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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 
 
 
Allereerst wil het bestuur alle leden van KBO Waalwijk 
een gelukkig en voorspoedig jaar 2023 toe wensen. 
 
Als we nog even terugkijken naar het jaar 2022 kunnen 
we zeggen dat we toch weer een aantal activiteiten ach-
ter de rug hebben. Er waren 7 wandeltochten, de lente-
viering met Algemene Ledenvergadering, een muziek-
bingo, het midzomerfeest, het nazomerfeest, een film-
middag met de vertoning van de film Herman, een 
Kerstreis naar Oberhausen en tot slot nog eens twee 
Kerstfeestdagen welke ook dit jaar weer druk werden 
bezocht.  
Daarnaast hebben we intussen ook een nieuwe website 
gekregen waar je beslist eens naar moet gaan kijken. 
Er staat veel informatie op maar ook diverse foto’s. 
Ga eens kijken op www.kbowaalwijk.nl   
 
Voor het komende jaar staan er natuurlijk weer diverse 
activiteiten op het programma, maar daar is het bestuur 
druk mee bezig om weer een leuk programma samen te 
stellen.  
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HULP BIJ HET BETALEN VAN EEN 
HOGE ENERGIEREKENING 

 
Door de stijgende energieprijzen en de 
dure boodschappen is het leven flink 
duurder geworden.  Soms lukt het te be-
sparen of is er een spaarpotje. Dan lukt 
het nog wel om alles te betalen.  
Maar steeds vaker lukt het niet.  1 op 3 huishoudens hebben in 
deze financieel moeilijke tijden geldzorgen. Het Rijk neemt maat-
regelen om te helpen. Maar voor een aantal maatregelen is meer 
tijd nodig en daarom zijn de maatregelen pas begin dit jaar be-
schikbaar.  
Veel mensen vinden het nu  moeilijk om alle kosten te betalen. 
Door de hoge energiekosten zetten ze bijvoorbeeld daarom de 
verwarming niet meer aan. Ze zijn bang dat ze de eindafreke-
ning niet kunnen betalen.   Met de winter voor de deur is dat na-
tuurlijk heel erg vervelend. Zeker als je bijvoorbeeld door ziekte 
een goed verwarmde kamer nodig hebt. De gemeente Waalwijk 
wil daarom iedereen die door een hoge energierekening in de 
problemen komt helpen. De hulp start  met een adviesgesprek.  
In het adviesgesprek kijkt  een medewerker van teamWijZ sa-
men met jou  naar de mogelijkheden en krijg je tips.  
Heb je met deze tips toch te weinig geld om alles te betalen?      
Er is dan extra ondersteuning mogelijk!! De gemeenteraad heeft 
voor deze situaties een speciaal maatwerkfonds beschikbaar ge-
steld. Via het maatwerkfonds is extra hulp mogelijk. Via het 
fonds wordt extra ondersteuning gegeven om te zorgen dat er 
voldoende geld is zodat de verwarming toch aan kan.  
Heb je geldzorgen door een hoge energierekening?  
Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk met teamWijZ 
en maak een afspraak voor adviesgesprek hoge energierekening. 
Dat kan maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 12.30 
uur.  Het telefoonnummer is 0416 - 683456.  
Heb je geen hoge energierekening maar wel geldzorgen? 
Ook dan is een afspraak maken voor een adviesgesprek 
mogelijk! 
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Mandarijnen, hapklare vitamines 
 

 
 

Mandarijnen zijn populair: Nederlanders eten jaarlijks gemid-
deld 4 kilogram van deze citrusvrucht. Logisch, want ze zijn 
lekker zoet en ook nog eens een gezonde en slanke snack. 
Van oktober tot en met februari zijn er mandarijnen verkrijg-
baar. Ze hebben veel zon nodig en groeien dus in warme ge-
bieden. Oorspronkelijk stamt de mandarijnboom uit China, 
tegenwoordig komen onze mandarijntjes uit bijvoorbeeld 
Spanje en Marokko. In sommige soorten, zoals de bekende 
Clementine, zitten weinig tot geen pitjes. 
 
Twee stuks fruit 
 
Het Voedingscentrum adviseert elke dag twee ons groente en 
twee stuks fruit te eten. Een mandarijn is natuurlijk niet zo 
groot als een sinaasappel. Daarom tellen twee grote of drie 
kleine mandarijntjes mee als één stuk fruit. 
Er zit iets minder vitamine C in dan in sinaasappels, zo’n 40 
milligram per 100 gram. Bij het inblikken gaat de hoeveelheid 
vitamine C hard achteruit, per 100 gram blijft er dan maar 
zo’n 15 milligram vitamine C over. 

http://gezondheid.plusonline.nl/vitaal-blijven-met-vitamines-en-mineralen/artikelen/1883/vitamines-op-een-rij
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Mandarijnen bevatten wel meer vezels dan sinaasappels. Bo-
vendien zit er betà-caroteen in. Dat zorgt bij mandarijnen, net 
als bij wortelen en mango’s, voor hun kenmerkende oranje 
kleur. Uw lichaam zet bèta-caroteen om in vitamine A. Deze 
vitamine is belangrijk voor gezonde ogen, botten en huid, 
maar ook voor je weerstand. 
 
Negatieve calorieën 
 
Van mandarijnen wordt wel gedacht dat ze zogenaam-
de negatieve calorieën leveren. Ze zouden zo weinig calorieën 
bevatten dat het verteren ervan meer energie kost dan erin 
zit. Helaas is het hele negatieve calorieën-fenomeen een fa-
beltje. 
De vertering van voedsel kost wel wat calorieën, maar echt 
niet zo veel dat u meteen uw hele mandarijntje weer ver-
brandt. Toch is een mandarijn een hartstikke slank tussen-
doortje, één vrucht van 55 gram bevat maar 25 kilocalorieën. 
 
Pas op voor schimmel 
 
Mandarijnen zijn gevoelig voor schimmel, daarom krijgen ze 
na de oogst meestal een behandeling met een anti-
schimmelmiddel. Wilt u de schil raspen, was deze dan eerst 
grondig, dan is er geen gevaar voor de gezondheid. 
Let bij de aankoop op of er toch geen beschimmeld of be-
schadigd exemplaar verstopt zit in het netje. Schimmels ver-
spreiden zich snel in fruit, dus gooi een mandarijn met een 
plekje meteen weg. De schil moet mooi glanzen en niet rim-
pelig zijn en kan variëren van groengelig tot knaloranje. Be-
waar mandarijnen buiten de koelkast, maar wel op een koele, 
donkere plek. Dan blijven ze vijf tot tien dagen goed. 
Mandarijnen kunt u makkelijk met de hand pellen en zo uit de 
hand eten. De zoete partjes smaken ook goed in een (vruch-
ten)salade, in de yoghurt of kwark en uitgeperst in smoothies 
en sapjes. (Bron: Plus online) 

http://gezondheid.plusonline.nl/gezonde-darmen-voor-betere-stoelgang/artikelen/1727/waarom-zijn-vezels-belangrijk
http://gezondheid.plusonline.nl/overgewicht-en-afvallen/artikelen/7156/slank-met-negatieve-calorieen-
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Groeien je voeten als je ouder wordt? 
 
Iemand draagt al jaren dezelfde schoenmaat, maar ineens 
lijken zijn schoenen niet meer te passen. Hoe komt dat? Komt 
dat misschien doordat men ouder is geworden? 
 
Inderdaad, naarmate je ouder wordt kunnen je voeten breder 
en langer worden. Net als in de rest van jouw lichaam is er 
een verandering in elasticiteit. Hierdoor wordt het weefsel 
slapper en zakt ook je voetboog in. Jouw voeten groeien dus 
niet een maat groter, maar doordat de voet doorzakt en van 
vorm verandert, kan het wel zijn dat je een grotere schoen-
maat nodig hebt om nog comfortabel in schoenen te passen. 
(zie vervolg op bladzijde 09) 
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Vetweefsel neemt af. 
Daarnaast neemt ook de dikte van het vetweefsel onder je 
voet af waardoor er meer druk ontstaat op de voorvoet en de 
hiel. Je kunt het gevoel hebben dat je op je botjes loopt. Door 
het doorzakken van de voeten verandert ook de stand van je 
tenen. Ze kunnen scheef gaan groeien of een kromme stand 
(klauwstand) aannemen. Om drukplekken te voorkomen, is 
het belangrijk dat je tenen voldoende ruimte hebben in de 
schoenen. 
 

Schoenentips 
Zorg dat je comfortabele schoenen draagt die je voldoende 
stevigheid bieden. Bij het kopen van schoenen kun je letten 
op het volgende: 

- Koop schoenen altijd in de namiddag omdat je voeten 
in de loop van de dag wat dikker worden. 

- Pas altijd beide schoenen in de winkel, omdat er ver-
schil in voetlengte kan zitten. Koop de schoenen altijd 
op de langste voet.  

- Laat de voeten in de schoenenwinkel opmeten, zodat je 
de juiste lengte- en breedtemaat koopt. Let hierbij ook  
op de pasvorm van de schoen; maat 40 van het ene           
merk is beslist geen maat 40 van het andere merk. 
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- Zorg voor een goede, stevige hielomsluiting. 
- Je tenen moeten vrij kunnen bewegen in de schoen. Let 

naast de lengte- en breedtemaat ook op de hoogte van 
de teenbox. 

- Zorg voor een dempende onderzool. Door het afnemen 
van de vetkussentjes onder uw voet is een dikkere 
loopzool prettiger. 

- Zorg voor een goede wreefsluiting, bij voorkeur ver-
stelbaar met een veter. 

- Maar vooral: koop schoenen die comfortabel zitten. 
 
Ga bij klachten naar een podotherapeut 
Als je klachten hebt aan je voeten, dan is het verstandig om 
een podotherapeut te bezoeken. Deze voetprofessional geeft 
je een passend schoenadvies en kan daarnaast ook helpen om 
klachten te voorkomen of te verminderen. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan een podotherapeutische zool. 
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CARNAVAL 2023                                 CARNAVAL 2023 
 

Ook dit jaar nodigt de KBO, afdeling Waalwijk, U uit voor de 
 

Carnavalsmiddag 
op vrijdag 17 februari 2023 
in “t BOURGONDISCH HOF” 

PROGRAMMA 
13.00 uur 
Zaal open. Bij inlevering van uw inschrijfkaart ontvangt u 
dit keer 3 consumptiemunten. Als iedereen (bij voorkeur 
verkleed) aanwezig is zal de voorzitter deze middag 
openen. 
 
13.30 uur 
Ontvangst met koffie/thee en gebak. De kosten voor deze 
middag bedragen slechts € 20,00.  De muziek zal worden 
verzorgd door 
  

Triple-X 
 
Tussendoor zal 2 keer een garnituur worden geserveerd. 
 
En voor diegene die het gekst of het mooist verkleed is, 
hebben wij natuurlijk een leuk prijsje.  
 
17.00 uur 
Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten, 
maar dat blijft nog een verrassing. 
 

Einde omstreeks 18.00 uur 
Wij verzoeken u de taxi niet voor 18.00 uur te bestellen. 

HET BESTUUR WENST U EEN FIJNE MIDDAG  
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INSCHRIJFFORMULIER 
KBO  CARNAVALSMIDDAG 

op vrijdag 17 februari a.s. 

                        
Inschrijven bij ’t Bourgondisch Hof 

op woensdag, 8 februari 2023 
van 13.30 tot 14.00 uur. 

 
Vriendelijk verzoek uw KBO jaarpasje 2023 te tonen 

 
De kosten voor deze middag bedraagt  
20 euro per persoon  te voldoen bij de 
inschrijving. Pinnen is niet mogelijk. 
 
 
 
Hier langs afknippen 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Heer:………………..………………………………………………………… 

Mevrouw:……………………………………………………………………. 

Adres:….…………………………………………………………………….. 

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

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

Lidnummer(s):……………………………………………………………..     
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Is een koud huis gezonder? 
 

 
 

De energieprijzen stijgen, dus we gaan bezuinigen op het ener-
gieverbruik. Bijvoorbeeld door de temperatuur een graadje lager 
te zetten en zo de stijgende stookkosten wat te dempen. Maar is 
dat wel goed voor je gezondheid? Zes feiten.  
 
WHO: 18 °C, soms wat hoger  
De Wereld Gezondheidsorganisatie is de autoriteit als het gaat 
over gezondheid. Over de gezondste kamertemperatuur ver-
scheen in 2018 een rapport.  Daarin wordt een temperatuur van 
18 °C aanbevolen. Dat is een veilige temperatuur waarbij de ge-
zondheid van de meeste mensen goed gedijt, ook als het buiten 
koud is, aldus de WHO. Over de maximum temperatuur is min-
der eensgezindheid, die wordt geschat op 21 tot 32 °C.  
 
Ouderen mogelijk een graadje hoger  
De WHO zegt in datzelfde rapport dat die kamertemperatuur van 
18 °C mogelijk niet de meest gezonde temperatuur is voor be-
paalde doelgroepen. Ouderen, jonge kinderen, mensen met een 
hart- of longziekte of mensen met een andere chronische ziekte 
kunnen hogere temperatuur nodig hebben dan 18 °C. Bijvoor-
beeld omdat zij vaak meer uren binnenshuis doorbrengen. Of 
omdat hun lichaam zich minder goed aanpast aan een te lage of 
te hoge temperatuur. Maar hoe dit precies zit, moet beter wor-
den onderzocht, aldus de WHO.  

https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376


 
KBO Waalwijk 2023 nr. 1 – Pag. 16  

 

Kou stimuleert de vetverbranding  
Als je de kamertemperatuur op 18 graden of lager zet, gaat je 
lichaam bruin vet aanmaken, zegt Wouter van Marken Lichten-
belt, hoogleraar ecologische energetica en gezondheid aan de 
Universiteit Maastricht, tegen dagblad Trouw. Bruin vet zorgt 
ervoor dat er meer energie vrij komt uit je voeding en vetweef-
sel. Je lichaam 'stookt' zichzelf dus beter warm en je vetverbran-
ding gaat omhoog. Kou helpt je zo ook om niet te zwaar te wor-
den, wat weer goed is voor de gezondheid.    
 
Mogelijk stimuleert kou het immuunsysteem  
Er is nog geen duidelijk wetenschappelijk bewijs dat ons im-
muunsysteem beter werkt door blootstelling aan kou, zegt Van 
Marken Lichtenbelt. Maar er zijn wel interessante aanwijzingen. 
'Het heeft een positief effect op de doorbloeding, de werking van 
hart- en bloedvaten en ook suikerhuishouding verbetert'.  
 
Je lichaam kan wennen aan een lagere kamertemperatuur  
Dat zegt  biofysicus Boris Kingma, die er onderzoek naar deed, 
tegen Eenvandaag. Tien mensen werden 6 uur per dag blootge-
steld aan een kamertemperatuur van 15 graden. Op dag 1 zat 
iedereen te rillen, maar na 10 dagen begon de frisheid te wen-
nen. Volgens Kingma staat nog niet vast of het gezonder is om 
de temperatuur zo ver te laten zakken. ‘Er zijn wel veel aanwij-
zingen dat juist variatie in temperatuur goed werkt. Omdat je 
dan niet alleen de warmteproductiekant van je lichaam aanpakt, 
maar ook de bloedvaten traint in koude en warme situaties.'  
 
Kou maakt je niet verkouden  
Van kou alleen word je niet verkouden. Dat doet een verkoud-
heidsvirus, waarmee je besmet raakt. Waarom zijn we dan toch 
massaal verkouden, als het buiten kouder wordt? Dat komt 
doordat we meer uren binnen zitten en minder goed luchten. Zo 
dragen we het verkoudheidsvirus makkelijker aan elkaar over. 
Daarbij wordt je afweer ook wat lager als je het koud hebt.   
Bron: Plus Online  
 
 

https://www.trouw.nl/leven/kun-je-wennen-aan-een-lagere-temperatuur-in-huis%7Eb86dbd5a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/leven/kun-je-wennen-aan-een-lagere-temperatuur-in-huis%7Eb86dbd5a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/leven/kun-je-wennen-aan-een-lagere-temperatuur-in-huis%7Eb86dbd5a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/je-leeft-gezonder-in-een-koud-huis/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/je-leeft-gezonder-in-een-koud-huis/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/je-leeft-gezonder-in-een-koud-huis/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/je-leeft-gezonder-in-een-koud-huis/
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Mag u spinazie opwarmen? 
 

 
 

Spinazie is lekker en gezond, maar er doen veel hardnekkige 
fabeltjes de ronde over deze groente. Bevat deze groene 
lekkernij zoveel ijzer als wordt beweerd? Mag je een kliekje 
spinazie nu wel of niet opwarmen?  
 
1. Mag u spinazie opwarmen? 
Ja, dat mag. Het is wel belangrijk dat u restjes spinazie na de 
eerste bereiding snel laat afkoelen en in de koelkast bewaart, 
bij 4 tot 7 graden Celsius. Zo krijgen bacteriën die de 
potentieel schadelijke stof nitriet produceren, minder kans om 
te groeien.  Bewaar restjes nitraatrijke groente niet langer 
dan 2 dagen in de koelkast en geef ze niet aan kinderen die 
nog geen 6 maanden oud zijn. Invriezen van spinazie mag 
overigens ook gewoon. 
 
2. Zit er echt zoveel ijzer in spinazie? 
Verse spinazie bevat 2,75 mg ijzer per 100 gram. Gekookte 
spinazie bevat 3,57 mg per 100 gram. Hiermee bevat de 
groente inderdaad relatief veel ijzer; ongeveer evenveel als 
rundvlees. Wanneer we echter kijken naar hoe dit ijzer wordt 
opgenomen in het lichaam, valt dat tegen. IJzer komt in onze 
voeding namelijk voor in twee vormen: heemijzer en niet-
heemijzer. Heemijzer vindt u vooral in vlees en vis en wordt                  
(zie vervolg op pagina 22) 

https://www.gezondheidsnet.nl/groente-en-fruit/mag-je-iedere-dag-sla-eten
http://www.gezondheidsnet.nl/ziekten/4223/ijzer
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door ons lichaam prima opgenomen. In groenten, fruit, brood, 
aardappelen en graanproducten zit vooral niet-heemijzer. En 
deze variant wordt minder efficiënt opgenomen door ons 
lichaam. Het al eerder genoemde oxaalzuur in spinazie maakt 
de opname nog moeilijker, omdat het zich aan ijzer bindt. 
Dat het ijzergehalte van spinazie vaak wordt overschat, komt 
omdat er bij het vaststellen ervan ooit een foutje is gemaakt. 
Duitse wetenschappers analyseerden de groente in 1937 en 
bemerkten dat het ijzergehalte tien keer lager was dan tot 
dan toe werd aangenomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is 
onbekend. Eén theorie is dat er bij de eerste analyse 
gedroogde spinazie werd gebruikt. Een andere is dat de 
vorige onderzoeker de komma een plaats teveel naar rechts 
had gezet, waardoor het ijzergehalte tien keer hoger uitviel. 
Overigens blijkt uit recent onderzoek dat het eten van een 
bord spinazie er wel voor zorgt dat spieren efficiënter werken. 
Spinazie is sowieso een gezonde groente. Naast ijzer is 
spinazie rijk aan kalium, calcium, fosfor en magnesium en aan 
vitamine A, vitamine E, foliumzuur en antioxidanten zoals 
luteine en zeaxanthine. 
Bron: Voedingscentrum, Voeding Nu, Voedingswaardetabel.nl 
 

ZWEEDSE PUZZEL 
 
U kunt de oplossing van de puzzel tot 5 febr. 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. 1  
 
Vergeet uw naam, adres en lidnummer niet te vermelden.  
KBO Waalwijk stelt deze keer 5 waardebonnen ter waarde van 
10 Euro beschikbaar. Deze zullen worden verloot onder de goede 
inzenders. 

http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/nieuws/4900/popeye-had-gelijk-spinazie-maakt-sterk
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                  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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