersbal  13.30-16.00u
Jeu de Boules 
(Winter)* 13.00-16.00u
(Zomer)  13.00-16.00u
Schilderen 13.30-16.30u

zaterdag
Nordic Walking vertrek  
“De Peer” Liesbos. 
  09.00-10.00u

* In de winter en bij slecht 
weer, in Kloostergaard.

Bankrekening KBO-Etten: NL24 RABO 017 48 08 755
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Contactpersonen van de KBO-activiteiten
Onze KBO-afdeling heeft ca 1.500 leden en verzorgt met 

vrijwilligers een groot aantal activiteiten.
Biljarten Dhr. D. Appeldooren, tel.: 076 501 53 75
 d.c.appeldooren@hotmail.com 
Bingo Dhr. Theo van der Griend, tel.: 076 501 81 39 
 tvandergriend@live.nl
Bloemschikken Mevr. Nel Houtepen, Tel.: 076 501 34 71 
 nelhoutepen@live.nl
Bridge Mevr. M. Koevoets, tel.: 076 503 39 83
 gemak@ziggo.nl 
Cantorije Gemengd koor  Mevr. T. Vloeimans , tel.: 06 402 417 01
 trudyvloeimans@hotmail.com 
Fietsclub Dhr. Nico Geers, tel.: 076 501 64 97
 nicogeers@ziggo.nl 
 Dhr. Hans van Berkel, tel.: 06 304 919 46
 hns.vanberkel@gmail.com
Gymnastiek     Dhr. Pim van der Boor, tel. 076-5018068 
                              pim@stgebo.nl  
Haakclub Mevr. Tonny Koevoets tel.: 076 503 77 39
 ahmkoevoets@casema.nl
 Mevr. Doortje Nooijens, tel.: 076 501 56 78
 doortjenooijens@gmail.com 
Handwerken Mevr. A. Roovers-van Harssel, tel.: 076 502 08 41
 harssela@kpnmail.nl 
 Mevr. José van Dorst, tel.: 076 503 84 81
 jvandorst@planet.nl
Jeu de boules Mevr. Francis Raaijmakers, tel. 06 127 199 88 
 francisraaijmakers@gmail.com  
Jokermiddag Mevr. van Halteren, tel.: 076 526 98 12 
 rienvanhalteren@hetnet.nl 
Klaverjassen Dhr. Joop de Wijs, tel.: 06 364 511 99  
 jjcdewijs@casema.nl 
Koersbal  Mevr. A. Suijkerbuijk, tel.: 076 502 05 20                                   
 a- suijkerbuijk@live.nl
Leesclub Mevr. Elly Tesser, tel.: 076 501 60 19
 robeltesser@gmail.com
 Mevr. Paula van Herwijnen, tel.: 076 501 63 69
 paulavanherwijnen@hotmail.com
Line-dance Mevr. Elly de Rooy, tel.: 06 514 179 89
 ellyderooy51@hotmail.com
Mandala tekenen/inkleuren Mevr. L. Lambrechts, tel.: 06 125 257 46 
 Loes-lambrechts@hotmail.com
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Nordic Walking Mevr. C. Geers, tel.: 076 501 64 97
 nicogeers@ziggo.nl 
 Mevr. D. Hendrikx,  tel.: 076 530 91 42  
 dymph@liesbos.nl
Reiscommissie Mevr. Lyda Aarts, voorzitter, tel.: 06-514 991 78
 Lyda.aarts@casema.nl
 Mevr. N. Houtepen-Buijs, tel.: 076 501 34 71
 nelhoutepen@kboetten.nl
Rikken + Jokeren Dhr. Kees Broks, tel.: 076 503 77 06
 keesbroks@hotmail.com
 Dhr. Rien van Halteren, tel.: 076 526 98 12   
 rienvanhalteren@hetnet.nl 
Sjoelen Dhr. Rien van Halteren, tel.: 076 526 98 12   
 rienvanhalteren@hetnet.nl 
Tafeltennis Dhr. G.Gobbens, tel.: 06 521 188 73
 g.gobbens@casema.nl
Tai Chi Dhr. Pim van der Boor, Tel.: 076 501 80 68 
 pim@stgebo.nl  
Tekenen en Schilderen Mevr. Jeanne Koevoets-Wildhagen, tel.: 076 502 08 43
 jeanne48@ziggo.nl

Keuringsarts:  Dhr. M. Oppier,
 Binnenhof 13, 4871 BR  Etten Leur
 Bellen tussen 09.00 uur en 17.00 uur; 
 tel.: 06 150 801 10

Kruisvereniging Etten-Leur - Zundert
Wijkzusters:  tel.: 076 520 56 35

De Linde: Wipakker 16, 4872 XH  Etten-Leur
 tel.: 076 503 70 69
 website: www.delinde-etten-leur.nl
 e-mail: delindebeheer@gmail.com

Ledenadministrateur en ledenwerver:   
 Mevr. Diny de Vugt 
 Konijnenberg 27, 4874 JW  Etten - Leur
 tel. 076 501 57 17, 
 e-mail: dinydevugt@kboetten.nl  

Adviseur Seniorenraad: Dhr. Cees Musters

Technisch Adviseur: Dhr. Hans van Berkel
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Mevr. Corine Baarendse
tel. 076 501 46 50 
corinebaarendse@kpnplanet.nl

Mevr. Naantje Rokx
tel. 076 501 44 22

ajrokx@kpnmail.nl 

Dhr. Cees Musters 
tel. 076 502 05 90 
cmusters@ziggo.nl

Dhr. Jan Wiegers 
tel. 076 503 11 80 
je.wiegers@ziggo.nl

Dhr. Piet Vermunt 
tel. 076 503 62 55 
of 06 360 274 59 

pwvermunt@hetnet.nl

O
u

d
er

en
ad

vi
se

u
rs Mevr. Dymph Hendrikx

tel. 076 530 91 42
dymph@liesbos.nl

Dhr. Tjeu Haenen
tel. 076 502 09 34 
mhaenen66@gmail.com

Mevr. Ria Nedermowe
tel. 076 501 28 71
of 06 219 140 61
nedermowe@telfort.nl

Dhr. Rob van Heuveln
tel. 076 501 54 64
r.vanheuveln@telfort.nl

Tijdelijk uit de roulatie. 
Mevr. Corrie van Gool

tel. 076 502 03 17
a.vangool@casema.nl

Mevr. Marlies van Dongen 
tel. 076 502 12 76

marliesvdongen@casema.nl

C
lië

n
te

n
on

d
er

st
eu

n
er

s Mevr. Tineke van den Heijkant
tel. 06 489 287 30 
tineke@heykant.nl

Dhr. Jan de Leeuw
tel. 076 532 20 04

jfdeleeuw@deleeuw.it

Mevr. Leny Willers
tel. 076 503 33 62
of 06 175 131 31
r_willers@t-mobilethuis.nl
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Lijst van deelnemende winkeliers die korting 
aanbieden voor leden van KBO-Etten.

1. Van Son Schoenen 5 % korting
 Bisschopsmolenstraat 28, 
 4876 AN Etten-Leur
2. Decokay Vromans  5 % korting
 Markt 33, 4875 CB Etten-Leur
3. Rodas Copy & Office  5% korting
 Oude Bredaseweg 36b en 
 Achtervang 26, 
 4872 AE Etten-Leur
4. Medisport Etten-Leur B.V. Bij aanmelding de eerste   

Voorsteven 32,  maand gratis. Tevens 60+ en  
4871 DX Etten-Leur gezinskortingen

5. E&L Notarissen  Gratis testamentcheck, 
 Bredaseweg 159 controle op juistheid 
 4872 LA Etten-Leur 
6. Mobiliteit & Comfort 5 % korting
 Bisschopsmolenstraat 91,  Hulpmiddelenwinkel 
 4876 AJ Etten-Leur
7. Mooi Geknipt 10% korting
 Dreef 56, 4876 AC Etten-Leur Wassen en föhnen
8. Lunula 10% korting
 Bisschopsmolenstraat 179,  Bij een behandeling
 4876 AL Etten-Leur
  

Om korting te krijgen moet de 
lidmaatschapskaart getoond 

worden.
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Overige niet-KBO-gerelateerde activiteiten die 
ook in De Linde plaatsvinden

Bridgeclub Etten-Leur  
 Dories van de Reepe-Lohle 06 163 504 46   bridgeettenleur@gmail.com
De Losse Feeter 
 Ad van Opstal 06 542 559 29  Ad.vanopstal@hetnet.nl
DIO Bewegen voor Ouderen  
 Debby Geelen 06 539 317 25  debbygeelen@hotmail.nl
Heemkundekring   
 Piet Paantjes 06 551 486 95   voorzitter@janutenhoute.nl
Inloop ochtend Oecumenisch Inloophuis 
 Daniëlle Breedveld 076 501 43 38   dbreedveld@ziggo.nl
Kinderkookcafé   
 Astrid Scheepers    stieneke1409@gmail.com
Kookclub Toeweej 
 Jan Mucharowski 06 227 458 82   j.mucha@kpnmail.nl
Kruisvereniging Etten-Leur  
 Joke Voermans    Jokevoermans2@gmail.com
Oogcafé  
 Kees Lambregts 06 110 959 04   cees_lambregts@ziggo.nl
PCOB  
 Ineke Pleune 076 502 16 40  inekepleune@gmail.com
Philatelica West Brabant  
 Wilfred van Wijk 06 218 328 07  Wilfred.van.wijk@icsp.nl
Pro Musica  
 Frans Aarts 06 208 384 29  Fransaarts43@hotmail.com
Samentuin van Gogh  
 Hilvert Boelmans              06 1968 1205;   boelbeck@zonnet.nl   
Stijldansen St. Swing  
 Corrie Weterings 076 503 20 25   info@stichtingswing.nl
Videogroep  
 Han de Graaf 076 542 47 60  secretariaat.videoclub.
     ettenleur@live.nl
Vrouwen van Nu 
 J. Buijks 06 282 237 80   w.p.j.buijks@ziggo.nl
Vrouwenprofiel  
 Els Tieleman 06 154 616 13   elstieleman@hotmail.com
Wijkbelang Centrum Oost  
 Isabelle Borghouts 076 503 39 53   Isabelle.borghouts@ziggo.nl
Yoga   
 Nicole Blankers 06 336 896 13  blankersnicole@hotmail.com
Zumba   
 Tamara Balaban 06 191 140 08  Balaban84@hotmail.com



11Website KBO-Etten: www.kboetten.nl

Reisplanning 2022 van de reiscommissie.
Dagtocht 10 mei 

Alblasserwaardse gastvrijheid en palin-
grokerij.
De Alblasserwaard en de Linge-streek is 
een prachtig stukje van Nederland wel-
ke wel eens vergeten wordt. Tijdens een 
mooie rondvaart ervaart u dit mooie 
landschap. Na de lunch gaat u naar een 
palingrokerij waar u alles verteld wordt 
over het roken van paling. Aansluitend 
maakt u samen met een enthousias-
te gids een prachtige rondrit door de 
Alblasserwaard, waarbij uiteraard de 
molens van het Werelderfgoed Kinder-
dijk niet worden vergeten. We sluiten 
deze heerlijke dag af met een uitste-
kend diner. Na het diner rijden we terug 

naar de opstapplaatsen waar we omstreeks 20.00 uur weer aankomen. Inbegre-
pen: Rondvaart over de Linge 2 uur; koffie/thee 2x aan boord met appeltaart; 
koffietafel/ lunch inclusief kroket; bezoek aan de palingrokerij inclusief drankje en 
een toastje met paling; rondrit door de Alblasserwaard onder leiding van een gids, 
uitstekend 3-gangendiner ter afsluiting.
De dagtocht kost € 73,- per persoon

8-daagse reis Oostenrijk KBO Etten Leur 
Zondag 12 juni t/m zondag 19 juni 
2022.
Programma (beknopt): Dag 1: Heen-
reis, stops onderweg en 1 overnachting 
in hotel regio Nürnberg (o.v.) Dag 2 - 6: 
Verblijf in Alpenhotel Wurzer (TOP!!) 
en excursieprogramma. Dag 7: Och-
tendprogramma, start terugreis en 1 
overnachting onderweg. Dag 8: Vervolg 
terugreis, diner ter afsluiting. Program-
ma - 2 nachten verblijf in middenklasse 
hotels op heen- en terugreis; - 5 nach-
ten verblijf in Alpenhotel Wurzer; - Wel-
komstdrankje in hotel bij aankomst; 
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- 7x uitstekend diner; - 7x ontbijt; - 7x lunch; - 1x Thema avond met Live muziek; 
- 16 juni 2022: Hallstatt Corpus Christi (SeeprocessieHallstatt), middag vrij bezoek 
Hallstatt - Wandeling Filzmoos met gids en PapagenoGondelbahn (heen- en terug); 
- Middag vrij in Filzmoos met Kaffee und Kuchen in hotel; - Tocht met een rijdende 
Almhut. Laat u verrassen! - Entree Nationalpark Welten te Mittersil; - Grossglock-
nertocht onder leiding van uw gids/ reisleider; - Bezoek en kennismaking met gids 
in Salzburg en middag vrij Salzburg; - Dagtocht The Sound of Music door Salz-
burgerland met gids; - Rondvaart Zeller See, vrije tijd Zell am See en bezoek aan 
Schnappsbrennerei; - Diner ter afsluiting.
Reissom: EUR 795,00 1-persoonskamertoeslag: EUR 105,00

Dagtocht 23 augustus 
Rozen, Radijs en Zomers genieten aan 
de kust.
We rijden de bekende opstaproute in 
Etten Leur en vertrekken naar Burger-
veen voor een fleurig bezoek aan Rozen 
& Radijs. Hier worden we ontvangen met 
2x koffie/thee en huisgemaakte appel-
taart en verse slagroom. Rozen & Radijs 
bestaat uit een rozenkas waar de kwe-
ker met enorm veel passie uitleg geeft 
over het kweken van rozen. Er is een 
prachtige tropische tuin met waterpartij-
en, vissen, vogels, schildpadden, bana-
nenplanten, ficussen, orchideeën etc. U 
kijkt uw ogen uit! Het familiebedrijf is 
sinds 1999 al een populaire dagtochtbe-
stemming, alles is onder één dak en ook 
nog eens rolstoelvriendelijk. Erg fijn is 
ook het sfeervolle terras in de tropische 
tuin waar de koffie wordt geserveerd. Na 
deze goede start van de dag rijden we 
een mooie route naar Wassenaar waar 
we op een prachtige locatie aan tafel 

gaan voor de lunch. Er staat een uitgebreide Hollandse Koffietafel voor u klaar met 
diverse soorten brood en broodjes, huzarensalade, diverse vleeswaren, gekookte 
eieren, kaas en confituren en een vleeskroket. Daarbij natuurlijk koffie, thee of 
melk naar keus (alles onbeperkt). Nadat we de tijd hebben genomen voor al dit 
lekkers rijden we door naar de Hollandse kust, naar Scheveningen. Hier stappen 
we in voor een ontspannen rondrit per toeristentreintje (met commentaar). De 
rondrit komt uiteraard langs de Pier en toont u de vele bezienswaardigheden van 
Scheveningen in ca. 1 uur. Zo rijden wij langs het beroemde Seinpostduin – onder 
andere bekend van het schilderij ‘Panorama Mesdag’ – de havens en het oude dorp 
van Scheveningen en over de boulevard, langs het strand. Na de rondrit bent u 
even vrij voor een strandwandeling of een bezoekje aan de vele strandpaviljoens. 
Om 17.00 uur gaan we aan tafel voor een heerlijk 3-gangendiner aan de boulevard 
van Scheveningen met uitzicht over de Noordzee. Om 19.00 uur staat uw touring-
car en chauffeur weer klaar om u naar huis te brengen en komen we omstreeks 
20.30 uur weer aan. Einde van deze heerlijke dag! 
De dagtocht kost € 70,- per persoon
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5-daagse reis Zuid-Limburg  
Maandag 19 september – vrijdag 23 
september 2022
Programma: Dag 1: Heenreis, na lunch 
inchecken in hotel Schaepkens van st. 
Fyt. Ontvangst met kopje thee. Op de 
tussenliggende dagen maken we diverse 
excursies, inclusief lunch op mooie loca-
ties. Het is een heel fijn hotel met een 
prachtig en gezellig terras, zwembad 
en uitgebreide buffetten. Dag 5: Terug-
reis, excursie en diner ter afsluiting. 
Programma - 4 nachten verblijf in hotel 
Schaepkens van st. Fyt; - Kopje thee bij 
aankomst; - 4x uitstekend dinerbuffet; 
- 4x ontbijtbuffet; - 5x lunch op mooie 
locaties; - Regelmatig entertainment 
en live muziek ’s avonds; - 2x daags 
Happy Hour in de gezellige hotelbar 

(drankjes tegen gereduceerd tarief); - Bezoek, entree en rondleiding Alpaca boer-
derij; - Rondrit Valkenburg per toeristentreintje; - Bezoek, entree en rondleiding 
Mijnen van Blegny; - Rondvaart over de Maas; - Rondrit Maastricht centrum per 
Zonnetreintje; - Bezoek Waterhouse Chaudfontaine; - Bezoek, entree en rondlei-
ding Abdij Val dieu; - Avondje Holland Casino (bij voldoende interesse); - Diner ter 
afsluiting.
Reissom: EUR 499,00 1-persoonskamertoeslag: EUR 75,00 Min.

Heeft u interesse in de meerdaagse reizen, neem dan contact op 
met:
Lyda Aarts of Nel Houtepen (beide van de reiscommissie).
Zij zorgen er dan voor dat u informatie en een inschrijfformulier 
krijgt.
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word je beter
Voelt u zich betrokken bij het Bravis ziekenhuis? Wilt u uw steentje bijdragen aan 

de kwaliteit van de zorg? Sluit dan aan bij het Bravis panel.  Als panellid ontvangt 

u jaarlijks enkele e-mails met vragen over een actueel onderwerp. Ook zijn er 

bijeenkomsten waarin u uw mening kunt geven. Uw medewerking is altijd vrijwillig 

en verplicht u tot niets. U kunt elk moment stoppen en uiteraard is uw privacy 

gewaarborgd. 

Praat en denk mee over ons ziekenhuis. Zo maken we samen de zorg beter. 

www.bravisziekenhuis.nl/bravispanel

Praat en denk 
mee over ons 
ziekenhuis
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Bovenstaande mededeling zal voor de 
meesten van u niet nieuw zijn. In De 
Bode van woensdag 19 januari ver-
scheen een uitgebreid artikel over deze 
sluiting. Dit artikel drukken we met toe-
stemming van De Bode hier nogmaals 
af.
Mevrouw Nellie de Wijs, voorzitter pa-
tiëntenraad HAPWB (Huis Artsen Post 
West-Brabant) heeft onlangs contact 
gehad met enkele leden van het be-
stuur van KBO-Etten en enkele van onze 
cliëntondersteuners en over de door hen 
gestelde vragen contact opgenomen met 
HAPWB. Het secretariaat van HAPWB 
heeft daarop gereageerd. Hieronder uit 
de reactie de meest relevante punten.
De communicatie over de sluiting HAP 
Etten-Leur en de nieuwe huisartsenpost 
Breda of Roosendaal zal via de eigen 
huisarts verlopen (door middel van fol-
der, wachtkamerscherm, website).
Verder heeft HAPWB met betrekking tot 
de wachtkamerschermen gevraagd de 
tekst op de individuele websites van de 
huisartsenpraktijken aan te passen.

Huisartsenpost in Etten-Leur 
per 1 februari gesloten

Telefoonnummer:
Het huidige telefoonnummer HAP Et-
ten-Leur tel. 076-5040444 blijft nog 
even in de lucht, de beller krijgt dan een 
keuzemenu. Uiteindelijk verdwijnt dit 
nummer.
Vanaf 1 februari 2022 worden de tele-
foonnummers van de HAP posten Breda 
of Roosendaal gebruikt. Etten-Leur is 
zoals op bijgevoegd kaartje te zien is, 
ingedeeld bij Breda (Amphia ziekenhuis 
Molengracht). Het nummer van HAP Bre-
da is 076 - 525 8500 en voor mensen 
die al in behandeling zijn bij Bravis en 
dus naar Roosendaal gaan is het num-
mer 0165 - 530 200

Apotheek:
De apotheek is de dienstapotheek, zowel 
in Breda als Roosendaal ligt die naast 
SEH (Spoed Eisende Hulp) en HAP en 
heeft dezelfde openingstijden als de 
HAP.
Informatiesysteem en inzage 
medische gegevens:
HAPWB gebruikt (dus alle locaties) 
hetzelfde informatiesysteem. Inzage in 
medische gegevens blijft hetzelfde en 
verandert niet.
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Er gaan vele 
stappen aan 
vooraf, voordat 
dit blad bij u op 
de deurmat valt. 
De redactie ver-
zamelt natuurlijk 
als eerste alle 
inkomende stuk-
ken, informatie 
en advertenties, 
maar eer het bij 
de drukkerij komt 

moet het ook allemaal passend worden 
gemaakt. Rob Schrauwen is de persoon 
die daar voor zorgt. Hij zorgde al jaren, 
als vormgever, voor het parochieblad op 
de Leur en na de fusie van de parochies 
in Etten-Leur is hij dat blijven doen. In 
2011 werd hij door oud KBO voorzitter 
Harrie Dirkx benaderd met de vraag om 
dit werk ook voor het Lindeblad te doen. 
“Het vrijwilligerswerk zat er al vroeg 
in”, vertelt Rob. “Het begon al vanaf 
mijn zeventiende. Toen was ik actief als 
jeugdleider voor een groep jongeren van 
10 tot 12 jaar, in mijn geboorteplaats 
Roosendaal. Dat heb ik gedaan tot onze 
verhuizing in 1973 naar de Leur”. Rob, 
geboren op een mooie dag in een bij-
zonder jaar, 1 januari 1945, is na de 
LTS gaan werken als leerling boekdruk-
ker bij drukkerij Van Poll-Suykerbuyk 
in Roosendaal. Na deze opleiding heeft 
hij nog verschillende avondcursussen 
gevolgd. Toen het lood uit de drukkerij 
verdween is hij in de avonduren gaan 
studeren aan de laboratoriumschool in 
Breda, voor chemisch analist. “Tijdens 
deze studie kwam ik in 1972 als analist 
te werken bij het bedrijfslaboratorium 
van Diepdrukkerij Etten”, vertelt Rob, 

Een praatje met….                        

Iedereen heeft een verhaal. Het kan een gebeurtenis zijn, een le-
vensverhaal of zomaar een praatje. In deze terugkerende rubriek 
heb ik een gesprekje met Rob Schrauwen.

“en werd al gauw, vanwege mijn grafi-
sche achtergrond, ingezet bij papierpro-
blemen in de drukkerij. Als papieranalist 
werd ik tussenpersoon tussen drukkerij 
en papierleverancier. Ik heb in die tijd 
heel wat papierfabrieken in Europa ge-
zien.” 
Tussen het werk en alle avondstudies 
door wist Rob toch nog tijd te vinden om 
ook in Etten-Leur het vrijwilligerswerk 
op te zoeken en meldde zich als vrij-
williger aan bij het drukkerijmuseum in 
oprichting. “Tot 2002 heb ik mij daar-
mee bezig gehouden, Toen ben ik bij de 
Heemkundekring terecht gekomen en 
begon met het ordenen en registeren 
van foto’s. Later maakte ik deel uit van 
verschillende werkgroepen met o.a. de 
vormgeving van boeken, flyers enz. en 
nu ook de vormgeving van het kwartaal-
blad Heem-EL”.
Rob leerde zijn vrouw Joke al op vrij 
jonge leeftijd kennen en is in 1968 
getrouwd. Zij hopen volgend jaar, 
samen met hun gezin, twee kinderen, 
drie kleinkinderen, hun smaragden 
huwelijk (55 jaar) te mogen vieren. De 
rode draad in Rob’s leven is toch wel 
de drukkerij en grafische vormgeving. 
Zowel beroepsmatig als ook op het 
vrijwilligers vlak. “Door reorganisaties 
had ik verschillende functies binnen de 
drukkerij uitgeoefend. Zoals diepdrukker 
en papierplanner. Echter bij de laatste 
reorganisatie werd mij aangeboden om 
gebruik te maken van de VUT-regeling, 
ik was toen 57½ jaar”. Maar het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan en Rob 
is dan ook altijd op zoek gegaan naar 
vrijwilligerswerk dat gerelateerd was of 
is aan zijn beroep. Naast dit alles, waar 
toch ongemerkt heel wat uurtjes in gaan 
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zitten, maakt hij ook tijd voor andere 
hobby’s. Een daarvan is fotograferen. 
“Voornamelijk kunstwerken, objecten of 
gebouwen. Die blijven tenminste stil-
staan”, grapt Rob. Een andere hobby is 
rondreizen maken. “Toen de kinderen 
jonger waren deden we dat ook. Wel 
dichter bij huis, maar we gingen dan 
op de brommer met ieder van ons een 
kind achterop. Na het pensioen zijn wij 
samen veel reizen gaan maken met 
de auto. Scandinavië is toch wel onze 
favoriet, maar wij hebben de zuidelijke 
landen ook aangedaan”. Dat de hobby’s 
fotograferen en reizen goed samen gaan 
met zijn voormalig beroep en grafische 
vormgeving bewijzen de vele fotoboeken 
die worden samengesteld en afgedrukt. 
“ Nee, het afdrukken gebeurt niet door 

mijzelf,” zegt Rob, “hoewel ik wel mijn 
eigen drukpers heb, waarmee ik (weer 
een andere hobby), eigen kerstkaar-
ten afdruk.” Helaas liggen vele hobby’s, 
sinds de pandemie, stil of staan op een 
laag pitje.” Zo ook het musea bezoek, 
dat beiden graag mogen doen. “Het is te 
hopen dat alles straks weer zijn normale 
gangetje gaat”, zegt Rob. “Maar al met 
al vervelen doe ik me nooit.” 

Hoe maak ik meer caramboles?
Als je de kranten leest, de tv kijkt of naar de radio luistert dan valt het 
op, dat wij in dit land enorm veel deskundigen hebben.
Dat is natuurlijk een goede zaak, want wie wil er nu geen wijze raad. 
Of het nu over voetballen gaat of over sigarenbandjes sparen, altijd is 
er wel iemand zeer deskundig.
Laatst was er een deskundige op het gebied van stimulerende midde-
len. 

Hij vertelde dat in veel takken van sport verboden stimulerende midde-
len worden gebruikt.
Voetballers pakken weleens het pilletje van hun echtgenote.
Hardlopers en wielrenners zijn ook niet altijd brandschoon gebleken.
Maar hij noemde met name de schaaksport en wat mij natuurlijk bo-
venmatig interesseerde de biljartsport.
Het blijkt dat schakers iets nemen om beter te kunnen denken.
Biljarters nemen iets, waardoor de hartslag iets langzamer gaat.
Als je stoot tussen 2 hartslagen in, dan is de kans op een carambole 
veel groter.

Ik probeer het toch maar niet, want ik ben zo bang dat de tijd tussen 
de eerste en de tweede hartslag zo lang is, dat ik niet meer aan stoten 
toe kom.

Dick Appeldooren
Secretaris B.V.O. (Biljart Voor Ouderen).

Annelies de Pijper
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BOKBOK
Is een spel dat wij vaak tijdens de 
pauzes op het schoolplein van de 
jongensschool doen. 
Een jongen gaat gebogen staan 
en houdt zich ergens aan vast. 
Een ander springt van achter op 
de gebogen rug en houdt een of 
meerdere vingers van zijn handen 
open en zegt: ”Bokbok, hoeveel 
horens heeft de bok?”. 
Als de gebogen persoon het juiste 
aantal raadt, dan moet de ande-
re zich achter hem aansluiten. 
Vervolgens springt een andere op 
de rug en probeert bij de eerste te 
komen. 
Daarop herhaalt hij de vraag: ”Bokbok, hoeveel horens heeft de bok?”. Als het juis-
te aantal opgestoken vinger wordt geraden, mag de voorste persoon achter in de 
rij aansluiten. 
Het spel gaat door tot alle deelnemers geweest zijn. 

GUKKEN EN SCHOTSENLOPEN
Gukken doen we in de winter als 
het gevroren heeft en er ijs op een 
sloot ligt. Alleen of met meerdere 
personen, wat natuurlijk leuker is, 
ga je het ijs op.
Je gaat het ijs gukken. Dat doe je 
door erop te springen of er stevig 
op te stampen om het ijs kapot 
te krijgen. Er ontstaan daardoor 
schalen ijs (schotsen). Daarna is 
het een uitdaging en een kunst om 
van de ene naar de andere schots 
te lopen, zonder dat je in het water 
terecht komt. 

MUZIEKINSTRUMENTJE van sigarettenvloeitje
Een plat sigarettenvloeitje op een haarkam leggen, en met 2 vingers vasthouden. 
Als je dan dwars over de kam blaast gaat het papiertje trillen en geeft een geluid.

Kinder- en Jeugdspelen van toen (14)

Hoe leuk en spannend kan het zijn om iets uitdagend te doen of 
van een paar stukjes hout iets te maken waarmee je aandacht kunt 
krijgen.
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Tosti met salami, prei en Boursin
voor 2 personen

Beschrijving

Ingrediënten

 
Bereiding

Maaltijden 
 UIT DE KEUKEN VAN UW KEURSLAGER VAN CAULIL

LEKKER EN GEZOND
Geen tijd om te koken? Of even geen zin?

Profiteer dan van ons ruime assortiment zelfgemaakte maaltijden!
De maaltijden worden geserveerd in handige oven en magnetron 

bestendige bakjes.

Speciaal voor u als KBO’er
Bij aankoop van 2 maaltijdjes 

krijgt u de 2e maaltijd voor € 4,-
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PIEKSLEEËN 
In de winter als de sloten en plassen zijn bevroren op een slee gaan zitten en je 
vooruit duwen met 2 stokken waarin aan de onderkant een paar spijkerpunten 
zitten.

SLIDDEREN
Kun je bijvoorbeeld doen als het gevroren heeft en er ijs ligt op plassen en sloten.
Ook op een vaste sneeuwlaag kun je slidderen ofwel glijden. Neem een aanloopje, 
zet dan je voeten dwars en je glijd vervolgens een stuk over het gladde gedeelte. 
Natuurlijk kun je er met meerdere kinderen een wedstrijdje van maken. Het gaat 
erom wie er vanaf een bepaald punt het verste kan slidderen.
Het is wel oppassen, want je kunt in plaats van een sliddertje ook een slippertje 
maken. Dan ga je onderuit. 

KLEPPEREN
Klepperen doe je met twee plankjes, die 
je tussen de vingers van één hand vast-
houdt, ritmisch te bewegen. De uiteinden 
van de houten plankjes klepperen tegen 
elkaar en dit produceert een geluid. 
Bij het klepperen zing je: “Klepperde, 
klepperde, klep klep klep, ‘k ben zo blij 
dat ik ze heb”.
Kleppers zijn eenvoudig te maken van 2 
hardhouten plankjes van ongeveer 15 x 
2,5 cm en een dikte van 1 cm.

Gukken lukt niet ieder jaar, maar er 
hoeft niet veel ijs te liggen om dat toch 
mogelijk te maken. En klepperen kan het 
gehele jaar door. Is het niet met latjes, 
dan doen we dat vaak met de mond. Of 
is dat kleppen? In ieder geval, het kan 
leuk zijn.

Snekcub Noot.
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 
19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 
26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 
voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 
45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 
Turks bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 
waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 
hijstoestel 70 origine 71 land in Europa.
Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 
voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese 
taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 
36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 
beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste 
kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat.
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Wij, de gezamenlijk vakbonden en diver-
se organisaties voor senioren, patiënten, 
mensen met een beperking en armoe-
debestrijding, roepen u – leden van de 
Tweede Kamer – op om de koppeling 
van de AOW en het sociaal minimum 
aan het wettelijk minimumloon volledig 
in stand te houden.
De stijging van het wettelijk minimum-
loon en de daaraan gekoppelde uitke-
ringen zijn van groot belang voor het 
vergroten van de bestaanszekerheid in 
Nederland. Anders lopen de inkomens-
achterstanden van ouderen en uitke-
ringsgerechtigden nog verder op. Dat is 
onaanvaardbaar.
Het kabinet mikt op een bescheiden 
verhoging van het wettelijk minimum-
loon van bij elkaar 7,5 procent in 2024 
en 2025. We hebben in het coalitieak-
koord gelezen dat die stijging niet wordt 
verwerkt in de AOW. In de doorrekenin-
gen van het Centraal Planbureau (CPB) 
moesten wij daarnaast lezen dat het 
effect op het netto inkomen van mensen 
op het sociaal minimum ook volledig 
wordt wegbezuinigd.
De compensatie voor ouderen die wordt 
voorgesteld in de vorm van een ver-
hoging van de ouderenkorting, is niet 
effectief.  Honderdduizenden ouderen 

Ontkoppeling AOW terugdraaien

Naar aanleiding van het aanstaande debat over de regeringsverkla-
ring van het kabinet-Rutte IV roept KBO-Brabant samen met vele 
andere organisaties de Tweede Kamer op om het voornemen uit het 
coalitieakkoord over ontkoppeling van de AOW, terug te draaien.
Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkracht-
positie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. 
Het tegendeel is echter het geval. Mede door de loskoppeling van de 
AOW komen  de koopkracht en bestaanszekerheid juist verder onder 
druk te staan.
Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving: houd 

koppeling minimumloon met AOW en sociaal minimum in 
stand!

met lage en middeninkomens zullen die 
compensatie niet of niet volledig kun-
nen verzilveren. Het koppelingsprincipe 
is wél bewezen effectief en is ook een 
kwestie van beschaving.
Wij roepen u daarom op om het principe 
van de netto-nettokoppeling tussen het 
wettelijk minimumloon, de AOW en het 
sociaal minimum volledig te behouden. 
Praktisch betekent dit dat de voorge-
nomen stijging van het wettelijk mini-
mumloon volledig zou moeten worden 
verwerkt in de AOW en dat de in het 
akkoord opgenomen bezuinigingen op 
het sociaal minimum worden geschrapt.
Namens:
Vakbonden: FNV, CNV en VCP
Seniorenorganisaties: Koepel Gepensio-
neerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, KBO 
Brabant en FASv
Organisaties voor patiënten, 
mensen met een beperking en 
armoedebestrijding: ATD de Vierde 
Wereld, Ieder(in), Landelijke 
Cliëntenraad (LCR), De Pijler, SUNN 
(Stichting Urgente Noden Nederland), 
Horus, AVS, Valente, Sociale Alliantie en 
Werkplaats Como
 

BEKIJK NIEUWSOVERZICHT
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Als het gaat om 
de oorzaak van de 
wooncrisis wijzen 
de beschuldigende 
vingers vooral naar 
ouderen die on-
voldoende zouden 
doorstromen op de 
woningmarkt. Over-
heden moeten de 
oorzaak bij zichzelf 
zoeken in plaats van 

’de ouderen’ als zondebok aan te wijzen!
Het leverde een hoop verontwaardigde 
reacties op bij KBO-Brabant, belangen-
vereniging van 120.000 senioren. Rode 
draad daarin: overheden moeten eerst 
maar eens goed naar hun eigen kort-
zichtig beleid van de afgelopen jaren 
kijken. De beperkte doorstroming van 
ouderen kan hooguit een gevolg zijn van 
de werkelijke oorzaak van de wooncri-
sis: een chronisch tekort aan geschikte 
seniorenwoningen. Het wegbezuinigen 
van verzorgingshuizen enerzijds en de 
lastenverzwaring met een verhuurder-
heffing voor woningcorporaties ander-
zijds hebben geleid tot een wooninfarct 
waar jong en oud nu de dupe van zijn. 
Voor een meerderheid van de Neder-
landers valt er weinig en voor bepaalde 
groepen helemaal niets meer te kiezen 
als het om wonen gaat. Volgens een 
rapport van ABN-AMRO dat vandaag, 
18 januari, naar buiten kwam, voldoen 
nieuwbouwwoningen nauwelijks aan de 
behoefte van senioren. Zeker 50% van 
de voorgenomen nieuwbouw zou voor 
senioren moeten zijn om ook de oplo-
pende zorgkosten te beperken.
Wonen en zorg is een belangrijk speer-
punt voor KBO-Brabant, dat lokaal wordt 
uitgerold over de provincie. Zo’n uitrol 
begint in elke gemeente met bewustwor-
ding van senioren zelf; gemeentelijke 
overheid, woningcorporaties en zorgaan-

wooncrisis
Onze voorzitter Leo Bisschops stuurde een opinie-artikel naar het 
Eindhovens Dagblad. Dat werd op 25 januari geplaatst. Hieronder 
volgen de tekst en de link.

Wooncrisis, zorgcrisis, pensioencrisis, generatieconflict?

bieders proberen we van meet af aan 
te betrekken zodat er breed gedragen 
actieplannen komen.
De initiatieven die in Noord-Brabant 
voortkomen uit deze decentrale aan-
pak met daarin een belangrijke rol voor 
ouderen zelf, stemmen optimistisch. Ook 
de groeiende bereidheid van gemeenten 
om bij de vormgeving van hun woon/
zorg-beleid te vertrekken vanuit de wen-
sen van senioren zelf is een hoopvolle 
ontwikkeling.
In dat perspectief acht KBO-Brabant het 
weinig zinvol en zelfs polariserend om 
een (of andere) groep als zondebok voor 
de wooncrisis aan te wijzen. Bovendien 
is het te simplistisch om te stellen dat 
“de ouderen” maar moeten doorstromen 
naar een kleinere woning. Verhuizen 
is een emotioneel, financieel en fysiek 
belastende aangelegenheid. Afscheid ne-
men van de vertrouwde woonomgeving 
kan bovendien leiden tot verlies van een 
sociaal netwerk in de buurt, juist nu zo’n 
netwerk door toenemende beperkingen 
van de collectieve zorg steeds belangrij-
ker wordt en thuis oud worden uitgangs-
punt van overheidsbeleid is geworden. 
We zien de verhuisbereidheid onder 
oudere senioren toenemen als er een 
echt passend alternatief is: woningen 
die qua locatie, veiligheid, betaalbaar-
heid en voorzieningen opwegen tegen 
wat ze moeten achterlaten. Tegelijker-
tijd zien we dat jongere senioren al wel 
meer bezig zijn met hun toekomstige 
woonsituatie. De vele gemeenschappe-
lijke wooninitiatieven, de toenemende 
vraag naar hofwoningen, het erfdelen, 
woningsplitsing, het zijn allemaal voor-
beelden die hier en nu aan de orde zijn 
in Noord-Brabant en waar gemeenten 
veel meer prioriteit en medewerking aan 
zouden kunnen en moeten geven om 
de gewenste doorstroming op gang te 
brengen.



Orthopedie kliniek

www.bravisorthopediekliniek.nl

Een nieuwe heup of knie nodig? Of heeft u 
een ander probleem met bewegen? De Bravis 
Orthopedie Kliniek biedt patiënten veel voor- 
delen. We hebben korte wachtlijsten en alle 
zorg vindt plaats onder één dak. Bij bepaalde 
knie – en heupoperaties is een dagopname  

mogelijk. Bij de Bravis Orthopedie Kliniek 
werken twaalf orthopedische chirurgen met  
ieder hun eigen expertises. Het is de plek waar 
iedereen snel en goed geholpen wordt. 

Boerhaavelaan 25 I 4708 AE I Roosendaal

Experts in beweging
Alle zorg onder één dak
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Alle zorg onder één dak

Feitelijk zou de wooncrisis opgelost 
kunnen worden met de inzet van slechts 
1% van de oppervlakte van Nederland. 
Wanneer we daarbij slim inbreiden en 
regels verruimen voor burgers om hun 
eigen woning of erf te splitsen, dan is 
veel minder al voldoende. We roepen 
gemeenten op ruim baan te geven aan 
creativiteit en burgerinitiatieven. Zoals 
de voormalig rijksbouwmeester Floris 

Alkemade zegt: “Laten we de kracht van 
onze verbeelding spreken”. Als voorzit-
ter van de grootste vereniging van onze 
provincie voeg ik daaraan toe: er is ge-
noeg onderzoek gedaan, er zijn genoeg 
rapporten geschreven en adviescommis-
sies opgetuigd. We moeten nu in actie 
komen, snel en goed zoals het moet!
Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant

Zelf mijn huis schoonmaken lukt niet 
meer. Wat nu?

Hulp vragen via de gemeente
Hulp in huis vraagt u aan bij de gemeen-
te. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), waar 
de huishoudelijke hulp onder valt. Voor 
een huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 
betaalt u een vaste bijdrage van 19 euro 
per maand. Uw gemeente heeft een 
Wmo-loket= loket ELZ. Daar kunt u een 
aanvraag doen, bijvoorbeeld telefonisch. 
De gemeente onderzoekt of u inderdaad 
hulp in huis nodig heeft. Vaak komt 
iemand van de gemeente bij u thuis, 
‘aan de keukentafel’ om over de proble-
men te praten. Soms gaat zo’n gesprek 
telefonisch of moet u zelf naar het ge-
meentehuis komen. Het is belangrijk dat 
u zich goed op het gesprek voorbereidt. 
En dat u niet alleen naar dit gesprek 
gaat. Vraag iemand mee die goed op de 
hoogte is van uw situatie. Als u niemand 
heeft om u te begeleiden, heeft u recht 
op een professionele, onafhankelijke 

Stofzuigen, stoffen, de vloer dweilen, keukenkastjes afnemen, bed-
den opmaken en ramen zemen. U heeft het misschien uw hele leven 
gedaan, maar dan komt opeens het moment waarop al dat schoon-
maken te zwaar voor u wordt. Wat dan?
Schiet het schoonmaken er steeds vaker bij in? Dat hoeft niet heel 
erg te zijn. Een beetje stof hier en daar is niet meteen een probleem, 
als de noodzakelijke dingen maar schoon zijn. Gezonde lucht is be-
langrijk en een schoon vaatdoekje ook. Maak de toiletbril wekelijks 
schoon, net als de spoelknop van de wc, de kraan en de deurklink 
van de wc- of badkamerdeur.
Lukt het niet meer om dit zelf te doen? Dan kunt u op verschillende 
manieren hulp inschakelen.

clientondersteuner. U betaalt hier niets 
voor. KBO heeft clientondersteuners, die 
u graag helpen. Vraag aan het eind van 
het gesprek om een verslag, zodat u 
na kunt lezen of alles wat besproken is, 
goed op papier is gekomen.
Binnen zes weken na uw aanvraag is het 
onderzoek afgerond en is duidelijk of u 
deze extra ondersteuning krijgt. 

Zelf zorg regelen met een pgb
U kunt ook zelf zorg regelen. Dat kan 
handig zijn als u al een zorgverlener 
kent. U heeft dan een persoonsgebon-
den budget nodig (pgb). Wilt u een 
pgb aanvragen voor hulp via de Wmo? 
Ook dan moet u een aanvraag indie-
nen bij de gemeente. Daarvoor moet 
u een persoonlijk plan schrijven. In 
dit plan beschrijft u wat u wel en niet 
kunt en waarvoor u hulp nodig heeft. 
De gemeente onderzoekt uw aanvraag. 
U krijgt het pgb van de gemeente niet 
op uw eigen bankrekening gestort. U 
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betaalt uw zorgverleners via de Socia-
le Verzekeringsbank (SVB). Uw eigen 
bijdrage aan de gemeente is 19 euro per 
maand. Wat u uw zorgverleners mag 
betalen, verschilt per gemeente. De 
gemeente stelt een maximum uurtarief 
in. Het tarief kan afhankelijk zijn van 
het soort hulp dat u krijgt. Lees er meer 
over in het artikel Alles over het per-
soonsgebonden budget.

Particuliere hulp
De website www.nationalehulpgids.nl is 
heel handig om snel hulp te vinden bij u 
in de buurt. Bijvoorbeeld hulp in de huis-
houding of hulp bij de boodschappen. U 
plaatst uw hulpvraag gratis. Mensen die 
zich aangesproken voelen en u willen 
helpen, nemen contact met u op. Zij 
vragen een uurprijs, meestal in overleg. 
Een werkster is ook een mogelijkheid. 
Die vindt u bijvoorbeeld via de website 
www.ikzoekeenwittewerkster.nl.

Beste dames en heren KBO-leden,
Een wetswijziging van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bij 
de 2e kamer in Den Haag in voorbereiding. Hoe uiteindelijk de huishoudelij-
ke hulp, met een eventuele maandelijkse bijdrage, via het CAK geregeld gaat 
worden, is nog afwachten.
Sommige gemeenten gaan tegenwoordig voor een extra voorziening, denk aan 
een traplift, een badkamer en/of scootmobiel, een eigen bijdrage vragen. Deze 
eigen bijdrage is niet verplicht en kunt u  weigeren. 
Nogmaals adviseren wij u, vóór die aanvraag van een voorziening bij de WMO, 
met één van de KBO-cliëntondersteuners contact op te nemen. Hij of zij kan u 
met de WMO-aanvraag helpen.
Mocht u vragen hebben over de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of de Zvw (Zorg-
verzekeringswet) dan kunt u ook een van de cliëntondersteuners om hulp 
vragen.
De namen en telefoonnummers van de cliëntondersteuners kunt u vinden in 
het Lindeblad van KBO-Etten (pagina 8)

De KBO cliëntondersteuners vragen uw 
aandacht voor het volgende                                              

De ouderenorganisaties ANBO, KBO-
PCOB, Koel Gepensioneerden en 
KBO-Brabant hebben kennisgenomen 
van de aangekondigde wijziging. Het 
doel van de wijziging op basis van de 
motie Van Dijk c.s. is sympathiek: dat 
gepensioneerden eerder perspectief 
op indexatie hebben, nu de datum van 
invoering van het nieuwe pensioenstelsel 
is uitgesteld van uiterlijk 1 januari 2026 
naar uiterlijk 1 januari 2027. 
De kern van het voorstel is om gedu-

rende een half jaar, te weten de tweede 
helft van 2022, de regels van het Fi-
nanciële Toetsingskader aan te passen, 
vooruitlopend op de regelgeving in de 
overgangsperiode 2023-2027. Globaal 
houdt de regeling in dat pensioenfond-
sen mogen overgaan tot indexatie als zij 
een beleidsdekkingsgraad hebben van 
meer dan 105 procent. 
De ouderenorganisaties hebben de vol-
gende opmerkingen: 
- Het overgrote deel van de gepensio-

Reactie internetconsultatie “Wijziging van het 
Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen 
in verband met toeslag vanwege voorgenomen 

transitie” 
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neerden heeft de afgelopen 12 jaar geen 
toeslag ontvangen. Daardoor zijn ind-
exatie-achterstanden ontstaan van 20 
tot 25 procent. Bij een aantal fondsen is 
in deze periode ook nog eens gekort. De 
koopkracht van de gemiddelde gepensi-
oneerde is in deze periode circa 5 pro-
cent gedaald, waar werkenden er zo’n 
18 procent op vooruit gingen.
 - De kern van de voorgestelde wijziging 
is dat pensioenfondsen vanaf een be-
leidsdekkingsgraad van 105 % mogen 
indexeren tegen 110 % in de huidige 
regeling. Bovendien mogen zij een hoge-
re toeslag verstrekken dan in de huidige 
regeling, zij het dat de toeslag niet meer 
mag bedragen dan de verwachtings-
waarde voor het prijs- of loonindexcijfer 
van het fonds voor het jaar 2022. Opge-
merkt moet worden dat deze prijsindex-
cijfers aanmerkelijk beneden de laatste 
inflatiecijfers over november en decem-
ber liggen. Het lijkt erop dat ook bij toe-
passing van deze regeling de pensioenen 
verder worden uitgehold. 
- Het doel van de wijziging is om gepen-
sioneerden meer perspectief te bieden 
op toeslag. Uit het voorstel blijkt dat 
daarbij de beleidsdekkingsgraad leidend 
is. De ouderenorganisaties wijzen erop 
dat het beoogde doel in de verste verten 
niet wordt gerealiseerd. Vier van de vijf 
grootste pensioenfondsen zullen niet aan 
de gestelde eisen voldoen (cijfers no-
vember 2021). 
Pensioen  Actuele Beleids  Aantal
fonds  dekking dekking gepens. 
ABP  104,2 101,4 943.000 
PFZW  101,4  98,6  518.000 
PME  104,5  102,3  167.000
PMT  102,5  100,0  215.000 2
Kortom, gepensioneerden verpleegkun-
digen, politiemensen en metaalwerkers 
kopen niets voor deze regeling. Het gaat 
totaal om circa tweederde van de ge-
pensioneerden die zonder meer niet in 
aanmerking komen voor deze regeling. 
Het zou goed zijn als de minister zelf 
inzichtelijk maakt welke effectiviteit de 
AMvB heeft voor alle deelnemers (actief, 
slapers, gepensioneerd) die onder de 
maatregel vallen.
 - Ten tweede is de vraag is of veel 
pensioenfondsen die boven de grens van 
105% zitten wel tot toeslagverlening 

zullen overgaan. Allereerst mag toeslag-
verlening niet leiden tot een lagere ac-
tuele dekkingsgraad dan 105%. Bij een 
inflatie van 2 procent, moet er tenmin-
ste een beleidsdekkingsgraad van 107 % 
zijn. Maar fondsen zullen in de praktijk 
een zekerheidsmarge inbouwen, om-
dat zij in het herstelplan voor de over-
gang rekening moeten houden met een 
al aangekondigde aanpassing van de 
ultimate forward rate en met een (zeer) 
lage premiedekkingsgraad. Dat fondsen 
vanaf 105 % kunnen gaan indexeren 
geeft een veel te optimistisch en zelfs 
enigszins misleidend beeld, zoals ook 
bleek uit de publicaties in de media naar 
aanleiding van het voorstel.
 - De ouderenorganisaties zullen de 
regeling voor wat betreft de overgangs-
periode 2023-2027 apart beoordelen. 
Maar zij hechten eraan hier alvast te 
stellen dat door bovengenoemde ef-
fecten de uitholling van de koopkracht 
van de tweedepijlerpensioenen gestaag 
doorgaat. Bij een doorvertaling van de 
adviezen van de commissie parameters 
zou de indexatie-achterstand tot 2027 
tot 35 procent kunnen oplopen. Dit 
perspectief is voor ouderenorganisaties 
onacceptabel. 
- Ondertussen is de inflatie in december 
2021 tot 5,7 procent opgelopen (Eu-
ropees cijfer: 6,2 %). De onrust onder 
senioren neemt toe. De voorgestelde 
regels en de modellen die DNB hanteert, 
voorzien niet in een dergelijk hoge infla-
tie. Zelfs de mensen die wel een toeslag 
ontvangen, zullen aan die verhoging 
onvoldoende hebben het duurdere brood 
en benzine te compenseren. 
- De nominale rente lijkt door de inflatie 
iets te stijgen. Maar met de hogere infla-
tie daalt de reële rente. Hoewel door die 
omstandigheid wellicht in de toekomst 
iets mag worden geïndexeerd, zal het 
gat tussen uitkering en koopkracht niet 
worden gedicht. 
Onze conclusie is dat de voorgestelde 
regeling sympathiek maar ineffectief 
is. Gepensioneerden worden blij ge-
maakt met een dode mus dan wel een 
fopspeen. De enige oplossing voor het 
tegengaan van het uithollen van het 
pensioen ligt in het gelijktrekken van 
bases van de gedempte premie op basis 
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Het Brabants Studentengilde van Onze 
Lieve Vrouw bestond uit Noord-Brabant-
se studenten die aan een Nederland-
se katholieke universiteit studeerden. 
Jaarlijks hield het gilde in een plaats 
in Noord-Brabant een zomerbijeen-
komst van enkele dagen. Tijdens die 
dagen werd niet alleen op geestelijke 
wijze bijgedragen aan de ‘luister van 
het gewest’ waar men vertoefde.  Als 
dank voor de gastvrijheid werd voor de 
plaatselijke bevolking een veldkapelletje 
of kruisbeeld geplaatst. Deze werden 
zonder vergunning gebouwd met mate-
rialen die door lokale aannemers gratis 
beschikbaar werden gesteld. De ontwer-
pen voor de kapelletjes en de beelden 
werden door de studenten zelf gemaakt. 
Ook studenten die niet zo handig waren 
bouwden enthousiast mee getuige het 
onderstaand rijmpje.           

Studentengilde schenkt Etten-Leur 
een kruisbeeld

Het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw hield van 4 t/m 
7 augustus 1938 haar jaarlijkse zomerbijeenkomst in Etten-Leur. 
Hoogtepunt was de overdracht op zondag van het kruisbeeld aan de 
Hoevenseweg.

Zo zijn er in 
de loop der 
tijd in heel 
wat Brabant-
se plaatsen 
kapelletjes en 
kruisbeelden 
geplaatst.  
Tijdens hun 
verblijf in 
Etten-Leur 
bivakkeerden 
de studenten 
op de boerderij 
van Lauwerijs-
sen. Ze sliepen 
in de schuur 
op stro, of in 
tenten. 
Zoals ieder jaar werd ook in 1938 de na-
druk gelegd op een bepaald thema. Dit 
jaar was dat ‘Brabant en de industrie’. 
De sociale kant van dit onderwerp werd 
besproken door Mr. F.B.I.M. Janssens, 
directeur sociale zaken van de Holland-
sche Kunstzijde Unie te Breda. Rector 

Kruisbeeld Hoevenseweg 
(Foto Cor Kerstens)

Al hebben wij in ’t bouwvak nie veul te vertellen
Toch bouwen we heel Brabant vol schone kapellen
En al is het wat krom, mee wat deuken d’r in
Daar zit ‘m nou het artistieke net in

van het prudent verwacht rendement 
en de waardering van de verplichtingen. 
Die doet ook recht aan de gedachte dat 
pensioen het resultaat is van inleg en 
rendement. 
Waar het kabinet altijd wees op de geïn-
dexeerde AOW, verdwijnt ook die (qua-
si-)zekerheid. Volgens de doorrekenin-
gen van het Centraal Planbureau zullen 
ouderen in de komende jaren koop-
krachtverlies lijden, na twaalf jaar ach-
teruitgang. De belofte van de partijen 
die het pensioenakkoord van juli 2019 

tekenden, een koopkrachtig pensioen, 
wordt acht jaar lang niet waargemaakt. 
Het laatste vertrouwen van ouderenor-
ganisaties smelt daarmee weg. 
Met vriendelijke groeten, 
Anneke Sipkens, directeur-bestuurder 
ANBO 
Lotte de Jong, directeur KBO-PCOB 
Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant 
John Kerstens, voorzitter Koepel Gepen-
sioneerden
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Oplossing 
kruiswoordpuzzel

Scheermakers sprak over de zedelijke 
zaken in de industrie, terwijl dr. H. van 
de Laar, secretaris van het Economisch 
Technisch Instituut te Tilburg, de eco-
nomische aspecten besprak. Naast deze 
serieuze zaken was er voldoende tijd 
voor ontspanning. Tijdens de kampvuren 
werd er gezongen, gedanst en muziek 
gemaakt. Ook werd er in de omgeving 
gewandeld.
Het hoogtepunt van deze zomerbijeen-
komst lag op zondag, namelijk de plaat-
sing van een kruisbeeld. De dag begon 
met een kerkelijke plechtigheid, waarna 
een kleurrijke stoet zich om halftwaalf 
naar de Hoevenseweg/hoek Haansberg 
begaf, waar het kruisbeeld geplaatst zou 
worden. Voorop de rijvereniging Concor-
dia Florebit, gevolgd door het gemeen-
tebestuur, notabelen en 25 verenigin-

gen, organisaties 
en clubs met hun 
vaandels.  Hier 
droeg de voorzitter 
van het Studenten-
gilde het kruisbeeld 
over aan de paro-
chie. Daarna werd 
het beeld door 
deken Van den 
Biesen ingezegend. 
In zijn bevlogen 
toespraak wekte hij 
de bevolking op tot 

bijzondere devotie voor het Heilig Kruis. 
Na het zingen van enige toepasselij-
ke liederen werd de stoet ontbonden.                                   
Daarmee waren de activiteiten nog niet 
ten einde. De studenten werd door de 
bevolking een koffietafel aangeboden en 

zij werden door de burgemeester op het 
gemeentehuis ontvangen. Na dit officië-
le gedeelte ging men naar het concours 
hippique van de rijvereniging Concordia 
Florebit. Met een slotmaaltijd, ’s avonds 
om 7 uur, werd deze succesvolle zomer-
bijeenkomst, waarin het parool “Stu-
die, Arbeid en Contact” centraal stond, 
afgesloten. 

Bronnen: Archief  J.H.A. Bedaux, architect te Tilburg
 Krantenbank Koninklijke Bibliotheek 

Foto’s: Deken Van den Biesen foto op bidprentje 
 (collectie Cor Kerstens)

 Cor Kerstens, Etten-Leur, 14-10-2017. 
 Aangepast 05-02-2022

Deken Van den Biesen

Boerderij Lauwerijssen nabij de driesprong Baai-Stationsstraat-Lage Neerstraat 
(Foto C.Th Lohmann, Archief  Breda) 
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Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden:
Naam Lid-soort  M/V 
Banse, C.E.M. Lid m
Bernardt, C.C.M. Lid v
Binck-Hermans, A.J.M. Gast v
Borst, W.A. van der Lid m
Dijk, C. van Lid m
Dijk-Bravenboer, J. van Lid v
Franken, C.A.M. Gast v
Ginneken-van Noort, M.L.G. van Lid v
Herwijnen-Mol, P. van Lid v
Hooijdonk-Weijgers, J.E. van Lid v
Houtepen, P.M. Lid v
Huvers, P.C.M. Lid m
Knoop v.d. Bosch, J.E.M.J. Gast v
Kruijssen-Kerkhove, P. van der Lid v
Laars-Lagerweij, A. van der Lid v
Lammerse, WMG Gast v
Lemmens, N. Lid v
Loonen, E.A.M. Lid v
Luijten, M.W.C. Lid v
Montagne, G.H. Lid v
Nihot, C.L.M. Lid m
Nihot, G. Lid v
Palotas, F. Lid m
Polderdijk, F.W.J. Gast m
Poppelaars-Broos, M. Gast v
Ramakers, J.H.G. Lid m
Robbesom, R.J. Lid v
Roode, E.G. de Lid m
Scheepers-Stienen, G. Lid V
Schots-van Gaans, A. Lid v
Smits-Martens, C.J.M. Lid v
Smit-van Grinsven, H.M.M. Lid v
Snijders-Vissenberg, J.P.M. Lid v
Valderen, E. van Lid v
Voesenek, A.D.W. Lid m
Overleden leden:    M/V Gemeld op:
Taks, M.A.  m 27-10-2021
Vermunt-van Alphen, C.A.P.  v 10-11-2021
Gils, Q. van  m 17-11-2021
Anink, G.B.B.M.  m 22-11-2021
Brand-Waskowsky, W.A.M.M.  v 29-11-2021
Simon, L.A.  m 1-12-2021
Rokx-de Jager, J.  v 8-12-2021
Janssen-de Bruijn, W.A.M.  v 12-12-2021
Swaanen, J.  m 31-12-2021
Raaijmakers, E.    v 19-1-2022
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AANMELDINGSFORMULIER  KBO-Etten
*svp volledig invullen en ondertekenen*

O  Als lid van KBO-Etten m.i.v. :  ………………………………………………………………

O  Als gastlid van KBO-Etten m.i.v. :  ………………………………………………………………

    >> Ik ben al gewoon lid bij KBO  :  ………………………………………………………………

                                    onder lidnr :  …………………………………………………………

Naam + voorletters + roepnaam: 

………………………………………………………………………………………………………….………………… M/V
(Gehuwde- en geboortenaam)    
  
Geboortedatum : ………………………………………………………

Straat en huisnummer :…………………………………………………………

Postcode en plaats :…………………………………………………………

Telefoonnummer(s) :…………………………………………………………

E-mailadres  :…………………………………………………………

Ondergetekende machtigt KBO-Etten voor het automatisch innen van de jaarlijkse 
contributie, thans € 22,-- (zonder machtiging  € 23,--). Gastlidmaatschap € 10,--.

Uw bankrekeningnummer IBAN: 

Ten name van  : …………………………………………………………………

Plaats en datum  : ……………………………………………………

Handtekening  :………………………………………………………

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verenigingsactiviteiten van KBO-Etten, 
zoals bepaald in de AVG van 25 mei 2018.

Inleveren van dit formulier kan:
per e-mail: info@kboetten.nl

per post: KBO Etten, p/a Wipakker 16, 4872 XH Etten-Leur
bij  het bestuur of 

in de zwarte KBO-brievenbus in het gebouw DE LINDE 
(in de hal om de hoek links).

…
…

..H
ier langs afknippen of scheuren    …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

..
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Een jubileum?

Ziek?

Overlijden?

Hulpvraag?

Als u niets laat horen weten 
wij ook niks.

Mevr. Ria Trouw,
tel: 076 503 28 45, e-mail: riatrouw@kboetten.nl

Mevr. Nel Houtepen, 
tel.: 076 5013471, e-mail: nelhoutepen@kboetten.nl 

ziekenbezoek 

Verhuizing?

Beëindigen lidmaatschap?

Mevr. Diny de Vugt 
tel. 076 5015717, 

email: dinydevugt@kboetten.nl
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Wist u dat:
• de contributie van KBO-Etten € 24,-- per jaar bedraagt.  

Wanneer KBO-Etten een incasso machtiging van u heeft ontvangen het maar   
€ 23,-- bedraagt;

• men ook gastlid van KBO-Etten kan zijn. Gastlid moet je worden wanneer je bij 
een andere KBO-afdeling al lid bent en toch de activiteiten/bijeenkomsten van 
KBO-Etten wilt bijwonen. Een gastlidmaatschap kost € 10,-- per jaar; je krijgt 
hiervoor ook een pasje dat je op verzoek moet kunnen tonen;

• ieder KBO-lid een ledenpas (KBO-gastlid, een gastledenpas) heeft, die desge-
vraagd getoond moet kunnen worden;

• het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de jaarcon-
tributie bedraagt;het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 juli en 31 
december bedraagt  € 12,--;

• er een  spreekwoord is: ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’. 
Hoewel KBO-Etten al meer dan 1500 leden heeft, mag u uw vrienden, buren en 
kennissen vertellen, dat u lid bent van KBO-Etten en informeer eens of zij ook 
lid willen worden. Aanmeldingskaarten en ledenwerffolders staan in de boven-
ste ring van de folderstandaard in de hal van De Linde;

• aanmeld- en uitschrijfformulieren te downloaden zijn via de website  
www.kboetten.nl wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan afmel-
dingen. Mocht u toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dan moet de (gast)
ledenpas ingeleverd worden bij de ledenadministrateur Diny de Vugt; depo-
neren in de KBO-brievenbus in De Linde. Daarbij de reden van afmelding ver-
melden; dit kan op het uitschrijfformulier dat te downloaden is via de website: 
Pagina’s: Lidmaatschap – Opzeggen;

• wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven 
worden aan de ledenadministrateur:        
- via e-mail: dinydevugt@kboetten.nl; 
- of schriftelijk: deponeren in de KBO-brievenbus in De Linde;

• het doorgeven van een adreswijziging belangrijk is voor de ontvangst van het 
Lindeblad en ONS;

• we vragen aan de besturen van de activiteitenclubs om er op toe te zien, dat er 
geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering 
en kerstviering;

• er een aantal winkeliers en middenstanders in Etten-Leur zijn, die dit KBO-Lin-
deblad sponsoren. 
Laat eens zien dat we dat waarderen en maak gebruik van hun kortingen;

• kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 25 maart2022 gestuurd kan 
worden naar de secretaris Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84, 4873 GE of 
per email naar: peterschellens@kboetten.nl.



46 Website KBO-Etten: www.kboetten.nl
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