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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 
Eindelijk is het dan zover. Het bestuur kan weer plannen gaan 
maken voor de verdere invulling van het jaarprogramma nu 
corona zich wat milder is gaan gedragen. Inmiddels hebben 
de leden al een schriftelijke uitnodiging gekregen om deel te 
nemen aan het groot Lente feest. In dit schrijven was ook de 
mededeling opgenomen om persoonlijk te komen inschrijven. 
Dit is gedaan omdat er diverse verzamellijsten met namen 
verschenen bij de inschrijving en dat daardoor ook nog eens 
dubbele inschrijvingen werden gedaan of zelfs op een andere 
dag al stonden ingeschreven. Dit kunnen we niet meer accep-
teren. Kun je zelf niet komen inschrijven, om wat voor reden 
dan ook, vraag het dan aan een kennis of familielid om het 
voor jou te doen. Dat mag natuurlijk wel. Wij hopen dat u hier 
begrip voor hebt. 
                                                                       Het bestuur 

WIST U DAT……. 
 

- er op dit moment al druk gewerkt wordt aan het orga-
niseren van fietstochten. 

- er op 31 maart ook een wandeltocht is voor de leden 
die niet van een feestje houden. 

- er op 25 mei ook gewandeld gaat worden en dat je dat 
alvast in je agenda kunt opnemen. 

- het bestuur ook steeds meer te maken krijgt met als 
maar duurder wordende kosten, en dat we daar de ko-
mende activiteiten ook op aan zullen moeten passen.  
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112NL app 
 
Mensen die niet goed kunnen horen en/of 
spreken, kunnen vanaf 12 januari via een app 
de meldkamer bereiken. Ook voor mensen 
die de Nederlandse of Engelse taal niet be-
heersen is de app geschikt. Wie de app down-

loadt kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze ken-
merken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meld-
kamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen.  De 
app is voor iedereen te downloaden en vormt een aanvullende 
manier om de hulpdiensten in Nederland te bereiken.  
Via de 112NL app krijg je contact met een meldkamer in Neder-
land en start de centralist indien noodzakelijk een chatgesprek. 
Ook kun je aangeven in welke taal je wilt communiceren. De app 
kent een vertaalfunctie met 109 talen, die ook tijdens het chat-
ten kan worden gebruikt. De app deelt automatisch de locatie 
van de melder met de meldkamer. Op basis van de ervaringen 
wordt de app verder doorontwikkeld. In de toekomst wordt de 
app uitgebreid met het meesturen van beeld en videomateriaal 
en een ik-kan-niet-praten-knop. De app is vanaf 12 januari 2022 
beschikbaar in de bekende appstores.  
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5 feiten en fabels over rugklachten 
Lage rugpijn is de meest voorkomende rugklacht 

 
Bij pijn in je rug kun je maar beter niet te veel bewegen? 
Een hernia verdwijnt vast niet vanzelf?  
Vijf feiten en fabels over rugklachten op een rij. 
 
1. Als je rugpijn hebt, mag je niet bewegen 
Fabel 

Bij rugklachten wordt aange-
raden om te blijven bewegen, 
zodat je spieren soepel blijven 
en je lichaam de oorzaak van 
de pijn vanzelf ‘opruimt’. Voor 
zover je kunt bewegen na-
tuurlijk. Forceer daarom 
niets! Heb je veel pijn? Neem 
dan paracetamol. Eventueel 
kan een fysiotherapeut je be-
geleiden. 
 
2. Bij een rughernia moet je altijd geopereerd worden 
Fabel 

Een rughernia gaat in 70 tot 80 procent van de gevallen van-
zelf over. Bij een hernia drukt een uitstulping van een tus-
senwervelschijf op een zenuw. Deze uitstulping wordt meestal 
door het lichaam opgeruimd. Hierdoor heb je vaak binnen 8 
tot 12 weken minder pijn. Na ongeveer een jaar is de hernia 
dan helemaal verdwenen. 
 
3. Je krijgt rugpijn door ouderdom 
Fabel 
Hoewel rugklachten bij ouderen vaker voorkomen, is er geen 
verband tussen die twee. Het herstel gaat wel minder snel bij 
deze groep, waardoor klachten langer kunnen aanhouden. Dit  
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komt door een tragere celdeling dan wanneer je jonger bent. 
Celdeling zorgt voor herstel van de schade. 
 
4. Lage rugpijn is de meest voorkomende rugklacht 
Feit 
Vier van de vijf mensen hebben weleens last van lage rugpijn. 
Je hebt dan pijn onderin je rug. Vaak is de oorzaak hiervan 
niet bekend. De pijn kan ook uitstralen naar de bil of het 
been. Vervelend, maar het gaat gelukkig vaak vanzelf weer 
over. 
 
5. Door ernstige rugklachten heb je kans op blijvende 
invaliditeit 
Feit 

Sommigen komen door rugklachten in een rolstoel terecht. 
Bijvoorbeeld bij een ernstige hernia of een dwarslaesie. De 
laatste kun je krijgen door een ongeval. Je ruggenmerg – een 
belangrijke schakel tussen de hersenen en het lichaam - is 
dan beschadigd of doorgesneden. Je raakt (deels) verlamd. 
Bron: Huisarts en wetenschap en + gezond 
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Zie je vlekjes of draadjes voor je ogen?  
Híerdoor komt dat.  
  
Misschien ken je het wel: 
als je gefocust bent op je 
computer, naar een witte 
muur of de lucht kijkt zie 
je ineens zwarte vlekjes, 
sliertjes of draadjes voor 
je ogen. Misschien schrik 
je ervan, maar vaak is dit 
gelukkig onschuldig. We 
leggen je uit wat je hier-
over moet weten.  En wanneer is het dan wel tijd om aan de 
bel te trekken?  
  
Vlekjes en draadjes voor je ogen  
Als je af en toe zwarte vlekjes, draadjes, spinnetjes, sliertjes 
of stipjes voor je ogen ziet, dan wordt dat ook wel moches 
volantes genoemd. Dit is Frans voor vliegende vliegjes. 
Daarnaast wordt ook de term glasvochtvertroebeling gebruikt 
voor dit verschijnsel. Dit ontstaat doordat de ruimte tussen de 
lens en het netvlies in je oog gevuld is met glasvocht. Dit is 
een soort heldere gelei. Wanneer je last hebt van een ver-
troebeling van dat glasvocht dan kun je vlekjes of draadjes 
zien. Deze vertroebeling kan bijvoorbeeld ontstaan door 
bloedresten of eiwit. De vertroebeling kan meebewegen met 
je ogen en beweegt vaak ook nog als je je oog stilhoudt. 
Vooral bij veel licht zijn de vlekjes en draadjes duidelijker 
zichtbaar. Daarom zie je dit bijvoorbeeld vaak als je op een 
zonnige dag naar de lucht kijkt of naar een witte muur of pla-
fond staart.  
In de meeste gevallen is er dus niks ernstigs aan de hand en 
zal het je gezichtsvermogen ook niet verminderen als er een 
paar vlekjes of draadjes zichtbaar zijn.(Zie vervolg op bladzijde 09) 
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Vaker vlekjes als je ouder wordt  
Heb je het idee dat je de laatste tijd steeds vaker last hebt 
van vlekjes en draadjes? Dat zou goed kunnen. Naarmate je 
ouder wordt, wordt het glasvocht namelijk dichter van struc-
tuur. Hierdoor vallen de vlekjes en draadjes meer op. Vanaf 
ongeveer je 50ste levensjaar kunnen er klontjes ontstaan, die 
zorgen voor de vertroebeling. Daarnaast kan er ook één wat 
grotere vlek ontstaan. In dat geval leidt de verdichting van 
het glasvocht tot 'achterste glasvochtloslating'. Ook in dit ge-
val is er niks ernstigs aan de hand. Mocht je gezichtsver-
mogen hierdoor verminderen, dan is er waarschijnlijk nog iets 
anders aan de hand dan alleen de moches volantes. Neem 
in dit geval contact op met een oogarts.   
  
Vaste vlekken  
Heb je geen last van zwevende kleine vlekjes of draadjes 
maar blijft de vlek op één plek vastzitten? Dan heb je waar-
schijnlijk niet met glasvocht te maken, maar ligt de oorzaak 
bij je netvlies of oogzenuw. Je kunt bijvoorbeeld een zenuw-
ontsteking, vaatafsluiting, bloeding of een gezwel hebben. 
Neem in dit geval contact op met de huisarts of een oogarts 
ter controle. Ook als je last hebt van andere oogklachten 
naast de vlekken, is het verstandig om je ogen te laten chec-
ken.  
  
Oogoperatie  
In de meeste gevallen is er dus niks aan de hand als je af en 
toe wat vlekjes of draadjes ziet. Mocht de vertroebeling van 
het glasvocht echt problemen geven en bijvoorbeeld je zicht 
verstoren, dan kun je een operatie overwegen. In dit geval 
kan het glasvocht zoveel mogelijk worden verwijderd en krijg 
je in plaats hiervan een speciale vervangende vloeistof. In de 
meeste gevallen lukt het tijdens zo’n oogoperatie om alle hin-
derlijke vertroebelingen te verwijderen. In sommige gevallen 
blijven er alleen nog een paar kleine en onopvallende vlekjes 
over.   

       Bron: Margriet.nl. 

https://www.margriet.nl/gezondheid/wat-is-staar-en-wat-is-het-verschil-met-gewoon-slechter-zien%7Ebcaf2387/
https://www.margriet.nl/gezondheid/wat-is-staar-en-wat-is-het-verschil-met-gewoon-slechter-zien%7Ebcaf2387/
https://www.margriet.nl/gezondheid/wat-is-staar-en-wat-is-het-verschil-met-gewoon-slechter-zien%7Ebcaf2387/
https://www.margriet.nl/lifestyle-nieuws/waarom-het-belangrijk-is-om-regelmatig-je-ogen-te-laten-checken%7Eb6bf4d16/
https://www.margriet.nl/lifestyle-nieuws/waarom-het-belangrijk-is-om-regelmatig-je-ogen-te-laten-checken%7Eb6bf4d16/
https://www.margriet.nl/lifestyle-nieuws/waarom-het-belangrijk-is-om-regelmatig-je-ogen-te-laten-checken%7Eb6bf4d16/
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Op vrijdag 22 april a.s. gaan we in  
’t Bourgondisch Hof de jaarlijkse Algemene 

ledenvergadering houden 
 

              Aanvang 13.30 uur 
          Kosten € 10,00 per persoon 

 
De zaal gaat open om 13.00 uur.  
Deze bijeenkomst is alleen geldig voor de leden die in het 
bezit zijn van het toegangskaartje, dat u ontvangt bij de 
inschrijving. 
Bij inlevering hiervan ontvangt u 3 consumptiemunten. 
Voorafgaand aan dit Lentefeest wordt eerst een jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering gehouden. 
 
Agenda 

- Opening en mededelingen door de voorzitter. 
- Vaststellen van het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering van 27 oktober 2021 jl. 
- Jaarverslag 2021 door de secretaris 
- Financieel verslag 2021 door de penningmeester. 
- Verslag van de kascontrolecommissie  
- Bestuursverkiezing (informatie op bladzijde 15) 

  
Korte pauze 
 

- Uitreiking stembriefjes (indien nodig) 
- Verslag van de activiteitencommissie 
- Uitslag bestuursverkiezing (indien nodig) 
- Rondvraag 
- Sluiting door de voorzitter 

                                     (zie bladzijden 12-13-15)  

JAARVERGADERING 
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(Vervolg) 

Nadat we de Algemene 
Ledenvergadering achter de rug hebben 
zetten we een gezellig feestje in gang. 

 
Dit doen we met de muziek van 
 

 
Deze band speelt muziek uit de jaren 50 en 60 

 

 
 
In de loop van de middag zullen er natuurlijk weer lotjes 
verkocht worden voor de loterij met daarbij kans op mooie 
prijzen.  
We sluiten deze gezellige middag weer af met verstrekking 
van koffie en broodjes. 
Het einde van de middag is gepland op 18.00 uur. 
Wij verzoeken u de taxi niet voor 18.30 uur te bestellen.    

MIDLIFE CRISES 

JAARVERGADERING 
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INSCHRIJFFORMULIER              

JAARVERGADERING 

         op vrijdag 22 april 2022 

Inschrijven bij 
’t Bourgondisch Hof 

op woensdag, 13 april 2022 
                       van 13.30 tot 14.00 uur 

 

Vriendelijk verzoek uw KBO jaarpasje 2022 te tonen 

 
De kosten voor deze middag bedragen slechts € 10,00 per persoon, 
te voldoen bij de inschrijving. Let op!! Er kunnen zich slechts 
100 personen inschrijven voor deze middag 

 

Heer:………………..………………………………………………………… 

Mevrouw:……………………………………………………………………. 

Adres:….…………………………………………………………………….. 

Telefoon:……………….……………………………………………………. 

E-mailadres:…………………………………………….………………….. 

Lidnummer(s):………………………….    …………………………….. 
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KOMENDE ZOMER AL INCHECKEN MET PINPAS BIJ OV 
 
De OV-chipkaart is vanaf deze zomer niet meer nodig. Het 
wordt in heel Nederland mogelijk om met de betaalpas in te 
checken bij het openbaar vervoer. Even de pinpas voor het 
toegangspoortje houden is straks genoeg om met de trein, 
bus, tram of metro te kunnen reizen, zegt Bas van Weele, 
programmadirecteur OV-betalen. Het geldt voorlopig alleen 
voor mensen die het volle tarief betalen. Mensen met een 
kortingsabonnement blijven nog aangewezen op de chipkaart.  
Treinrit betalen met mobiel 
Op termijn wordt het ook mogelijk om voor een ov-ritje te 
betalen met de mobiele telefoon of een slim horloge. Er komt 
verder een app waarmee reizigers onder meer kunnen zien of 
het inchecken gelukt is of niet. Het duurt nog tot eind 2023 
tot al die technieken overal in Nederland te gebruiken zijn. 
Ov-chip wordt vervangen 
Per 2024 is de OV-chipkaart niet meer bruikbaar. Een ov-pas 
gebruiken blijft mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die 
anoniem willen reizen of een bepaald abonnement hebben. 
Maar een aparte ov-kaart is straks niet meer de standaard.                  
Bron: SeniorWeb 
 

Algemene Ledenvergadering vrijdag 22 april 2022 
 
Indien u geïnteresseerd bent in onderstaande informatie ten 
behoeve van de jaarvergadering, kunt u deze, bij voorkeur 
per e-mail aanvragen. 
Financieel verslag 2021 bij de heer Jan van Bergen; 
janvanbergen@home.nl 
Verslag schriftelijke algemene ledenvergadering  27 okt 
2021; 
info@kbowaalwijk.nl 
Ook op onze website www.kbowaalwijk.nl kunt u het een en 
ander vinden  
 

mailto:janvanbergen@home.nl
mailto:info@kbowaalwijk.nl
http://www.kbowaalwijk.nl/
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LIEDERTAFEL ‘OEFENING EN VERMAAK’ WAALWIJK 
‘PASSIE & OPERA’ 

PASEN IS DE TIJD VAN NIEUW LEVEN, VAN INSPIRERENDE HOOP. 

 
Nieuw leven en hoop: deze woorden leven ieder voorjaar in de 
harten van vele mensen. Bij onze koorleden hebben ze nu een 
extra betekenis gekregen. 
Net zoals wereldwijd bij andere koren hebben we de afgelopen 
twee jaar elkaar en het samen zingen enorm gemist!   
Natuurlijk is er gerepeteerd, maar dat gebeurde online via 
Teams. Een prima oplossing, maar toen het in september jl. 
weer mogelijk werd elkaar in onze zaal van De Leest te ontmoe-
ten waren we toch ontzettend blij! 
Sinds twee maanden repeteren we weer live en we hebben er 
goede hoop op dat de coronamaatregelen in april dusdanig ver-
soepeld zullen zijn dat ons concert nu wél door kan gaan.  
Met veel vreugde kondigen we hierbij het concert ‘Passie & Ope-
ra’ aan: op 2 april bent u van harte welkom in de St. Jan de Do-
perkerk in Waalwijk. 
Carl van Kuyck, sinds 21 jaar onze vaste dirigent, staat zoals 
gewoonlijk op de bok en het Möbius Ensemble uit Tilburg zorgt 
samen met drie solisten en pianist Ben Martin Weijand voor de 
muzikale begeleiding.  
Op het programma staat ‘Die Sieben Worte Jesu am Kreuz’, het 
prachtige ontroerende werk van César Franck over de laatste 
gesproken woorden van Jezus aan het kruis.  
Na de pauze, waarin een kopje koffie of thee wordt aangeboden 
kunt u luisteren naar meerdere bekende operawerken, zoals 
Verdi’s Slavenkoor uit Nabucco en Pelgrimskoor uit I Lombardi, 
het ‘Angele Dei’ uit La Gionconda van A. Ponchielli en het duet 
uit De Parelvissers van G. Bizet. 
Na afloop is er een gezellige nazit in de bovenzaal van café City 
in Waalwijk. U bent er van harte welkom! 
Het concert begint om 20.00 uur en kaarten à €12,50 incl. con-
sumptie (KBO leden krijgen 10% korting) kunt u bestellen bij de 
leden van ons koor, via kaarten@liedertafelwaalwijk.nl en op 
tel.nr. 06-38434701, maar zijn ook verkrijgbaar in de kerk voor 
de aanvang van het concert. 
Graag tot ziens op 2 april! 

mailto:kaarten@liedertafelwaalwijk.nl
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De nieuwste service van KBO-Brabant.   
Wilt u lang(er) in uw vertrouwde huis blijven wonen? 

Laat dan een huistest doen. 
 
Het onderzoek duurt (ruim) een uur. Daarna krijg je een verslag 
met wat je zou moeten doen om je wensen kunnen te realiseren. 
Bel naar de KBO (073 6444066) voor een afspraak.  
Ik kom met plezier langs. 
                                                                            Louis Hofmann 
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Dit keer hebben we nu eens niet een kruiswoordpuzzel, maar 
voor de verandering een Zweedse puzzel. 
Met de oplossing van de Zweedse puzzel op pagina 22 is een 
VVV waardebon van 25 Euro te winnen.  
U kunt de oplossing van de puzzel tot 11 april 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 Zweedse puzzel nr 2.  
 
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. 
 
De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het infoboekje nr 1 
moest zijn; NIEUWJAARSDUIK 
 
Via loting kwamen de volgende winnaars uit de bus 
 
 33801000 H.A. Schuurmans 
 33800802 A.A.J. van Himbergen–Haanappel 
 33802272 J.H. Vorstenbosch-Spijkers 
 33802318 M.F.Th. Mutsaers-Gloudemans 
 33802335 P.S. de Laat  
 
De winnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen 
 

 

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        E-mail: info@tvdv.demon.nl       
 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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