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Nieuwsbrief. 
 

   

 

November 2021                                          afd. Oosterhout NB 

           
Hubkes 

Kent u de Brabantse Hubkes? Vast wel en zo niet, brengt u dan 
eens op drie november een bezoekje aan een van de 
lokale bakkers. Dit is namelijk de enige dag van het jaar 
dat ze te koop zijn. 

Drie november is de naamdag van Sint Hubertus, pa-
troonheilige van de jacht. De Hubkes zijn naar hem ver-
noemd. Het zijn kleine broodjes met een kruis in het mid-
den die op de ochtend van drie november door de pas-
toor worden gezegend. Ze zouden beschermen tegen 

hondsdolheid en worden gegeten door mensen en vaak ook dieren. Een 
mooi gebruik om ook dieren te beschermen, want daar mankeert nog 
wel eens het een en ander aan. Zowel op grote als op kleine schaal. Ik 
denk dan aan de bio-industrie maar zit ook niet een deel van de “co-
ronahuisdieren” inmiddels weer in het asiel? Gelukkig is hier steeds 
meer aandacht voor. Ook dieren hebben recht op een “dierwaardig” be-
staan. 

Wij hebben op dit moment geen huisdieren meer, maar we hebben ze 
wel volop gehad. Dat gaat zo met kinderen. Een argeloos begin met 
twee goudvissen “Flip en Flap”, leidde al snel tot een uitgebreide mena-
gerie: kanarie, cavia’s, kat en een hond. Op een gegeven moment tel-
den we er tien tegelijk. Door een inschattingsfoutje van de verkoper had-
den we namelijk in plaats van twee zo maar ineens vijf cavia’s. 
We werden een goede klant van de dierenwinkel en dierenarts. Ze man-
keerden namelijk nogal eens iets. 
Maar, ze zijn allemaal oud geworden en uiteindelijk op gepaste wijze 
begraven en werden gemist. 
Naast de zorg beleef je ook enorm veel plezier aan een huisdier. Ze zijn 
er altijd en ze zijn trouw. 

http://www.pcob.nl/
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Daarom vind ik het als geboren Noord-Hollandse ook zo mooi dat er in 
Brabant binnen de Rooms-Katholieke kerk speciale aandacht is voor 
dieren op bepaalde dagen. 
Hubkes op drie november voor huisdieren maar ook voor koeien, paar-
den en varkens. En in de maand oktober worden dieren gezegend op 
werelddierendag. Vier oktober is namelijk de naamdag van Sint Fran-
ciscus, patroonheilige van dieren en planten. Het zijn mooie symbolen. 
Let u er eens op drie november, de Hubkes. Ik heb ze vorig jaar met de 
kleinzoons gekocht en ze vonden ze extra lekker. Wij hebben om ver-
schillende redenen geen huisdieren meer, maar we missen het soms 
wel. Zeker als je ouder wordt, kan een dier zoveel betekenen en helpen 
tegen eenzaamheid, vooral nu de donkere dagen weer komen. 

Hartelijke groet, Marianne Los, voorzitter 

       
Van de bestuurstafel 

 Tijdens de herfstmarkt in De Beuk - zaterdag 16 oktober jl.- heeft de 
PCOB  zich middels een kleine stand daar gepresenteerd. Dit o.a. in 
het kader van ledenwerving. En…. met resultaat! 2 nieuwe aanmeldin-
gen. Dank aan de dames die gedurende de dag deze stand hebben 
bemand, oftewel: ‘bevrouwd!’  

 We hebben zoals eerder gemeld, afscheid genomen van ons bestuurs-
lid Elsbeth Harmsen. We willen haar vanaf deze plaats nogmaals har-
telijk bedanken voor haar inzet en alle energie die ze bijna 6 jaar lang 
in het bestuurswerk heeft gestopt. Die energie wordt nu elders van 
haar gevraagd. 
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 Een kleine commissie is aan het nadenken over de invulling van onze 
jaarlijkse advents-/kerstviering. Deze viering zal niet op de gebruike-
lijke tweede donderdag van de maand plaatsvinden, maar een week 
later; 16 december dus! U wordt daar zeker nog aan herinnerd.  

 Aansluitend aan de bijeenkomst van 11 november zijn alle vrijwilligers 
van harte welkom bij het jaarlijkse vrijwilligersuurtje. U krijgt hiervoor 
per mail of per post nog een officiële uitnodiging. In de gaten houden 
dus!  
 

Aanmelden voor ontmoetingsmiddag op 11 november 

Om de veiligheid van onze bezoekers te kunnen waarborgen verzoeken 
wij u om uw komst  
vooraf aan te melden op telefoonnummer 0162-69 27 58.  

Het bestuur komt op deze maatregel omdat het aantal besmettingen op-
loopt en om te voorkomen dat het in de Beuk dusdanig vol wordt dat er 
geen gelegenheid is om elkaar, indien gewenst, voldoende ruimte te 
kunnen geven. 

Aangezien wij geen mogelijkheid hebben om van een grotere ruimte ge-
bruik te maken hanteren we een maximaal aantal aanwezigen.  
Dus vol = vol ! 
Wij hopen weer op een interessante en gezellige middag! 

 
Ontmoetingsmiddag 11 november a.s. - ‘KUNST of KLIKO’ 

Een optreden waarin Cees en Anneke Prinsen–van Doorn ons zullen 
meenemen in de wereld van kunst of aardige kitsch. Is dat schilderijtje 
nou écht zoveel waard of heeft het slechts herinneringswaarde? Wan-
neer is iets antiek en is het dus veel waard? Aan de hand van de door 
het echtpaar meegebrachte voorwerpen vertellen ze stap voor stap over 
goud- en zilvermerken, porselein, aardewerk, brons, tombak, bakeliet, 
hout, glas en boeken. Voor de één herkenning, voor een ander groot 
nieuws. 

In het kader van deze lezing mag ieder van ons één voorwerp meebren-
gen waarvan hij of zij de herkomst, de eventuele waarde of wat het voor-
stelt, graag wil weten. Grijp deze kans dus aan!  

Interessant wordt dan het verhaal achter ónze kleinoden en de heer 
Prinsen kan deze voorwerpen desgewenst op waarde taxeren zoals hij 
al jaren voor verzekeringen doet. 
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Kortom, zo beloven ze ons: het programma KUNST OF KLIKO? bezorgt 
de aanwezigen een leerzame maar vooral gezellige middag. Cees Prin-
sen is specialist in historie en volksleven en getalenteerd taxateur. An-
neke van Doorn is columniste en zorgt met haar sappige verhalen voor 
de vrolijke noot! 
Vanaf 13.45 uur welkom in De Beuk, waar koffie en thee klaarstaan.  

Matty Dekker-Kloosterman                                    
 

Terugblik op de bijeenkomst van 14 oktober jl. 
  
Om meerdere redenen een fijne middag. Ruim 50 PCOB-ers mochten 
we verwelkomen en het was een heerlijk gezicht die allemaal van koffie 
en thee te zien genieten en van elkaar. Bijna als vanouds. Onder de 

aanwezigen een aantal nieuwe gezichten. Hopelijk bent 
u er volgende keer weer bij zodat we elkaar gaandeweg 
beter leren kennen.  

De heer van Gool - zoon van een mulder - verzorgde die 

middag een presentatie over “Molens”. Een gepassio-
neerd verteller met een hele rijke kennis over windmo-

lens. Vooral zijn gevarieerde voordracht sprak ons erg aan. Humor, 
beeldmateriaal, geschiedenis en dat alles ondersteund met beeldpre-
sentatie. Voortaan zal een molen altijd onze aandacht trekken. Wat zijn 
er trouwens nog veel te bewonderen in onze directe omgeving. Toch 
maar eens op molentocht! 

Ooit was de heer van Gool leraar (het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan) en aan het eind van zijn presentatie testte hij middels een quiz wat 
wij van zijn voordracht hadden onthouden. Het was Hanneke van Oos-
ten die er met een prijsje (molenspeculaas) vandoor ging.  
Eenzelfde ‘prijsje’ bezorgden we een dag later bij Ron Steffers, die ons 
die middag belangeloos uit de brand hielp met de techniek.  

 

De Klaverjasclub 

Na ruim anderhalf jaar pauze vanwege corona, is de klaverjasclub op 1 
oktober eindelijk weer begonnen. Er werd door veel leden verlangend 
uitgekeken naar onze wekelijkse kaartavond. Na het tonen en registre-
ren van het vaccinatiebewijs werd iedereen weer toegelaten inclusief 2 
nieuwe leden. De club telt momenteel 30 leden. 
We kijken uit en hopen weer op een fijn kaartseizoen 2021- 2022. 

Ally Bakker. 
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Kopij voor de Nieuwsbrief van december/januari inleveren 

vóór 15 november bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl 

 
Dingen uit onze jeugd die nu écht niet meer kunnen   

Langs de snelweg picknicken. Roken in huis en een draai om je oren op 
school. Het zijn allemaal zaken die we ons nu nauwelijks meer kunnen 
voorstellen, maar die in onze jeugd de normaalste zaak van de wereld 
waren. Wie weet het nog?  

Bermtoerisme 
Bermtoerisme was vanaf de jaren ’50 razend populair. Picknicken met 
het hele gezin, in de berm langs de snelweg. Klapstoeltje en thermoskan 
erbij. Het langsrazende verkeer deerde de bermtoeristen niet, ze von-
den het juist gezellig. En trouwens, zo hard gingen de auto’s toen nog 
niet.  

Zonder gordel in de auto  
Op de achterbank zat je met je broers en zusjes, zonder gordel. Het 
liefst in het midden, want dan kon je nog lekker tussen je ouders door, 
de radio aanzetten. Als de auto te klein was voor alle kinderen, moest 
er één op de grond zitten, op de ‘drempel’ tussen de twee stoelen. Wat 
er zou gebeuren bij een botsing, daarover dachten we niet na.  

Straf op school  
Kwetsbare kinderzieltjes, daar deden ze vroeger niet aan. De meeste 
onderwijzers waren best streng, als je er nu op terugkijkt. Wie ondeu-
gend was kreeg een draai om zijn oren, moest in de hoek staan, werd 
op de gang gezet of moest nablijven. Of strafregels schrijven. Vijftig keer 
‘Ik mag niet praten onder de les’. Op de meeste scholen van nu worden 
dit soort straffen niet meer gegeven. Er wordt meer gepraat met de leer-
lingen: “Wat is er met je aan de hand? Gaat het wel goed met je?” 

Jasschort  
Moeders droegen vroeger een jasschort. Dat was een schort die hun 
kleren bijna helemaal bedekte, zodat die niet vies werden. Je moeder 
droeg het jasschort bijna de hele dag. Pas als ze naar buiten ging, ging 
het jasschort uit. Maar bij een kletspraatje op straat met de buurvrou-
wen, hield ze het aan. Want die droegen immers óók allemaal een jas-
schort.  

Echte kaarsen in de kerstboom 

Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om échte kaarsen 
te branden in de kerstboom. Een beetje eng was het wel, maar ook heel 
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sfeervol en mooi met die flakkerende lichtjes. Natuurlijk stond er een 
emmer water pal náást de boom, of op z’n minst een natte spons op een 
stok of een emmer zand. Meestal ging het goed, maar het was wel altijd 
opletten geblazen. Wie weet het nog?  

Sigarenbandjes sparen 
Er was altijd wel een oude oom of een buurman die sigaren rookte. En 
dat leverde de mooiste sigarenbandjes op die je zelfs in een speciaal 
album kon inplakken. Veel rood en bladgoud en portretten uit de ge-
schiedenis van Amerika. De geur van sigaren bleef nog jarenlang in je 
album hangen. Herinnert u het zich nog? Wat was uw favoriete merk?  

Roken in huis 

Dat roken niet goed voor je was, is pas langzaam doorgedrongen. Vroe-
ger stonden op verjaardagen de sigaretten pontificaal klaar op tafel, net 
als de chips en de taart. Maar ook buiten de verjaardagen werd er in 
huis flink doorgepaft. Kinderen of geen kinderen. Je wist niet beter en 
voor velen is de geur van sigaretten of sigaren nog altijd een vertrouwde, 
veilige geur uit je jeugd. 

Je moeder wist niet waar je was 
In onze jeugd waren er geen mobieltjes. Dus als je de straat op ging, 
wist niemand waar je was en was je bovendien onbereikbaar. Dat was 
de normaalste zaak van de wereld. Je speelde met de buurkinderen en 
je ging ravotten in het park of het bos. Je was bezig en druk. En als het 
etenstijd was, kuierde je richting huis. Handen wassen en aan tafel. En 
’s avonds wéér de straat op, tot het te donker werd. 

BRON: PCOB-Waalwijk 
 
 
 

҉҉҉҉ 
 
 

Een mens moet zo mogelijk 

elke dag naar een liedje luisteren, 

een mooi schilderij zien 

en een paar zinnige woorden uiten. 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Activiteiten 

 
Nordic-walking 

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij: 
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout. 

Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98.  

Rummikub 
Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gespeeld. 
Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis. 

Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74. 

Klaverjassen  
De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.  

Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 - 68 39 26. 

Leeskringen 
De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om 
10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 1 november bij Jani Zwemstra,  
De Braak 104 en leeskring 2 op 8 november in de Beuk 
     Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69. 

Fietsen 
Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur 
vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan. 

Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98. 

Jeu de Boules 
Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules 
baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93. 

Biljarten 
Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.  
    Inlichtingen: Wim Boekholt, tel.nr. 0162 – 45 83 71 

Creatieve ochtend 
Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van 
de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en 
Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72. 

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 Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die be-
zoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden. 
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Voorzitter 
Marianne Los 
Tel. 0162-43 73 88 
Email: mariannelos@planet.nl 
 
Secretaris 

Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24 
4902 DJ Oosterhout  
Tel. 0162-69 27 58 
Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl 
 
Vice-voorzitter 
Matty Dekker-Kloosterman 
Tel. 0162-42 26 97 
Email: mattydekker@hotmail.com 
 
Penningmeester 

Rob van der Werf 
Tel.0162-85 65 00 
Email: rob.vanderwerf@ziggo.nl 

 
Bankrekening:  
NL22RABO 013 95 80 719 

t.g.v. PCOB afd. Oosterhout 
 
Bestuursleden: 
 
Ad Schiedon 
Tel. 0162-43 25 22 
Email: a.schiedon@ziggo.nl 
 
Irma van der Ent 
Tel. 0162-74 00 09 
Email: ivanderent@kpnmail.nl 
 
 
Website van onze afdeling: 
pcob.pgoosterhout.nl 
 
 

Lay-out nieuwsbrief: 
Matty Dekker 
Mich van Wasbeek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Contributie:  
       PCOB afd. Oosterhout 
       € 47,-- voor leefverbanders 
       € 30,-- voor alleengaanden 
  

       Opzeggingen van het lidmaat- 
       schap dienen uiterlijk 
       30 november bij onze 
       secretaris binnen te zijn 
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