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NIEUWSBRIEF  APRIL 2022 

 
Geachte leden,  
De oproep in de vorige maandbrief met het verzoek om achterstallige contributie over 2021 en 2022 
te betalen , gevolgd door een persoonlijke benadering is zeer succesvol gebleken. Met name de 
persoonlijke benadering heeft resultaten opgeleverd en zal derhalve toegepast worden tijdens het 
innen van de contributie in 2023. De vrees dat deze financiële kwestie zou resulteren in opzeggingen 
is gelukkig niet uitgekomen en wordt door het bestuur uitgelegd als een bewijs dat we als vereniging 
nog levensvatbaar zijn!  
 
NB: Vanuit het bestuur laten we echter tot onze spijt weten dat dhr. Sjef Notenboom heeft 

aangegeven om zijn functie als algemeen bestuurslid op een nader tijdstip te willen neerleggen.  
 
Als gevolg van alle betalingen is het voorlopige financiële resultaat over 2021, zoals gepubliceerd in 
het jaarverslag, aanzienlijk verbeterd. Na de controle door de kascommissie, bestaande uit mw. 
Blom/  Ros / Kraaijenbosch zult u hierover t.z.t. via de e-mail worden ingelicht.   
 
Jaarvergadering PCOB afd. Halderberge met het jaarverslag over 2021 gehouden op 17 maart 2022 
in de Pastorije. De behandeling van het verslag, gecirculeerd als bijlage bij de nieuwsbrief van maart 
2022, leverde geen negatieve commentaren op. De opkomst was echter met twaalf aanwezigen 
belabberd (16% van het ledenaantal), maar het gehalte van de toehoorders daarentegen was 
gelukkig hoog. Wat betreft het programma voor de resterende periode in 2022 gingen de aanwezigen 
in principe akkoord met een themamiddag in mei, gevolgd door een dagtocht in september 2022. 
Nadien staan er dan nog zo’n twee themamiddagen en de Kerstviering op de rol. 
 
Door de grondige voorbereiding bleef er voldoende tijd over voor dhr. Martien van Duijnhoven voor 
zijn levensbeschouwelijke lezing over het thema “ouder worden” getiteld: Senior zijn, met zin en 
moed ouder worden. Het geschetste verwachtingspatroon dat mensen lankmoediger worden 
naarmate ze ouder woren, gaat echter helaas niet in alle gevallen op, daar dit bij sommige individuen 
sterk beïnvloed wordt door invloeden van buitenaf zoals b.v. in de Ukraïne en discussies op de 
televisie in de diverse praatprogramma’s zoals Op1, Jinek etc.  De aanwezigen konden zich echter 
wel vinden in de stelling: “Het maakt niet zo veel uit hoeveel tijd van leven je nog hebt, maar 
belangrijker is  hoeveel leven je nog hebt in die tijd”. 
 
NB: Opkomstpercentage jaarvergadering KBO afd. Oudenbosch op 15 maart j.l. bedroeg ca. 5%! (dit 

ter illustratie van het feit dat onze bond een in wezen goedgeleide en florerende vereniging is) 
 
Themamiddag: donderdag 19 mei van 14.00 tot 16.00 uur 
We zijn in onderhandeling met dhr. Antoon Joosen, inwoner van Hoeven en schrijver van de roman  
Uriël Acosta wat gaat over de verdwijning van een schilderij. Mogelijke onderwerpen: 
- Uriël Acosta 
- Tomado 
- Jan Strube (kunstschilder uit Breda) 
- Jaren ’50 (ervaringen over zijn jeugd in Prinsenbeek) 
 
 



JAARLIJKS UITSTAPJE OP DONDERDAG 15 SEPTEMBER  NAAR DE FLORIADE IN ALMERE??? 
We zijn in bespreking met busonderneming Muijs-Scaldis, de diakonie en de penningmeester m.b.t. 
de financiële aspecten van deze expeditie, waarvan de volgende contouren vorm beginnen aan te 
nemen:  
Vertrek uit Oudenbosch om 09.00 uur - terugkomst in Oudenbosch voorzien om 20.00 uur. 
Op de heenweg koffie met gebak, op de terugweg een diner. 
Kosten per persoon voor leden: ca € 50,-- (inclusief toegangs bewijs / koffie en diner). 
Benodigd aantal personen: 35 (capaciteit van de bus ongeveer 50). 
 
De Floriade wordt eens in de 10 jaar georganiseerd, de laatste maal was in Venlo waar onze 
vereniging ook naar toe is geweest. BN-DeStem organiseert voor zijn lezers ook een bezoek tegen een 
tarief vanaf  € 55,--. Uiteraard zonder diner, maar inclusief een enkele rit met de kabelbaan. 
 
Teneinde de zaak af te ronden zijn we echter wel op zoek naar uw toezeggingen wat betreft 
eventuele deelname. Temeer daar we gebaseerd op ervaringen in het verleden vermoeden dat we 
ook op zoek moeten naar niet-leden tegen een tarief van ca. € 85,-- per persoon.   
In het kader van de ledenwerving is er echter de toezegging dat niet-leden die zich opgeven en zich 
verbinden aan een lidmaatschap mee mogen tegen een tarief van € 50,--. 
 
Gezien de ervaringen, opgedaan met de contributie, zijn we van plan onze leden hierover ook 
separaat per e-mail te consulteren. Met het verzoek om uitsluitsel over het meegaan, om, laten we 
zeggen 30 april 2022 te geven.  
 
ZOMERSCHOOL 
Uw aandacht voor het volgende communiqué van de organisatoren van de Zomerschool  

ZOMERSCHOOL 
Het is helaas lang stil geweest rond het jaarlijkse aanbod van de Zomerschool. Allemaal het gevolg 
van het Covid-virus. Maar deze zomer zijn we er met, zoals u van ons gewend bent, een gevarieerd 
aanbod. We denken dat er voor ieder wat wils is. Nieuw is onze website, die u kunt vinden onder: 

 
http://zomerschoolsenioren-emh.nl 

 
Nu ziet u alleen nog wat algemene informatie, maar half april komen de programmaboekjes en 
dan is die informatie en het inschrijfformulier ook op de website te vinden en te downloaden. We 
hopen weer veel oude bekenden te zien, maar zeker veel nieuwe deelnemers.  
 
MUSEUM Plus Bus brengt vierde magazine uit.  
Evenals op de vorige uitgaven hebben we als PCOB Halderberge voldoende exemplaren gereserveerd, 
waarvan er één, tezamen met de mei-nieuwsbrief bij u thuis wordt bezorgd. 
 

 
 
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Geef u op via 06 225 020 53 

M.v.g.  
 
*Jan Graafland, voorzitter/secretaris, tel.: 06 225 020 53   jan.graafland@planet.nl 
Cees Ampt, penningmeester, tel. 088 0320 704, e-mail: cdampt@gmail.com 
Sjef Notenboom, algemeen bestuurslid, tel.:0165 313544 e-mail: notenboom.krielaart@planet.nl 
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