
Begeleiding 
bij een keukentafelgesprek

Als CNV-vrijwilliger heb ik al in verschillende Brabantse en Limburgse 
gemeenten mensen bijgestaan bij een keukentafelgesprek over hun Wmo-

aanvraag. Dit keer kwam ik bij iemand die heel veel vragen had. Ik was blij dat ik 
al in zo’n vroeg stadium betrokken werd. De echtgenoot, een sportieve man, was een 
maand eerder getroffen door een bijna volledige verlamming. Bij het gesprek was ook 
de dochter aanwezig, die aantekeningen maakte.

Meneer gaat binnenkort van het ziekenhuis naar een kliniek in Nijmegen. Mevrouw wil graag dat 
haar man te zijner tijd weer naar huis komt. Anders zou hij worden opgenomen in een verpleeg-
huis. Dan valt hij overigens onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). 
Wanneer de echtgenoot naar huis komt, zal het huis moeten worden aangepast. Het is belangrijk 
dat hierover zo snel mogelijk een gesprek plaatsvindt met de gemeente. Voor de aanpassingen zal 
namelijk een verbouwing nodig zijn. Daarom heeft de dochter ter plaatse via de website van de ge-
meente een aanvraag voor een Wmo-keukentafelgesprek ingediend. Een Wmo-keukentafelgesprek 
is een gesprek waarbij iemand van de gemeente gaat bepalen of er hulp nodig is uit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (ook wel de Wmo). 

In deze situatie heeft men ook te maken met de zogenaamde lijfgebonden zorg. Dit valt onder de 
ziektekostenverzekering. Mevrouw weet nog niet welke zorg haar man nodig heeft. Daarom wacht 
ze nog even met het gesprek bij de ziektekostenverzekering. In deze situatie zijn er twee mogelijk-
heden: zorg in natura of het Persoonsgebondenbudget. Bij zorg in natura regelt de ziektekostenver-
zekering welke zorgaanbieder aan huis komt. Bij het Persoonsgebondenbudget (PGB) bepaal je zelf 
welke zorgaanbieder je inschakelt. Ik vertel hen kort de voor- en nadelen van een PGB, en wijs erop 
dat je dat niet zomaar krijgt. Overigens kun je voor huishoudelijke hulp ook een PGB aanvragen bij 
de gemeente, maar dat is hier niet nodig.

Belastingaangifte
Tenslotte wijs ik mevrouw op haar belastingaangifte voor volgend jaar. Haar echtgenoot ligt nu al 
meer dan een maand in het ziekenhuis en ze voldoet aan alle vier de voorwaarden voor aftrek zie-
kenbezoek van 19 cent per kilometer. Die voorwaarden zijn: minstens 10 km enkele afstand, meneer 
behoorde tot het huisgezin, regelmatig bezoek en de opname duurt langer dan een maand. Ik raad 
haar aan de kilometers goed bij te houden. Omdat de ziekte zoals het nu aanziet langer dan een jaar 
gaat duren, komen ze ook in aanmerking voor aftrek van €300 voor kleding- en beddengoed. Als je 
alle bonnen bewaart en dan boven de €600 uitkomt, mag je zelfs €750 aftrekken. Daarbij telt elke 
extra wasbeurt van kleding en beddengoed voor ongeveer 90 cent mee (zie Nibud). 

Waarschijnlijk zal mevrouw een andere auto moeten 
kopen om haar man in de rolstoel te vervoeren. Die 
auto is niet aftrekbaar, de kilometervergoeding voor 
vervoer van meneer wel. Daarnaast zijn alle aanpas-
singen aan de auto aftrekbaar, zo ook voor de caravan.
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Elkaar ontmoeten. Dat leek vroeger 
zo normaal, maar als er iets is wat we 

hebben geleerd van Corona, is dat het iets 
heel bijzonders is. Elkaar kunnen en mogen 
treffen is een voorrecht, om ons eigen verhaal 
aan anderen te vertellen, en het horen van 
verhalen van anderen. 

Daar heeft het CNV als maatschappelijke 
organisatie, maar vooral als een vereniging, 
een rol in te spelen. Zo organiseren we 
ieder jaar diverse bijeenkomsten in het hele 
land voor senioren. Daarbij hebben we het 
bijvoorbeeld over inkomen, belastingen en 
het nieuwe pensioenstelsel. Toch merken we 
dat het ook een moment is om met pakweg 50 
gelijkgestemden bij elkaar te komen. 

Het zorgen voor gelegenheden en aanleidingen 
om elkaar te ontmoeten. Dat is, zeker in 
deze steeds sneller digitaal wordende 
maatschappij, een belangrijk onderdeel van de 
vakbond als vereniging. Per slot van rekening 
is eenzaamheid een groeiend probleem onder 
ouderen in dit land. Door elkaar te zien, 
spreken en horen zorgen we niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor de ander. 

Vrijwilligers
Bij de seniorenbijeenkomsten is het altijd een 
feest zo veel betrokken leden van het CNV 
te treffen. Los van het gegeven dat er voor 
senioren in Nederland momenteel veel bij 
te houden is op het gebied van het inkomen, 
zien we ook dat de senioren in onze verenging 
enorm actief zijn als vrijwilliger. Daar zijn 
we dankbaar voor, daarom ook in deze editie 
van de Seniorenkrant extra aandacht voor de 
vrijwilligers die het CNV maken tot wat het is. 

In de gesprekken die we voeren met vrijwilligers 
horen we vaak terug dat het vrijwilligerswerk 
voor hen meer is dan een tijdverdrijf: het 
geeft voldoening en is een manier om onder 
de mensen te komen. Werk doet leven. Daar 
kan ik nog naast zeggen dat de vereniging hun 
goede werk enorm waardeert. 

En als we het over tijdverdrijf hebben: in 
deze editie van de Seniorenkrant vindt u een 
overzicht van spelletjes die gezamenlijk of 
alleen gespeeld kunnen worden. Ook zijn er 
weer mogelijkheden om u aan te melden als 
vrijwilliger. Spreekt dit u aan, neem dan zeker 
een kijkje op onze CNV-site voor de vacatures. 
Het thema, uiteraard, is ontmoeting. 
Veel leesplezier! 

CNV Belastingservice
Ziet u op tegen uw belastingaangifte? 
Of heeft u vragen over de aangifte? Kom 
dan naar CNV Belastingservice! De des-
kundige belastinginvuller vult samen 
met u de aangifte in. Ook wordt gecheckt 
of u in aanmerking komt voor huur- of 
zorgtoeslag, of dat een wijziging nodig is. 
Vanaf 24 januari 2023 kunt u een af-
spraak maken voor een belastingzitting 
bij u in de buurt. Kijk op de site van het 
CNV voor alle informatie en voor het ma-
ken van een afspraak. Of bel met 
CNV Belastingservice 030 - 751 1050. 

Heeft u vanuit de Wmo hulpmiddelen 
of zorg nodig? Wilt u hulp bij 

het keukentafelgesprek met de 
gemeente? Dan kan een ervaren 

CNV-vrijwilliger u bijstaan. 
Bel met CNV-Info: 030 - 751 1001 

Ervaring van Ger Brouwer, CNV-vrijwilliger voor Belastingservice en begeleiding bij het keukentafelgesprek



Regelmatig huldig ik samen met mijn vrouw Jolanda onze CNV-jubila-
rissen op hun huisadres. Zo hadden wij de eerste zaterdag van juli 2022 
een huldiging in Nederhorst den Berg van de gebroeders Mafait. Bij 
aankomst troffen wij de twee 70-jarige CNV-jubilarissen aan met hun 
echtgenotes. Bij het vertellen over hun werkzame leven bleek al gauw 
dat deze broers veel gemeen hebben. Als tweeling werkten ze samen 
in de bouw bij dezelfde werkgever. “Wij hebben dezelfde genen” vertelt 
Bram. 

Echt feestje
De huldiging werd een echt feestje. Bij de koffie met heerlijke ananas-
cake, welke nog even gauw vooraf gebakken werd door de vrouw des 
huizes. De vrouw van Bram vertelt ons dat ze nog iedere dag zwemt in 
de Spiegelplas die grenst aan hun tuin. Beide jubilarissen waren heel 
tevreden over de dienstverlening van het CNV, zoals de vakantiebonnen 
van vroeger. Ook vertelde Bram dat hij een paar keer goed geholpen 
is door het CNV. Na deze bijzondere thuishuldiging, verlieten wij beide 
echtparen in blijde verwondering. In de avond belde Bram mij nog spe-
ciaal op om nogmaals -ook namens zijn broer- te bedanken.

Ervaring van Jan Hafkamp, 
CNV-vrijwilliger voor huldiging van jubilarissen

Het CNV organiseert komend voorjaar op 
tientallen locaties bindingsdagen voor 
gepensioneerde leden. Ook eventuele 
partners zijn van harte welkom. De 
bindingsdagen zijn een initiatief van de 
seniorengroepen van CNV Connectief en 
CNV Vakmensen, en zijn onderdeel van 
een beweging om steeds nauwer samen 
te werken. 

Verbinding en inhoud
De bindingsdagen in het voorjaar van 2023 krijgen het karakter van verbinding 
en inhoud. ’s Morgens is er ruimte voor ontmoeting en komt een inhoudelijk 
thema aan de orde. “We bieden ruimte en gelegenheid aan leden om elkaar 
te ontmoeten en van gedachten te wisselen,” aldus Lieuwe van der Meer, 
voorzitter van de senioren van CNV Vakmensen. “Het gesprek verbindt, keuzes 
in maatschappij en samenleving krijgen daardoor fundament.”

Voorheen organiseerden de senioren van 
CNV Connectief en CNV Vakmensen ieder 
hun eigen bijeenkomsten. Dat gaat vanaf 
2023 veranderen. Dan slaan zij de handen 
ineen om de gepensioneerden een nog 
mooier en gevarieerder programma te 
bieden. Nan Galema, voorzitter van de 

senioren van CNV Connectief, is blij met deze ontwikkeling: “Door het samen 
organiseren van activiteiten en informatieve bijeenkomsten, verbinden beide 
seniorengroepen hun leden met elkaar: op weg naar één seniorengroep binnen 
het CNV!”

Thema ‘Vitaliteit’
Tijdens de bindingsdagen in het voorjaar staat het thema vitaliteit centraal. 
Vele aspecten zullen aan bod komen, van voeding en beweging tot omgaan met 
veranderingen en blijven meedoen in de samenleving. Na een lekkere lunch is 
er volop tijd om te genieten van een bezoek aan een museum of deelname aan 
een excursie. Welke dat zullen zijn, blijft nog even geheim.
 
Op dit moment is de organisatie van de bindingsdagen in volle gang. Zodra meer 
bekend is over data en locaties volgt nadere informatie op www.cnv.nl/senioren. 
Gepensioneerde leden krijgen na de jaarwisseling een persoonlijke uitnodiging 
via de mail. In die uitnodiging staat hoe u zich kunt inschrijven voor één van 
de bijeenkomsten. Daarbij wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen 
de beide bonden, en is het niet van belang waar u woont. De bijeenkomsten 
kunnen door leden vanuit het hele land bezocht worden. Waarschijnlijk is de 
belangstelling groot, dus houd uw mail in de gaten en schrijf u snel in, want 
vol is vol! Vanaf 20 februari 2023 kunt u zich aanmelden, via de site of link in de 
nieuwsbrief, of telefonisch via de CNV Seniorenlijn: 030 - 751 1002

Heeft u creatieve ideeën over de invulling van deze bijeenkomsten, en vindt u het 
leuk om een bijdrage te leveren aan de organisatie hiervan? Bij verschillende 
regionale teams is versterking erg welkom. U kunt zich aanmelden via: 
senioren@cnv.nl.

Bindingsdagen in voorjaar 2023 Inflatiebestrijding is topprioriteit van CNV 

Historische ontmoetingen
 
CNV’ers houden van een feestje. Kijk maar naar de vele tientallen bij-
eenkomsten waar jaarlijks jubilarissen van het CNV door vrijwilligers 
in het zonnetje worden gezet. In het verleden kon men er ook wat van. 
In 1959 vierde het CNV zijn 50-jarig jubileum. Meer dan 5.500 leden 
kwamen uit alle delen van het land bijeen in de Jaarbeurs in Utrecht. 
CNV-voorzitter Ruppert sprak het openingswoord: “Welkom heten 
doe ik u niet. Als je een familiefeest hebt, zeg je ook niet plechtig te-
gen elkaar: u is welkom. Nee, dan zeg je: fijn dat u gekomen bent!” In 
de middagpauze werd een warme maaltijd geserveerd. Tweeduizend 
kilo andijvie, drieduizend kilo aardappelen, achthonderd kilo vlees en 
5.500 Gelderse rookworsten: “Een pauze die op zichzelf al nog lang in 
de herinnering zal voortleven.”

Het 100-jarig bestaan van het CNV, in 2009, was ook aanleiding voor 
een mooie ontmoeting. In aanwezigheid van Koningin Beatrix vierden 
de CNV’ers de Dag van herdenken en dankbaarheid. Tien jaar later 
was er opnieuw koninklijk bezoek. Koningin Maxima bezocht het ju-
bileumcongres van CNV Vakmensen. Samen met 1.000 leden stond 
ze stil bij het 125-jarig jubileum van de bond en was er ruimte voor 
ontmoeting met vele kadeleden. 

Vindt u het ook leuk om te lezen over de geschiedenis van de vak-
beweging? Word dan vriend van de Vakbondshistorische Vereniging 
(VHV) en ontvang maandelijks nieuwe vakbondshistorische informa-
tie. Ook wordt u tweemaal per jaar uitgenodigd voor een Vrienden-
bijeenkomst, waar een actueel vakbondshistorisch onderwerp wordt 
besproken. De minimale jaarlijkse bijdrage is 18,50 euro.

> Deze seniorenkrant is ook online te lezen via de website van het CNV: www.cnv.nl/senioren

LAMA (2 tot 6 spelers)
De naam staat voor ‘Leg Alle Minpunten Af’. Om de beurt proberen de spelers hun kaarten af 
te leggen. Kan je geen kaart afleggen? Dan beslis je of je past of een kaart van de stapel pakt. 
Speel als eerste jouw kaarten weg. Dan ontvangen de andere spelers minpunten. Een vlot en 
spannend kaartspel. 

Ticket to Ride Europe (2 tot 5 spelers)
De spelers leggen verbindingen tussen steden in Europa om zo de juiste bestemmingen te 
bereiken. Deze verbindingen bouw je met de juiste kaartencombinaties die je in handen hebt. 
Verzamel zo veel mogelijk punten door jouw treinnetwerk compleet te maken. Een populair en 
strategisch bordspel. Spannend tot het eind!

Keer op Keer (1 tot 6 spelers) 
Een tactisch dobbelspel, dat je zowel alleen als met anderen kunt spelen. Om de beurt gooien 
de spelers de dobbelstenen en kiezen een kleur plus een cijfer. De gekozen combinatie kruis 
je op het scoreblad aan. De andere spelers kiezen uit de overgebleven dobbelstenen. Probeer 
zo snel mogelijk de kolommen en gebieden aan te kruisen om het spel te winnen. Verdien 
bonuspunten en zit andere spelers dwars door een slimme combinatie te kiezen. 

Qwixx (2 tot 6 spelers) 
Een populair dobbelspel voor elk moment. Je verzamelt zoveel mogelijk punten. Om de beurt 
werp je de dobbelstenen en combineer je de verschillende waardes. Deze streep je af op je 
speelkaart. Als je eenmaal een waarde hebt afgekruist, mag je de voorgaande waardes niet 
meer afstrepen. Als een speler aan de beurt is, mogen ook de andere spelers een combinatie 
afstrepen. Iedereen doet dus het hele spel actief mee. Er zijn uitbreidingen voor nog meer 
dobbelplezier. 

Clever (1 tot 4 personen)
Een verrassend en diepgaand dobbelspel. Ook geschikt voor 1 speler. Lekker dobbelen en 
tactisch spelen. Bij Clever probeer je een zo hoog mogelijke score te halen. Met 5 verschillende 
kleuren dobbelstenen speel je punten bij elkaar. Elke kleur heeft zijn eigen puntentelling en 
bonussen. Het eerste potje moet je het even goed doorkrijgen. Daarna wordt het pas echt leuk!

Tijd voor een spelletje
De winterperiode is een goed moment om samen of 
alleen een spelletje te doen. Overigens zijn deze spellen 
het hele jaar door leuk. Dus in het voorjaar kunnen de 
spellen mee naar buiten of mee op pad!

Unieke thuishuldiging 
tweelingbroers 
Bram en Herman Mafait

Inflatie
Voor het eerst sinds 1975 is de inflatie hoger uitgekomen dan 10%. In sep-
tember was de inflatie zo’n 14,5%, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. De stijgende inflatie komt vooral door de energieprijzen. 
CNV ziet dat de nood hoog is: tweederde van de CNV-leden merkt de hogere 
inflatie direct in de portemonnee. 12% Redt het einde van de maand niet.

Kabinetsmaatregelen
Het kabinet lijkt haast te maken met de aanpak van de snelgroeiende ar-
moede in het land. Het CNV heeft positief gereageerd op het energiepla-
fond, de aanhoudende accijnsverlaging op brandstof en de aanpassing van 
huur- en zorgtoeslag. Ook zet CNV-voorzitter Piet Fortuin een duim bij de 
verhoging van het minimumloon. Die verhoging is 10%, in plaats van de voor-
genomen 7,5%. 

Stijging AOW 
Door de stijging van het minimumloon met 10%, stijgt ook de AOW. De kop-
peling tussen het minimumloon en de AOW zorgt ervoor dat de AOW mee-
beweegt met de economie, en zo daadwerkelijk koopkrachtig blijft. Het ka-
binet wilde in het Regeerakkoord die koppeling loslaten. CNV is blij dat die 
koppeling in stand blijft, want dit heeft op termijn grote positieve effecten. 
In 2023 stijgt de AOW voor alleenstaanden met €570,-. Dit geeft senioren de 
broodnodige ondersteuning.

Pensioenindexatie
Naast AOW is pensioen als inkomensbron heel 
belangrijk. Ook daar laat het CNV van zich horen. 
“Pensioenindexatie is broodnodig. Zeker nu de 
energie- en brandstofprijzen stijgen en de inflatie 
uit de bocht giert” aldus Patrick Fey, vicevoorzit-
ter en pensioenonderhandelaar. Het besluit van 
een aantal grote pensioenfondsen om in juli 
de pensioenen te indexeren werd enthousiast 
ontvangen. 

De tussentijdse pensioenverhogingen in de zomer waren mogelijk, omdat 
de overheid de indexatieregels heeft aangepast in aanloop naar het nieuwe 
pensioenstelsel. CNV riep andere pensioenfondsen op dit voorbeeld te vol-
gen. 

Ook volgend jaar is voor veel gepensioneerden indexatie in zicht. Natuurlijk 
zal elk pensioenfondsbestuur zijn eigen belangenafweging moeten maken, 
gegeven de financiële situatie van het fonds. Dat besluit valt in november.

Een hoger aanvullend pensioen verbetert de koopkracht van senioren, maar 
de inflatie drukt deze verbetering naar beneden. Inflatiebestrijding is daar-
om de topprioriteit van het CNV.

CNV Info
contactcentrum van het CNV
Het CNV hoort graag van haar leden. Wij zijn er 
immers voor u, en zijn altijd benieuwd naar wat 
er onder onze leden speelt. Daarom ontmoeten 
wij onze leden regelmatig. Dat kan op bijeenkom-
sten die we organiseren in het land, of wanneer 
we langskomen bij bedrijven en instellingen. We 
inventariseren hoe wij onze dienstverlening het 
beste kunnen afstemmen aan de wensen van 
onze leden. CNV Info is daarvoor een belangrijke 
ontmoetingsplek.

CNV Info is al vele jaren de afdeling van het CNV 
waar leden en niet-leden vragen kunnen stel-
len en in gesprek kunnen gaan met onze mede-
werkers over zaken die voor hen belangrijk zijn. 
Dagelijks voeren onze medewerkers honderden 
telefoongesprekken over alles wat mensen bezig 
houdt. Dit gaat niet alleen over werk, maar ook 
over de actualiteiten en de zorgen van leden. De 
mooiste momenten zijn niet alleen wanneer door 
het contact met CNV Info het lid echt geholpen is, 
maar ook wanneer het gesprek met een lid leidt 
tot nieuwe inzichten voor ons. Het CNV is niet al-
leen een vereniging voor onze leden, maar ook 
een vereniging samen met onze leden.

Als u vragen hebt 
kunt u die stellen 
per telefoon, e-mail 
of via de chat. De 
ervaren medewer-
kers van CNV Info 
zitten voor u klaar!
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CONTACT
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de Seniorenlijn van CNV Info, op werkdagen bereikbaar 
van 08:00 - 18:00 uur op telefoonnummer 030 - 751 1002. Of stuur een mail naar senioren@cnv.nl

CNV SENIOREN 
Samen Sterker
 
DE VOORDELEN VAN HET 
CNV-LIDMAATSCHAP OP EEN RIJ

Collectieve belangenbehartiging: 
• Via de seniorenraad van Vakmensen 

of via de seniorengroepen van 
Connectief oefent u invloed uit op 
het bondsbeleid van uw bond. 

• Gepensioneerden hebben een eigen 
plek binnen de vereniging via de 
Senioren Adviesraad. De adviesraad 
geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan het Bestuur van het CNV 
over onderwerpen die senioren 
direct raken. 

• Beïnvloeden van politiek Den Haag: 
door lobbywerk in de Tweede 

 Kamer, bij ministeries en o.a. 
 in de Sociaal Economische Raad.
• CNV-bestuurders in pensioen-  

fondsen oefenen direct invloed uit 
op het te voeren beleid van uw 

 pensioenfonds.

Individuele voordelen: 
• Regionale informatieve bijeen- 

komsten en ontmoetingsdagen. 
• Gratis rechtsbijstand. 
 Het lidmaatschap biedt u 

rechtshulp vergelijkbaar met 
een rechtsbijstandsverzekering. 
Zowel bij zaken die uw inkomen 
betreffen, als kwesties in de 
privésfeer. Hierbij moet u denken 
aan problemen met de gemeente, 
een geschil met een winkel over 
een slecht geleverd product, een 
burenruzie etc. 

• Hulp bij uw belastingaangifte. 
• Hulp bij het invullen van diverse 

formulieren, zoals aanvragen voor 
huur- of zorgtoeslag.

• Ondersteuning bij het 
‘keukentafelgesprek’ over het 
aanvragen van een zorgvoorziening 
bij uw gemeente. 

• Korting op uw zorgverzekering.
• Twee keer per jaar, naast uw 

bondsblad, de CNV Seniorenkrant 
op de deurmat.

 

COLOFON
De CNV Vakcentrale geeft de Seniorenkrant 
exclusief uit voor de seniore leden van 
CNV Vakmensen en CNV Connectief. Wilt u 
reageren op iets dat u in deze krant gelezen 
heeft, dan kunt u een mail sturen naar 
seniorenkrant@cnv.nl. Of stuur een reactie 
naar: 

CNV Vakcentrale, t.a.v. secretariaat 
Ledenservice, postbus 2475, 3500 GL Utrecht. 

Eindredactie: Aliye Bagci, Anja van der Laan, 
Yannick Duport

M.m.v.: Marjolein Hammink, Piet Fortuin, 
Margo Molkenboer, Eefje Smeulders, Johan 
Slok, Jan Hafkamp, Ger Brouwer en Dirk Smit

Vormgeving: Marjoleine Reitsma
Druk: De Groot Drukkerij Goudriaan
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Van links naar rechts: 1 Bedoeling – 5 Vervoermiddel – 9 
Eenvormig – 10 Diepst – 12 Vreemds – 14 Eveneens – 15 
Honderd gram – 17 In het algemeen (afk.) – 18 Prijzen – 
20 Blonk – 21 Heel erg, uitermate – 22 … noch teken – 24 
Rugklacht – 27 Watervogel – 28 Eenheid – 30 Tijdsaanduiding 
– 31 Lichaamsdeel – 33 Geestdrift – 35 Nederlandse wijsgeer 
– 36 Plaats in Drenthe – 37 Schriftelijke stukken.

Van boven naar beneden: 1 Soort uil – 2 Zodanige – 3 Plaats 
in de Noordoostpolder – 4 Voormalig leider van Joegoslavië, 
bijgenaamd ‘maarschalk’ – 5 Groot – 6 Iers verzetsleger 
– 7 Digitaal bericht – 8 … open u – 11 Beweegreden – 13 
Zilverwit scheikundig element – 16 Begrip – 19 Niks – 20 
Brandstof – 22 Legendarische stad uit de oudheid – 23 
Bittere plant – 25 Oneffenheid van de huid – 26 Belangrijke 
zetel – 28 Familiegroep – 29 Schaapkameel – 32 Roem – 34 
Eigenaardigheid.

Vul de letters in voor de oplossing:

Doe mee en win! 
Maak kans op een VVV-bon t.w.v. € 25,- of doneer in 
plaats daarvan dit bedrag aan een door u gekozen 
goed doel. Wij zorgen dan dat dit bedrag wordt over-
gemaakt. Mail de oplossing voor 1 februari 2023 naar 
seniorenkrant@cnv.nl of stuur deze per post naar 
CNV Ledenservice, postbus 2475, 3500 GL Utrecht.
 

Prijswinnaars
De prijswinnaars van de vorige prijsvraag zijn: de 
heren J. ten Hoeve, K. van der Weg, J. Sibon en me-
vrouw M. Triepels. Inmiddels hebben de prijswin-
naars hun prijs in ontvangst genomen of is deze ge-
doneerd aan een goed doel naar eigen wens. 

Reacties van prijswinnaars: 
Wat leuk om te horen dat ik een van de prijswinnaars ben 
van de puzzel uit de Seniorenkrant. Bewust heb ik gekozen 
om de prijs te doneren aan het KWF. Het wordt hem 
namelijk niet meer om de Mont Ventoux op te fietsen. Op 
deze wijze kan ik toch een kleine bijdrage leveren aan het 
onderzoek dat het KWF doet naar mogelijkheden om onze 
volksziekte nummer één te bestrijden.
 
Met vriendelijke groet, Klaas van der Weg

Ik gun mijn prijsbedrag graag aan het Liliane Fonds waar-
van ik al heel lang donateur ben. Want het Liliane Fonds 
maakt, samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika, kinderen met een handicap sterker en 
hun omgeving toegankelijk. En die omgeving staat in het 
werkgebied van het Liliane Fonds helaas vaak veel minder 
open voor mensen met een beperking. Vaak vanwege geld-
gebrek, maar soms ook wegens opvattingen over de oor-
zaken van een beperking. Zelf heb 41 jaar gewerkt in het 
onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
 
Met vriendelijke groet, Jan ten Hoeve

 Internationaal: 

Jongeren maken werk van een mooie toekomst
In het Afrikaanse land Senegal is geen sprake van ‘vergrijzing’, sterker nog: 
maar liefst 60% van de bevolking is jonger dan 25 jaar! Het is voor veel van 
deze jongeren moeilijk om aan een mooie toekomst te werken, want er zijn 
nauwelijks stageplaatsen of banen. De jongeren die werk vinden worden 
vaak slecht behandeld en slecht betaald. 

CNV Internationaal en partnervakbond UDTS (Union Démocratique des 
Travailleurs du Sénégal) vinden dat iedereen recht heeft op eerlijk werk. 
Daarom maakte UDTS een plan van aanpak, samen met werkgevers en 
overheid, om jongeren op een veilige en goede manier werkervaring op te 
laten doen. Via een digitaal loket kunnen jongeren in contact komen met 
werkgevers. Ook kunnen de jongeren trainingen volgen over solliciteren 
en werknemersrechten. Zo kunnen ze goed voorbereid aan de slag. Om 
de jongeren te kunnen bereiken vloggen Senegalese influencers over het 
belang van eerlijk werk. Op deze manier maken we samen met de jongeren 
werk van een mooie toekomst. Want iedereen heeft recht op eerlijk werk.

Wilt u het werk van CNV Internationaal en UDTS steunen? 
Dat kan, maak een bedrag over naar CNV Internationaal 
door de QR-code te scannen, of kijk op: 
www.cnvinternationaal.nl/werk-mee/werkvoorsenegal

Puzzel


