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 Algemene mededeling: 
 

Helaas om privé redenen heb ik het besluit moeten nemen om  

af te treden als uw voorzitter, wat ik jaren lang met plezier heb mogen doen. 

Het is niet meer mogelijk om dit door de gezondheidsredenen  

in ons gezin  te blijven doen. 

Ik kijk met plezier terug op al die tijd dat ik dit heb mogen doen,  

en bedank u dan ook voor al het vertrouwen dat ik van u allen mocht ontvangen. 

Ook wil ik mijn medebestuursleden danken voor de plezierige wijze waarop  

wij mochten samen werken. 

         Groetend, Jan Meijlink. 
 

 Nazomer 
 

 Nu de dagen weer hun 

 schaduwen zullen tekenen 

 en moe geleefd zijn in de zon 

 treuren we om het laatste 

 warmte van de zomer 

 Stil vervagen de dingen 

 die ons in het groen omringen. 

 Na een warmte, waar ieder 

 zo van houdt worden de dagen 

 weer kil en koud 
 

   Jozef Vandromme 
 

 

 

 Dinsdag 6 september 2022, Aanvang 13:45 uur 
 

Marie van de Middelhaai  

Met eigengemaakte luisterliedjes in  

oud-Brabantse sfeer in Brabants dialect,  

Ouderwetse liedjes van het alledaagse 

boerenleven van toen.  
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 60+ Beurs, zaterdag 1 oktober2022 in wijkcentrum Heyhoef   
 

Op zaterdag 1 oktober vindt de 20e editie van de 60+ beurs in Tilburg plaats.  

Dit jaar voor het eerst in wijkcentrum de Heyhoef in de wijk Reeshof in  

Tilburg. Het thema: Wat kan ik nu nú al doen om straks gezond en gelukkig  

oud te worden. Rondom dit thema hebben we een gevarieerd en interactief  

programma opgezet vanuit de thema’s zorg, wonen, financieel, en ontmoeten & actief.  

De beurs is van 10.00 tot 16.00 uur. Naast diverse stands zijn er verschillende interactieve  

workshops en kleinschalige informatiebijeenkomsten. Voor de vroege bezoekers hebben we  

een feestelijke traktatie. 
 

 Dinsdag 4 oktober 2022, Aanvang 13:45 uur  
 

 Dinsdag 1 november 2022, Aanvang 13:45 uur  
 

Introducees zijn welkom 
 

De bijeenkomsten zijn in de Opstandingskerk, ingang Cederstraat.  

Heeft u geen vervoer? Laat dit geen probleem vormen en meldt u dit even bij  

Gerard van Alewijk, zodat wij dat voor u kunnen oplossen.  
 

Introducees zijn welkom 
 

De bijeenkomsten zijn in de Opstandingskerk, ingang Cederstraat.  

Heeft u geen vervoer? Laat dit geen probleem vormen en meldt u  

dit even bij Gerard van Alewijk, zodat wij dat voor u kunnen oplossen.  
 

 

 Marie van de Middelhaai alias Marja Kivits 
 

Op haar website stelt Marie van de Middelhaai zich voor  

als volgt: “Ik woon in de oudste boerderij van Vlijmen,  

zo een meej een rieten dak en schuifvensters, een  

klompenhok, een stal meej plee, een aachterhuis meej sopkittel,  

een geutje meej pomp en kelder en enen herd meej een bedstee  

en een schouw meej een kachel d'r in.  

Ik geef regelmatig concertjes van eigesgemaokte  

luisterliedjes in oud-Brabantse sfeer in Brabants dialect,  

eiges (eenvoudig) begeleid op gitaor. Ik geef rondleidingen deur m'n boerderijke in Brabants dialect.  

Op verzoek kom ik ok bij oew thuis of in een zaoltje zingen.” 
 

Reden genoeg om meer te weten van deze markante jonge vrouw die eigenlijk van beroep 

wijkverpleegster is en daarna alternatieve geneeskunde studeerde.  

Ze werd als Marja Kivits geboren in Vlijmen (1962), woonde tijdens haar studie op de 

verpleegstersflat in Eindhoven, verhuisde met haar vriend Frenk naar Tilburg en later naar 

Middelharnis. Ze had al twee zoontjes toen ze hoorde dat de oude boerderij van Rien de Groot,  

de vroegere buurman, verkocht zou worden. Ze moest het pand zien voor het afgebroken zou worden. 

Eigenlijk ging ze erheen om afscheid nemen. Ze vond het zo'n schitterend huis met allemaal scheve 

hoeken en gaten. Doodzonde dat er iets aan zou veranderen. Ze kon haar liefde voor de boerderij  

niet verhullen. Zo'n mooi huiske, kon ze het maar kopen... 

Haar budget was verre van toereikend. Toch zei Rien de Groot: "Kijkt eens wat de bank voor jullie 

kan doen." De hypotheek bleef ver onder de vraagprijs; nauwelijks de helft van wat de verkoper in 

gedachte had.   
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Rien vond toch dat Marja en haar vriend het moesten kunnen kopen. Hij splitste een deel van de 

bijbehorende grond af en sloot een deal met het vroegere buurmeisje dat nog bloempjes geplukt  

had voor zijn overleden moeder Kee.  

Met veel enthousiasme en werklust trokken de nieuwe bewoners in het pand. In de bedstee werd 

dochter Mariken geboren. In 1998 gingen ze scheiden. In 2003, het jaar van de boerderij, vroeg 

Heemkundekring `Onsenoort' of Marja het pand wilde laten zien op de open dag.  
 

Dat greep ze met beide handen aan. Ze deed de rondleiding en de liedjes in dialect, omdat het voor 

haar gevoel paste bij de omgeving. Zij stak zich in de oude boerendracht van rond de eeuwwisseling, 

van de negentiende naar de twintigste eeuw wel te verstaan. Haar authentieke kortgevelboerderij is 

een heel bijzonder pand... Achterom is het kermis, daar kom je dus binnen, in het klompenhok met 

tuingereedschap. Dan volgt het achterhuis met de sopketel, linksaf ga je naar de stal, de deel en het 

schoor voor de hooiopslag. Rechtsaf zie je de geut, het kostgangerskamerke, het enige vertrek met 

een deur met sleutelgat. Aan de andere kant de prachtige herd met schouw en bedstee en vervolgens 

het kamerke dat nu keuken is. Moeder Kee kookte nog op de geut op een bromoliestel.  

In de moeshof voor het huis staat krul (boerenkool), witte kool, sla en andijvie, prei, kroten en bonen.  

Voor de juin en de pastinaak was ze dit jaar te laat begonnen.  

Op het schaopeweike lopen schaapkes, kiepen en haon en “onze kósj”, het varken.  

 

Natuurlijk groeien er ook volop kruiden rond het huis: munt, sint-janskruid, brandnetel en stinkende 

gouwe. “Ik ben ok 'n bietje 'n heks," bekent Marja. Ze maakt zelf wondreinigende zalf met reuzel of 

vaseline, goudsbloemen en brandnetels of driekleurige viooltjes. Ze fietst veel, want ze heeft geen 

auto. Op de fiets krijgt ze de meeste inspiratie voor haar liedjes. Wat muziek betreft, is Marja 

grotendeels autodidact. Ze kreeg blokfluitles bij de nonnen en ze mocht bij de harmonie toen ze 

negen was. Ze wilde dwarsfluit of hobo of klarinet, maar dat was allemaal 'op'. Trompet was het 

enige dat nog beschikbaar was. Dat werd het dus. De gitaar kreeg ze later van vader toen haar 

verkering uit was en het spelen heeft ze zichzelf geleerd. Ze is gezegend met een mooie heldere stem. 

Toen ze hoorde dat de gemeente plannen had om op de plek van haar huis nieuwbouw te gaan 

plegen, schreef ze uit protest het boekske  De boerderij aan de Nassaudwarsstraat te Vlijmen en haar 

geschiedenis. De plannen zijn van de baan; voorlopig toch.  

In de vijf jaar op de boerderij heeft ze vijf thema's voor haar  

kamerconcertjes uitgewerkt. Die thema's waren onder meer:  

hil 't jaor, feesten door het jaar, op en rond de boerderij, 

aauwverwets, de levensloop van krib tot kaas en alle daogen.  

Daarnaast heeft ze ook nog een eigen kerstprogramma.  

AI die activiteiten leverden ca. zeventig eigen liedjes op.  

In haar liedjes zit vaak een didactisch element.  

Tijdens haar optreden in oude boerendracht, zegt ze dat ze 150 jaar oud is,  

omdat de boerderij in zijn huidige staat van ca. 1890 is.  

Wij mochten getuige zijn van de uitvoering van een van haar nieuwste  

liedjes Alle daogen. Het is een tekenend autobiografisch liedje van haar  

nieuwe programma. Meer informatie: www.everyone.com/middelhaai 

* Op 28 augustus 2011, de Nationale Dag van het Levend  

Erfgoed, verkozen de lezers van het Brabants Dagblad, het Eindhovens  

Dagblad en BN/De Stem het huis van Marja Kivits aan de Vlijmense  

Nassaudwarsstraat tot mooiste boerderij van Brabant. 

           Bron: streektaalzang.nl 
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 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 

 

 Op naar kwaliteitsverbetering van het Nederlandse oppervlaktewater!  

 

De laatste weken komen de bedroevend lage rivier-  

en grondwaterstanden uitgebreid in het nieuws.  

Heel lang lag de focus bij het Nederlandse waterbeheer 

op snelle afvoer van overtollig hemelwater.  

Nu we ook in Nederland steeds vaker te maken krijgen  

met droogteproblemen, wordt er gewerkt aan allerlei  

manieren om dat water zoveel mogelijk vast te houden.  

Zo zien we in onze directe omgeving al straten waar  

het regenwater niet meer via putjes rechtstreeks het  

riool in stroomt en worden er bij nieuwe gebouwen  

groene greppels voor opvang van het regenwater  

aangelegd; zogenaamde ‘wadi’s’.  

Veel gemeenten helpen hun burgers met de aanleg van   wadi 

geveltuintjes, onder het motto ‘tegels  

eruit, planten erin’. Ook subsidiëren ze bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.  

In natuurgebieden krijgen beken die in de jaren zestig door de ruilverkaveling zijn rechtget rokken, 

hun kronkels weer terug. Zo stroomt het water niet meer zo gemakkelijk weg naar de grote rivieren 

en uiteindelijk dus naar de zee. Water is onmisbaar voor al wat leeft. Een strenge bewaking van de 

waterkwaliteit is dus echt van levensbelang. Voor onze drinkwatervoorziening is dit prima in orde. 

Wel bestaan er zorgen voor de toekomst. Die zorgen hangen niet alleen samen met de toegenomen 

droogte in ons land, maar ook met de ondermaatse kwaliteit van ons oppervlaktewater.  

Onze oppervlaktewateren worden op verschillende manieren verontreinigd.  

Water waarin meststoffen, hondenpoep en afvalwater van riooloverstort na plotselinge hevige buien 

terechtkomen, groeien aan de oppervlakte dicht met kroos en algen. Alle planten en dieren die zich 

onder die laag bevinden sterven dan door licht- en zuurstofgebrek. Nog ernstiger voor het  

waterleven zijn de gifstoffen die in veel van onze wateren terechtkomen, zoals industrieel afval, 

uitgespoelde landbouwbestrijdingsmiddelen, medicijnresten en de grote groep van giftige stoffen die 

niet afbreekbar zijn in ons milieu (de PFAS-groep). In 2027 moeten alle EU-landen voldoen  

aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).   



 

Nieuwsbrief PCOB   Afdeling Tilburg   september 2022   

 

Eigenlijk had dit al in 2015 gemoeten, maar Nederland kreeg in Brussel gedaan dat deze verplichting 

naar 2027 werd doorgeschoven. Vervolgens is hier echter veel te weinig gedaan om in 2027  

wel aan de KRW te voldoen. Terwijl er behoorlijk wat werk aan de winkel is!  

We zijn een klein, dichtbevolkt land met veel landbouw, industrie en verkeer.  

Dit betekent dat ons oppervlaktewater de waterkwaliteit van een ongerept  

alpenbeekje niet gauw zal kunnen evenaren. Nederland hoeft niet te rekenen op het cijfer 10, maar 

we móeten in 2027 een voldoende scoren. En alleen al voor de volksgezondheid en de leefbaarheid  

is het  van groot belang om dat cijfer zo hoog mogelijk te krijgen. Een opgave die razend moeilijk is, 

maar zeker niet onmogelijk. Ook als burgers kunnen we al veel doen. Zuinig omgaan met water, want 

gezuiverd drinkwater is kostbaar; geen etenswaren in het openbare water gooien, dus ook geen brood 

voor de eendjes; schoonmaakmiddelen secuur doseren...  

Het zijn allemaal kleine dingen waarmee we met ons allen een mooi, groot verschil kunnen maken. 

De officiële waterkwaliteitsmetingen in het kader van de KRW vinden uiteraard vooral plaats in de 

grotere Europese rivieren en meren. Maar het is daarnaast belangrijk om te weten hoe het zit met de 

kwaliteit van de kleine wateren bij ons in de buurt, zoals sloten, singels, grachten, vennen en vijvers.  

Want de kwaliteit daarvan is medebepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving.  

Vandaar dat milieuorganisatie Natuur en Milieu in samenwerking met het Nederlands Instituut voor 

Ecologie,  zes waterschappen (waaronder Brabantse Delta) en een aantal andere organisaties die het 

milieu een warm hart toedragen, een  vrijwilligersproject voor kwaliteitsmeting van die kleine 

wateren heeft opgezet. Deze zomer is zo’n meting voor de vierde keer georganiseerd.  

Vrijwilligers die zich aanmeldden om mee te werken kregen heldere instructies en de nodige 

materialen voor een eenvoudig onderzoek naar de kwaliteit van kleine wateren in hun eigen regio. 

Dit jaar hebben 800 vrijwilligers, verspreid over het hele land, tussen half juni en half augustus zo’n 

onderzoek gedaan en de gevraagde gegevens ingestuurd. Samen met een bevriende Bredase 

natuurliefhebster heb ik voor de vierde keer meegedaan. Wij hebben ons onderzoek op enkele 

plekken in het Tilburgse Noorderbos uitgevoerd. Allereerst vulden we per meetplek een reageerbuisje 

met een beetje van het aanwezige water. Daarna namen we een paar foto’s van die plek (water en 

oevers), inventariseerden de planten in en langs het water, bepaalden door meting het doorzicht en de 

bodemdiepte, noteerden ook het aangetroffen zwerfafval (en ruimden het meteen maar op).  

Met een schepnet en witte waterbak onderzochten we welke waterdiertjes er voorkwamen (zoals 

poelslakjes, muggenlarven en watertorretjes). Het komt erop neer dat wij het ecologische deel van  

het onderzoek hebben verzorgd, terwijl Natuur en Milieu het chemische deel (de watermonsters  

in de reageerbuisjes) zal laten uitvoeren in het laboratorium.  

De ecologische gegevens verstuurden we rechtstreeks via de smartphone, de reageerbuisjes in 

beschermende verpakking per post. Wat zal de uitslag zijn? In het najaar horen we meer. 

 

           Elly Poppe-Stolk 

 

 Gezocht een bestuurslid hij/zij 
 

Om de continuïteit van onze afdeling te waarborgen zoeken  

wij een bestuurslid hij/zij die ons team kom versterken i.v.m. 

de leeftijden van de huidige bestuursleden.  

Voel je hiertoe aangetrokken neem dan contact op met onze secretaris. 
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 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.  

KBO PCOB Tilburg geeft een eigen nieuwsbrief uit, die  

ontvangt u gelijktijdig met het magazine.  

Hierin geven wij informatie over plaatselijke activiteiten,  

bestuurlijke zaken en wat verder relevant is.  

Deze Nieuwsbrief is er ook in pdf  en in kleur op onze website. 

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

 

 

 

 

 

          Uit de ledenkring 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Mw. N. Appelo-Alkema        Dhr. J. Meijlink 

    85 jaar       85 jaar 
 

 Jarigen in  september: 
 

06  Dhr. P. Bladergroen 

10 Mw. I. Cornecion. 

17 Mw. K.C. van Rijen-Koster 
 

 Kroonjarigen: 
 

Op 16 september hoopt Mw. C.A. Blokland-Caljé haar 95ste  verjaardag te vieren. 

Op 28 september hoopt Mw. G. Berkhof-Veneberg haar 90ste te verjaardag te vieren. 
 

Alvast allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 

  

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/tilburg
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 Kopij  Uiterste aanleveringsdatum  21 augustus 

 

 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.. 

 

PCOB-afd. Tilburg e.o. 2020  
 

Voorzitter: 

    Vacant,  

 

Secretaris:  

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

    tel.  013 — 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  

 

Ledenadministratie; Nieuwsbrief en Website:  

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

    tel.  013 — 850 27 07, e-mail: hj.buist@home.nl 

 

Commissie Lief en Leed: 

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

    tel.  013 — 544 71 36 e-mail:  acomnand@telfort.nl 

 

Vrijwillige Ouderen Adviseur en Verdeler van Magazine KBO-PCOB: 

    De heer H. Bonis, Leijzoom 17,  5051 WZ Goirle 

    tel.  013 — 534 35 04,   e-mail: hansbonis@ziggo.nl 
 

 

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