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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

 

 

Tijdens de vakanties heeft het bestuur toch weer het een 
en ander kunnen regelen. Zoals je verderop in het info-
boekje kunt zien gaan we weer wandelen, houden we een 
nazomerfeest en organiseren we zelfs ook weer een the-
mamiddag. Het is wel weer lang geleden, maar ook een  
E-Bike fietstocht komt er weer aan. Een fietstocht voor de 
normale fiets gaat nader onderzocht worden of daar ook 
belangstelling voor bestaat. 
Het bestuur heeft bij de laatst gehouden inschrijvingen ge-
constateerd dat deze weer ordelijk verlopen, maar blijft er 
bij dat iemand hooguit voor 2 personen mag komen in-
schrijven. Soms zal daar een uitzondering voor worden 
gemaakt als iemand niet zelf kan komen maar dat de buur-
vrouw of kennis het inschrijfbewijs voor haar of hem dan 
meeneemt. Meestal is daar dan vooraf al contact over op-
genomen met een van de bestuursleden. 
Het bestuur is momenteel ook bezig met het laten ver-
nieuwen van onze website. Waarschijnlijk zal deze eind au-
gustus begin september in de lucht komen. 
Ook wil men nogmaals onder de aandacht dat KBO Waal-
wijk ook aanwezig is op Face Book. 
 
Het bestuur wenst alle leden de komende tijd een gezellig 
samen zijn toe bij alle op stapel staande activiteiten    
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THEMAMIDDAG  
 
Voor de leden van KBO Waalwijk 
hebben we op woensdagmiddag 
12 oktober a.s. een leuke en leer-
zame themamiddag georganiseerd. 
We gaan die middag op de vele 
vragen die mogelijk bij u leven een 
antwoord geven. 
 

Heeft u alles goed geregeld? 
 
We worden allemaal ouder en het aantal mensen met een 
mentale of lichamelijke beperking neemt daardoor toe. 
Tegelijkertijd vraagt de overheid van ons langer zelfstandig te 
blijven. Niet verwonderlijk dat het levenstestament op dit 
moment enorm in de belangstelling staat. 
 
Een levenstestament, wat was dat ook alweer? 
 
Een gewoon testament biedt géén oplossingen voor de situatie 
waarin u nog wel in leven bent, maar door mentale of 
lichamelijke beperkingen niet meer voor u zelf kunt zorgen. 
Wie regelt dán alles naar uw wensen? Uw medische wensen, uw 
vermogen, uw woning? Het levenstestament biedt uitkomst. 
 

Praktische antwoorden op al uw vragen 
 
Tijdens deze lezing informeren notarissen Antoine van Grinsven 
en Ivar Franken van DGF Notarissen te Kaatsheuvel u aan de 
hand van vele mogelijke (familie)situaties over levenstesta-
menten en testamenten. 
Zij laten o.a. zien hoe door een goed levenstestament én een 
goed testament de hoge eigen bijdrage aan verzorgings- of 
verpleegtehuis kan worden beperkt. 
Hierbij komen vanzelfsprekend ook de laatste actualiteiten op 
het gebied van schenk- en erfbelasting aanbod. Kortom, een 
lezing die u niet mag missen!  (zie vervolg op bladzijde 04)  
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Ook komt deze middag de volgende vraag aan de orde. 
 
Bent u goed voorbereid op uw allerlaatste reis?  
 
Een vakantie wordt meestal goed voorbereid. We halen gidsen 
op het reisbureau en struinen het internet af. De vele 

mogelijkheden die er zijn 
worden met elkaar 
vergeleken. Toch aarzelen 
velen om te praten over hun 
allerlaatste reis.  
Terwijl het juist zoveel rust 
kan geven om de uitvaart 

voor te bereiden op een van tevoren gekozen moment.   
  

- Wat regel je vooraf? 
- Wat laat je over aan je nabestaanden? 

- Wat is er mogelijk? 
- Wat zijn fabeltjes, wat zijn feiten?  

 
Tijdens deze interactieve lezing begeleidt Lowie van Gorp 
(Van Gorp Uitvaartzorg) u, om achter de antwoorden te 
komen op al uw vragen. 
Nogmaals een themamiddag die u niet mag missen!!!!! 
 
Deze middag wordt gehouden op woensdag 12 oktober a.s. 
in “t Bourgondisch Hof en is voor onze leden geheel gratis. De 
themamiddag begint om ca. 14.00 uur en zal duren tot 
ongeveer 16.30 uur. Bij binnenkomst wordt u ontvangen op 
een gratis kopje koffie of thee en in de pauze zal u een gratis 
consumptie worden aangeboden. 
 
U kunt zich opgeven door uw inschrijfformulier in  te leveren 
op woensdagmiddag 5 oktober tussen half twee en 

twee uur in ’t Bourgondisch Hof  
Het inschrijfformulier vind u op de pagina hiernaast. 
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INSCHRIJFFORMULIER THEMAMIDDAG 
Op woensdagmiddag 5 oktober a.s. kunt u dit formulier 

inleveren bij “t Bourgondisch Hof tussen 13.30 en 14.00 uur. 
Nogmaals aan deze middag zijn geen kosten verbonden. 

Ja ik/we kom(en) op 12 oktober a.s. naar de themamiddag in 
’t Bourgondisch Hof. Aanvang 14.00 uur 

 
Heer…………………………………………………………………………………….… 
 
Mevrouw……………………………………………………………………………….. 
 
Straat………………………………………………………………..Nr………………. 
 
Woonplaats……………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer……………………………………………………………………. 
 
Lidnummer(s)………………………………………………………………………… 



 

 



 
KBO Waalwijk 2022 nr. 4 – Pag. 07  

 

Fietsen met de KBO 
 
Nu de vakanties weer achter de rug zijn willen wij als activiteit 
fietstochten organiseren.  
Als bestuur denken wij te starten met een tocht voor E-Bike 
fietsen met als afstand maximaal 40 km. 
Datum woensdag 14 september 2022, vertrek 13.30 uur op 
de parkeerplaats bij het Galgenwiel. (zorg dat je op tijd bent) 
Ook willen wij bij voldoende deelname voor normale fietsen, ook 
tochten organiseren van Max 30 km  
Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de rustpauze wordt 
er 1 consumptie aangeboden door de KBO.   
 
Graag willen wij wel even van te voren, uiterlijk 7 september 

2022, inventariseren het aantal deelnemers. 
Hierbij verzoeken wij het volgende via de mail   
(avanhamond@ziggo.nl of tvdv2@xs4all.nl) ) door te geven: 
 
Je naam, E-mailadres en telefoonnummer en lidnummer. 

 
Graag wil het bestuur ook 
weten of er belangstellig is 
voor fietstochten met 
normale standaard fietsen. 
Laat dit eventueel ook 
weten. Let wel de fietstocht 
op 14 september is nog niet 
voor normale fietsen. 
We zijn benieuwd,  
 
Ton van de Ven  

Ad van Hamond 
 

mailto:avanhamond@ziggo.nl
mailto:tvdv2@xs4all.nl
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DIT IS WAAROM U BIJ PARACETAMOL MOET 
OPLETTEN MET DE DOSERING 

 
Paracetamol is een lichte pijnstiller en zon-
der doktersrecept te kopen. Het middel 
heeft veel minder bijwerkingen dan de zo-
genaamde NSAID’s, zoals ibuprofen en di-
clofenac. Maar ook in het geval van parace-
tamol is het zaak goed op de dosering te 
letten en de pijnstiller niet langer te gebrui-

ken dan noodzakelijk. Een teveel kan namelijk hoofdpijn verer-
geren en schadelijk zijn voor de lever.  
 
Werking paracetamol  

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Het is te ge-
bruiken bij diverse soorten pijn, zoals hoofdpijn, keelpijn, oor-
pijn, artrose, spierpijn, menstruatieklachten en koorts. Anders 
dan bijvoorbeeld ibuprofen of aspirine werkt het niet ontste-
kingsremmend. Soms is 1 pil van 500 milligram al voldoende. Bij 
veel pijn kunnen 2 pillen van 500 milligram tegelijk genomen 
worden. Er mogen 3 tot 4 keer per dag 1 tot 2 pillen van 500 
milligram paracetamol gebruikt worden. Bij chronisch gebruik is 
de maximale dosering per dag 2.500 milligram.  
Houdt de pijn aan, dan werkt het goed om de pijnstiller op vaste 
tijden te nemen, er wordt dan een spiegel opgebouwd in het 
bloed. Neem ze daarvoor bijvoorbeeld om 7 uur in de ochtend, 
om 3 uur in de middag en om 11 uur in de avond. Doe dit zo 
kort mogelijk, bijvoorbeeld een paar dagen. En nooit langer dan 
1 maand achter elkaar. Heeft u na een week nog steeds pijn? 
Raadpleeg dan uw huisarts. Wellicht zijn andere pijnstillers of 
behandelingen dan beter voor u.  
 
Bijwerkingen en wanneer voorzichtig zijn  
Ook al heeft paracetamol weinig bijwerkingen, het blijft een ge-
neesmiddel. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt of het voor u 
geschikt is, hoe lang u het mag gebruiken en in welke dosering. 
Dit is onder andere afhankelijk van uw eventuele andere  
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medicijnen ook paracetamol. U kunt er dan te veel van binnen-
krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige griep- en ver-
koudheidsmiddelen.  
Als u meerdere weken meer dan 5 tabletten van 500 mg per dag 
gebruikt kan dit schadelijk zijn. U heeft dan een kleine kans op 
schade aan lever, nieren en/of bloed. Bij langdurig gebruik (en-
kele maanden of jaren) en bij hoge doseringen kunnen de vol-
gende verschijnselen optreden:  

• Leverbeschadiging: waarbij een gele verkleuring van 
het oogwit of de huid kan optreden.  

• Nierbeschadiging: waarbij u last kunt hebben van 
bloed in uw urine, koorts en vasthouden van vocht.  

• Bloedafwijkingen: waarbij onverklaarbare blauwe 
plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts 
en blaren in de mond kunnen optreden.  

Sommige mensen hebben een grotere kans op leverschade bij 
het gebruik van paracetamol. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
levercirrose.  
 
Alternatieven voor paracetamol  

In plaats van elke keer paracetamol te gebruiken bij terugkeren-
de pijn is het soms beter om de oorzaak van de pijn aan te pak-
ken of andere oplossingen te zoeken. Rugpijn kan soms bijvoor-
beeld weggaan door te fietsen of te wandelen. En vaker dan 15 
dagen per maand paracetamol gebruiken bij hoofdpijn verergert 
de klachten soms juist. Bij vormen van hoofdpijn die veroorzaakt 
worden door bijvoorbeeld stress, te weinig slaap of teveel alco-
hol is het vaak ook mogelijk er zonder pijnstillers iets aan te 
doen. Bij erge soorten hoofdpijn is het altijd aan te raden hier in 
overleg met een arts iets aan te doen.  
Bron: Thuisarts.nl, Apotheek.nl, Nu.nl, archief.   
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Dit jaar nodigt KBO Waalwijk eindelijk weer uit voor het 

 

      NAZOMER FEEST 

 
dat gehouden zal worden in “t Bourgondisch Hof” op 

donderdag 29 september a.s. 
 

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT; 
 

13.00 uur 
De zaal gaat open en bij inlevering van uw inschrijfkaartje 

ontvangt u drie consumptie munten 
 

13.30 uur 
Ontvangst met koffie/thee en gebak 

 

TRIPLE-X 
  Staat garant voor gezellige muziek 

 
In de loop van de middag zullen loten worden verkocht, 

waarmee u weer kans maakt op mooie prijzen. 
 

Tussendoor zal 2 maal een garnituur worden geserveerd 
 

Om 17.00 uur….? 
Dat blijft nog even een verrassing. 

 
Einde omstreeks 18.00-18.30 uur 

 
De kosten voor deze gezellige middag bedragen 25 euro 

per persoon, te voldoen bij de inschrijving 
Voor inschrijving zie bladzijde 13 

 

Het bestuur wenst u een fijne middag 
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     INSCHRIJFFORMULIER 
 

     NAZOMERFEEST 

     op donderdag 29 september 2022 

Deze feestmiddag zal worden gehouden 

in “t Bourgondisch Hof” 

Een persoon mag maximaal 2 personen inschrijven 

 
 
 
 
 
 
 
De kosten voor deze middag bedragen slechts  € 25.--,  per  
persoon, te voldoen bij de inschrijving.  
 
 

Heer:………………..………………………………………………………… 

Mevrouw:……………………………………………………………………. 

Adres:….…………………………………………………………………….. 

Postcode:………………….Woonplaats:………………………………. 

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

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

Lidnummer(s):……………………………….……………………………. 

 

 

Inschrijven bij ’t Bourgondisch Hof 
Eerste Zeine 92 

op dinsdag 13 september a.s. 
van 13.30 uur tot 14.15 uur 
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RECEPT VAN VROEGER:  OUDERWETSE KARNEMELKSEPAP   

Ingrediënten   

1 liter karnemelk  

80 gram bloem  

          bruine suiker  of stroop naar smaak  

          100 gram pruimen of rozijnen)  

Bereidingswijze  

          Pruimen of rozijnen wellen in heet water.  

          Bloem aanmaken met de melk.  

Dit zet je op het fornuis en je gaat GOED roeren, je blijft          
roeren en schenkt ondertussen de karnemelk er langzaam 
bij. Je blijft roeren tot de pap kookt.  

          Daarna de suiker erbij en de pruimen (rozijnen).  

Als je met een garde roert gaan de pruimen iets stuk en 
krijgt de pap een mooie kleur. De pap  is zowel (lauw) 
warm als koud lekker. Hmmm…Lekker met rozijnen.  

  
Eet smakelijk !!!  
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Iedereen die lid is van de Rabobank kan vanaf 5 september 
t/m 27 september naar keuze zijn stem uitbrengen op de 
verenigingen waar uw voorkeur naar uit gaat. 
Heb je wel een rekening bij de Rabobank, maar je hebt je nog 
nooit opgegeven om lid te worden, DOE DAT DAN. 
Als lid van KBO Waalwijk kunt u 2 stemmen uit brengen op 
KBO Waalwijk, maar u kunt eventueel ook 1 stem uit brengen 
op KBO Waalwijk en een stem op KBO Kring Gemeente 
Waalwijk.  

Wij kunnen uw steun heel goed gebruiken. 
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Yolande Houben  

EEN NIEUWE cliëntondersteu-
ner! 

Mijn naam is Yolande Houben. 
Na vele cursusdagen en bij-
scholing voor cliëntondersteu-
ners, heb ik me aangemeld om 

de KBO-leden bij te staan bij het keukentafel gesprek. 
Op het moment dat onze leden hulp nodig hebben , als 
ze bij de gemeente bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of 
een taxipasje nodig hebben, kan ik ze daarmee helpen. 
Bij al de aanvragen voor voorzieningen , die onder de 
Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) vallen, kun-
nen  wij  de leden helpen. We spreken voor het zoge-
naamde keukentafelgesprek met de aanvrager af, zodat 
we goed voorbereid het gesprek met de gemeente sa-
men kunnen voeren. 

Mijn achtergrond: ik ben psychologe van beroep en heb 
veel vrijwilligerswerk gedaan o.a. in de politiek en bij 
vluchtelingen werk. Deze ervaring kan ik ook goed ge-
bruiken bij de gesprekken. Ook ben ik al een aantal ke-
ren samen met een ervaren cliëntondersteuner op pad 
geweest. 

Graag wil ik de KBO-leden mijn hulp aan bieden. 

Yolande Houben 

tel: 06-83013998 
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Dit keer hebben we een Doorloper, maar deze is vrij pittig. 
Met de oplossing van de Doorloper op pagina 23 is 25 Euro te 
winnen.  
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes onder met de 
corresponderende letter. 

Horizontaal: 1 helpen; treuzelaar; leesteken - 2 verheven; 
uitholling door stromend water; op die plaats - 3 opstootje; vies; 
slepende ruzie; muisarm - 4 larve v.d. langpootmug; 
beroemdheid; dopheide - 5 Eskimowoning; grootmoeder; 
oprolbaar meetlint - 6 lidwoord; behoeftig mens; vlijt; uitstraling 
- 7 loofboom; Spaans eiland; Amerikaanse munteenheid - 
8 Nieuwe Testament; water in Friesland; adellijk persoon; 
Russisch heerser - 9 communicatiemiddel; tafelgast; aanwijzend 
vnw; grote papegaai - 10 knop op het toetsenbord; familielid; 
slordig - 11 graanafval; persoonlijkheid; fraai; noordnoordoost - 
12 één en ander; muze v.h. minnedicht; rookgerei. 

Verticaal: 1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 
3 ver (in samenst.); stuk doek; bijkomend - 4 oude lengtemaat; 
hulde; Australische struisvogel - 5 nieuw (in samenst.); 
praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; jonge vrouw; echtgenote - 
7 slagader; metaal; pluk - 8 lectori salutem; aftakeling; 
proefopname - 9 Chinese deegwaren; gordijnrail; Griekse 
liefdesgod - 10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland; zacht en 
sappig; uniek - 12 moeder van Jezus; ruiterlansier; achter - 
13 make-up; kampplaats - 14 deel v.e. opera; gewichtsaftrek; 
insect. 

U kunt de oplossing van de puzzel tot 10 sept 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 Doorloper nr 4.  
 
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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DOORLOPER 
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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                  Jan van de Wiel                                            tel. 335017 
Bestuurslid                  Ton van de Ven                                   tel. 06-27272957 
Asp. Bestuurslid           Annie vd Velden                                  tel. 06-53149083 

   
 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 
 Annie vd Velden                                              tel. 06-53149083 
    

  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 
 Y. Houben   tel. 337319                 
  
 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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