NIEUWSBRIEF APRIL 2021
Terwijl ik wat bronnen raadpleeg om punten te vinden die de moeite waard zijn voor de nieuwsbrief,
is er helaas nog geen enkele aanwijziging die kan duiden op een spoedige verlichting van de huidige
lock-down maatregelen, zodat we ons moeten voorbereiden op een “ingetogen” Paasviering.
We sluiten ons dus maar aan bij de uitspraak over “corona, hoop en wanhoop en Pasen” van onze
Almatine Leene, ”theoloog des vaderlands” in de april uitgave van het KBO-PCOB magazine die luidt:

Er komt altijd een nieuw begin – en meestal is dat anders dan
wij denken .
NB: noot van de redactie
Henk Krol onze senioren vertegenwoordiger in de voormalige 50+ partij zal dit
hoogstwaarschijnlijk beamen nadat hij en zijn partij weggestemd zijn in de recente verkiezingen.
voorzitter maakt zich dan ook grote zorgen over het feit dat we als 50+ nog maar
één vertegenwoordiger hebben in de de nieuwe tweede kamer te weten mevrouw Liana den
Haan(ex ANBO!!!!). Wanhoop echter niet, want daar uw voorzitter in dezelfde leeftijdscategorie
valt als de huidige en vorige president van Amerika (respectievelijk Biden en Trump) heeft hij
besloten om binnenkort een nieuwe ouderenpartij op te richten. Suggesties m.b.t. een pakkende
naam en een bevestiging dat ik kan rekenen op uw stem zie ik derhalve gaarne tegemoet.
Dit is maar een gekheidje natuurlijk , evenals mijn suggestie in de vorige lokale nieuwsbrief om te
gaan investeren in Bitcoins! Ik vestig echter wel uw aandacht op de praktische adviezen in het April
Magazine m.b.t. het artikel over een hogere zorgtoeslag na opname in een verpleeghuis en de
opsomming van de meest gemelde bijwerkingen van de Corona – vaccins.
Om persoonlijk op de hoogte te blijven van de diverse ontwikkelingen aangaande senioren is uw
voorzitter ook lid van de KBO afd. Oudenbosch en als zodanig abonnee op het KBO magazine “ONS”,
met deze maand een zeer interesssant artikel over een verbouwing van een megastal in Nistelrode in
bungalows, geschikt voor stellen en alleenstaanden met een sociaal woonwerf, waar senioren
gezamenlijk oud kunnen worden in de vrije natuur. (voor bijzonderheden gelieve u www.maksent.nl
te raadplegen.
Verder stond er deze maand in “ONS”een interessant artikel over het maken van een keuze tussen
verhuizen naar een woonzorgcentrum of thuisblijven met hulp. Samenvattend kwamen de volgende
punten aan de orde onder de noemer:
Wat te doen als zelfstandig wonen niet meer lukt ?
1. Bij lichamelijke of geestelijke beperkingen op hoge leeftijd krijg je zo mogelijk informele
ondersteuning van partner en of familieleden
2. Als de behoefte aan zorgondersteuning intensief wordt, of als niemand in de omgeving die
informele hulp kan bieden, kan om professionele ondersteuning worden verzocht . Dat
project begint doorgaans met een bezoek aan de huisarts. Bij mentale achteruitgang verwijst
de huisarts vaak door naar een geriator
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3. Aan de goedkeuring van door de overheid gefinancierde professionele ondersteuning ligt een
indicatiebesluit van het CIZ ten grondslag.
4. Als de zorgondersteuning 24 uur in beslag kan nemen, kan die zorg worden gegeven in een
woonzorg centrum (een verblijfsindicatie) of in eigen woning (een zogenoemd Volledig Pakket
Thuis)
5. Het is ook mogelijk dat iemand een bepaalde tijd een Volledig Pakket Thuis krijgt en later
alsnog een verblijfsindicatie, bijvoorbeeld als zorg thuis niet langer verantwoord is.
Verder wil ik u niet te veel lastig vallen met het te berde brengen van allerlei problemen, waar we
mee in aanraking kunnen komen naarmate we ouder worden, maar ons verheugen op het aanbreken
van de lente en de voor de deur staande Paasdagen. Momenteel wordt er wel eens vergeten dat het
van oorsprong één van de belangrijkste christelijke feestdagen is getuige het volgende gedicht van
Nel Benscop wat ik las in de nieuwsbrief van de afd. Waalwijk:
Hoe kunt ge nog treuren, hoe kunt ge nog klagen,
Hoe kunt ge nog twijf’len, hoe kunt ge nog vragen,
wat zucht g’ om uw zonden, wat roept g’om genade,
wat zoekt ge naar hulp in uw strijd tegen ’t kwade,
wat vraagt ge naar woorden om Christus te danken,
waarom heeft uw loflied onzuivere klanken?
Ga nu eens door ’t leven met stralende ogen,
want Christus, Die Zich aan het kruis liet verhogen,
ontving voor Zijn lijden uw vrijspraak, uw leven,
uw zonde, uw verraad zijn vergeten, vergeven!
De Heer is verrezen! De Heer is verrezen!
Behoeft ge nog méér om gelukkig te wezen?
De dood is nu dóód – overwonnen is ’t lijden,
en Pasen betekent een eeuwig verblijden!
Ingezonden stukken:
In de vorige Nieuwsbrief heb ik u gevraagd om uw ervaringen, opgedaan tijdens de Corona periode,
in te sturen en als zodanig te delen met uw lotgenoten. Helaas heeft dit wederom niets opgeleverd.
Heb echter wel een hartverwarmend stukje gelezen in April Nieuwsbrief van Oud Gastel van een 80
plusser waarvan ik u het einde niet wil onthouden en dat luidde als volgt:…..
Quote:
Ik kijk in de achteruitspiegel van mijn leven. De roerige jaren twintig eindigden indertijd met een krach
op de beurs van new York in 1929, gevolgd door een wereldwijde economische crisis. Een decennium
later zou dit die uitmonden in onpeilbaar diepe ellende van de Tweede Wereldoorlog. In de dertiger
jaren vol economische neergang speelde zich mijn kindertijd af. Zo jong als ik was herinner ik me de
schrijnende armoede in mijn omgeving door alsmaar oplopende werkloosheid. Ik denk aan mijn vader
die elke morgen in het gemeentehuis moest gaan stempelen voor een schamele werkloosheidheidsuitkering. Aan de korte broek die ik droeg, boven mijn kniekousen in houten klompen, ook als het
keihard vroor of bij striemende hagelbuien. Aan de nooit ophoudende zorgen die mijn ouders dagelijks
gehad moeten hebben om tien opgroeiende kinderen genoeg te eten kunnen geven.

In de tijd van nu wentelen we ons in nooit eerder vertoonde luxe en welvaart en toch klagen we bij het
leven. Rara hoe kan dat?
Unquote
Mijn start op een kleine boerderij in Haarzuilens met 8 kinderen en regelmatig “een koe dood” als
gevolg van miltvuur, mond-en-klauwzeer, abortus bang en sterfte onder de varkens door een geval
van “klassieke varkenspest” was “financieel” weinig beter voor zover ik mij kan herinneren……….
We hebben daarna net als de meesten onder ons de wind weer mee gehad na de oorlog, maar gezien
het feit dat de geschiedenis zich pleegt te herhalen, zie ik toch de laatste tijd weer “donkere wolken”,
voornamelijk door het feit dat alle wereld economieën bestaan bij de gratie van sneldraaiende
geldpersen . ….dit is misschien wel het antwoord op de vraag van mijn vader welke luidde “dat geld
moet toch ergens vandaan komen ……..
NB: spanningen tussen de grootmachten door de ongebreidelde expansiedrift van China baren mij
eveneens zorgen!
Jaarvergadering:
We vragen wederom begrip voor het feit dat we door de coronacrisis niet in staat zijn om te voldoen
aan de statutaire verplichting een Algemene Leden Vergadering te houden in het begin van het jaar.
(De toezegging in de vorige Nieuwsbrief om in april een beknopt jaaroverzicht bij te sluiten kan ik
helaas dit maal niet waarmaken . Mijn excuses hiervoor, hopelijk volgende maand!!

Ledennieuws

…………..In Memoriam

In de Halderberge Bode lazen we de kennisgeving van het overlijden van Wim Bastiaansen op 19
maart 2021. Wij wensen de nabestaanden van harte sterkte met het verwerken van dit verlies.
Verder wil ik u opmerkzaam maken op het foutieve telefoonnummer van Jan Keijzer, vermeld in de
februari nieuwsbrief. Het juiste telefoon nr. is: 0165 315 854 , dus als u nog oude verjaardagskaarten
heeft, laat hem dat dan even weten via dit nmmer.

Covid-19 vaccinaties:
Wellicht ten overvloede wil ik u er nogmaals erop wijzen dat u nog steeds een beroep kunt doen op
de vrijwilligers organisatie “Graag Gedaan”. Dit geldt ook voor vervoer naar de diverse vaccinatie
lokaties. Het algemene nummer van deze organisatie is 0165 31 31 00.
(Speciaal tarief: 30 cent per km. plus een onkosten vergoeding van € 2,50 + eventuele parkeerkosten). Dit tarief is ook van toepassing voor het vervoer naar b.v. poliklinieken.
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NB: in het geval van langdurige chemobehandelingen in b.v. Bravis, waardoor twee ritten
noodzakelijk zijn (brengen en vervolgens ophalen) wordt dit tarief tweemaal toegepast!
Indien u problemen ondervindt, laat het dan onmiddellijk weten via mijn mobiele nummer:
06 225 020 53 of per e-mail aan jan.graafland@planet.nl.
Ondertussen herhalen we namens de SOH (Samenwerkende Ouderenorganisaties), de voornaamste
initiatiefnemer voor de oprichting en instandhouding van “Graag Gedaan”, onze eerdere oproepen
aan u om mee te helpen anderen te helpen, door u op te geven als vrijwilliger voor met name het
vervoer van senioren naar de vaccinatiecentra. Aanmelden via mij 06 225 020 53 of direct aan de
helpdesk via: 0165 31 31 00 . (Deze oproepen hebben tot dusver slechts een vrijwilliger opgeleverd)
Zoals gebruikelijk ook een greep uit enkele belangrijke telefoonnummers die in deze periode van
pas kunnen komen:
Mantelzorgondersteuners Patricia den Bakker en Tessa van Verseveld staan voor u klaar op
telefoonnummer 06-10526950 of 06-10918131. E-mail: mantelzorg.halderberge@surplus.nl
Met informatie over de avondklok, mantelzorg, cadeaubonnen en over de wet Zorg en Dwang
Verder wordt u gewezen op de mogelijkheid om te allen tijde een beroep te doen op advies en assistentie van
de door de SOH opgezette groep van: Onafhankelijke WMO-Cliëntenondersteuners binnen de

gemeente Halderberge bestaande uit de volgende personen:
-Jan Zagers voor Bosschenhoofd en Hoeven
-Jack Donkers voor Oud Gastel en Stampersgat
-Margret Lambregts voor Oudenbosch
-Bieneke de Waal-van der Vlies

tel. 0165-502863
tel. 06-20788531
tel. 0165-317042
tel. 0165-327537 of 06-26806083

Verder is het weer tijd voor het invullen van uw belastingaangifte. U kunt hierbij onder bepaalde
voorwaarden eventueel een beroep doen op de belastinginvullers van de SOH:
B.v.d Valk 0165 506 271 / Jan van Zitteren 076 503 7357 / Gied van Kier 0165 502933 of Ton Korpel
06 18 39 69 30.
Gezien het feit dat we geen van de activiteiten, gepland voor 2020, hebben uit kunnen voeren, is
het met enige aarzeling dat wij u hierbij vragen om de contributie voor 2021 over te maken.
Graag op onze rekening bij de Rabobank: NL34 RABO 0149579 845 t.n.v. PCOB afd.
Halderberge, met de vermelding van contributie 2021. Evenals vorige jaren blijft de bijdrage
ongewijzigd t.w. € 30,-- voor alleenstaanden en € 50,-- voor echtparen/partners.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de PCOB afd. Halderberge
*Jan Graafland (voorzitter/secretaris)
Cees Ampt (penningmeester) Tel. 088 0320 704, e-mail: cdampt@gmail.com
Bieneke de Waal (algemeen bestuurslid) 0165 327537 / 06-26806083
* gezien de dubbelfunctie zijn we als bestuur nog op zoek naar versterking van dit dynamische
team, zoeken in dit opzicht naar o.a. een secretaris of voorzitter en algemene bestuursleden
voor o.a. het organiseren van activiteiten.
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