Senioren contact

Jaargang 5

nr. 2

maart 2020

2

Bestuur
Voorzitter: Trudy Waasdorp – Hoppenbrouwer tel. 0313 - 849902
truuswaasdorp@gmail.com
Secretaris: Dick Blankenstein tel. 0313 - 475537
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl
Penningmeester: Johan Schovers, tel. 06 -10737352
info@seniorenverenigingdoesburg.nl
Ledenadministratie: Martijn Fohr, tel. 06 - 33 99 35 20
roma38@planet.nl
Lief en leed: Wil Jansen – Woudstra tel. 0313 - 476970
wilwoud0@gmail.com
Ouderenadviseur:
Dinsdag, Woensdag en Vrijdag (Caleidoz) 0313 – 820030
Bankrekening: Regiobank NL77 RBRB. 0939.6959.44
t.n.v. Seniorenvereniging Doesburg e.o.
Website: http://seniorenverenigingdoesburg.nl
Mail: info@seniorenverenigingdoesburg.nl
Redactie: Martin van Rooijen, tel 0313 - 484904
martin.vanrooijen45@gmail.com
Aangesloten bij:
FASv: Federatie Algemene Seniorenverenigingen
KG: Koepel van Gepensioneerden (per 01-01-2020 door fusie van de KNVG en de
NVOG ontstaan. Deze nieuwe Koepel van Gepensioneerden is hiermee met 300.000
leden de grootste gepensioneerden koepel van Nederland geworden)
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. De auteur(s),
redactie, drukker en de Seniorenvereniging Doesburg e/o aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden noch voor de
gevolgen hiervan. De redactie benadrukt dat de inhoud van de gepubliceerde
artikelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie hoeft te zijn. Bijdragen
zijn altijd welkom. Stuur uw bijdrage liefst met een duidelijke foto aan de
redactie@seniorenverenigingdoesburg.nl
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Ledeninformatie
Martijn Fohr
- Wilt u de volgende info doorgegeven aan de ledenadministratie: adreswijziging,
aanmelding als lid, afmelden als lid, bezorging seniorencontact.
Ledenadministratie: roma38@planet.nl of 06-33993520
- Bijeenkomst nieuwe leden: de nieuwe leden worden persoonlijk uitgenodigd.
- Ledeninformatie: geen mutaties in deze periode
Voorwoord van de voorzitter
Trudy Waasdorp
Beste Mensen. Het is bijna weer zover, ons jaarlijks etentje. We hopen altijd op
een hoge opkomst dus is er voor het bestuur werk aan de winkel. Leo van Bommel
en Johan Schovers gaan al ver van te voren wat locaties bekijken. Ze willen met
eigen ogen zien of een locatie rolstoel vriendelijk is en genoeg ruimte heeft. Zo
vallen er al gelijk een aantal af omdat het voor onze doelgroep niet toegankelijk
genoeg is. We proberen natuurlijk ook elk jaar weer iets nieuws te vinden. Als alles
naar wens is gaan we over de prijs onderhandelen.
Johan geeft dit jaar weer een royale bedrage als penningmeester. Zo lezen jullie
wat er komt kijken voor een activiteit. Verder hebben we ons dagje uit ,onze
vakantieweek. Ik wil nog even de aandacht vragen voor onze jaarvergadering op
13 Maart 2020. Hoop dat de opkomst weer veel leden trekt. Verleden jaar was de
opkomst zo hoog dat we te weinig servies hadden dus, hoop er nu weer zoveel
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komen. Verder kijk ik uit naar het voorjaar. Terwijl ik deze column schrijf stormt
het behoorlijk en verlang ik zo naar betere temperaturen. De foto geeft een indruk
van de maandopening van februari die door Beter Horen is verzorgd.
Agenda aktiviteiten mrt.
Dinsdag
03 mrt
Vrijdag
06 mrt
Vrijdag
13 mrt
Dinsdag
17 mrt
Woensdag 18 mrt
Vrijdag
27 mrt
Dinsdag
31 mrt

2020
13.30
14.30
14.30
13.30
14.00
14.30
13.30

Wandelen
Introductie nieuwe leden (*)
Alg. Ledenvergadering + Bingo
Wandelen
Bowlen
Kaarten: K-j-B en rummikub
Wandelen

Hieronder meer info over de plaats van de activiteiten.
- Kaarten: klaverjassen, jokeren, bridgen, rummikub en spelletjesmiddag in
Grotenhuys, van Brakellaan
- Bowlen: Kulturhus Drempt
- Wandelen (vooral een najaar en winteractiviteit): Vertrek vanaf de Bleek
- Fietsen (vooral een voorjaar en zomeractiviteit): Meipooort
(*) Introductie nieuwe leden: deze leden worden persoonlijk benaderd.
Aansprakelijkheid
Alle activiteiten die door of namens de Senioren Vereniging Doesburg e.o worden
georganiseeerd zijn bestemd voor leden. Deelname aan
activiteiten van de Senioren Vereniging Doesburg e.o
geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico. De
Senioren Vereniging Doesburg e.o aanvaardt geen
verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige
schade die samenhangt met deelname aan activiteiten die door of namens de
Senioren Vereniging Doesburg e.o wordt georganiseerd.
Van de penningmeester

Johan Schovers

*. Voor de leden die de SVD e.o gemachtigd hebben om de contributie voor 2020
automatisch te innen. Contributie eerste is lid € 25 en eventueel met partner plus €
20. Leden die automatisch betalen hebben omstreeks 17 januari 2020 betaald.
*. Leden die de SVD e.o NIET gemachtigd hebben om de contributie voor 2020
automatisch te innen hebben twee mogelijkheden:
- Contributie eerste lid € 25 en eventueel met partner plus € 20. Graag de
contributie voor 2020 overmaken in de komende maand op de Bankrekening: NL77
RBRB 0939.6959.44 t.n.v. Seniorenvereniging Doesburg e.o. en daarbij
vermelden: SVD Contributie 2020.
- Contant betalen bij de penningmeester: Johan Schovers, mag ook.
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Beter Horen

Dick Blankenstein
Op vrijdag 7 februari stond onze
maandopening in het teken van beter
horen. Een van onze bestuursleden had
onlangs een gehoorapparaat
aangeschaft. Het leek hem een goed
idee om een zeer deskundige audicien
een voorlichting te laten geven over
hooroplossingen aan onze leden. Als bij
senioren onder de 55 jaar, ouderdoms
slechthorenheid al de meest
voorkomende oorzaak van gehoorverlies is, hoe moet dit dan zijn voor de nog wat
oudere leden. De opkomst was redelijk want 25 leden gaven blijk van hun
belangstelling. De belangrijkste opmerking van de audicien was eigenlijk: de
meeste mensen wachten 7 tot 10 jaar te lang voordat ze durven toe te geven dat
zij een gehoorapparaat nodig hebben. En in de tussentijd wordt de volumeknop
van radio en tv ’s steeds hoger gezet. De audicien vertelde vol vuur over de vele
mogelijkheden om hoorproblemen op te lossen en gaf ook nog verschillende tips.
Kortom een maandopening waar je je voordeel mee kon doen, al was het alleen
maar om je eigen gehoorapparaat te laten nakijken
Media-aandacht

Wim Kalkhuis
Wim Kalkhuis richt zich tot het bestuur van de SVD e.o
via een brief die hier integraal wordt weergegeven. “In
de periode toen ik deel uitmaakte van het bestuur als
secretaris van de Watersportvereniging ‘De Oude IJssel’
te Doesburg, gaven we de leden alle gelegenheid om op
voorhand en vooruitlopend op de Algemene
Ledenvergadering, hun rondvraag in te sturen. Dit kon men zowel telefonisch als
schriftelijk. Daar maakte men dankbaar gebruik van. Als bestuur waren we daar
zeer content mee. Zo hadden we tenminste de tijd om te werken aan een
adequaat en gedegen antwoord. Vanuit die gedachte als basis zou ik het
navolgende aan de ordewillen stellen; Onze vereniging (SVD e.o) is zowel
aangesloten bij de Federatie Seniorenverenigingen (FASv) en sinds kort ook bij
de Koepel Gepensioneerden (deze koepel is ontstaan door fusie per 01-01-2020
van de KNVG en de NVOG). Zowel de FASv als de Koepel Gepensioneerden
trachten hun doel en doelstellingen te bereiken door het aangaan van
samenwerking op het gebeid van ouderbelangen met gelijkgestemde
organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden. Hoewel die
samenwerkingsverbanden bestaan en op de achtergrond het nodige gebeurt,
mis ik toch in de media waar de FASV voor staat. Ik ben er mij van bewust dat
van tijd tot tijd wat mededelingen in ons verenigingsorgaan worden gedaan en
dat de FASv een tamelijk ‘jonge’ organisatie is. Ontstaan uit onvrede over de
gang van zaken binnen de ANBO destijds. Ironisch genoeg te moeten opmerken
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dat juist nu, ANBO behoorlijk aan de weg timmert, waar het gaat om
pensioenen, eenzaamheid, zorg, huisvesting, etc. De ANBO krijgt ogenschijnlijk
nu alle credits. Ik zou met name geneigd zijn om als prille organisatie met een
behoorlijk aantal leden, te werken aan een zekere naamsbekendheid in de media
in zijn algemeenheid. Ik neem daarnaast ook aan dat op een aantal van ruim
300.000 leden, op bestuurlijk niveau, zeker personen aanwezig zijn die
communicatief goed onderlegd zijn en als zodanig de media kunnen ‘bespelen’.
Ik ga er dan ook vanuit dat men alle middelen moet aanwenden om
naamsbekendheid en doelstellingen te bewerkstelligen. Ik vraag me dan ook af
waarom dit niet gebeurt. Wellicht een gemiste kans? …..of doet men dit
doelbewust? Kortom, ik stel het zeer op prijs indien u bovengenoemde
aangelegenheid aan de orde wil stellen tijdens de ‘rondvraag’ op de komende
Jaarvergadering van 13 maart as. Ik zie dan uw antwoord met groet mate van
belangstelling tegemoet! Met vriendelijke groet, Wim Kalkhuis.
Ontmoetingsgids versie 3
Ben en Tanja Kruk
De derde geactualiseerde versie van de ontmoetingsgidsgids
met activiteiten, die speciaal voor ouderen worden
georganiseerd of zeer geschikt zijn voor ouderen én waarbij de
nadruk ligt op ONTMOETEN, is klaar. De gids wordt elk half
jaar geactualiseerd. Ben en Tanja steken er veel tijd en energie
in en het is een omvangrijke gids die ouderen nog meer moet
bewegen om de deur uit te gaan en elkaar te ontmoeten. Het doel is dus in
gesprek gaan met anderen, gezellig samen zijn. Om dit doel te bereiken worden
allerlei hulpmiddelen ingezet zoals bezoek aan concerten, toneelvoorstellingen,
filmvertoningen, sportscholen, fysiotherapie, yoga e.d. Vervoer naar de
activiteiten zou nooit een probleem moeten zijn: soms biedt de organisator van
de activiteit dit zelf aan of anders is er natuurlijk altijd de Plusbus, die u voor €
1,-- enkele reis en voor € 2,00 retour van en naar alle activiteiten kan vervoeren.
Info bij Ben en Tanja Kruk, Stichting Doesburgerinitiatief, Windmolenstraat 24,
6981 AZ Doesburg, 0313 – 482013 of doesburgerinitiatief@ziggo.nl De SVD
e.o heeft de omvangrijke ontmoetingsgids op haar website gezet waar u rustig
een kijkje kunt nemen of een keuze kan maken. Gebruik hiervoor deze link of bel
Johan Schovers even.
https://seniorenverenigingdoesburg.nl/include/activiteiten/ontmoeti
nggids.html
Klein Duimpje gaat digitaal
Soms denk ik: het is maar goed dat niet alle senioren op de
digitale snelweg zitten. Het zijn niet alleen senioren die vaak
niet in de gaten hebben dat ze Klein Duimpje aan het spelen
zijn op de computer. Overal op de digitale snelweg laten ze
sporen achter waar anderen gretig gebruik van maken. Door
online verkopers worden ze dan onder druk gezet om toch
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maar snel een keuze te maken want: ‘op = op’ of ‘alleen vandaag kunt u nog
profiteren’. Onlangs kwam ik de zoon van een senior tegen. Zijn vader had een
half jaar geleden op de digitale snelweg een geweldige aanbieding gehad. Hij
had, zo zei de zoon, een doos met heerlijke bonbons besteld voor een redelijke
prijs plus administratiekosten. De postcode kwam de doos keurig brengen. Zijn
vader vond de bonbons er wat ‘bleekjes’ uitzien en vond ze ook niet zo lekker.
Zijn vader mailde keurig zijn bevindingen en vroeg het geld terug. De maand
daarna kreeg zijn vader weer een doos bonbons. Mijn vader dacht; dat is ook
een manier van oplossen: ze hebben me keurig een nieuwe doos bonbons
gestuurd! Maar een maand later kreeg hij weer een doos bonbons. Toen begon
er bij mijn vader blijkbaar een lichtje te branden want hij zei tegen de postbode:
‘neem die doos maar weer mee en betalen doe ik hem ook niet’. En u begrijpt
het al, een maand later stond de postbode weer met een doos bonbons op de
stoep. Ook die mocht de postbode weer meenemen. Maar ja, toen kwam er een
brief op hoge poten van de online verkoper dat sprake was van een
betalingsachterstand en er bij niet betalen incasso maatregelen genomen zouden
worden. En toen brak er paniek uit en toen belde mijn vader me op met de
vraag: wat moet ik doen??? Al snel bleek dat mijn vader een abonnement had
genomen en elke maand tegen betaling een doos bonbons moest afnemen. Via
een zoekmachine kwam ik er achter dat de online verkoper al eerder door een
consumenten programma op de TV op de vingers was getikt. Ik ben toen op
advies van een bekende op zoek gegaan naar de algemene voorwaarden van
deze online verkoper. Die stonden wat verstopt op de website. Gelukkig kon het
abonnement een maand later worden beëindigd via een aangetekende brief. Na
betaling van alle dozen bonbons zonder retour administratiekosten was alles
weer oké.
Geen trek in telefoon of email
Laatst verbaasde een senior zich er over dat hij zijn
telefoonmaatschappij niet telefonisch kon bereiken. Hij had
een vraag over zijn telefoonrekening en zocht zich suf naar
een telefoonnummer. Maar helaas, de mogelijkheden om
contact te maken staan vaak diep verstopt op de website
van de instelling of organisatie. Ook emailadressen zijn vaak niet te vinden. En
reageren op e-mailtjes waar no-reply boven staat worden ook niet gelezen en
beantwoord. Veel organisaties en instellingen willen wel graag heel veel klanten
maar die klanten moeten niet gaan zeuren en zeker niet per telefoon of via
email. Dat vinden ze veel te rechtstreeks maar vooral veel te duur. Ze willen wel
alles van de senior weten maar andersom is de communicatie beperkt. Vaak zal
de senior het moeten doen met de rubriek ‘de tien meest gestelde vragen’ (FAQ
in het Engels) die ergens op de website staan. De grote bedrijven en
organisaties waar je als senior van afhankelijk bent hebben de communicatie
gemoderniseerd of beter; gedigitaliseerd. Dus als senior mag je wel gebruik
maken van de moderne communicatiemiddelen zoals chatten (je stelt dan je
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vraag aan een computer) of twitteren of via facebook reageren. Kortom
telefoneren of mailen is alleen nog voor senioren die heel goed op een website
(app) kunnen zoeken, de weg kunnen vinden in allerlei keuzemenu’s op de
website en bereid zijn om heeeeeeeeeeeeel veel geduld uit te oefenen.
Patiënt en second opinion
Bestaat er een recht op een second opinion, vroeg een
senior laatst? Het antwoord is ‘Ja’. Als een patiënt een
second opinion wil moet de huisarts aan dit verzoek om
een verwijzing meewerken. Tenzij uw huisarts
zwaarwegende redenen heeft om dat niet te doen. Een
patiënt heeft altijd recht op een second opinion van een
arts die niet bij de behandeling is betrokken. Onder een
second opinion wordt verstaan: ‘Een advies over (een deel van) de
gezondheidstoestand van de patiënt van een andere arts dan de
behandelend/onderzoekend arts. In de Gedragsregels voor artsen van de KNMG
(www.knmg.nl) staat dat artsen verwijzingsverzoeken voor een second opinion
moeten honoreren, tenzij zij zwaarwegende bezwaren hebben. Zo’n bezwaar kan
bijvoorbeeld zijn dat de patiënt meerdere malen voor dezelfde problematiek een
second opinion aanvraagt. Het is niet de bedoeling dat patiënten het oordeel van
hun behandelend arts eindeloos bij verschillende artsen laten toetsen. Dat leidt
vaak tot verwarring, draagt niet bij aan de kwaliteit van zorg en doet een
nodeloos beroep op de zorg. De patiënt mag voor een second opinion zelf een
arts uitzoeken, maar kan ook zijn (behandelend) arts vragen om hierbij te
helpen. Zo kan de huisarts een spilfunctie krijgen als de patiënt onder
behandeling is van een specialist en een second opinion wil van een andere
specialist. Specialisten kunnen ook rechtstreeks, zonder tussenkomst van de
huisarts, verwijzen naar een andere specialist. Wel is het dan wenselijk dat de
huisarts wordt geïnformeerd over de inhoud van de second opinion. Let op:
sommige zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als de patiënt
een verwijzing heeft. Het is aan te raden dat uw huisarts of behandelend
specialist dit even vooraf aan u meldt.
Huurtoeslag
De Belasting Invulhulpen van de SVD zijn niet alleen bezig
met uw aangifte inkomstenbelasting maar ook alert op uw
toeslagen. Waarom is dat zo ? Het aantal mensen dat in
2020 in aanmerking komt voor huurtoeslag is volgens de
belastingdienst met meer dan 100.000 mensen
toegenomen. Dit komt doordat de vaste inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn
vervallen waardoor meer mensen in aanmerking komen voor (een beetje)
huurtoeslag. Verder kunnen mensen die al een huurtoeslag hadden dit als een
verworven recht beschouwen indien de huurprijs door de huurverhoging boven
de maximale huurgrens (737,14 euro) stijgt. Om een idee te krijgen of u al of
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niet in aanmerking komt voor huurtoeslag in 2020 kunt u al (of samen met
anderen) op de website www.toeslagen.nl een proefberekening maken.
Uiteraard kunt u geen rechten ontlenen aan de proefberekening maar het geeft
toch een indicatie. In de proefberekening wordt ook naar de huur gevraagd.
Over de ‘huur’ komen nog weleens vragen binnen. De huurtoeslag wordt
berekend op basis van de maandelijkse kale huurprijs plus de servicekosten. In
de proefberekening dienen de bedragen van zowel de kale huur als
servicekosten apart ingevuld te worden. Ondanks dat u door huur- en / of
servicekostenverhoging wat boven huurgrens zit kan het zijn dat u (zonder even
rekening te houden met eventuele toeslagpartners, uw leeftijd, uw inkomen en
uw spaargeld) toch voor de huurtoeslag in aanmerking komt. Hoe kan dat? Voor
het bepalen van uw huurtoeslag kijkt de belastingdienst naar bepaalde
onderdelen (rubrieken) van uw servicekosten. Sommigen tellen wel mee en
anderen niet. Daarnaast heeft de belastingdienst voor de rubrieken die meetellen
een maximum bedrag vastgesteld. Dit kan er toe leiden dat de belastingdienst
met een lager bedrag aan servicekosten rekening houdt dan u werkelijk betaalt.
En u dus toch voor het eerst in 2020 in aanmerking komt voor huurtoeslag.
Ooievaarskuitenvet
Als jongen die op de rand van de oorlog is geboren valt het
me op dat ik telkens geraakt wordt bij het zien van een
ooievaar. Op een of andere manier werkt deze vogel als
een magneet op mij. Ik moet altijd even de pas inhouden
of op de fiets in mijn remmen knijpen. Ik heb er eigenlijk
nog nooit een zien wegvliegen of zien landen. Ze zijn er
gewoon als ik langskom en ogenschijnlijk slaan ze geen
acht op mij als voorbijganger. Ze stappen parmantig door op hun hoge ranke
rode poten. Af en toe pikt hij/zij met zijn lange rode snavel in het gras.
Langzamerhand weet ik ook waar die enorme palen staan die in de lucht steken
met daarop een soort wagenwiel waarop ze nestelen. Het lijken net bakens die
in een grote vrije ruimte staan. Waar komt deze verwondering vandaan? Ik heb
wel een vermoeden. In mijn jeugd zag ik nooit ooievaars. Al hoewel, ik wist wel
een paal te staan met een wagenwiel dat nooit werd bewoond en er met het
jaar treuriger uit ging zien. In mijn jeugd bestonden ooievaars eigenlijk alleen op
papier, of het moet zo zijn geweest dat we elkaar bleven mislopen. Maar ze
brachten wel baby`s rond die uit de boerenkool kwamen! Ze stonden alleen op
geboortekaartjes en veel later werd er bij een geboorte een houten ooievaar in
de tuin gezet (door de buurt). Ook heeft juffrouw Ooievaar uit de Fabeltjeskrant
nooit mijn speciale aandacht getrokken. Pas op de lagere school kwam ik
zijdelings met de ooievaar in aanraking toen de onderwijzer mijn vriendje op pad
stuurde om bij meneer Trossel (van klas 4) een potje ooievaarskuitenvet te gaan
halen. Na verloop van tijd kwam mijn vriendje terug zonder iets maar vertelde
wel dat hij door elke onderwijzer werd doorgestuurd naar een volgend lokaal
omdat het ooievaarskuitenvet daar mogelijk zou zijn. Pas terug in de klas werd
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hem duidelijk dat hij beetgenomen was en een niet bestaand vet moest gaan
halen. De klas moest er een beetje besmuikt om lachen, kan ik me herinneren.
Toch moet in die tijd mijn fascinatie voor ooievaars zijn begonnen.
Rijbewijs en 75 plussers
De landelijke ouderen belangen organisaties, waaronder onze
FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening
van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers.
Maar er is een tussenoplossing gevonden. 75-plussers in
Nederland kunnen tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven
rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijgeschiktheid en / of
rijvaardigheid. De regeling geldt tot 31 december 2020. Mogelijk dat u van het
CBR hierover al een persoonlijke brief hebt ontvangen. 1) Het voordeel is dat 75
plussers met verlopen rijbewijs in Nederland auto mogen blijven rijden. En ook,
dat ze verzekerd blijven. 2) Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als
legitimatie kan worden gebruikt. 3) Maar het grootste nadeel is dat een verlopen
rijbewijs NIET geldig is in het buitenland. ‘Daar gaat mijn buitenlandse vakantie
met de auto en caravan’, riep een senior door de telefoon. Ik heb mijn aanvraag
al acht maanden (mei 2019) geleden gedaan en mijn rijbewijs verloopt eind
februari 2020. Na contact deelde het CBR de senior mee dat aanvraag pas in
oktober 2020 in behandeling wordt genomen. De senior lachte als een boer die
kiespijn heeft en informeerde of procedure niet versneld kon worden. Nee, zei
het CBR door de telefoon en als u zich niet in deze procedure kan vinden,
beëindigen we nu uw aanvraag. Met deze mededeling werd het contact
verbroken. Ik heb de senior geadviseerd om absoluut niet in het buitenland te
gaan rijden met de auto. Ga deze keer eens met de trein of het vliegtuig of blijf
ik eigen land? Of mag ik in het buitenland een auto met chauffeur huren
waarvan de kosten ten laste komen van het CBR?? Als pleister op de wonde kan
deze senior het CBR in gebreke stellen. Want als u zich als senior aan de wet
moet houden geldt dat natuurlijk ook voor het CBR. Met de vakantiemaanden in
zicht is het wel heel zuur om op deze manier in de wielen gereden te worden.
Gelukkig stuurt de FASv de SVD e.o regelmatig Nieuwsbrieven over allerlei zaken
die senioren aangaan. De laatste Nieuwsbrief van de FASv gaat helemaal over de
CBR problematiek. Daarom heeft het bestuur besloten om deze Nieuwsbrief als
inlegvel mee te sturen. Met het advies; doe er uw voordeel mee!
Spreuk van de maand
Uitspraak senior tijdens huisbezoek
Het is heel makkelijk om ongelijk te hebben en daarin te volharden, wanneer je
de kosten van je ongelijk kan doorschuiven naar anderen!
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