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  HET BESTUUR  
 

Voorzitter, Contact Seniorenraad Tilburg en Vrijwillige Ouderen Adviseur: 

De heer J. Meijlink, Mercuriusstraat 14, 5042 AV Tilburg 

tel. 467 13 42, e-mail: j.meijlink@planet.nl  
 

Secretaris,  lid Provinciale Platform PCOB: 

De heer G. van Alewijk, Griegstraat 641, 5011 HN Tilburg 

tel. 455 14 04, e-mail:  gad.van.alewijk@gmail.com  
 

Penningmeester:  

De heer  J. Teepen,  Verschuurstraat 3, 5042 RH  Tilburg 

tel.  013 —  4674316 , e-mail: jljmteepen@hotmail.com  

NL49INGB 0003429737  t.n.v. Penn. PCOB afd. Tilburg  
 

Commissie Lief en Leed: 

Mevrouw R. van der Linden-Boons, Tuinbouwstraat 7, 5022 HN Tilburg.  

tel. 544 71 36 e-mail: acomnand@telfort.nl 
 

Ledenadministratie, Nieuwsbrief, Website: 

De heer H.J. Buist, Salesianenstraat 283, 5042 DT Tilburg 

tel. 850 27 07, e-mail: hj.buist@home.nl 
 

Vrijwillige Ouderen Adviseur en Verdeler  

van Magazine KBO-PCOB: 

De heer J.C. Bonis, Leijzoom 17, 5051 WZ Goirle 

tel. 534 35 04, e-mail: hansbonis@ziggo.nl 

 

 VOORWOORD VOORZITTER :  
 

2020 is een jaar om bij stil te staan. Een jaar waarin veel is gebeurd. 

In maart brak er de corona epidemie uit en sindsdien ons is  dagelijks leven veranderd door  

de vele regelgeving om dit virus te overwinnen.  

We moesten mondkapjes dragen in officiële ruimtes, winkels etc. tevens zo weinig mogelijk  

fysieke contacten maken, om besmetting te voorkomen.  

Al met al is 2020 niet vlekkeloos verlopen en deden sommige dingen ons zeer. 

Vooral denk ik aan al die dierbaren die we verloren en het verdriet van diegenen die achterbleven. 

Wees verzekerd dat onze Heer altijd bij u bent en was.  

Daar moeten we ons aan vast houden en onze troost verwachten. Een nieuw jaar wacht ons  

met zijn uitdagingen.  

Een jaar waarin verdriet en zorgen twee vreemden zijn.  

Een jaar waarin we weer hopen samen te mogen komen op onze maandelijkse bijeenkomsten.  

Daar verlang ik weer naar u weer allemaal te kunnen begroeten en mee te leven met iedereen.  

Tot slot wens ik u allen een jaar zonder zorgen en gezondheid tegemoet en dat we allen elkaar  

weer kunnen ontmoeten. 

            Jan Meijlink 
 

  JAARVERSLAG SECRETARIS  

 

Geachte leden van onze vereniging 
 

Het is een jaar om snel te vergeten dat 2021. Van de vroege morgen tot de late avond werden  

we op enigerlei wijze geconfronteerd met het Coronavirus dat door ons land en vele andere  

landen rondging.  

Het licht in de tunnel waarover dhr. Rutte sprak bleek wel erg ver weg te zijn, maar het was er  

wel en een ieder kon zich op den duur laten inenten en ja, dan zie je toch weer een beetje licht.   

De vraag rijst, hebben wij in deze tijd nog iets positiefs gehad c.q. gedaan.  
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Binnen het bestuur is er eigenlijk maar een enkeling die bijgedragen heeft aan de tot standhouding 

van onze afdeling, niet dat het bestuur niets deed er waren natuurlijk de sporadische vergaderingen 

van de regio enz. Maar degene die aan de weg timmerden zijn toch Henk Buist die ieder keer  

weer de nieuwsbrief wist te produceren en natuurlijk ook Ria van der Linden die het lief en eed 

binnen de afdeling bijhield en daar haar bijdrage in leverde. Henk en Ria namens het bestuur  

en ook namens de leden onze hartelijke dank. Veel bijeenkomst middagen hebben we ook niet  

gehad. Alleen een interessante middag over het doneren van organen, verzorgd door  

Miranda Vroon-van Vugt. Deze presentatie konden we net houden voordat Nederland weer  

op ” slot “ ging. Alle andere presentaties moesten we afzeggen, maar U weet:’’ wat in het vat zit 

verzuurd niet ’’. We hebben er nog genoeg op de rol staan voor het komend jaar.  

We zijn ook nog uitgenodigd geweest door onze neven afdeling in Waalwijk om mee te gaan naar 

den Haag. Maar om kort te gaan, we gaan meer contact zoeken met Waalwijk of we op het gebied 

van uitjes niet samen kunnen werken. Het is gezelliger met meer en het drukt de kostprijs van wat  

we doen. Omdat we niets konden doen betreffende middagen hebben we met de feestdagen en zo 

voor onze leden en leuke attentie verzorgd in de vorm van een bloemstukje, wat bij velen in de  

smaak is gevallen. Verder in onze nieuwsbrief kregen we iedere maand een bijzonder leuk stukje 

over de natuur in ons land en in het bijzonder rondom Tilburg, dat geproduceerd werd door  

Ellie Poppe. Ook hiervoor onze grote dank. Zo zie je maar weer hoe mooi ons landje is.  

Laten we hopen dat het jaar dat voor ons ligt, maar waar al een flink stuk van voorbij is, een 

gunstiger jaar zal zijn.  

          Gerard van Alewijk 

 

 BESTUURSCOMMISSIES  
 

  Activiteitencommissie en de commissie Lief & Leed 
 

Coördinator van deze groep is Ria van der Linden-Boons 

tel.nr. 013 - 544 71 36  

De leden van de commissie L&L hebben onder andere  

de  kroonjarigen bezocht en hebben hem of haar een bos  

bloemen overhandigd. 
 

In de commissie zaten: 

Rika Meijlink     467 13 42 

Janke Post     455 02 90 

Ria van der Linden    544 71 36 

Betty Frankena    533 35 21 

Reina Swier     544 72 62 

 

  Kroonjarigen in 2021:  
 

3 persoon   van 90 jaar 

4 personen van 85 jaar 

5 personen van 80 jaar 

  

Het bezoeken is door het coronavirus wat moeilijker dan normaal.  

De kroonjarigen in de nieuwsbrief beginnen bij 80 jaar 

 

   In Memoriam in 2021 zijn overleden:  

In 2021 zijn overleden:  

 

Op     3 mei   Mw. J. van Duyn-Heerema     87 jaar 

Op   25 juni   Dhr.  H. Appelo   87 jaar 

Op   19 oktober Mw. A. van Kleij- Verschoor   90 jaar 

Op     5 september  Dhr. J. Toeange     94 jaar  

  



Op   11 september  Mw. S. Haasnoot-Wassenaar  88 jaar 

Op   22 oktober  Dhr. D.F. Flameling     90 jaar  

In       november   Mw. A. H. Kludas-Ernst   83 jaar 

Op   12 december  Mw. Gloria Spijkers-Bakker   93 jaar  

 

   Aantal leden per 31-12-2021 is 96 
 

 Bezorging van Perspectief / Nieuwsbrief 
 

Het landelijk maandblad KBO-PCOB magazine met de plaatselijke Nieuwsbrief wordt  

tienmaal per jaar bij onze leden thuis bezorgd.  

De verspreiding wordt door de Dhr. & Mw. Bonis verzorgd met hulp van een groot aantal leden. 
 

De volgende leden, die wij hierbij bedanken voor hun medewerking, waren behulpzaam bij de 

verspreiding van KBO-PCOB magazine & Nieuwsbrief: 
 

mevrouw R. Swier  mevrouw M. v.d. Linden-Boons 

mevrouw G. Roos  mevrouw J. Wolters 

de heer C. de Jager  de heer J. de Vos 

de heer H. Bonis  de heer H. Buist 

de heer J. Meijlink  mevrouw H. Wolfswinkel 
 

 Programma bijeenkomsten 

Het programma van de bijeenkomsten  werden  geregeld door dhr. Cor Krijger &  

Dhr. A. van Alewijk. Dit jaar minder vanwege Corona. 
 

 Verslag bijeenkomsten 
Het verslag van de bijeenkomsten  in de Nieuwsbrief werden  geschreven door  

mevrouw Elly Poppe-Stolk. Dit jaar vanwege Corona veel over de natuur.  
 

 Nieuwsbrief 
De redactie wordt verzorgd door Dhr. H. Buist 
 

 Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) 
Onze leden Jan Meijlink en Hans Bonis zijn in het bezit van het certificaat VOA. 

Zij kunnen ouderen dus helpen bij problemen. 
 

 De dames die de koffie/thee e.d. verzorgen  
 

   Vrijwilligers we kunnen niet zonder 
 

 ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN 
 

In 2021 werden de volgende activiteiten voor de leden georganiseerd: 
 

januari 2021 t/m september 2021 

Waren er geen bijeenkomsten i.v.m. de Coronavirus. 
 

Juni, juli en augustus vakantiemaanden 
 

5 oktober 2021 

Diapresentatie over Murals (muurschilderingen) in Tilburg door Henk Buist 
 

2 november 2021 

Lezing over donorregistratie door Dr. Miranda de Vroon-van Vugt. 
 

December 2021 ging niet door i.v.m. Corona 
 

  



EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN 
 

Project Schuldvrijmaatje 

Jan Meijlink heeft zich ingezet voor het project Schuldvrijmaatje.  

Schuldvrijmaatjes zijn getrainde  vrijwilligers, die altijd werken vanuit de PCOB  

en/of diaconale raden. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun 

administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen  

en geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond.  

Onze afdeling is vertegenwoordigd in de stuurgroep Schuldvrijmaatjes in Tilburg. 
 

   Bridgen  
 

Door het coronavirus was er alleen in het eerste kwartaal bridgen,  

en de maanden november en december  

 

 Een breiclubje uit Wildervanksterdallen 

 vond haar activiteit niet langer bevallen 

 Om eens iets ander te leren 

 Gingen de dames bridgen leren 

 Maar ook daar lieten ze steken vallen.  

 

BELEIDSVOORNEMENS 
 

Belangenbehartiging op lokaal, provinciaal en landelijk niveau voor alle ouderen, in het  

bijzonder voor onze leden. Samenwerken in de lokale Seniorenraad om collectieve 

belangenbehartiging sterker naar voren te brengen. De bridgeclub promoten.  

Ook onze plaatselijke Nieuwsbrief zal sterk de nadruk blijven leggen op actuele gebeurtenissen  

en educatie, zoals nieuwe ontwikkelingen op WMO, zorg en wonen. 
 

Op het programma staan gepland: 

1. Ons intensief in te zetten voor de zorg. 

2. Een algemene ledenvergadering. 

3. Contact-, thema- en voorlichtingsbijeenkomsten. 

4. Bestuursvergaderingen. 

5. Goed samenwerken met de diaconie. 

6. Samenwerking met het Landelijk bestuur van de PCOB  

    de Gewest afdelingen en de Gemeente Tilburg. 

7. Bezoek aan de landelijke vergaderingen 

  

 Onze Nieuwsbrief kunt u ook online vinden in pdf  op de website van de landelijke PCOB  

   http://www.pcob.nl/uw-afdeling/tilburg 
 

   Vrijwilligers worden niet betaald, 

    niet omdat ze waardeloos zijn 

   maar omdat ze onbetaalbaar zijn.  
 

 Informatieve items in onze Nieuwsbrief: 
 

- Start met vaccineren ouderen. 

- Natuur: Altena, een uniek stuk Brabant. 

- Prik tegen corona 

- Diederik Gommers legt uit hoe het coronavaccin werkt. 

- Natuur: Loofbomen in de winter.  

- Verplicht internet: senioren zijn het zat.  

- Goedkope rijbewijskeuring senioren in Tilburg. 

- KBO-PCOB in de media. 

  



- Neptelefoontjes over coronavaccinaties.  

- Moeite met namen onthouden?.  

- Natuur: Stinzenplanten, keurige voorjaarsbloemen. 

- Senioren adviseren toekomstig kabinet: bouw meer woonhofjes..  

- Natuur: De zomer in met boterbloemen. 

- Waarom de tijd voorbij lijkt gaan naarmate je ouder wordt  

- De WMO. 

- Glasgow: Daar is een boom die nooit groeide. 

- Natuur: De rozen bloeien weer. 

- Oproep aan de Tweede Kamer: Spreek steun uit voor de 

  maximering eigen bijdrage geneesmiddelen. 

- Wees digi-aardig, pas op voor een digitale lockdown . 

- Rijbewijskeuringen in Tilburg. 

- Meer regelgeving rond contant geld gewenst. 

- Politie waarschuwt voor nieuwe instellingen Whatsapp. 

- Senioren: schenk– en erfbelasting moet omlaag. 

- Coronatoegangsbewijs voor evenementen met  

  CoronaChech 

- Natuur: Een pareltje aan de stadsrand, Quirijnstokpark. 

- Wanneer komt Windows 11 uit. 

- De muurschilderingen van Tilburg verkennen. 

 

- Natuur: Planten langs het water. 

- Meedoen regeling Tilburg. 

- Registratie in het donorregister. 

- Seniorenraad Tilburg. 

- Hoe u de QR-code van het coronatoegangsbewijs op  

   uw smartphone krijgt. 

-  Verschijningsdata’s Magazine + Nieuwsbrief     
 

BALANS EN VERLIES- EN  WINSTREKINGEN  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Administratie penningmeester PCOB afdeling Tilburg e.o.  

Periode 1-1-2020 t/m 31-12-2021. 

 

     Einde Vergadering 

 
“Alle mooie gedachten in de wereld wegen minder zwaar dan één enkele vriendelijke handeling”. 

 



 

 
 

 
 

 
 

De maanden juni, juli en augustus zijn de vakantiemaanden 
 

Dinsdag 6 september 2022, Aanvang 13:45 uur  
 

 Excursie naar het Zandsculpturen Festijn 2 juni gaat door! 
 

Fijn bericht! Voor de excursie naar Garderen (Veluws  

Zandsculpturen Festijn) hebben we 24 aanmeldingen. +Eigenlijk te weinig, maar de excursie kan 

gelukkig toch +gewoon doorgaan. We gaan namelijk met een wat  

kleinere bus (36 p.) Op donderdag 2 juni vertrekken we  

om 9.30 uur vanaf de grote parkeerplaats bij Piet Klerkx (prof. Lorentzweg Waalwijk)  

Om 11.00 uur hopen we aan te komen in Garderen.  

Daar drinken we uiteraard eerst een lekker koffie of thee  

met een gebakje.  

Tot 15.00 uur hebt u dan de tijd de interessante sculpturen en de mooie beeldentuin te bekijken. 

Lunchen kunt u op  

eigen gelegenheid. Denkt u dus aan het meenemen van een eigen lunchpakketje? 

Om 15.00 uur gaan we weer richting Waalwijk.  

Aankomst daar is rond 16.30 uur.  

Er kunnen nog steeds mensen mee.  

Dus als u dat wilt, neem dan even contact met een van ons op. Doe dit dan wel voor 23 mei a.s. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ruud Heinen, 06-28642960,  

Hans van Reeven, 06-42334944 

 
 

   Vergaderen  
 

Op 4 april ging een gedeelte van het bestuur naar een  

regionale vergadering in Sprang-Capelle, het kan weer! 

En in mei gaan de bestuursleden voor het eerst  

sinds lange tijd bij één van hen thuis vergaderen. 

In coronatijd gebeurde dat in een zaaltje in de kerk, vanwege  

de anderhalve meter. Hopelijk luidt dit een nieuwe tijd in.  
Dinsdag 5 april hadden eindelijk we weer een ledenmiddag. 
 

  70-PLUSSERS HEBBEN EEN 2E BOOSTERPRIK NODIG 
 

Alle Nederlanders van 70 jaar en ouder worden sinds 26 februari 2022 uitgenodigd voor een  

2de boosterprik. De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik.  

Bescherming neemt af  Er is gebleken dat de vaccinaties tegen het coronavirus na verloop van tijd 

een minder goede bescherming bieden en dit geldt vooral en het snelst voor mensen vanaf 70 jaar.  

Een extra vaccinatie brengt de bescherming vervolgens weer op peil, zodat het risico op een ernstige  

ziekenhuisopname opnieuw verkleind wordt. De omikronvariant van het coronavirus is minder  

ziekmakend dan eerdere varianten en de besmettingsgolf neemt naar verwachting af.  

Uit voorzorg krijgen zij daarom vanaf 3 maanden na hun laatste prik een extra vaccinatie 

aangeboden. Waar en hoe een afspraak voor de 2e boosterprik maken?  

  



De uitnodigingen voor 70-plussers vielen vanaf 26 februari op de mat.  

Er kan dan online of telefonisch een afspraak worden gemaakt.  

Mobiele 70-plussers kunnen na het maken van een afspraak zelf naar de GGD gaan.  

 

        Bron: Rijksoverheid, Gezondheidsraad 

       Overgenomen van de  Nieuwsbrief  

       PCOB Afdeling Waalwijk  
 
 
 
 
 

  Compensatie energierekening  
 

Maak aanvraag compensatie energierekening laagdrempelig Senioren die recht  

hebben op een extra compensatie voor de hoge energieprijzen, kunnen die  

vanaf nu zelf aanvragen bij hun gemeente, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid. De toeslag van 800 euro is bedoeld voor lagere inkomens, onder meer voor 

senioren met een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen.  

Ingrid Rep, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Heel fijn dat deze compensatie nu 

verhoogd én beschikbaar is. Maar dan moeten alle senioren die hier aanspraak op willen maken dat 

ook kunnen doen. Daarom onze oproep aan gemeenten om de aanvraagformulieren niet alleen 

digitaal aan te bieden, maar ook via een fysiek loket. Deze compensatie is te belangrijk om daar niet 

zorgvuldig mee om te gaan, wees daarom zo laagdrempelig mogelijk.” 
 

Digi-aardig 

Dat seniorenorganisatie KBO-PCOB ook vraagt om een alternatief, naast de digitale aanvraag,  

is een gegronde reden voor. Onlangs bleek nog uit de ‘Monitor Toegankelijkheid 2021’, die  

naar de Tweede Kamer is gestuurd, dat overheidswebsites niet voldoende toegankelijk zijn voor 

bepaalde groepen, waaronder senioren.  

En uit eigen onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat senioren het belangrijk vinden dat hun  

gemeente zorgt voor dienstverlening en informatie die voor iedereen toegankelijk is.  

Ook schriftelijk en telefonisch. Rep: “Vooropgesteld, heel veel senioren zijn digitaal vaardig,  

het gaat ons om de groep die dat niet is of niet de middelen heeft om digitaal te kunnen 

communiceren. Dus wees digi-aardig voor deze groep mensen en zorg altijd voor een alternatief, 

naast de digitale optie.”  
 

           Bron: KBO-PCOB 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Echtpaar Wolfswinkel            Mw. Rika Meijlink-Bremer 

  50 jaar getrouwd          85 jaar 

  

https://www.nu.nl/economie/6189481/aowers-en-zzpers-moeten-zelf-energietoeslag-aanvragen-bij-gemeente.html
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/versneld-toegankelijk-maken-overheidswebsites-en-apps-vraagt-om-actie/


 
 

  Bericht van overlijden  
 

Op 23 maart is overleden Mw. Reina Swier, in de leeftijd van 82 jaar.  

Zij was lid sinds 01-07-2004 
 

Op 23 maart is overleden Mw. Ina Vos-Drost, in de leeftijd van 93 jaar.  

Zij was lid sinds 05-03-2002 
 

    Een lege plek, een groot gemis.   

   Wij wensen de verdere familie veel sterkte met dit verlies 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Jarigen in  mei: 

15  Mw. T. de Poorte-Steunenberg 

18 Dhr. E. van der Plaats  

22  Mw. N. van der Voet-Hortensius 

31 Mw. C. van Alewijk-Nieuwenhuijzen 

 

 Kroonjarigen: 
 

Op 30 mei hoopt Mw. J. Mulder-Nieuwenhuis haar 85-ste verjaardag te vieren. 

 

Alvast allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 

         

 Heb je het moeilijk, dan wens ik je kracht. 

 Ben je ziek, dan wens ik je gezondheid. 

 Heb je verdriet, dan wens ik je vreugde. 

 Ik wens vriendschap bij eenzaamheid. 

 Heb je zorgen, dan wens ik je hoop. 

 Ben je bang, dan wens ik je moed. 

 Bij alles wat ik vergeten ben, wens ik je liefde. 

  



 Lief en leed  
De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden,  

met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte.  

Coördinator van deze groep is Ria van der Linden  

tel.nr. 013 - 544 71 36  

Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden..  

Lief en leed delen (=allerlei plezierige en droevige dingen met elkaar beleefd hebben)  

 

 Kopij voor de Nieuwsbrief van juni inleveren vóór 22 mei 

 

   Ouder worden is geestelijk winst 
      en fysiek verlies 
 

 

   Bericht van de Penningmeester  
 

!!DE ACCEPTGIROKAART GAAT VERDWIJNEN!!  
 

De laatste jaren ontving U via het Hoofdkantoor een acceptgirokaart om de contributie voor onze 

afdeling te voldoen. Deze wijze van contributie innen verliep zeer naar wens van het Bestuur. 

Helaas eindigt per juli 2023 de mogelijkheid van contributie inning via de acceptgirokaart. 
 

Wat nu? 

  U ontvangt elk jaar een brief van onze Afdeling met het verzoek om Uw contributie te  

  voldoen.  

  Hieraan zijn kosten verbonden: papier, enveloppen en porto. 

 U geeft Uw emailadres (of van  een van Uw naasten)  door aan onze secretaris. 

 U ontvangt dan in het begin van een nieuw jaar via Uw e-mail het verzoek tot contributie 

  betaling. Hieraan zijn voor de vereniging geen kosten verbonden. 

  U gaat over op een machtiging.  

Daarbij geeft U de Afdeling het recht om elk jaar de contributie automatisch van Uw bankrekening  

te halen. U hebt ten alle tijde het recht tot terugboeking en/of beëindiging van de machtiging.  

Aan deze machtiging zijn voor de Afdeling bankkosten verbonden. 

 U begrijpt dat de voorkeur van het bestuur uit gaat naar inning via Uw e-mail.  

          De Penningmeester 

 

  Contributie: PCOB afd. Tilburg  
€ 32,-- voor individueel lidmaatschap  

€ 46,-- voor partnerlidmaatschap en  

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 30 november  

bij onze secretaris binnen te zijn. 

Als lid ontvangt u 10 x per jaar het door de landelijke organisatie  

KBO-PCOB uit te geven magazine. PCOB Tilburg geeft een eigen  

nieuwsbrief uit, die ontvangt u  gelijktijdig met het magazine.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Redactie: hj.buist@home.nl   http://www.pcob.nl/uw-afdeling/tilburg 
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