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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 
 
Op dinsdagmorgen 8 november jl. is het bestuur weer in ver-
gadering bijeen geweest. 
 
Het bestuur wil de leden hartelijk bedanken die dit jaar ook 
weer hun stem hebben uitgebracht bij de Rabo Clubsupport. 
KBO Waalwijk heeft van de Rabobank het bericht gekregen 
dat KBO Waalwijk kan rekenen op een kasbijdrage van 631,89 
Euro. Voor wat de KBO Kring gemeente Waalwijk, daar was 
de opbrengst 194,43 Euro.  
KBO Kring gemeente Waalwijk heeft betrekking op alle KBO’s 
in de gemeente Waalwijk en dan hebben we het natuurlijk 
over KBO Waalwijk en KBO Waspik.     
 
Ook werd nog even stil gestaan bij de mogelijkheid van de 
leden met een Paswijzer. Zij kunnen hun contributie terug-
krijgen van de gemeente Waalwijk.  
 
Voor het Kerstfeest zijn dit jaar 2 dagen uitgetrokken en bij 
de inschrijving zal men proberen om dit zo goed mogelijk in 
te delen. Houdt er dus rekening mee dat als een datum vol-
geboekt is u dan eventueel bij een ander dag ingedeeld gaat 
worden.  
In de volgende vergadering gaat men o.a. de begroting voor 
2023/2024 bespreken. Het bestuur wenst u alvast fijne feest-
dagen en een gelukkig nieuwjaar. 
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LIEDERTAFEL “OEFENING EN VERMAAK” 
 

CHRISTMAS AND OPERA 
 
Traditiegetrouw zal het 
Waalwijkse koor Liederta-
fel “Oefening en Ver-
maak” haar kerstconcert 
in de St. Jan de Doper 
van Waalwijk uitvoeren. 
Dit jaar zal dat op 17 de-
cember zijn.  
U zult kunnen genieten 
van een repertoire van 
(traditionele) kerstlie-
deren en delen uit ver-
schillende opera’s, zoals 
Maria Stuarda van G. Do-
nizetti. Ook worden er 
werken van W.A. Mozart 
en G. Verdi gezongen. 
Het Möbius Ensemble Til-
burg (MET) zal samen 
met Ben Martin Weijand 
het koor begeleiden en als 

soliste zal Cécile Creusen haar medewerking verlenen.  
Het geheel staat onder de bezielende leiding van vaste diri-
gent Carl van Kuyck. 
Het concert begint om 20.15 uur en na afloop bent u van har-
te welkom bij de nazit in de bovenzaal van eetcafé Castle City 
(ingang aan het St. Jansplein), waar onder het genot van een 
hapje en een drankje nagepraat kan worden.  
Kaarten à € 15 kunt u bestellen bij de koorleden, via tel.nr.  
06 38434701, op kaarten@liedertafelwaalwijk.nl en in de kerk 
vóór aanvang van het concert 

mailto:kaarten@liedertafelwaalwijk.nl
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Nu besparen op elektriciteit: 7 tips 

 
 
Stroom blijft hartstikke duur, dus besparen op energie levert 
véél voordeel op.  
 
1 Elektriciteit besparen: sluipverbruik 
Vorige maand waren er gas-bespaartips, nu elektriciteit. Waarbij je 
vooral moet denken: alle beetjes helpen. Kijk eens naar je sluipver-
bruik. De CV ketel en elektronische deurbel moeten aan blijven. Heb 
je meerdere apparaten, bijvoorbeeld tv met dvd speler, computer 
met randapparatuur doe dan alle stekkers in een contactdoos met 
een aan/uit-schakelaar. Schakel de stekkerdoos na gebruik uit. Laat 
telefoonopladers na gebruik niet in het stopcontact. 
 
2 Elektriciteit besparen: stofzuigen of vegen? 
Ben je (net als ik) erg gesteld op een schone vloer? Zelf heb ik op 
elke verdieping een zachte bezem staan, die ik zeker dagelijks ge-
bruik. Soms stof ik vooraf met een zachte stoffer. Het geveegde 
hoopje ruim ik op met stoffer en blik en heel soms met de oplaadba-
re kruimeldief, die maar één keer in de anderhalve maand hoeft 
opgeladen. Zo wordt de stofzuiger weinig gebruikt, dat scheelt ook 
van die dure zakken. Om het af te maken soms nog even een dweil 
door de kamer. 
 
3 Elektriciteit besparen: gratis drogen 
Toen ik kleiner en fijner ging wonen heb ik de droger weggedaan. 
Voor ik ga wassen kijk ik eerst op buienradar. Was buiten drogen is 
ook goed voor je humeur. Het hoeft niet heel warm te zijn, als er 
maar een beetje wind staat. In de wintermaanden gaat de was op  
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een rekje of aan de lijn op zolder. Een droger gebruikt veel stroom, 
je hebt hem eigenlijk niet nodig. Andere stroomslurpers zijn aqua-
ria, elektrische boiler, airco (gebruik in de plaats liever een ventila-
tor) en elektrisch kacheltje. 
 
4 Elektriciteit besparen: witgoed en andere apparaten 
Als apparaten aan vervanging toe zijn is dat een goed moment om 
je slag te slaan en een zuiniger exemplaar te kiezen. Let dan op het 
vermogen, (zie W of wattage) . Het hoogste vermogen zorgt voor 
het hoogste elektriciteitsverbruik. Let ook op het energielabel. Een 
grote besparing bij koelkasten is een kleiner exemplaar te kopen. 
Heb je een extra vriezer? Kan die misschien weg? 
 
5 Elektriciteit besparen: Verlichting 
Heb je nog gloei- of  halogeenlampen? Controleer alle lampen, groot 
en klein in huis. Dit is het moment om ze te vervangen, zeker de 
lampen die vaak aan zijn. Oude halogeen- en gloeilampen mogen in 
de vuilnisbak, spaarlampen en halogeen moeten in de bakken die in 
verschillende winkels staan. Andere bespaartip: sowieso lichten uit 
als je uit een kamer gaat. Ga je een film kijken: dan kun je mis-
schien volstaan met een klein lampje, afgezien van de tv. 
 
6 Elektriciteit besparen: wassen 
Als de wasmachine aan vervanging toe is, let dan op het energie-
verbruik en het energielabel. Je kunt flink besparen door minder 
vaak en korter te wassen. Laat kledingstukken luchten buiten. Ge-
bruik een schort in de keuken. Ook al was je minder vaak, wacht 
toch tot je een volle trommel hebt. (Ga niet zoeken in huis wat er 
nog bij kan om de trommel vol te maken). Was op lage tempera-
turen. Wel eens per  maand heet wassen met handje soda om ma-
chine schoon te houden. 
 
7 Elektriciteit besparen: de vaatwasser 
Zelf heb ik vaak veel mensen te eten (op het bureneten) en gebruik 
grote pannen bij het maken van jam en dergelijke. Mijn vaatwasser 
is vooral voor die gelegenheden, hij draait ongeveer eens per week. 
Laat dingen eerst weken in een grote (vuile) pan, dan kan een kor-
ter programma worden gebruikt. Maak van de wasmachine en de 
vaatwasser het filter regelmatig schoon. 
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GEEN INDICATIE NODIG VOOR REGIOTAXI 
 

Wist u dat iedereen gebruik kan maken 
van de deeltaxi van Regiovervoer Mid-
den-Brabant? 
Hier heb je geen indicatie of pasje van 
de gemeente voor nodig. Je betaald het 
zogenoemde OV-tarief (Openbaar Ver-
voer tarief)  
 

Dit houdt in dat je voor de instap € 3,64 betaalt en per kilo-
meter  € 0,55 Reserveer jouw rit door te bellen naar : 0900-
0595. 
Regiovervoer Midden Brabant haalt je op het afgesproken 
moment thuis op en brengt je naar jouw bestemming. Dat 
kan een ander huisadres zijn, bijvoorbeeld ook een winkelcen-
trum, ziekenhuis of station. 
De taxi komt maximaal een kwartier voor óf een kwartier na 
jouw gewenste vertrektijd voorrijden. 
Je deelt de taxi mogelijk met andere reizigers. Met de regio-
taxi kan je maximaal 25 kilometer per rit reizen.  
Voor meer informatie: www.waalwijzer.nl/regiotaxi-envalys.                                                                              
                                                                                 Bron: gemeente Waalwijk 

WIST U DAT………… 
 

- heel veel leden nog steeds vergeten om op tijd een 
adreswijziging door te geven. 

 
- de opzegging van het lidmaatschap altijd voor 1 de-

cember dient te gebeuren. 
 

- het jaarbedrag van de contributie altijd rond 23 januari 
van uw rekening zal worden afgeschreven en dat de 
contributie vanaf volgend jaar 27 Euro bedraagt.     
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BELASTINGDIENST:  
DIGID APP OF  SMS-CONTROLE NODIG  
  

Op dit moment kun je niet meer met alleen je gebruikersnaam 
en wachtwoord inloggen, want vanaf zaterdag 1 oktober 2022 
kun je alleen nog inloggen met de DigiD-app of met gebruikers-
naam, wachtwoord en sms-controle.  
 
De Belastingdienst beantwoordt vijf vragen. 
 
Waarom kan ik straks alleen nog met de DigiD app of sms-
controle inloggen bij de Belastingdienst? 
De DigiD app of sms-controle maakt de kans dat iemand anders 
inlogt met uw gegevens kleiner. U heeft dan namelijk altijd uw 
(mobiele) telefoon of tablet nodig om in te loggen. Zo zijn uw 
gegevens nóg beter beschermd. 
Bijvoorbeeld  tijdens het aangeven van de inkomstenbelasting of 
het wijzigen van uw rekeningnummer. 
 
Hoe activeer ik de DigiD app?  
Om de DigiD app te gebruiken, heeft u een smartphone of tablet 
nodig. U downloadt de app via de Google Play Store (Android) of 
App Store (iOS). Met de DigiD app hoeft u geen wachtwoord te 
onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest. Het activeren van 
de app is in enkele minuten geregeld. Op digid.nl vindt u onder 
‘Hulp & Contact’ instructievideo’s en stappenplannen die u hierbij 
helpen.  
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Hoe stel ik de sms-controle in? 
Voor het activeren van sms-controle heeft u een mobiele of vaste 
telefoon nodig. U krijgt na het invullen van uw telefoonnummer 
een brief thuisgestuurd met een activeringscode. Zo zijn we ze-
ker van uw identiteit. Op digid.nl leest u hoe u de sms-controle 
kunt activeren.  
 
Ik doe de belastingzaken voor mijn partner of naaste. Wat 
betekent de extra controle voor mij? 
Als u de belastingzaken voor uw partner of naaste regelt, kunt u 
een machtiging aanvragen. Hiermee kunt u toestemming krijgen 
om de belastingzaken van een ander online te regelen. Vraag de 
machtiging op tijd aan via machtigen.digid.nl. Het kan een aantal 
dagen duren voordat deze is verwerkt. Bij het aanvragen van de 
machtiging heeft u het burgerservicenummer (BSN) nodig van 
de persoon die u gaat helpen.  
 
Het activeren van de DigiD app of sms-controle lukt mij 
niet. Waar kan ik hulp krijgen?  
Lukt het activeren van de DigiD app of sms-controle niet? De 
Belastingdienst helpt u graag. Er zijn verschillende manieren 
waarop u hulp kunt krijgen. Stel uw vraag aan een medewerker 
van een Informatiepunt Digitale Overheid. Op informatiepuntdigi-
taleoverheid.nl kunt u zien waar het informatiepunt in uw buurt 
is. Via digid.nl. Hier vindt u ook meer informatie over iemand 
machtigen als u uw zaken voor de Belastingdienst door iemand 
wilt laten regelen. 
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      PROGRAMMA                          

   KERSTFEEST 

Donderdag 22 december en 
Vrijdag 23 december 

in ’t Bourgondisch Hof te Waalwijk 
(voor inschrijving zie blad 13) 

13.00 uur  
Ontvangst. 
Bij binnenkomst ontvangt u op vertoon van uw bewijs van 
inschrijving een gratis lotnummer en 3 consumptiemunten  
 
13.30 uur 
Aanvang kerstmiddag 
 
Opening door de voorzitter waarna koffie met iets lekkers. 
Ook een hartig hapje tussendoor ontbreekt natuurlijk niet. 
De muziek zal worden verzorgd door het u welbekende trio 

“Triple X” 
 
Om 17.00 uur besluiten wij deze middag met een heerlijk  
 

                               KERSTDINER 
 

19.00 uur Sluiting. 
 
Wij verzoeken u niet voor 19.00 uur de taxi te bestellen  
 

Het bestuur wenst u een 
sfeervolle en gezellige kerstmiddag.  
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KERSTFEEST 2022 
 
De KBO afdeling Waalwijk nodigt u uit 
voor het jaarlijkse Kerstfeest op                  
donderdag 22 december en  
vrijdag 23 december                                                         
in ‘t Bourgondisch Hof.               
 

           De kosten voor deze middag bedragen € 20.--,  
           per persoon, te voldoen bij de inschrijving.  
           Betalen met pinpas is niet mogelijk. 
 

INSCHRIJVEN 
In ’t Bourgondisch Hof op woensdag 14 december 

van 13.30 uur t/m 14.15 uur  
 

In verband met de beschikbare ruimte kunnen maximaal 75 
personen per dag deelnemen aan deze kerstviering 

Vriendelijk verzoek uw KBO fotopas en 
bijbehorende jaar pas 2022 te tonen 

 

 AANMELDSTROOK  KERSTFEEST 
 
 Ik/wij kom(en) op ………………………………………………………. 
 
 Dhr:………………………...…..……………..………………......... 

 Mevr:……………………………….....……………………………. 

 Adres:…………………………...………………………...….…..... 

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

 Pasnummer(s)...................................................................         
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Berichten over de buurt lezen op MijnOverheid  
  
Blijf op MijnOverheid op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in de buurt. Denk aan ver-
gunningen, bouwplannen en werkzaamhe-
den. Zo staat u nooit voor verrassingen.  
  
Ontwikkelingen in de buurt  
Gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn verplicht om 
besluiten over onder andere nieuwe bouwplannen, vakantie-
verhuurvergunningen en werkzaamheden in de buurt bekend 
te maken. Dit soort besluiten hebben namelijk invloed op de 
woonomgeving. De meldingen leest u gesorteerd op datum in 
MijnOverheid. Hier staat alles over de ontwikkelingen in de 
wijk. Denk aan wanneer een evenementenvergunning ver-
leend is voor een festival. U weet dan dat het op die dag druk 
wordt in de straat. Maar waarschijnlijk vindt u het ook fijn om 
te weten wanneer een gebouw gesloopt wordt door asbestge-
vaar, wegen afgezet zijn en buren hun huis uitbreiden met 
een aanbouw.  
Updates over de buurt  
 
Ga naar Mijn.overheid.nl.  
  Klik op Inloggen met DigiD.  
  Klik de gewenste inlogmethode. Bijvoorbeeld via de app 

van DigiD of met sms-controle.  
  Klik links op de optie Wonen.  
  Klik op Berichten over uw buurt.  
  Geef onder 'Gebied rond uw woning' aan voor welk ge-

bied rond uw woning u informatie wilt ontvangen.  
  Een overzicht met allerlei updates over de wijk verschijnt. 

Denk aan informatie over verleende vergunningen, 
bouwplannen en werkzaamheden. Klik op de blauwe titel 
van een nieuwtje om er meer over te lezen.  

  
                                                                                          Bron: Seniorweb  

https://mijn.overheid.nl/
https://mijn.overheid.nl/
https://mijn.overheid.nl/
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
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SNELLER BLAUWE PLEKKEN BIJ OUDERDOM?  
 
We hebben allemaal weleens een blauwe plek. Deze kan ont-
staan wanneer u zich stoot of valt. Maar naarmate u ouder 
wordt, kunt u hier sneller last van krijgen. Waardoor dat kan 
komen, leggen wij u uit. 

Blauwe plek 
Een blauwe plek ontstaat als een bloedvat beschadigd raakt. 
Doordat u zich bijvoorbeeld stoot gaat deze onderhuids bloed 
lekken, wat terecht komt in het weefsel onder de huid. Hierdoor 
ontstaat een blauwe of rode vlek in de huid. Na een paar dagen 
wordt deze vlek vaak groen of geel van kleur. Deze kleurveran-
dering komt doordat de stof hemoglobine in uw bloed wordt om-
gezet in gele pigmenten. 

Leeftijd 
Deze vlekken kunnen sneller ontstaan naarmate u ouder wordt. 
Met de jaren worden uw bloedvaten steeds minder sterk en de 
huid dunner. Hierdoor verliest u de beschermende vetlaag en 
kunnen uw bloedvaten sneller beschadigen en bloed lekken bij 
een val of stoot. Ook de afname van collageen zorgt ervoor dat u 
sneller blauwe plekken kunt krijgen.  
 
Collageen 
Collageen is een belangrijk eiwit en onderdeel van het bindweef-
sel, wat ervoor zorgt dat uw huid stevig is. Wanneer dit door 
ouderdom afneemt, wordt uw huid eveneens dunner. Hierdoor 
zijn bloedvaten kwetsbaarder.  
Vrouwen bevatten over het algemeen minder collageen dan 
mannen, waardoor zij sowieso sneller last kunnen hebben van 
blauwe plekken.  
 
Meestal onschuldige plek 
Meestal is een blauwe plek onschuldig en trekt dit vanzelf weg. 
Merkt u dat u ze spontaan en vaak heeft, dan kan het verstandig 
zijn om uw huisarts te raadplegen.  
                                                                             Bron: archief, Huidarts, Quest, 
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Wij zijn een zeemanskoor uit Drunen en zingen  Nederlands- 
en Engelstalige liedjes die te maken hebben met de zee of 
Brabant. 

We treden regelmatig op voor diverse KBO'S, verzorgings-
tehuizen, festivals etc, en we zijn misschien wel het leukste 
shantykoor van Nederland. 

We zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe zangers en 
aarzel daarom vooral niet om u aan te melden. 

Kom gerust vooraf eens een keertje op onze repetitieavond in 
de ontmoetingsruimte van het appartementengebouw Het 
Water aan de Hollandlaan in Drunen. 

Stuur even een mailtje naar zeemanskoordeining@gmail.com 
met je telefoonnummer of bel gerust even met Richard Rikken 
06-55023909. 

mailto:zeemanskoordeining@gmail.com
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DOORLOPER 
Horizontaal: 1 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd - 
2 op alle plaatsen; molentrechter; koraaleiland - 
3 hoofdgroet; omslag; keer; strik - 4 deel v.e. platenspeler; 
voederbak; mineraal - 5 opgeld; Baskische afscheidings-
beweging; vanzelfsprekend - 6 schapengeluid; bemanning; 
opera van Verdi; nagalm - 7 in samenwerking met; leerling; 
binnenkomst - 8 heilige; karaat; entstof; Russisch heerser - 
9 tapkast; Cubaanse munt; adellijk; bladgroente - 10 Engels 
bier; scheidsrechter; volstrekt niets - 11 steunpaal; Chinese 
deegwaren; verlegenheid; arbeidsovereenkomst (afk.) - 
12 eikenbast; draaisprong; onbezorgd. 
Verticaal: 1 hennep; loog - 2 profeet; gedaante - 3 donkere 
kamer; in combinatie met; rimpel - 4 emeritus; scherm-
wapen; scheepsemmer - 5 commerciële tv-zender; niet 
helemaal; koningin-regentes - 6 etensrest; telwoord; windas - 
7 huidziekte; Ned. omroep; een weinig - 8 voormiddag; 
omgeving; dus - 9 godin v.d. aarde; vloer; bakmengsel - 
10 ransel; voelspriet - 11 dierlijk vet; kleine hoeveelheid; 
hijstoestel - 12 kaartenboek; botsing; Christen Unie - 
13 waterverf; schuilnaam - 14 pl. in Gelderland; juichkreet; 
bestemming. 
 
U kunt de oplossing van de puzzel tot 10 dec 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 6.  
 
Vergeet uw naam, adres en lidnummer niet te vermelden.  
KBO Waalwijk stelt deze keer weer 5 waardebonnen ter waarde 
van 25 Euro beschikbaar. Deze zullen worden verloot onder de 
goede inzenders. 

mailto:info@kbowaalwijk.nl


 
KBO Waalwijk 2022 nr. 6 – Pag. 23  

 

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: ledenadministratie@kbowaalwijk.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/Website 
 Ad Floren   tel. 333502 
  
 Computerondersteuning 
 Bert Spitzers   tel. 338148 

mailto:info@kbowaalwijk.nl
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