
Nieuwsbrief PCOB ⚫⚫ Afdeling Waalwijk ⚫⚫ december 2022 -  januari 2023⚫⚫ pagina 1

 

Voor senioren van
vandaag en morgen

Afdeling Waalwijk
 
 
 

 

Foto Hans Vermaas

Nieuwsbrief
december 2022 - januari 2023



 
Nieuwsbrief PCOB ⚫⚫ Afdeling Waalwijk ⚫⚫ december 2022 -  januari 2023 ⚫⚫ pagina 2 

De meest geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn afkomstig uit verschillende zangbundels, 
van het Liedboek van 2013 tot de Psalmberrijming 1773 en Opwekking. Ze geven een dwarsdoorsnede van de 
Breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Hieronder lied nummer 10  van  de meest geliefde liederen. 

 
U ZIJ DE GLORIE 

 
 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Lied 634 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
29 november  KBO - PCOB Academietour in ‘de Haven’ 
 
21 december   Kerstviering PCOB Waalwijk in de Haven, 14.30 uur. 
 
2023 
 
05 januari     Geen ledenmiddag!!! 
 
02 februari    Ledenmiddag in ‘de Haven’ Spel en Gezellig 

 
  
 
 

 
Nieuwsbrief PCOB ⚫⚫ Afdeling Waalwijk ⚫⚫ december 2022 -  januari 2023 ⚫⚫ pagina 3 

KLEURENPRACHT 
 
Wat een cadeau zo’n mooie nazomer met heerlijke  temperaturen,  
terwijl door de kleurenschakering van de ingetreden herfst  je verwondering steeds groter wordt. 
Binnenkort richten we ons alweer op de kerstdagen en oud- en nieuwjaarsviering. 
27 november is de eerste Adventszondag en het is denk ik, best moeilijk om het grootse en blije te gaan voelen.  
 
Kan dit nog wel in een tijd waarin zoveel wereld problemen zoals oorlog, hongersnood en klimaatverandering onze 
aandacht vragen. 
Juist nu, na zo’n geweldig seizoen van groei en bloei kunnen we vertrouwen op Gods leiding,  
want we weten dat toch niets buiten Hem  gebeurd!  
 
Maar onze verantwoordelijkheid kunnen we niet ontlopen, juist in de kleine dingen dragen we bij om de toekomst 
van volgende generaties niet onnodig zwaarder te belasten. 
 
De bijbel heeft voorbeelden genoeg wat betreft oorlogen, honger, eigen belang waarna de mensheid steeds weer 
de kans kreeg om het anders te doen en niet alleen op 
eigen -wijsheid en waarheid te vertrouwen. 
 
Laten we doen wat we kunnen, en bovenal Gods 
leiding in ons leven de boventoon laten klinken. 
 
 
Vanaf deze plaats wenst het bestuur u een mooie 
tijd toe, mogelijk met winterpracht,  
Gezegende Kerstdagen en een   
verwachtingsvol  2023. 
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JARIGEN IN DECEMBER 2022,  80 JAAR EN OUDER

Dhr. H. Weber 02 december
Mevr. M. van der Linden-Bossche 03 december
Dhr. O.IJ. Schouten 03 december
Mevr. E. Kapteijn 03 december
Mevr. A. Schapendonk-Wagemakers 10 december
Mevr. M. A. Blom – Ophorst 13 december
Dhr. D. B. Fennema 13 december
Dhr. P. van Peer 14 december
Mevr. K. de Hoop – Engelaan 17 december
Dhr. A.C. van Selst 24 december
Mevr. E.G.A. van Helden – Jonker 30 december
Dhr. B.J. van Seters 31 december

JARIGEN IN JANUARI 2023, 80 JAAR EN OUDER

Dhr. J. Ophorst 01 januari
Dhr. A.H. Priem 12 januari
Mevr. F. Winter 13 januari
Mevr. C. Nieuwenhuizen – Verduijn 13 januari
Mevr. M. P. de Rooij – Faro 14 januari
Dhr. J. Andringa 14 januari
Mevr. J.A. Verduijn 14 januari
Mevr. C. Hulsenboom – Molengraaf 15 januari
Mevr. M. van der Louw 16 januari
Dhr. H.A. van Heijst 21 januari 
Mevr. E. Meiresonne - Branderhorst 23 januari
Mevr. J.W. Vos – de Jong 27 januari
Mevr. P.W. Schoondermark – Rijken 27 januari
Mevr. Ch. M. Tiemersma – Verhoog 29 januari
Mevr. J.H. de Jong – Nijhof 29 januari
Mevr. R. Weber – Nieukerk 30 januari
Ds. B. de Graaf 30 januari

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

  55 JAAR GETROUWD
  Dhr. A.P. Blom en Mevr. M.A. Blom - Ophorst, op 13 december 2022,
  Dhr. H. Weber en Mevr. R. Weber - Nieukerk, op 18 december 2022.
  60 JAAR GETROUWD
   Dhr. A.E. de Rooij en Mevr. J.A. de Rooij - Ophorst hopen op 30 januari,
  60 jaar getrouwd te zijn.

Wij feliciteren alle echtparen van harte met dit jubileum en wensen hun nog vele mooie
en gezonde jaren toe, maar vooral Gods onmisbare zegen.
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GEMEENTEPOLIS ZORGVERZEKERING 2023

Allereerst moet worden opgemerkt dat -ook- de premie voor deze 
verzekering voor het komende jaar fors is gestegen.

Maar heeft u een laag inkomen en veel zorgkosten zodat uw eigen risico al snel is opgebruikt dan heeft u de 
mogelijkheid met een mooie bijdrage van de Gemeente Waalwijk een zorgverzekering af te sluiten bij CZ of VGZ. 
VGZ biedt ook dit jaar een verzekering zonder eigen risico aan.
Als alleenstaande bespaart u daarmee al meteen € 385 en voor een echtpaar is dat dan € 770,- per jaar.
Andere voordelen van dit pakket zijn bijvoorbeeld de vergoedingen voor :

• Fysiotherapie: 20 behandelingen per jaar;
• Hoortoestel: Vergoeding van de eigen bijdrage en € 250,- voor batterijen per jaar;
• Brillenvergoeding 1 bril per 3 jaar € 125,- voor een bril op sterkte;
• Tandartszorg tot € 500,- per jaar; Vergoeding voor een kunstgebit;
• Vergoeding van de eigen bijdrage voor voorzieningen vanuit de Wmo.

Daarvan wordt dan de eigen bijdrage aan het CAK van –op dit moment-
€ 19,- per maand vergoed, die u bijv. voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel of een traplift betaalt;

De maandpremie voor deze verzekering  zonder eigen risico bedraagt voor 2023 bij VGZ € 188,60.
Kiest u bij VGZ voor een verzekering met € 385 eigen risico, dan bedraagt de maandpremie € 163,82.
CZ biedt een vergelijkbare verzekering met € 385 eigen risico voor € 158,29 per maand. 

**   Voor het gespreid betalen van het eigen risico wordt vanaf maart iedere maand nog wel 
        € 38,50 per maand bijgeteld, zodat vanaf maart 2023 € 196,79 in rekening wordt gebracht. 
        Het niet-gebruikte deel van het eigen risico wordt dan aan het eind van het jaar terugbetaald.

Om voor deze Gemeentepolis Zorgverzekering in aanmerking te komen gelden de volgende inkomensgrenzen:

Voor alleenstaanden (AOW-leeftijd): Netto per maand:  € 1.397,27 

Voor gehuwden/ongehuwd samenwonenden (AOW-leeftijd): Netto per maand:  € 1.892,81

Let op: Uw vermogen speelt geen rol bij de toekenning van de aanvraag!!

Deze verzekering kan aangevraagd worden via:  www.gezondverzekerd.nl. 

Heeft u hulp of advies nodig 

dan mag u bellen met 

Andries Pruijssers, 

       tel. 0416- 34 14 40.                                     
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TERUGBLIK BEZOEK SCHOENENKWARTTIER WAALWIJK OP  3 NOVEMBER 2022

Donderdag 3 november was weer onze maandelijkse bijeenkomst . Ditmaal niet zoals 
gebruikelijk in de Haven, maar in het nieuwe Schoenenkwartier.
In de gebouwen van het voormalige stadhuis, is het geheel vernieuwde schoenenmuseum 
ondergebracht. Om twee uur verzamelden we in het museum, we waren met een groepje 
van 20 personen.  
Onder leiding van onze gids Harry Boezer begonnen we aan de rondleiding, die 1,5 uur in 
beslag zou nemen. Op de begane grond van het museum is het hele proces van het maken 
van een schoen te zien, aan de hand van 28 machines die daar zijn opgesteld, en van 
beschrijving voorzien. Harry vertelde met passie hoe het hele proces verliep, en wees ons 
ook op het vakmanschap van de schoenmaker om tot een mooi resultaat te komen.
Op de 1ste verdieping was de geschiedenis van de schoenindustrie in Waalwijk in beeld 
gebracht, aan de hand van beelden van enkele bekende personen uit bepaalde perioden.
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Op de 2de verdieping is een verzameling van alle,
mogelijke speciaal ontworpen schoeisel te bekijken, 
waaronder schoenen die internationale artiesten ooit bij 
hun optredens gedragen hebben.
Het bezoek werd afgesloten in het restaurant gedeelte, 
onder het genot van een lekkere kop koffie of thee.
Al met al weer een geslaagde middag.
Hans Vermaas

    Prachtige schoen van Harrie
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         gereedschap

de stikzaal
Foto’s:

Hans 
Vermaas

en 

Annie 
Pruijssers

                                      
Prachtige schoenen
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KERSTVIERING PCOB OP WOENSDAG 21 DECEMBER 2022

Op woensdag 21 december a.s. hebben wij, als de omstandigheden 
het toelaten als PCOB Waalwijk weer onze jaarlijkse kerstviering.

U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom in ‘de Haven’,
Leefdaelhof 11 Waalwijk. 

We beginnen met een kopje koffie of thee en iets lekkers, 
en daarna begint de kerstviering.

Deze zal worden verzorgd door ds. Boudewijn de Graaf.
Begeleiding aan de piano wordt gedaan door Ben de Rooij.

Na de viering zorgen wij voor een gezellige aperitief. Daarna gaan we 
genieten van een heerlijk warm en koud kerstbuffet.

Voor deze maaltijd vragen wij een bijdrage van € 20,- per persoon.

Dit kunt u alleen betalen door gebruik te maken van de machtiging. 
Dit is tevens uw aanmelding. 
U vindt deze machtiging/aanmelding apart bij deze nieuwsbrief. 

Graag vóór 14 december a.s. inleveren bij Tiny Friemann, 
Reigerbekstraat 17 in Waalwijk.

Vergeet u niet uw eventuele dieetwensen door te geven?

Wij hopen op een fijne viering en een mooie opkomst !

De opbrengst van de kerstcollecte willen we dit jaar laten gaan naar  Hospice 
Francinus de Wind

Namens de activiteitencommissie van de PCOB Waalwijk,
met vriendelijke groet, Hans van Reeven.
DENKT U AAN HET INLEVEREN VAN DE AANMELDING/MACHTIGING?
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LEDENMIDDAG 5 JANUARI 2023

MEDEDELING: 

Deze ledenmiddag gaat niet door. 
Het bestuur heeft dit besloten, want het komt 
te snel na alle drukke feestdagen. 

Noteert u dit in uw agenda?

Maar…….
LEDENMIDDAG 2 FEBRUARI 2023

Beste mensen,

Op donderdag 2 februari 2023 bent u van harte welkom op de ledenmiddag van PCOB Waalwijk.
De eerste van het nieuwe jaar.

We hopen elkaar geluk te wensen met het nieuwe jaar.
Uiteraard onder het genot van een lekker drankje en……..we beginnen om 14.00 uur en 
het is in 'de Haven'.  

We gaan elkaars en uw kennis testen met een soort quiz en spel. 
Hoe dat er uit gaat zien, is voor ons op dit moment ook nog een grote verrassing!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de activiteitencommissie PCOB Waalwijk,
Hans van Reven.

LANDELIJK NIEUWS PCOB-UNIE KBO
Op de provinciale bijeenkomst in Waalwijk op  17 okt. j.l.  maakte de directeur
van de KBO-PCOB mevr. Rep, bekend dat van de Unie KBO  de provincies Noord 
Holland, gevolgd door Gelderland/Overijssel en Limburg te kennen hebben 
gegeven om uit het samenwerkingsverband te treden . Dit betekent een verlies 
van ca. 80.000 leden, wat zoals het er nu naar uitziet gepaard gaat met  een financieel verlies van zo’n anderhalf 
miljoen aan inkomsten van afdrachten aan het kantoor in Nieuwegein en mindere opbrengsten van adverteerders. 
Het is te betreuren, maar het verschaft eindelijk duidelijkheid doordat  de overgebleven Unie-provincies nu duidelijk  
te kennen hebben gegeven om formeel te willen fuseren met  de landelijke PCOB. In de nieuwsbrief van november 
bent u ook geïnformeerd over besprekingen van beide bonden!

PASJES 2023 ZITTEN AL BIJ DEZE NIEUWSBRIEF 
• Bij deze nieuwsbrief zit een inschrijvingsformulier door de Kerstviering, dit kunt u inleveren vóór 

               14 december bij Tiny Friemann.

• En er zit een enveloppe bij met daarin uw nieuwe Jaarpasje 2023 en 
een kortingsboek.  De kleur is dit jaar: Lila.

Met dank aan Dhr. Diel Zijlmans, van KBO Waalwijk, die er weer voor gezorgd 
heeft dat u al zo snel uw nieuwe Jaarpas en kortingsboek 2023 ontvangt.   

Bedankt   !!!
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LEDENMIDDAG 5 JANUARI 2023
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KERSTBOODSCHAP VAN DE GEESTELIJKE VERZORGER 
DESTIJDS AAN ONZE JONGENS IN AFGHANISTAN
Ooit waren daar de velden van Efraïm, rotsige grond buiten het stadje met wat 
struikgewas en weinig beschutting. Schrale grond, slechts geschikt voor schapen 
en geiten, want die stellen niet zulke hoge eisen. Hun hoeders hadden het ook 
niet hoog in hun bol, laag bij de grond als zij hun schamel bestaan met elkaar 
deelden. Schuilend voor de gierende elementen in hun tenten of stil gehuld in 
hun vale wollen mantels, verweerd en ruig. Niet klagend, bestand tegen weer 
en wind. Ze leken wellicht op de bewoners van Afghanistan. Hard voor zichzelf 
en gewend te overleven, doordrongen van de wet van de gastvrijheid voor 
vriend en vreemdeling want in barre omstandigheden heeft iedereen elkaar 
nodig. Geen gemakkelijk volk, die herders, of moet ik zeggen die Afghanen? 
Trots en geduldig, ijverig en standvastig, wie maakt ze wat wijs? Ze klagen niet, 
die herders, je hoort ze niet. Ze leven bij de dag en zijn wijzer dan menigeen 
denkt. Wijs genoeg om open te staan voor het goede nieuws: verlossing, 

bevrijding, uitzicht, vrede voor mensen in wie God een welbehagen heeft! Zeker ze zijn gelovig, die herders, die 
Afghanen, ze geloven rotsvast! Ze weten hun leven in Gods hand, zo verbonden met Gods schepping als ze zijn. 
Voor hen is dan ook het goede nieuws bedoeld en zij zullen het begrijpen: ‘Een kind is ons geboren, een redder ons 
geschonken! Gij zult het kind vinden in een stal, gewikkeld in doeken en liggend in 
een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. ’ Geen plaats? 
Daar hebben ze een beeld bij! Schuilen om te overleven in grotten, in een stal. 
Schuilen in geduld en met hoop. Hoop op beter, wanneer dan ook! Wanneer deF16’s 
opstijgen vanaf Kandahar Airport, dan wordt het geluid, het gebrul van de 
afterburner ‘the sound of freedom’ genoemd. Is dat dan ónze Engelenzang? 
Heel de hemelse legerschare stemde in en zong oorverdovend: Eer aan God in den 
hoge … Met geweld? Afgedwongen? Noodzakelijk kwaad? Oorlog aan hen die de 
vrede in de weg staan? Kun je dat zeggen? Alleen zij die zelf weten wat vrede en 
vrijheid is beseffen hoe breekbaar en kostbaar een leven in welvaar kan zijn, 
ontdekken in zichzelf de ereplicht deze rijkdom uit te dragen. Wie in Nederland zijn 
eigen geloof op eigen wijze mag belijden, onderwijs mag genieten, eigen huis en 
haard niet hoeven te verdedigen, maar gewoon vrijuit kunnen leven in Gods gloria, 
die kan hier in de woestijn de herders toezingen mét een koor van de engelen; 
Vrede op aarde aan de mensen, de gelovige mensen, de geduldige sterke mensen 
van Afghanistan in wie God welbehagen heeft. 
Engelen in camouflage? Wie weet.
Bron:Ron van der Vring, Aalmoezenier   GEZELLIG KERSTFEEST

   
        Nog even en het zal weer Kerstmis zijn, 
         Ja, voor iedereen groot en klein, 

denk dan ook eens aan zieke en oudere mensen, 
ook al hadden zij misschien geen wensen. 

Want juist in deze dagen en uren 
zitten zij soms voor zich uit te turen 
Probeer daarom juist in deze tijden
eens zo iemand te verrassen, te verblijden. 

Immers, ieder mens vindt het fijn 
te weten dat zij niet vergeten zijn 
Want een vriendelijk woord, 
een klein gebaar, 
brengt mensen dichter bij elkaar

        Bron: Bert de Graauw Voorzitter Senioren Vereniging Waspik
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CORONA WEER ONDER ONS……. 
In dit verband een aantal vragen aan Marcel Levi, internist en hoogleraar geneeskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam; Hoe kun je jezelf nu nog tegen corona beschermen? 
“Voortdurend je handen wassen. Dat is eigenlijk altijd al de belangrijkste maatregel 
geweest, naast vaccineren. Handen wassen is namelijk extreem effectief bewezen. Tegen 
alle virussen, dus je beschermt jezelf hiermee niet alleen tegen corona, maar ook tegen 
het griepvirus. Om die reden vind ik het jammer dat je op veel plekken geen zuilen met 
desinfectiegel meer ziet. Alle maatregelen mogen wegblijven, maar die zuilen mogen 
terugkomen.” Is de kans op infectie dan ook het grootst via aanraking? “Ja. Bijvoorbeeld 

als je in de tram zit en even iets aanraakt. Vervolgens krijg je jeuk en kom je aan je neus. Dat is hoe de meeste 
besmettingen tot stand komen: van je eigen handen naar je neus of mond. Niet via hoesten, niezen of ademen, 
zoals vaak wordt gedacht. Iedereen die nu een besmetting wil voorkomen, doet dat vooral door afstand te houden, 
maar handen wassen is veel effectiever.” Hoe vaak moeten we onze handen wassen? “Wees er vrij fanatiek in. Doe 
het altijd als je ergens bent geweest. Je hoeft niet te overdrijven. Maar ben je in het openbaar vervoer geweest? Of 
heb je boodschappen gedaan? Was dan even goed je handen. Dat scheelt echt. Ook een boks geven, in plaats van 
een hand, werkt goed. Op de handpalmen zitten namelijk veel bacteriën. Blijf dus ook gewoon een boks of een 
elleboog geven en zorg ervoor dat je niet de handpalm van iemand anders aanraakt.” Laten we hopen dat het bij 
deze voorzorgsmaatregelen kan blijven…
Bron: PCOB Oosterhout

WAAR IK VAN DROOM

Och Lieve Heer,
mag ik een keer, 
een keertje maar,
een engel zien? 

Geen hele schare, 
eentje maar, 
Ze hoeft ook niet 
te zingen of te fluiten. 

Ze moet alleen maar stralen. 
Ergens buiten,
in onze straat,
in het plantsoen. 

Ze hoeft niet iets speciaals te doen,
Alleen maar stralen is genoeg. 
Heel even, omdat ik het vroeg…..

Bron PCOB Tilburg

Ooit vroeg een Romeinse keizer aan een Joodse rabbijn
of hij uit kon leggen wie God was.
De rabbijn zei: ’Keizer, kijk eens naar de zon.’
‘Dat kan ik niet, die is te fel voor mijn ogen.’
‘Dan kan ik u niet uitleggen wie God is,
Proberen Hem te kennen is als kijken naar de zon.’

Joods verhaal.
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TIJDENS DEZE TIJD ZIJN ER VEEL KERKEN OPEN DUS:

              VOEL JE WELKOM IN DE KERK  

Hier is een stoel voor wie moe is. 
Hier is hoop voor wie verdwaald is. 
Hier is liefde voor wie vol wrok is. 
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis.
Hier word je verwacht zoals je bent,
want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. 
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht, 
uren, dagen, maanden, jaren misschien. 
Sta even stil, 
bewonder de schoonheid van deze kerk. 
Adem het verleden van dit huis, 
je eigen nieuwe begin.
Sluit even je ogen, word even stil, 
want in de stilte 
hoor je de echo van Gods woord. 
Ga even zitten, 
hol hier jezelf niet voorbij. 
Vouw je handen, open je hart, bid. 
En als je dat niet kan, 
als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, 
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:

       ‘Vrede en alle goeds’.
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SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF EN STEUN WAALWIJK GEZOND

PLATFORM WAALWIJK GEZOND

‘Waalwijk Gezond’ is een platvorm voor iedereen met een interesse in Zorgen de Lokale Zorg
In het bijzonder.
Het is een vrijblijvende club ván en vóór iedereen!
Het is HET communicatiemiddel om de lokale Zorg een sterk draagvalk te geven als klankbord vanuit de brede 
Waalwijkse gemeenschap.

Meedenken, meepraten en meedoen aan de voorkant van de Zorgontwikkeling.

Platvorm Waalwijk Gezond is een voorbeeld van praktiserende patiëntenparticipatie vanuit een direct contact met 
de achterban.

Degene die zich gratis aansluit bij dit klankbord zitten via de nieuwsbrief eerste rang om kennis te nemen van de 
nieuwe ontwikkelingen op Zorggebied, de laatste nieuwtjes rond de ontwikkelingen van, o.a.
het ETZ en de algemene informatie vanuit de stakeholders van ZoZW   (stichting Zorgen om ZorgWaalwijk)
Daarbij ontvangt u als eerste de uitnodigingen voor de voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en onderzoeksessies; 
die online zowel als fysiek georganiseerd gaan worden.
U profiteert als eerste van de aanbiedingen vanuit het lokale Zorgveld en de organisaties die daaraan zijn 
verbonden.

Help onze lokale zorg zo sterk mogelijk te maken door u vrijblijvend op te geven als lid/ondersteuner.
Deelname kost niets en levert u altijd iets positiefs op aan kennis, kunde en informatie.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kunt u via:

https://zozw.nl/platform-gezond-waalwijk/
En vul het onderstaande inschrijfformulier in.

U ontvangt daarna automatisch de nieuwsbrief.

Doen hé ?!!
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WAAROM WE OLIEBOLLEN ETEN MET OUD EN NIEUW 
De oliebol hoort al eeuwenlang bij de winter in Nederland: warm, vullend en 
feestelijk bestrooid met wolken poedersuiker. Oud en Nieuw vieren we met 
oliebollen, vaak hand in hand met appelflappen en champagne, maar waar 
komt de oliebol, en deze traditie vandaan? 
Er zijn in het verleden meerdere sporen te vinden die een verklaring geven 
over de herkomst van de oliebol.
6 Sefardische Joden 
Een ervan is dat de oliebol, die net als de Zeeuwse Bolus, mee is gekomen met 
de Sefardische Joden uit Spanje en Portugal die in de Middeleeuwen gedwongen werden om te vluchten voor de 
Spaanse Inquisitie. Zij aten in die tijd iets wat op oliebollen lijkt: oliekoeken met gedroogde zuidvruchten zoals 
rozijnen en sukade. De olie zou verwijzen naar de olie uit de eeuwig brandende lamp in de tempel van Jeruzalem.
Bataven en Friezen 
Een andere verklaring gaat nog verder terug naar het begin van onze jaartelling: Bataven en de Friezen zouden rond 
de jaarwisseling voedsel van vette deegwaren eten om zo te ontsnappen aan de Germaanse godin Perchta. Zij zou 
door de winterse lucht vliegen om met een zwaard de buik open te rijten van diegenen die geen vette magen 
hadden. Door het vet zou haar zwaard uitglijden op de buik en bleef men gespaard. 
Het vieren van de vastentijd 
De derde verklaring heeft te maken met de vastenperiode. In de Middeleeuwen vastten de mensen tussen Sint 
Maarten (11 november) en Kerstmis. Dit om de voorraad voedsel te sparen die ze voor de winter hadden aangelegd. 
Als deze periode van vasten afgelopen was, werd gefeest, gedronken en gegeten. Oliekoeken waren een belangrijk 
onderdeel van dit feest. Ze werden gemaakt van houdbare ingrediënten, waren rijk aan vet en calorieën en boden 
daarmee goede bescherming tegen de winterkou. 
Van oliekoeck naar oliebol. Het eerste recept voor oliebollen, dan nog oliekoeken genoemd, staat in een kookboek 
uit 1667: ‘De verstandige kock of sorghvuldige huyshoudster’. De oliekoeken waren nog plat, en gevuld met onder 
meer rozijnen, appel en amandelen. Toen in de zeventiende eeuw Holland welvarender werd en door wereldwijde 
handel met gemak aan olijfolie en meel kon komen, werden de koeken dikker en in ruimer olie gebakken en 
ontstond de oliebol. In 1868 nam de Van Dale het woord ‘oliebol’ op. Daarna verdween de naam oliekoek al vrij 
snel. Er bestaat geen woord in een andere taal voor ‘oliebol’. In Amerika worden ze wel ‘Dutch doughnuts’ 
genoemd. Bron: PCOB Oosterhout

OUD EN NIEUW 
Afscheid nemen van het oude jaar,
Het lijkt omgevlogen  een nieuwjaar ligt weer klaar!

Uren dagen maanden…………!
Herinneringen zijn opgestapeld, van vreugde maar ook 
van verdriet van de afgelopen 365 dagen !

Maar die tijd  zij komen niet meer terug !
Hoe bizar het ook klinkt.
Dagen van niet zo lang geleden, is nu verleden tijd !
Een lach, met een traan die daar in de ooghoek blinkt!

Die tijd.
Oliebollen worden er gebakken, met vreugd en plezier !
De laatste dag; even stilstaan
met veel gepraat, gelach, lekkers, misschien een wijntje of met bier.

zij komen niet meer terug!
En dan wordt er afscheid genomen, een nieuwjaar komt binnen!
veel geknal, met siervuurwerk,
twaalf maanden zijn er weer te overwinnen.                
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REKENEN
Mister Kortooms is les aan het geven in het rekenen.
Als ge nou weet dat den trein van Hellemond naar 
Deurze op tijd vertrekt en gemiddeld zestig kilometers 
in het uur rijdt, maar wel wingd tegen heeft van twaalf 
kilometer int uur, en dat de kanaal bij de verbreeing 
nabij sluis negen zeuvenenveertig meters breed is
- goed opletten en goed onthouen, hoor!-, dat den 
toren van de Sint Jozef hiertegenover achtenvijftig 
meter hoog is, en dat er énen uil in of omheen is 
zonder wijfke en dus ook zonder uilskuikens, plus nog 
zestien vleermuizels en zeven paar torenkraaien of 
kauwen met elk drie jongen, wie kan er dan zeggen 
hoe oud of ik ben?
Ze zitten allemaal wat stomechtig te kijken, maar 

Hendrikske die doet zijn vinger opsteken.
Ik, mister.
Goed Hendrikske, zegt de mister.
Zesenveertig jaar mister.
Krek goed, zegt de mister. Hoe hedde gij dat nou berekend jongen?
Gewoon mister, de jongen waar ons Sjan mi anduu, Sjors, is drie-en-twintig, en onze vadder zei laatst dat ie half 
gek is.  Bron: Onbekend.

OMA’S GEVULDE EIEREN
Zo lekker met Oud en Nieuw lekker een gevuld ei, heerlijk!!
Als je ook een keer gevulde eieren wil maken, vraag je je 
misschien af: hoe deed oma dat precies?
Het maken van een gevuld ei is niet moeilijk, en kost ook niet veel 
tijd. Maar je moet wel een beetje netjes te werk gaan. Het oog wil 
immers ook wat!
INGREDIËNTEN

• 10 grote eieren
• 3 el goede mayonaise;
• 1 el kerrie;
• 1 el mosterd, liefst Dijon;
• 1 el verse bieslook, gehakt;
• Zout en peper.

Zo maak je een klassiek gevuld ei::
• Hoelang moet je eieren koken voor gevulde eieren? 12 minuten, kook ze flink hard. Prik voordat je ze kookt, 

een klein gaatje in de eieren. Zet het vuur niet al te hard, want de eieren moeten heel blijven. Zijn de eieren 
gekookt, laat ze dan goed schrikken onder een straal koud water en pel ze.

• Neem een scherp mes en halveer de eieren – overlangs, niet dwars. Doe dit zo netjes mogelijk, zodat je 
straks mooie, nette gevuld eieren kan maken. Schep met een klein lepeltje de eierdooiers uit de eieren en 
doe ze in een kom. Leg de gekookte halve eiwitten alvast op een schaal. Tip: als je een klein plakje van de 
onderkant afsnijdt, blijven ze veel beter liggen.

• Voeg de mayonaise, kerrie, mosterd, het grootste deel van de bieslook en een klein snufje paprikapoeder 
toe aan de eidooiers en prak alles door elkaar heen met een vork. Meng de kruiden goed door het mengsel.

• De laatste stap is het vullen van de eieren. Het beste gaat dit met een spuitzak. Maar met een theelepel 
gaat het ook prima. Strijk de vulling in ieder geval niet glad, maar vul het ei ruim met de vulling.
Zo: je gevulde eieren zijn klaar. Bestrooi ze, voor je ze op tafel zet, met de rest van de bieslook en een 

beetje peper.
En neem er snel zelf eentje, voor ze op zijn !
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IK WENS JE
Ik wens je wat licht in momenten van zorgen;
Ik wens je wat hoop en wat uitzicht op morgen.
Ik wens je wat warmte in kil-grijze dagen;
Ik wens je een antwoord bij twijfels en vragen.

Ik wens je wat zachtheid als woorden te hard zijn.
Wat vreugde en vrede als gedachten zwart zijn
Ik wens je wat rust te midden je werk;
Ik wens je wat stilte het make je sterk.

Ik wens je een hand die je verder geleidt
een stralende glimlach die je vrienden verblijdt.
Ik wens je een plaats om bij regen te schuilen;
ik wens je een mens die niet schrikt van je huilen.
Ik wens je een bloem om je dagen te kleuren.
en een vriendelijk gebaar om weer bij op te fleuren

Ik wens je Gods zegen over het komende jaar
dat hij je steeds in zijn liefde mag blijven bewaren.

Een Gelukkig, Gezond maar vooral een Vredig Nieuwjaar gewenst.

Dat 2023 ons veel geluk en liefde mag brengen,

Bestuur en Activiteiten commissie PCOB Waalwijk.
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Voor het melden van een overlijden
kunt u ons bereiken op:

0416 - 27 53 42
06 - 13 20 95 99

We zijn dag en nacht bereikbaar.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.

Wilt u meer informatie? Neemt u
dan contact met ons op.

Fazant 8 · 5161 SC · Sprang-Capelle 
0416 - 27 97 96 · delaatsteeersc@solcon.nl

www.laatste-eer.com

Maaltijd Thuis – Smits maaltijdthuis.nl013 - 82 00 954

Met aandacht bereid,
 met liefde gebracht 

Als zelf koken lastig wordt of als u er 
gewoon niet zo’n zin meer in hebt, dan 
kookt Maaltijd Thuis voor u. Lekkere 
gezonde gerechten zoals u zelf ook op 
tafel zou zetten. De maaltijden worden 
door een vaste bezorger persoonlijk bij 
u gebracht. Hoe makkelijk dat is, kunt u 
nu heel voordelig ontdekken.

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Uw Fitform dealer:

Wilt u iedere dag heerlijk zitten en gemakkelijk opstaan? 

Kies dan voor:  
• 100% maatwerk
• zitten, relaxen, rusten en gemakkelijk opstaan
• unieke kantelverstelling
• individueel instelbare rugondersteuning
• gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
• volledig ergonomisch verantwoord
• ècht Nederlands kwaliteitsproduct
• 10 jaar garantie waarborg

Wilt u het comfort van Fitform en fitMotion zelf ervaren en een persoonlijk zitadvies ontvangen? 
Bezoek onze winkel of bel ons voor een huisbezoek.

Gun uzelf het genot van professioneel zitcomfort

1 Zithoogte 

2 Zitdiepte 

3 Armleuninghoogte

4 Lendensteun 

5 Zithoek 

Nieuw van Fitform

Een uniek gezond 
beweegsysteem, 
voor mensen die 
veel zitten.

De Seniorenwinkel Kaatsheuvel
Jan de Rooijstraat 1A - T 0416-279944
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur en maandag en zaterdag op afspraak open.

www.deseniorenwinkel.nl

Wij voldoen aan de Corona-eisen,
bel voor een afspraak.


