APRIL 2021
Algemene Ledenvergadering 2021 (ALV)
De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan van onze KBO.
De ALV komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar. Alle leden hebben toegang tot de ALV en zijn
stemgerechtigd. De RIVM regels in acht nemende, is het nog steeds niet mogelijk om de ALV op
korte termijn te houden.
De KBO is statutair en wettelijk verplicht om eenmaal per jaar de ALV plaats te laten vinden.
Er is nu een noodwetgeving voor verenigingen in het leven geroepen, dat men maximaal 4 maanden af mag wijken van het, in de statuten vermelde termijn, waarin de ALV plaats zou moeten vinden. In dit uiterste geval zitten we dan net voor de vakantieperiode en dat is geen goed moment
om een ALV te organiseren. Onze verwachting is ook, dat we tot de vakantieperiode nog geen ALV
kunnen houden i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.
Een tweede mogelijkheid is om digitaal te vergaderen. Dit is echter geen optie. Het aantal leden is
daarvoor te groot.
De derde mogelijkheid, en dat is in ons geval de beste optie, is om de ALV schriftelijk te houden en
u in de gelegenheid te stellen om uw mening, schriftelijk, op de onderstaande punten te geven,
Ook stellen wij u in de gelegenheid om vragen, die het algemeen belang dienen, aan ons te richten.
Het kiezen van nieuwe bestuursleden kan ook schriftelijk gebeuren. U dient uw stem voor 15 april
uit te brengen. Mocht u geen stem hebben uitgebracht, dan gaat u automatisch accoord met het
toetreden van de voorgedragen leden in ons bestuur.
De aan ons gestelde vragen zullen beantwoord worden in ons volgende Infobulletin en via onze
website.
We hopen, als alles weer normaal is, een bijeenkomst te kunnen organiseren om een aantal zaken
te bekrachtigen, u in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met de nieuwe bestuursleden
en afscheid te kunnen nemen van de uittredende bestuursleden.
U kunt reageren via E-mail: kbocuijknoord@gmail.com of informatie vragen via 06 130809431

JAARVERSLAG 2020
Dit jaarverslag behandelt in grote lijnen de gang van zaken in onze vereniging in het voorbije verenigingsjaar. Het jaar 2020, het jaar waarin we te maken kregen met Covid-19, Corona.
De jaarvergadering 2020
Wel heeft op 12 februari 2020 onze jaarvergadering plaats gevonden. De notulen van deze vergadering liggen ter inzage bij ons secretariaat, E-mail: kbocuijknoord@gmail.com of te lezen op
onze website www.kbo-cuijknoord.nl . 46 leden woonden de vergadering bij. Na het officiële gedeelte, was er een optreden van Streekzangeres Mia Dekkers.
De activiteiten algemeen
Het virus kwam en kregen we te maken met de lock-down. De activiteiten werden stil gelegd.
Een trieste bedoening voor onze leden. Wat wel kon doorgaan was onze informatievoorziening.
Met ons Infobulletin, onze website en Facebook, hebben wij u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van relevante informatie.
Om de contacten met de senioren een beetje te onderhouden hebben we in april een actie gesponsord, alwaar diverse eenzame ouderen in Cuijk een presentje werd aangeboden.
In de nieuwsbrieven werden kruiswoordraadsels opgenomen waaraan kleine prijsjes waren verbonden. Dit werd door een groeiend aantal leden gewaardeerd, getuige de reacties en het aantal
inzendingen.
In de zomer hebben we voorzichtig het Jeu de Boules weer opgestart, maar de deelname was zo
gering, dat we er mee gestopt zijn.
Huisbezoeken door Vrijwillige Ouderen Adviseurs en Cliëntondersteuners vonden slechts mondjesmaat plaats. Belastinginvullers hebben zo goed en kwaad als het kon de helpende hand geboden.
Dit jaar hebben we ook weer meegedaan met de RABO Clubactie en De Jumbo flappentap actie.
De totale opbrengst is ruim 600 euro geweest. Een gedeelte hebben we gebruikt om de vrijwilligers een presentje voor kerst te geven. Ook hen willen we hartelijk bedanken voor hun inzet.
Alle leden hebben dit jaar weer de traditionele kerststol ontvangen. Ditmaal in een luxe uitvoering.
Verantwoording aantal leden 2020:
Aantal leden 1 januari 2020:
378
Aantal ereleden
6

Aantal leden 31 december 2020: 364
Aantal leden overleden: 6

We gedenken de volgende leden ,die ons in 2020 zijn ontvallen:
Hr. v.d .Dungen, Hr C. Blonk, Mevr. M. Schaminee, Mevr. Schipstal, Mevr. Theunissen, Hr. v.d.
Cruijsen
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met het verlies van hun dierbaren.
Het aantal leden van de gemeentelijke cluster van de zes gezamenlijke KBO verenigingen, is gezakt van 1545 leden naar 1464 leden. Het ledenverlies is 5.2 %. Onze vereniging heeft een ledenverlies van 3.8%. Dit is lager dan het gemiddelde van de cluster.
Oorzaken zijn o.a. dat er meer leden zijn overleden door Corona. Maar ook omdat er, noodgedwongen, nagenoeg geen activiteiten georganiseerd konden worden en dit voor hen een reden
was om het lidmaatschap op te zeggen.
Het bestuur
Tijdens de jaarvergadering van 2020 zijn Koosje Mannem en Bert van Elst tot nieuwe leden gekozen in het bestuur.
Herman Theunissen heeft medio vorig jaar ons bestuur, op eigen verzoek, verlaten. Onze voorzitter, Leo van den Bogaard, moest om gezondheidsredenen, een stapje terug doen. Jan van der
Cruijsen nam, als vice voorzitter, de taken van Leo over. Echter, in december 2020 overleed Jan,
wat wij als een groot gemis voor onze vereniging beschouwen. Het bestuur heeft afgelopen jaar,
slechts vier keer vergaderd. De beslissingen werden hoofdzakelijk per telefoon of per mail geno-

men. De omstandigheden noopten ons hier toe. Dit gold ook voor de Cluster- en Kring vergaderingen.
Verder willen we nog vermelden, dat we actief hebben meegewerkt aan de plannen om een hobbycentrum te realiseren. Ook hebben we afgelopen jaar, samen met een gemeenteambtenaar,
trimtoestellen, speciaal voor senioren, uitgezocht, die dit jaar in het Valuwe park geplaatst gaan
worden. Ook zal er, op ons advies, een jeu de boules baan aangelegd worden in dat park.
FINANCIEEL JAARVERSLAG
Door het Corona virus heeft de kascommissie de stukken van 2020 nog niet kunnen inzien.
Zodra dit weer mogelijk is, zullen wij de kascommissie uitnodigen en hun bevindingen publiceren. Een uitstel van maximaal vier maanden is toegestaan.
______________________________________________________________________________
VERKIEZING BESTUUR 2021
Na diverse oproepen via de website, Facebook en het Infobulletin, waarin we kandidaat bestuursleden vroegen, hebben we een voorlopig bestuur kunnen samenstellen. Tijdens de aankomende
ledenvergadering zou dan dit bestuur definitief gekozen kunnen worden. Echter, het kan nog wel
een tijdje duren, voordat deze plaats zou kunnen vinden. De beoogde voorzitter en secretaris hebben, zoals in de vorige Info vermeld, geen stemrecht. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Neem
bijvoorbeeld de Cluster- en Kring vergaderingen. Zij gaan nu deze vergaderingen bijwonen, maar
kunnen nog niet stemmen, als dit nodig mocht blijken. Bovendien zien we graag, dat onze voorzitter toetreedt tot het bestuur van de Cluster, wat nu niet mogelijk is.
Daarom hebben we weer contact gezocht met de juridische afdeling van KBO Brabant. Schriftelijk
stemmen behoort tot de toegestane mogelijkheden, zoals al eerder is aangegeven.
Via E-mail: kbocuiknoord@gmail.com of een briefje in de bus bij de penningmeester, Robijnlaan
2. Dit kan overigens niet bij de 1e en 2e secretaris, omdat deze zelf gekozen moeten worden als
bestuurslid.
Let op: telefonisch stemmen behoort niet tot de mogelijkheden. U kunt tot 15 april uw stem uitbrengen. Daarna zal ons bestuur definitief benoemd worden.
Dit jaar treden af: Leo van den Bogaard en Martien Peters. Leo is niet herkiesbaar en Martien stelt
zich herkiesbaar.
Jan van Gils heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Dit, i.v.m. zijn hoge leeftijd.
Peter Schouten stelt zich verkiesbaar als de nieuwe voorzitter, Johan van Hoof wil zitting nemen in
het bestuur. Hij zou dan de vacante functie als secretaris in kunnen vullen.
Door het wegvallen van vier bestuursleden, is een degelijke herstructurering van het bestuur noodzakelijk. We merken steeds meer, dat leden niet direct zitting willen nemen in het bestuur.
Liever wil men projectmatig ingezet worden. Dit is voor ons een reden om het bestuur in te krimpen
en onze commissies uit te breiden. Ook willen we deze commissies meer zeggenschap geven binnen de, door ons, gestelde kaders.
Verder willen KBO Brabant en de afdelingen meer aandacht besteden aan het werven van jongere
senioren. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt bij diverse verenigingen boven de 75 jaar. De
vraag is ook aan ons gesteld, hoe we de KBO aantrekkelijker kunnen maken voor deze jongere
groep senioren.
Maar de eerste maanden ligt onze prioriteit bij het inwerken van onze nieuwe bestuursleden en we
staan ook in de startblokken als onze activiteiten weer kunnen beginnen.
Er zijn afgelopen jaar weinig activiteiten geweest. Op de ledenvergadering van 2020 is besloten
om de contributie te verhogen naar 20 euro, ingaande 2021. Het bestuur is nu van mening om
deze pas in te laten gaan in 2022.
Vanaf 15 maart zijn we begonnen met het innen van de contributie. Onze nieuwe penningmeester
kreeg, totaal onvoorbereid, de ledenadministratie onder haar hoede. Voorheen deed Jan van der
Cruijsen dat. Zij kon dus niet ingewerkt worden. Mocht er iets niet correct zijn gegaan, neem dan
alstublieft contact met ons op. E-mail: kbocuijknoord@gmail.com

Mag ik mij even voorstellen
Ik ben Peter Schouten 75 jaar, geboren op 1e Kerstdag in Amsterdam, woon ruim 50 jaar in Cuijk
met Betty, bijna 50 jaar getrouwd. Wij hebben een dochter, een zoon en twee kleinkinderen. •
Ik heb een werktuigbouwkundige opleiding gevolgd en ben na mijn studie in de metaalindustrie
aan de slag gegaan. In 1969 ben ik als werktuigbouwkundig tekenaar bij Braat en Colt in Katwijk
gaan werken en heb in 1986 de verantwoording gekregen over een zusterbedrijf Colt France. In
1991 werd ik ook verantwoordelijk voor Colt Eurobridge bv. Dit hield in dat ik binnen Europa constant aan het reizen was, iets wat mij uitermate beviel: contact met andere culturen en mensen. In
2000 kreeg ik ook de verantwoording over de productie-unit in Cuijk. In 2004 op de terugweg van
Parijs kreeg ik een hartinfarct, zelf in staat om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te bereiken, waardoor
de gevolgen beperkt zijn gebleven. Toen ik mei 2005 op controle moest komen, luidde dat het einde van mijn carrière in, want direct na de controle kon ik door naar de intensive care en na een kort
verblijf kreeg ik in Eindhoven uiteindelijk vier by-passes en moest daarna een half jaar revalideren.
Dat heeft er toe geleid dat ik in 2007 met vervroegd pensioen ben gegaan. Jammer want ik had
een super job, bij een prachtig bedrijf.
Ik ben vrijwilliger bij de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, voorzitter van stichting Cultureel Hart Cuijk, voorzitter Werkgroep Cultuur aan de Maas en vrijwilliger bij het Museum Ceuclum. Sinds ongeveer een jaar ben ik lid van de werkgroep die zich ten doel gesteld heeft een hobbycentrum in Cuijk te realiseren. Waardoor mensen die verschillende hobby’s beoefenen elkaar
kunnen ontmoeten en inspireren. Vaak gaat het hierbij om ouderen.
Mijn favoriete land om vakantie te vieren is Frankrijk, Ik heb door mijn werk het land en de mensen
goed leren kennen, door de jaren heen hebben wij er vrienden en kennissen gekregen, waardoor
onze band met het land nog sterker is geworden.
Ik hou ontzettend veel van lezen en heb meer dan 3000 boeken thuis. Maar iemand een boek aanraden is lastig. Ik kreeg van een Engelse vriendin het advies om een boek te lezen van een schrijver waar ik toen nog nooit van gehoord had, nl. Tolkien. De bekendste titels zijn The Lord of the
Rings en The Hobbit. Als het genre je ligt kun je de boeken niet meer weg leggen.
Mijn muziekvoorkeur gaat uit naar het klassieke, en dan hoofdzakelijk naar Mozart, Beethoven,
Bach en nu met Pasen in het vooruitzicht de Messiah van George Friedrich Handel.
En wordt binnenkort, indien de ledenraad zijn goedkeuring daar aangeeft, de nieuwe voorzitter van
de Seniorenvereniging , KBO Cuijk Noord, Katwijk en de Heeswijkse kampen.
Hallo KBO-leden,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Johan van Hoof. Sinds ruim een jaar zijn wij, mijn
vrouw Rikie en ik, lid van KBO Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen. Mijn vrouw en ik zijn
ondertussen bijna 39 jaar getrouwd, we hebben 3 volwassen kinderen en ondertussen 5 kleinkinderen. Van oorsprong komen wij uit Zuid-Oost Brabant maar i.v.m. mijn werk als docent aan het
Merletcollege zijn wij na ons huwelijk in 1982 in Cuijk gaan wonen. Eerst in de Valuwe en later de
Heeswijkse Kampen. Op dit moment ben ik nog steeds werkzaam aan het Merletcollege in Cuijk,
ondertussen alweer bijna 40 jaar. Gezien mijn leeftijd, 61 jaar, zal ik dit werk nog wel enkele jaren
blijven doen.
Mijn vrijetijdsbesteding ligt vooral op het gebied van genieten zoals uit uit eten, reizen, activiteiten
met familie en vrienden, shoppen. Daarnaast sport ik in principe 2 keer in de week (fitness), puzzel
ik af en toe, lees ik vooral historische romans en thrillers, bezoek ik regelmatig een theater en knutsel ik af en toe.
In de afgelopen jaren zijn wij ons steeds meer betrokken gaan voelen bij de Cuijkse gemeenschap
en hebben wij ons hiervoor ingezet. Zelf ben ik in het verleden actief geweest in de Cuijkse politiek,
als bestuurslid van de wijkvereniging in de Heeswijkse Kampen en als bestuurslid voor het Cuijkse
basisonderwijs.
N.a.v. de oproepen in het informatiebulletin heb ik dan ook niet lang hoeven na te denken en heb ik
me aangemeld voor een functie binnen KBO Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen. In overleg is dit de functie van secretaris van het bestuur geworden en lid van de reiscommissie. Ik hoop
dan ook mijn steentje te kunnen bijdragen en nog lang te kunnen genieten van mijn lidmaatschap.
En als het weer kan kijk ik er naar uit u te ontmoeten.
Johan van Hoof

Voorlopige indeling functies vrijwilligers
Voorstel samenstelling van het bestuur na de ledenvergadering
Peter Schouten
Johan van Hoof
Koosje Mannem
Claar van Duijnhoven
Bert van Elst
Martien Peters

voorzitter, afgevaardigde Kring en eventueel bestuurslid Cluster
secretaris, vice voorzitter en afgevaardigde Cluster
penningmeester en ledenadministratie
2e penningmeester
coördinator diverse activiteiten
webbeheer, Facebook, 2e secretaris, PR en publiciteit,
redactie Infobulletin, afgevaardigde Cluster en Kring
afgevaardigde div. klankbordgroepen en Hobbycentrum

Het bestuur is te bereiken via kbocuijknoord@gmail.com
Telefoonnummer van het secretariaat: 06 13080431
Commmmissies
Activiteitencommissies o.l.v. Bert van Elst:
Kaarten:
Sjaak Ebben en ?
Bridge:
Don Mannem en Koosje Mannem
Kienen:
Hans Klomp en Geert Timmers
Koersbal:
Hans Klomp en ?
Jeu de boules:
Sjaak Ebben en Martien Peters
Andere commissies
Reiscommissie: Bert van Elst, Johan van Hoof en Karin van der Cruijsen
Handwerken:
Annie van Lankveld
Kerstviering:
Claar van Duijnhoven, Geert Timmers en ?
Ontmoetingsdag: Claar van Duijnhoven, Geert Timmers en ?
Dansavond:
Martien Peters en Marga Peters
Webbeheer:
Martien Peters en Frank Peters
Kascommissie: Ton Lucassen, Hans van Boekholt, Marga Peters en Gerda Buisman
Bezorgers ONS
H. v. Leeuwen, J. Theunissen, Don Mannem, Sj. Ebben, H. Klomp, A. Cornelissen, B. vg. Elst,
G. Buisman, B. Ebben, M. Peters (coördinator)
De vrijwilligers van de IBB (individuele belangenbehartiging) worden aangestuurd door het samenwerkingsverband van de KBO Cluster Cuijk en het SWOC, tel:0485-574440 (keuzenummer 4)
We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken!

De twee kadobonnen, die als prijs dienden van de puzzel van maart, zijn, na loting, gewonnen
door: Annie van Lankveld en Bert van Elst
Puzzel voor de maand april
U kunt nu weer een van de twee kadobonnen winnen
Oplossingen naar: kbocuijknoord@gmail.com

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.Horizontaal: 1
vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich
verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat
39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48
plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk
64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd
72 na die tijd.
Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en
volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16
gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28
leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl.
in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50
zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62
robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is.

Reisinformatie Belgische Ardennen

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we weer een mooie reis organiseren van 30 augustus t/m 3 september naar de Belgische Ardennen. Inmiddels zijn er al heel wat inschrijvingen
binnen en dat doet ons deugd. Op woensdag 7 april is er een bijeenkomst om 11.00 in ’t Fort waar
meer uitleg wordt gegeven over deze reis. Opgeven kan nog altijd bij een van ons tot uiterlijk 30
april. Opgeven kan voor de reis en/of voor de bijeenkomst. Graag zien we jullie dan verschijnen
om er een gezellige en mooie reis van te maken. Groetjes van Karin van der Cruijsen (06
24897517) Diny ten Haaf (06 57231296)
Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne
Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april.
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars met Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing. Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. Deze maand wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV. Er worden twee webinars georganiseerd die door
Catherine Keyl worden presenteerd. Catherine zal u samen met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit te voorkomen.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars.
Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet
als uw bank en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst
in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en wat u er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. Op 22
april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie over hoe u veilig kunt
internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het
maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt!
U kunt de webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl:
Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over spoofing;
Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar over veilig internetten.
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een later
moment de webinars terugkijken.

RECLAME
Ik zet de tv aan. Er was eens een tijd dat Dappere Dodo je aankeek. Aan de achterkant een bak
vol met primitieve techniek en gloeilampen. Na een paar uur moest je het uitzetten. Het plafond
werd gebakken door de hitte. Je keek naar Nederland een , Duitsland een of België een. Er was
toendertijd nog geen reclame op de tv.
In de jaren zestig werd de reclame spaarzaam op het scherm getoverd. Gelukkig duurde de reclame toen nog kort. Meestal ging het over de broodnodige wasmiddelen die je vooral moest kopen.
Anders kreeg je de was niet schoon.
Mijn moeder gebruikte een tobbe met borstel. Het schuim stond tot boven aan de rand. Ik mocht
altijd oefenen met zeepbellen blazen.
Nu pronkt een tv van honderd centimeter breed, op de kast. Ultra dun en ultra HD. Het beeld is super. Je kunt precies zien hoeveel make-up een vrouw op haar gezicht heeft. Elke fout wordt genadeloos op het scherm gezet. Ze brengt uiteraard de make-up niet zelf aan. Een heel leger staat
klaar om haar zestig moeizame jaren terug te brengen tot veertig.
Als een film start, hoef je niet meer naar een zwart scherm met titels te kijken.
Je krijgt er geen tijd meer voor. De actie dendert direct over je scherm. Je hangt scheef in je stoel
en onder in verschijnen de titels. Oh, zo heet de film. Ik dacht dat er een andere film kwam.
Net op het moment dat mijn tong mijn schoenen wil bereiken van de spanning: floep, reclame! Een
hele stoet geneesmiddelen en andere belangrijke zaken vliegen voorbij.
Fatsoenlijk op je gemak naar reclame kijken is verboden. Flits, flits, volgende. Je hebt net naar zeven moorden zitten kijken en je moet direct bestellen: jodium, aspirine, medicijnen tegen oprispingen, hoofdpijn, verstoppingen, een nieuwe auto van 30.000 euro, twee kilo popcorn, een nieuwe tv,
een bed van 2,5 meter lang, twee meter breed en drie matrassen op elkaar.
Verhip, ze zijn de wasmiddelen vergeten!
Willem B.

