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 Woorden waaien rond 
 

Paulus breekt hartstochtelijk baan 

Jacobus beschouwt overleggend 

Johannes toont vaderlijke liefde 

Petrus oordeelt de wereld bedachtzaam 
 

deze bekende boodschappers 

vullen dankzij krachtige brieven 

menselijk denken met vorsend geloof 

zijn tezamen een grote bijenkorf 

vol zware honingraten 

waar het krioelende volk 

streng keurend en arbeidend over waakt 
 

die zoete spijsgeuren 

bezoeken vrome neuzen en monden 

zweven graag verder _ landen overal 

laten hun helende geest ook werken 

in dagelijks doen spreken of schrijven 

waarbij Gods naam nooit klinkt. 

    Han Messie 

 

 
 

  

Dinsdag  1 november 2022  Aanvang 13:45 uur 

Lezing over de “Babbeltruc  

 

Dinsdag  13 december 2022  Aanvang 13:45 uur 

Adventsviering. 

(Let op deze keer 2de dinsdag van de maand) 

 

Dinsdag  2 januari 2023  Aanvang 13:45 uur 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

 

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.  
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 10 november Dag van de Mantelzorger 
 

Op deze dag staan mantelzorgers in het zonnetje,  

waarvan er in Nederland maar liefst 3,7 miljoen zijn.  

Mantelzorgers zorgen vaak voor bekenden, waardoor  

het voor hen vanzelfsprekend is,  

maar dat is het niet en daarom wordt op deze dag  

stilgestaan bij het werk dat zij doen. 

 

Mantelzorgers, 

Een belangrijke stille groep mensen die zich inzetten voor een geliefde naaste  

of behoeftige mens.  Zichzelf vaak wegcijferen, zonder maar een klacht. 

De zware zorg met liefde blijven vervullen en volbrengen, zo lang als deze taak hun wacht! 
 

  Een bestuurslid M/V 
 

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. 
 

 

 Wintertijd van 31 oktober 2021 tot  27 maart   2022 

 

Ezelsbruggetje:  

“Als het weer achteruit gaat, gaat de klok achteruit.” 

Wist je dat we tot 1977 altijd in de wintertijd geleefd  

hebben? Pas in dat jaar is de zomertijd ingevoerd.   

 

 Wat is een babbeltruc?  
 
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen 

te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. 

Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een  

mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle  

bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met  

bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als  

meteropnemer of reparateur.  

Of ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg.  

Ook vragen ze soms om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. 

Na het plegen van het delict verlaten de verdachten, vaak onopvallend, de plaats delict,  

waarna men elkaar op een later tijdstip weer ontmoet.  

Onderling telefonisch contact is hierbij van groot belang. 
 

De groepen verdachten staan niet op zichzelf, maar kunnen onderdeel zijn van  

grotere netwerken met meerdere personen. Bij deze netwerken hoeven de leden  

elkaar niet allemaal te kennen. 

 

Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand mee, als u zelf niet meer in  

staat bent om te pinnen of geld te halen. Ook niet aan familie! Misbruik begint  

vaak met kleine bedragen die extra gepind worden of geld dat uit uw portemonnee  

wordt gestolen.  

  

https://www.promovendum.nl/blog/wanneer-gaat-zomertijd-2021-klok-vooruit
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 De ledenbijeenkomst van 4 oktober 2022 –  
   Natuurgebied De Kampina 
 

Voor de tweede maal trakteert de bekende natuurliefhebber Frans Kapteijns ons op een 

 interessante presentatie over de Brabantse natuur. Ditmaal over de Kampina.  
Tot zijn pensionering was Frans een zeer gedreven boswachter in dienst van Natuurmonumenten,  
dat onder meer de Kampina beheert. Nu geeft hij nog regelmatig rondleidingen en presentaties en 

schrijft hij over de natuur.  

De Kampina is een gevarieerd natuurgebied van ruim 1200 ha tussen Boxtel en Oisterwijk, met bos, 

heide, vennen en beekdalen. Aan de westkant gaat  de Kampina over in de Oisterwijkse bossen en 

vennen, aan de oostkant sluit het nu – dankzij natuurontwikkeling in het voormalig agrarisch gebied 

Banisveld - aan bij de Mortelen. Samen met de Oisterwijkse bossen en vennen vormt de Kampina 

een belangrijk Natura-2000-gebied, doorsneden door twee beken, de Rosep en de Beerze. 

 

In 1794, dus in de Franse tijd -vertelt Frans - werd de zeggenschap over de gemeenschappelijke 

gronden wettelijk overgeheveld van de omwonende gemeenschappen naar burgemeester en 

schepenen. Dit pakte voor de gemeenschappen bijzonder slecht uit, want de gemeentebestuurders 

besloten vervolgens vaak tot verkoop van die gronden. Geïnteresseerden waren er genoeg, vaak 

afkomstig van boven de rivieren. De nieuwe eigenaren maakten er landgoederen van, door op de 

woeste heidegrond bos aan te planten als productiebos, voornamelijk naaldbomen, waarmee goed 

geld te verdienen viel. Ook werd veel heide ontgonnen voor landbouw. De uitvinding van de 

kunstmest, rond 1850, maakte dit allemaal mogelijk.   Zo veranderde het landschap ingrijpend: samen 

met de heide verdwenen de potstalboerderijtjes, omringd door akkertjes die werden bemest met een 

mengsel van schapenmest en heideplaggen. Rond 1850 kocht de rijke Amsterdamse koopman  

Candidus ten Brink (1843-1907) in drie aankopen flinke stukken heidegrond die samen zijn nieuwe 

landgoed gingen vormen, de Kampina (afgeleid van het Latijnse woord ‘campina’, dat ‘land buiten 

de stad’ betekent en waarnaar ook de gebiedsnaam ‘de Kempen’ verwijst).  
Ook Ten Brink maakte van zijn bezit een ‘houtplantage’, oftewel productiebos.   

 

In 1904 werd dit landgoed verkocht aan  de Amsterdamse verzekeringsman Gijsbertus van 

Tienhoven. Deze zette op een groot deel van de Kampina de productie van voornamelijk naaldhout 

voort. Nadat hij Commissaris van de Koningin in Noord-Holland was geworden, nam zijn zoon Piet 

het beheer van het landgoed over. Anders dan de andere grondeigenaren in de regio, zette hij zich in 

voor behoud van de nog bestaande heide en stopte hij met de houtproductie. In 1905 was hij  

medeoprichter van de Vereniging Natuurmonumenten, die door zijn toedoen in 1929 bijna het hele 

gebied van de Kampina kon aankopen. Aan de hand van een groot aantal Powerpoint-dia’s neemt 

Frans ons mee naar een aantal plekken in de Kampina die, naast veel natuurschoon, ook een 

interessante cultuurgeschiedenis bieden.  

 

Zo’n plek is de landbouwenclave Balsvoort, waar vier boerderijen stonden. Deze werden gesloopt 

door Natuurmonomenten. In 1986 verdween uiteindelijk ook de laatste.  

Dubbel jammer, want deze boerderij was niet alleen het enige overblijfsel van een  typische oud-

Kempische enclave, maar heeft ook een belangrijke rol gespeeld als onderduikplaats  

tijdens de oorlog. Om dit verleden een beetje terug te brengen, is onlangs het onderste deel van de 

muren opnieuw opgebouwd. Op de locatie staat een bord met uitgebreide informatie over de 

geschiedenis van de boerderij en de familie die er heeft gewoond. Via een bijzonder paneel verrijst de 

boerderij zelf precies daar waar hij heeft gestaan. Ook de houtwallen zijn weer teruggebracht.  

En de oude bolle akkers, die ecologisch worden beheerd door er traditionele graansoorten in te 

zaaien, waardoor oude ‘akkeronkruiden’ als korenbloem, klaproos en bolderik weer  

teruggekomen zijn. Het heidedeel van de Kampina wordt begraasd door IJslandse paarden en door 

runderen en schapen van rassen die lijken op het vee dat er oorspronkelijk werd  

gehouden.  
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Elke diersoort heeft een eigen graastechniek. Samen helpen ze om planten in toom te houden die de 

heide dreigen te overwoekeren. De Kampina kent ook een groot aantal vennen.  

Naast de uitstuifvennen die in de laatste IJstijd ontstonden doordat de poolwind plaatselijk zand tot 

op de leemlaag wegblies (zoals het Voorste Goorven), zijn er vennen die eraan herinneren dat ter 

plekke ooit een rivier of beek heeft gelopen, zoals het Belversven en het Winkelsven.  

De Huisvennen zijn ontstaan op plekken waar turf werd gewonnen. ‘Pingo’s’ zijn ronde vennetjes  

die aan het eind van de IJstijd zijn ontstaan uit het smeltwater van grote ijsbollen die door hun massa 

en gewicht de ondergrond hadden weggedrukt. Het Brandven is een pingo.  

En dan zijn er nog de blauwgraslanden van de Smalbroeken, drassige hooilandjes gevoed door 

grondwater, wat zorgt voor heel bijzondere plantensoorten. Elk van de genoemde deelgebieden van 

de Kampina heeft specifieke eigenschappen, waarbij ook specifieke planten en dieren horen,  

zoals Frans met een groot aantal dia’s laat zien. Een paradijselijk gebied, dat – zo geeft Frans bezorgd  

aan – wordt bedreigd door verdroging vanwege de  klimaatverandering. De Kampina lijdt echter  

ook al jaren onder de gevolgen van de uitstoot van CO2 vanaf de vlakbij liggende A58 en van stikstif 

door de omringende veehouderijen. Hierover luidde boswachter Peter Voorn in het ‘Brabants 

Dagblad’ van 15 oktober jl. de noodklok. Alleen als er nu wordt ingegrepen, is er hoop dat de 

Kampina het zal redden. 

       Elly Poppe-Stolk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herfst 
 
De herfst of het najaar is een van de vier seizoenen.  

In gematigde klimaatzones verliezen de meeste loofbomen en ook andere planten hun bladeren.  

In de herfst wordt het flink kouder dan in de zomer, hoewel er periodes met warmte kunnen optreden, 

de zogenaamde nazomer. 

 

Herkomst Het woord herfst is afgeleid van het Oudnederlandse heruist ([ɦɛrvɪst]), dat uiteindelijk  

uit het gereconstrueerde Proto-Germaanse harbusta is ontstaan. Daarmee is het Engelse woord 

harvest ("oogst") een cognaat. De exacte oorspronkelijke betekenis van harbusta is niet bekend, wel 

is dankzij cognaatvergelijkingen met verwante Indo-Europese talen duidelijk dat het verband houdt 

met "plukken, snijden en snoeien". 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Seizoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gematigd_klimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loofboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazomer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudnederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proto-Germaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognaat_(taalkunde)
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Rijm "Herfst" wordt wel beschouwd als een van de  

moeilijkste rijmwoorden in de Nederlandse taal.  

Twee pogingen om toch op "herfst" te rijmen zijn: 

Drs. P: "De buren waren grimmig, zijn ouders diep gegriefd. En onder zijn collega's was hij ook al 

niet geliefd.  

De oude juffrouw Zomer, baas Voorjaar, meester Herfst.  

Ze riepen driewerf schande, juffrouw Zomer het driewerfst." Oorspronkelijk van Marcel Verreck 

maar later geclaimd door Drs. P., en vaak toegeschreven aan Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint is deze:  

"In de winter en de herfst, Zijn bejaarden op hun sterfst." 

 

Astronomische herfst 

Het astronomisch bepaalde begin van de herfst is de herfstnachtevening rond 23 september op het 

noordelijk halfrond, en rond 20 maart op het zuidelijk halfrond. De zon gaat dan door het herfstpunt 

en de dag en de nacht zijn dan overal ter wereld nagenoeg even lang. De herfst eindigt rond 22 

december op het noordelijk halfrond, en rond 21 juni op het zuidelijk halfrond, met de 

winterzonnewende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LIEF & 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- Boons  

tel.nr. 013 - 544 71 36 Als er iemand ziek is of een jubileum 

kunnen dit bij haar melden 

 

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

 

 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 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drs._P
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Verreck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfstpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfstpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewende
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 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 

 
 Kopij Uiterste aanleveringsdatum  26 november !  
 

 Uit onze ledenkring 

 Jarigen in  november : 
11 Dhr. J.L.J.M. Teepen 

27 Mw. C. Bruin 

29 A. Donders 

29 Dhr. P.S. Bakker 

 

 

 Kroonjarigen: 
Op 20 november hoopt Mw. A. Bladergroen-Massink haar 80ste  verjaardag te vieren. 
 

Alvast allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 

 

   Hoe ouder ik word. 

    Hoe meer ik besef dat de dingen 

    in het leven die niets kosten, 

    het meest waardevol zijn. 

 

 Bridge  
Iedere donderdagmiddag  

om 13.00 uur, bij Henk Buist,  

Salesianenstraat 283, 9de etage  

(er is een lift) Het Bridgegroepje is hier actief.  

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen  

nemen als u interesse heeft voor dit leuke spel.  

Denkspel, dus goed voor het brein. 

 

 

  

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/tilburg
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Nieuwegein, 26 augustus 2022 
 

Geachte leden van PCOB, 
 

Op 29 november komt de KBO-PCOB Academie-tour naar Brabant. 
In Ontmoetingscentrum De Haven in Waalwijk vindt een inspiratieochtend plaats,  
speciaal voor actieve vrijwilligers en leden van KBO en PCOB.    
 

Tijdens deze ochtend wordt een aantal verschillende kennissessies aangeboden.  
Op de achterzijdeDeelnemers kunnen per ochtend deelnemen aan twee sessies, gevolgd door een 
gezamenlijke lunch. 
 

Datum: 29 november 
Tijd:  9.30u – 13.30 uur 
Locatie:   Ontmoetingscentrum De Haven 
(Leefdaelhof 11, 5141 JX Waalwijk) 
 

Programma: 
09.30u: Inloop met koffie en thee 
09.45u: Opening 
10.00u: Workshopronde 1 
11.00u: Pauze 
11.30u: Workshopronde 2 
12.30u: Lunch 
 

Wilt u (gratis) deelnemen aan deze ochtend? 
Meldt u dan aan via www.kbo-pcob.nl/academietour of  bel met onze Servicetelefoon 030-3400655 
(maandag tot en met donderdag, van 10.00u tot 13.00u).  
Bij opgave maakt u een keuze uit de verschillende aangeboden lezingen.  
 

Wilt u meer informatie? Mail of bel dan met ons secretariaat:  info@kbo-pcob.nl/  030-3400600 

 

Kennissessies 29 november 2022 
(deelnemers maken een keuze voor één sessie tijdens elke ronde) 
 

Eerste ronde: 
Belangenbehartiging 
Belangenbehartigers van het verenigingsbureau vertellen in deze lezing over belangenbehartiging op 
lokaal niveau: waar en op welke momenten kunnen KBO- en PCOB-afdelingen en vrijwilligers hun 
invloed uitoefenen? Wat is een burgerinitiatief en hoe pak je dit aan? 
 
Ledenwerving 
Hoe zorgen we met elkaar ervoor dat mensen zich aansluiten bij onze mooie vereniging? 
Medewerkers van KBO-PCOB vertellen over verschillende manieren van ledenwerving en geven 
praktische tips waar u mee aan de slag kunt. Ook is er gelegenheid om eigen succesvolle initiatieven 
te delen met elkaar. 
 

Tweede ronde:  
Alledaagse Zingeving 
Zingeving gaat over de betekenis die mensen aan hun leven geven.  
Het gaat over contact, meedoen en verbinding. Sprekers van het regionale Centrum voor 
Levensvragen en medewerkers van KBO-PCOB komen tijdens deze workshop vertellen over 
zingeving en levensvragen. Waar kun je met welke vragen terecht en hoe kun je met alledaagse 
zingeving aan de slag op lokaal niveau? 
 

Zichtbaarheid 
Afdelingen van KBO en PCOB doen en organiseren allerlei leuke, interessante en belangrijke dingen. 
Van gezellige activiteiten tot belangenvertegenwoordiging in de gemeente. Via verschillende  
kanalen proberen vrijwilligers zo goed als het kan senioren op de hoogte te houden en bij deze zaken 
te betrekken.   

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x5848976033916933034&id=YN8000x5848976033916933034&q=Haven+Ontmoetingscentrum+De&name=Haven+Ontmoetingscentrum+De&cp=51.6900749206543%7e5.05806303024292&ppois=51.6900749206543_5.05806303024292_Haven+Ontmoetingscentrum+De%22%20/t%20%22_blank
http://www.kbo-pcob.nl/aanmelden/academietour
mailto:info@kbo-pcob.nl/%20%20030-3400600
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Een communicatiemedewerker van KBO-PCOB vertelt over het vergroten van lokale en regionale 
zichtbaarheid. Hoe betrek je de lokale pers en welke Social Media kan je gebruiken voor het  
verspreiden van je boodschap? 
 
 
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 
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