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Beste leden, 

Allereerst allemaal een      

gezond en een gelukkig 

nieuwjaar. 

Als bestuur hebben wij alleen 

maar positieve reacties ontvan-

gen naar aanleiding van de  VVV 

bon bij de kerstuitgave van ons 

infoblad. 

 

Inmiddels hebt u ook het 
nieuwe jaarpasje 2022 met de 

bijbehorende deelnemers van 

het kortings-boek ontvangen. 

 

Ook dit jaar starten weer met 

de beperkingen i.v.m. corona. Hopelijk wordt het beleid door 

de regering snel versoepeld, zodat we weer activiteiten 

kunnen organiseren voor onze leden. 

 

Dit jaar gaan we ook  fietstochten organiseren, daarover later 
meer. De wandeltochten kunnen gelukkig nog doorgaan. 

Voor wat betreft het invullen van de belastingformulieren, 

even tijdig contact opnemen met de belasting invullers welke 

vermeld staan in het infoboekje. 

Ook zijn we bezig om de website te vernieuwen en nog 

overzichtelijker te maken. 

 

Indien er positieve ontwikkelingen komen met betrekking tot 

de coronabeperkingen zullen wij u dit via het infoboekje en 

nieuwsbrief laten weten.  
Ad van Hamond              

Voorzitter 
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Acceptgiro verdwijnt in juni 2023  
  

Betalen met een acceptgiro is over bijna anderhalf jaar niet 
meer mogelijk. Het bekende gele papieren strookje ver-
dwijnt.  
  
Currence, het bedrijf achter de acceptgiro, stopt met de 
papieren betaalmethode vanaf 1 juni 2023. Het gebruik 
van de acceptgiro loopt snel terug. Het bedrijf heeft daar-
om in overleg met de banken dit besluit genomen.  
   
Andere betaalmethodes  
Steeds meer organisaties maken gebruik van andere be-
taalmethodes, zoals automatische incasso’s, betaallinks of 
betaalinstructies op schrift. Consumenten maken al jaren 
veel gebruik van internetbankieren en mobiel bankieren.  
  
Overschrijvingsformulier  
De acceptgiro is het voorgedrukte papieren betaalformulier 
dat bedrijven en organisaties meesturen bij een factuur. 
Grotere banken hebben eigen overboekingsformulieren. Via 
deze formulieren kunnen klanten geld over blijven maken 
via papier. De formulieren zijn bij de bank aan te vragen.  
                                                                                Bron: Seniorweb, nieuwsbrief 
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Dit zijn de 5 symptomen van de omikron variant  
 

Heb je last van hoofdpijn en vermoeidheid? Dan kan het 
maar zo zijn dat je de omikronvariant van het corona-
virus te pakken hebt. Alle symptomen om op te letten!  

 

 

Heb je last van hoofdpijn en vermoeidheid? Dan 
kan het maar zo zijn dat je de omikron variant van 

het coronavirus te pakken hebt. Reuk- en smaak-
verlies ken je misschien nog van de deltavariant, 

maar deze klachten komen bij omikron juist min-
der voor, blijkt uit onderzoek. Door het inmiddels 

dominante omikron zou de lijst met symptomen 
van het coronavirus misschien aangepast moeten 

worden. En deze zou er zo uitzien. 

 
 

 

https://mail.plusonline.nl/optiext/optiextension.dll?ID=JbaJfUnwGGIY0xls9bvhFEvXPVsmDni_x5b3TwbW4HjaZ%2BYZlvVGZft7gThiQDqvSyQRAr54drh34Iyj8oS3ktW34a7O%2BU6s6UZidJd1
https://mail.plusonline.nl/optiext/optiextension.dll?ID=JbaJfUnwGGIY0xls9bvhFEvXPVsmDni_x5b3TwbW4HjaZ%2BYZlvVGZft7gThiQDqvSyQRAr54drh34Iyj8oS3ktW34a7O%2BU6s6UZidJd1
https://mail.plusonline.nl/optiext/optiextension.dll?ID=JbaJfUnwGGIY0xls9bvhFEvXPVsmDni_x5b3TwbW4HjaZ%2BYZlvVGZft7gThiQDqvSyQRAr54drh34Iyj8oS3ktW34a7O%2BU6s6UZidJd1
https://mail.plusonline.nl/optiext/optiextension.dll?ID=JbaJfUnwGGIY0xls9bvhFEvXPVsmDni_x5b3TwbW4HjaZ%2BYZlvVGZft7gThiQDqvSyQRAr54drh34Iyj8oS3ktW34a7O%2BU6s6UZidJd1
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In Zuid-Afrika, waar de omikron variant het eerst werd 
ontdekt, zagen artsen in november vorig jaar voor het 
eerst vooral vermoeidheid en hoofdpijn bij patiënten. De 
bekende symptomen als hoesten kwamen veel minder 
voor. Uit de eerste resultaten van onderzoeken uit het 
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen komt hetzelfde naar 
voren: vermoeidheid en hoofdpijn lijken bij de vijf meest 
voorkomende symptomen te horen. 

Symptomen deltavariant vs. omikron 

Dit zijn de symptomen van de deltavariant van het coro-
navirus, zoals we die nu kennen: 

• verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn 

• hoesten 
• benauwdheid 
• verhoging of koorts 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping) 

En zo zou de nieuwe lijst met symptomen van omikron 
(volgens bovenstaande onderzoeken) er binnenkort uit 
kunnen zien: 

• loopneus of verstopte neus 
• hoofdpijn 
• (milde of ernstige) vermoeidheidsverschijnselen 
• niezen en/of hoesten 
• keelpijn 

 

https://www.plusonline.nl/coronavirus/werken-de-vaccins-tegen-omikron-en-4-andere-vragen
https://covid.joinzoe.com/post/omicron-and-cold-like-symptoms-rapidly-taking-over-in-london
https://covid.joinzoe.com/post/omicron-and-cold-like-symptoms-rapidly-taking-over-in-london
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.50.2101147#f1
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Testen bij vermoeidheid en hoofdpijn? 

De vraag is nu: moeten we ons binnenkort dan ook mas-
saal testen als je een beetje moe bent of hoofdpijn hebt? 
Nee, vooralsnog niet. Bij het RIVM staan vermoeidheid 
en hoofdpijn op dit moment nog in de lijst met minst 
voorkomende klachten, als onderdeel van algemene ver-
koudheidsklachten. "Als je daar last van hebt, is er wel 
degelijk reden om te testen", zegt een woordvoerder van 
het RIVM tegen de Volkskrant. Wellicht wordt volgens de 
woordvoerder de lijst in de toekomst alsnog aangepast. 
"Als hoofdpijn en vermoeidheid voor omikron belangrijke 
klachten blijken, dan kijken we opnieuw. Maar daarvoor 
zien we op dit moment nog onvoldoende signalen." Er is 
voorlopig dus nog meer onderzoek nodig naar sympto-
men van coronapatiënten. 
                                                                              Bron(nen): Volkskrant - RIVM  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/symptomen-van-omikron-lijken-anders-misschien-ook-maar-testen-bij-hoofdpijn%7Eb1b737db/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Wij feliciteren de winnaars.  
 
Het afgelopen jaar hebben vele leden de diverse puzzels 
uit de infoboekjes opgestuurd en via loting ontvingen de 
volgende leden een tegoedbon of cash geld ter waarde 
van 25 Euro.  
 
Infoboekje Nr. 1  33803445 G. van Engelen 
   33803594 G. Strijk 
   33800941 L. vd Mark 
   33803398 M. Vugts – vd Wiel 
   33803260 L. Zijlmans 
 
Infoboekje Nr. 2 33803293 M. Roeling 
   33800797 A. Verhoeven 
   33801421 E. Blom – Broeks 
   33803516 J. Robben – van Esch 
   33803446 H. van Engelen 
   33803342 G. Zijlmans 
 
Infoboekje Nr. 3 33803143 J. Blankert – Roelofs 
   33803494 G. Barten 
   33801870 C. Beerens – de Man 
   33803215 J. van Ingen 
   33802412 A. van Riel 
 
Infoboekje Nr. 4  33802069 A. van Delft 
   33802315 H. Olivier 
   33803553 F. van Drunen 
   33802601 C. Kroot 
   33803301 C. vd Elshout – vd Steen 
     



 
KBO Waalwijk 2022 nr. 1 – Pag. 10  

 

 
Infoboekje Nr. 5  33802097 M. Samuels 
   33802192 H. Kerkhof – vd Velden 
   33801382 A. Muskens – Brokken 
   33802002 K. vd Wiel – Groenenveld 
   33803508 M. van Riel 
 
Infoboekje Nr. 6  33800920 S. Verhoeven – Joosen 
   33801844 M. Kwant – Blonk 
   33802353 C. Le Sage – de Kort 
   33802310 G. Snoeren – Leijtens 
   33801925 A. Voormans 
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KUNNEN KRUIDEN EN SPECERIJEN OVER DE 

HOUDBAARHEIDSDATUM GAAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u ook een rekje of kast vol met kruiden en specerijen?  
 

Al die potjes zijn voor velen onmisbaar in de keuken, het 
zijn immers handige smaakmakers voor uw maaltijden. 
Maar hoelang kunt u al die kruiden nou eigenlijk bewa-
ren?  
 
Verschil tussen kruiden en specerijen.  

 
Allereerst is het goed om te weten dat er verschillen be-
staan tussen kruiden en specerijen. Het belangrijkste 
verschil is dat kruiden in potjes vaak gedroogd zijn en 
daardoor sneller hun smaak en geur kunnen verliezen.  
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Specerijen zijn vaak een stuk harder qua substantie 
(denk bijvoorbeeld aan een kaneelstokje), waardoor de-
ze hun smaak en geur langer zullen behouden. Dit geldt 
in zekere mate ook voor specerijen in poedervorm.   
 
Houdbaarheid  

  
Op de meeste kruiden- en specerijenverpakkingen staat 
geen houdbaarheidsdatum vermeld. Toch kunt u ge-
droogde kruiden beter niet langer dan 1 jaar bewaren. 
De kruiden blijven echter alleen zo lang goed, wanneer u 
ze op een droge, donkere plek bewaart. Echt bederven 
doen kruiden en specerijen gelukkig niet zo snel, maar 
wanneer u ze niet goed bewaart gaan de geur en smaak 
wel een stuk sneller verloren.  
Ongemalen blijft langer houdbaar en specerijen zijn wat 
langer houdbaar dan kruiden.  
 
Patrice Beaufort, van een kruidenierswinkel in Amster-
dam legt daar het volgende over uit aan nieuwssite 
Nu.nl: 
 
 “Gedroogde gember, foelieblad of nootmuskaat 

kunt u ongemalen, droog en donker 3 jaar bewa-
ren. Ongemalen kruidnagel en zwarte peperkorrels 

zelfs nog langer. Bij gemalen specerijen ligt het 
anders, daarvan adviseer ik ze niet langer dan 2 

jaar te bewaren. Tijdens het malen gaan smaak en 
geur sneller verloren.”                                                 

 
Bron: Voedingscentrum  
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Waarom vrouwen koude voeten hebben 

IJsklompjes dankzij hormonen en vetverdeling 
 

Veel vrouwen zoeken zodra de temperatuur onder de twintig 
graden Celsius duikt meteen hun toevlucht in wollen sokken 
en behaaglijke sloffen. Mannen hebben minder vaak last van 
koude voeten. Een andere vetverdeling en hormoonspiegel 
zorgen voor dit verschil. Maar er zijn nog meer theorieën. 
Mike Tipton van de University of Portsmouth deed onderzoek 
naar koude omstandigheden en hoe mensen daarmee om-
gaan. Volgens hem zijn mensen van oorsprong tropische die-
ren die niet gebouwd zijn voor winterse temperaturen. 
 
Onze voorouders leefden in warme gebieden rondom de eve-
naar. Toen ze naar koelere streken trokken, moesten ze zich 
warm houden met behulp van vuur, kleding en het bouwen 
van schuilplaatsen. Gelukkig is daar inmiddels ook nog centra-
le verwarming bijgekomen, maar de koude handen en voeten 
zijn bij veel vrouwen gebleven. Er zijn verschillende theorieën 
over de oorzaak van koude vrouwenvoeten. 
 
Vetverdeling 
Vrouwen hebben van nature meer vet en minder spiermassa 
dan mannen. Spiermassa produceert warmte, waardoor man-
nen het minder snel koud krijgen. 
Ook is bij vrouwen het vet beter over het lichaam verdeeld. 
Dat lijkt lekker warm, zo’n speklaagje overal. In de praktijk 
zorgt het ervoor dat vrouwen er beter toe in staat zijn om 
bloed naar belangrijke organen te vervoeren. Dat is een han-
dig overlevingsmechanisme: als het extreem koud is, krijgen 
de belangrijkste organen zo in ieder geval voldoende warmte. 
Het nadeel is dat er minder bloed bij de uiteinden van het li-
chaam terecht komt, waardoor de handen en voeten koud 
aanvoelen. 
 

http://gezondheid.plusonline.nl/gezonde-voeten/artikelen/2813/tips-tegen-koude-voeten


 
KBO Waalwijk 2022 nr. 1 – Pag. 16  

 

Hormonen 
Een andere oorzaak van ijsklompjes zijn vrouwelijke ge-
slachtshormonen genaamd oestrogenen. Deze hormonen spe-
len een belangrijke rol bij de menstruatiecyclus en zwanger-
schap, maar komen in veel lagere concentraties ook in het 
lichaam van mannen voor. Oestrogenen beïnvloeden de li-
chaamstemperatuur, waardoor deze gedurende de cyclus wis-
selt. Tijdens de menstruatie is de kerntemperatuur van vrou-
wen gemiddeld een graadje lager. 
Ook zorgen hormonen ervoor dat de bloedvaatjes in de han-
den en voeten tijdelijk vernauwen, waardoor u ze amper meer 
warm krijgt. 
 
Koude voeten in bed 

Uw lichaamstemperatuur is niet constant, deze fluctueert ge-
durende de dag met ongeveer één graad Celsius. Als het don-
ker wordt maakt uw lichaam het hormoon melatonine aan. 
Dankzij dit stofje gaat uw lichaamstemperatuur naar beneden, 
zodat uw lijf weet dat het moet gaan rusten. Zowel bij man-
nen als bij vrouwen daalt 's nachts de lichaamstemperatuur. 
Bij vrouwen verloopt dat proces een stuk sneller, waardoor ze 
eerder hun minimumtemperatuur bereiken. 
Bovendien zijn vrouwen gevoeliger voor temperatuurverschil-
len. Vrouwen merken een temperatuurverschil al bij 0,2 gra-
den Celsius, terwijl mannen pas bij 0,4 graden reageren. Dat 
verklaart mogelijk waarom vrouwen vaker met koude voeten 
in bed liggen dan mannen. 
 
Aandoeningen 

Als u altijd al een koukleum was, is er waarschijnlijk niets aan 
de hand. Probeer veel te bewegen om de doorbloeding te sti-
muleren en houd uw voeten in de winter lekker warm met 
dikke wollen sokken. Ook een voetmassage doet wonderen. 
Heeft u niet alleen koude voeten, maar verkleuren ze ook of 
zijn ze pijnlijk, dan heeft u misschien last van wintertenen of 
de ziekte van Raynaud. 
        Bron: Plus Online 

http://gezondheid.plusonline.nl/lekker-slapen/artikelen/2089/melatonine-bewaker-van-uw-ritme
http://gezondheid.plusonline.nl/medisch/artikelen/1976/last-van-wintertenen-en-winterhanden-
http://gezondheid.plusonline.nl/ziekten/1095/raynaud
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Windows 11 geeft problemen met printers  

Gebruikers van Windows 11 melden 

massaal printerproblemen. Het gaat 

om printers van Brother, OKI, Epson, 

HP en Canon die via een 

usbaansluiting met de computer zijn 

verbonden. Dat meldt IT-website 

ct.nl. Daarnaast komen via onze PC 

Hulpdiensten ook meldingen binnen 

over HP printers die niet meer afdrukken na een 

Windows 10-update.  

Brother  
Het kan per model verschillen of er printerproblemen 
optreden. Brother heeft gemeld dat zo'n negentig van de 
eigen modellen dienst weigeren als ze zijn aangesloten op 
een computer met Windows 11. De computer herkent de 
printer dan simpelweg niet meer. Een echte oplossing is 
hiervoor nog niet gevonden. Brother raadt aan tijdelijk een 
andere verbindingsmethode te gebruiken. Bijvoorbeeld via 
wifi of een netwerkkabel.  

HP  
Printerproducent HP heeft een overzichtspagina gemaakt 
waarop staat vermeld welke modellen overweg kunnen met 
Windows 11. Staat uw printer-model er niet bij? Raadpleeg 
dan de klantenservice van HP. Voor problemen met HP-
printers in combinatie met Windows 10, probeer dan de 
probleemoplosser.  

Kinderziektes  
Dit soort problemen komen wel vaker voor na updates. Het 
kan daarom slim zijn om updates of upgrades niet direct te 
installeren. Mocht u melding krijgen dat de update voor 
Windows 11 klaarstaat, wacht dan een paar weken met 
installeren. De meeste kinderziektes zijn dan opgelost.  

                                                                                        Bron: SeniorWeb  

https://www.seniorweb.nl/artikel/alles-over-usb-kabels
https://www.seniorweb.nl/artikel/alles-over-usb-kabels
https://www.seniorweb.nl/artikel/alles-over-usb-kabels
https://support.hp.com/be-nl/document/ish_4839979-4878303-16
https://support.hp.com/be-nl/document/ish_4839979-4878303-16
https://support.hp.com/be-nl/document/ish_4839979-4878303-16
https://support.hp.com/be-nl
https://support.hp.com/be-nl
https://support.hp.com/be-nl
https://support.hp.com/be-nl/help/diagnostics?category=printing&issue=printer-windows-10-update
https://support.hp.com/be-nl/help/diagnostics?category=printing&issue=printer-windows-10-update
https://support.hp.com/be-nl/help/diagnostics?category=printing&issue=printer-windows-10-update
https://support.hp.com/be-nl/help/diagnostics?category=printing&issue=printer-windows-10-update


 

 

 



 



 
KBO Waalwijk 2022 nr. 1 – Pag. 21  

 

 



 
KBO Waalwijk 2022 nr. 1 – Pag. 22  

 

 
 

KRUISWOORD PUZZEL 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corres-
ponderende 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 bevelheb-
ber 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 kwar-
tier 61. zot 62. toiletgerei 64. kern 65. papegaai 67. aldus 
69. oude lengtemaat. 

Met de oplossing van de kruiswoordpuzzel op pagina 22 is een 
VVV waardebon van 25 Euro te winnen.  
U kunt de oplossing van de puzzel tot 5 februari opsturen naar:  
 
Redactie infoboekje KBO Waalwijk  

                       p/a Kastanjestraat 9,  
                       5143 CZ Waalwijk  
 

of u kunt een email sturen naar info@kbowaalwijk.nl met de 
vermelding Kruiswoordpuzzel nr 1.  
 
Vergeet uw naam, adres en lidnummer niet te vermelden.  
KBO Waalwijk stelt deze keer weer 5 waardebonnen beschik-
baar. Deze zullen worden verloot onder de goede inzenders. 

mailto:info@kbowaalwijk.nl
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KBO Bestuur afdeling Waalwijk 

Rabobank:  NL74 RABO 0155 8683 14 

e-mailadres: info@kbowaalwijk.nl 
 
Voorzitter              Ad van Hamond  tel: 334609 
Secretaris/Notuliste      Paulien Verzijl                               tel. 06-38325047 
Penningmeester           Jan van Bergen  tel: 280684 
Bestuurslid              Diel Zijlmans  tel. 339606 
Bestuurslid                  Elly Zijlmans  tel. 339606 
Bestuurslid                  Jan van de Wiel                              tel. 335017 
Bestuurslid                  Ton van de Ven                             tel. 06-27272957 
   
 Ledenadministratie        
 Ton van de Ven                                      tel. 06-27272957 
  
 Sociaal Domein 
 Jan van de Wiel  tel. 335017    
                                
 Activiteitencommissie  
 Elly Zijlmans  tel. 339606 
 Piet Jonkers  tel. 330069 
 Diel Zijlmans  tel. 339606 
 Louis Snoeren 
   

  Belastinginvullers  
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Ad van Oirschot  tel. 277721 
 Hans van Tuyl  tel. 650829 
 Hans van den Acker  tel. 276960 
 Louis Hofmann  tel. 349750 
 Kees van Wezenbeek                                      tel. 06-46635583 
                     
 Vrijwillige Ouderenadviseurs 
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Louis Hofmann   tel. 349750 
  
 Clientondersteuner/Thuisadministrateur 
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Louis Hofmann   tel. 349750 
 Marie José Vloemans                                      tel. 06-30246405
                  
 Redactie Infoboekje – Korting pasjes - Bezorging  
 Diel Zijlmans  tel. 339606 
  
 Redactie Nieuwsbrief 
 Ad Floren  tel. 333502 
  
 Computerondersteuning 
 Bert Spitzers  tel. 338148 

mailto:info@kbowaalwijk.nl
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