NIEUWSBRIEF JULI 2021
De jaarvergadering, gehouden op 23 juni j.l., was met name bedoeld om de contacten tussen de
leden en het bestuur weer eens aan te knopen na al de ellende, veroorzaakt door de Corona lockdown. De stukken, betrekking hebbende op het jaaroverzicht van 2020 en de bevindingen van de
kascommissie, welke voor aanvang van de bijeenkomst onder de leden aan huis waren gecirculeerd
ontlokten weinig commentaren en werden bij acclamatie goedgekeurd. De opkomst was niet groot
maar het aanwezige bestuur, bestaande uit Jan Graafland en Bieneke de Waal, zonder de afwezige
penningmeester Cees Ampt, voelde zich gesterkt door de aanwezigheid van de volgende leden: Mw.
Clements, Brochard, Verwoerd, Hanssens, fam. Kraaienbosch en Blom en de dames Lenie Keijzer, Nel
Blok en Wil Ruis en Sjef en Maaike Notenboom.
Uw voorzitter, desgevraagd, voelde zich eveneens vereerd door de mondelinge waardering omtrent
de inhoud van de plaatselijke nieuwsbrieven. Een ander lichpunt welke het vermelden waard is dat
dhr. Sjef Notenboom met zijn grote bestuurlijke ervaring en activiteiten op het gebied van
vrijwilligersorganisaties zich na de vergadering bereid verklaarde om toe te treden tot het bestuur
van onze plaatselijke PCOB afdeling. (een uitgebreide cv en de aan hem toegedichte taak in ons
bestuur zult u aantreffen in de september nieuwsbrief)
Wat betreft de te ontplooien activiteiten toonden de aanwezigen interesse om de voorgestelde
boottocht door West-Brabant welke reeds op het programma stond voor 15 oktober 2020 en
indertijd niet door kon gaan vanwege de corona lockdown, alsnog zo spoedig mogelijk te realiseren.
De voorzitter is na afloop van de vergadering in overleg gegaan met Rederij De Zilvermeeuw en heeft
een optie genomen op 30 plaatsen op de afvaart van de ”Zilvermeeuw 8”op woensdag 28 juli a.s.
Bijzonderheden m.b.t. tot de tocht kunt u vinden in de bijlage 1. In tegenstelling tot vorig jaar, toen
er sprake was van de “Zilvermeeuw 6“ is de komende reis aan boord van de “Zilvermeeuw 8” niet
exclusief voor de leden van onze vereniging, maar maken we deel uit van een groter gezelschap.
(Dit is gereflecteerd in de prijs p/p. welke in het geval van ”Zilvermeeuw 6“ neer zou hebben
gekomen op € 70,-- p.p, i.p.v. € 40,-- in het huidige geval en enkel van toepassing voor PCOB leden.
Inschepen: Biesbosch 2, 4924 BB Drimmelen
Tijd: 09.15 Afvaart 09.30 uur
Ontschepen: 16.30 uur

Catering aan boord:
2x Koffie/thee met appeltaart en slagroom
Dagtochtenlunch plus in n.m. gemengde snacks

Voorzichtigheidshalve en gebaseerd op de statistieken van vorige reizen, hebben we een optie op 30
plaatsen. Indien de interesse groter blijkt te zijn zullen we trachten meer plaatsen te reserveren maar
de rederij kan niet garanderen of deze dan t.z.t nog beschikbaar zijn. Dus op is op en u wordt derhalve dringend verzocht om uw interesse zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan:
Jan Graafland via 06 225 020 53 of via de email: jan.graafland@planet.nl
(i.v.m. een korte vakantie liefst voor maandag 5 juli 14.00 uur)
s.v.p vermelden of u vervoer nodig heeft, of over eigen vervoer beschikt en eventueel bereid bent
om passagiers mee te nemen.

Secretariaat: Dhr. Jan Graafland, Margrietstraat 45, 4744 AJ Bosschenhoofd tel.: 06-22502053 / 0165-321040
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Geplande activiteiten voor de periode na het zomerreces:
(Eerstvolgende nieuwsbrief/magazine verschijnt in de laatste week van augustus)
Woensdag 22 sep : Lezing door Laura Hondebrink van de stichting “Erfgoedcentrum Tongerlohuys”
over de tentoonstelling “Hemel en Aarde” over de kloostergeschiedenis in
Roosendaal

Woensdag 20 okt: uitgestelde Molenlezing over “Billen en Kruien” door dhr. Van Gool.

Wellicht ten overvloede wil ik u er nogmaals erop wijzen dat u nog steeds een beroep kunt doen op
de vrijwilligersorganisatie “Graag Gedaan”. Dit geldt ook voor vervoer naar de diverse vaccinatielokaties. Het algemene nummer van deze organisatie is 0165 31 31 00.
Ten einde de telefonische bereikbaarheid van “Graag Gedaan”, in de afwezigheid van de hulpdesk
coordinator in Oudenbosch te verbeteren hebben we een regeling getroffen met de Surplus
Klantenservice in Breda om alle hulpaanvragen ingediend via het algemene nummer 0165 31 31 00
door te mailen aan de volgende bestuursleden van “Graag Gedaan” tw.: Jack Donkers (voorzitter) en
Jan Graafland (secretaris), die vervolgens de desbetreffende vrijwilliger inschakelen.
De mogelijkheid om hulp te zoeken via de website blijft eveneeens bestaan:
http://www.graaggedaan-halderberge.nl/contact/contactformulier
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”. Dit door u op te geven als vrijwilliger voor onder
anderen 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)
Gemakshalve uw aandacht voor de vorige oproep hieromtrent in bijlage 2
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de PCOB, afd. Halderberge
*Jan Graafland, voorzitter/secretaris, tel.: 06 225 020 53
Cees Ampt, penningmeester, tel. 088 0320 704, e-mail: cdampt@gmail.com
Bieneke de Waal, algemeen bestuurslid, tel. 0165 327537 / 06-26806083
Bijlagen: Reisgegevens boottocht op 28 juli a.s
Oproep vrijwilligers Graag Gedaan
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” GRAAG GEDAAN” HALDERBERGE BESTAAT IN OKTOBER 2020 5 JAAR!!!
ER ZIJN IN DEZE PERIODE MAAR LIEFST MEER DAN 1.000 KLUSSEN VERRICHT
Wij bedanken onze vrijwilligers voor deze geweldige prestatie.
“GRAAG GEDAAN” ZOEKT COLLEGA VRIJWILLIGERS OM MEE TE HELPEN ANDEREN TE HELPEN
voor het verrichten van klussen in de kernen van de gemeente Halderberge.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thomas Melisse, wethouder gemeente Halderberge

“Graag Gedaan” verdient gemeentelijke steun
Vanaf het moment dat “Graag Gedaan” bij de gemeente Halderberge
aanklopte voor steun, is deze vol overtuiging gegeven. Eerst voor de duur van een
projectjaar, maar inmiddels structureel.
Wel wordt jaarlijks, zoals bij alle gemeentelijke subsidies, aan de hand van
evaluatie en verslaglegging een financiële bijdrage verstrekt.
Met de inzet van vrijwilligers worden mensen in de gemeente die kwetsbaar zijn geholpen
bij klussen en vervoersdiensten. Laagdrempelig en met een bijzonder kleine eigen bijdrage.
Juist dergelijke hulp, helpt mensen langer zelfstandig te blijven wonen in de vertrouwde omgeving.
Dat is de gemeente veel waard en helpt ook nog eens om te besparen op dure zorg.
Ik wens “Graag Gedaan” een mooi tweede lustrum toe en denk graag mee om andere bronnen te benutten
om het werk uit te breiden met grotere klussen, zoals ik pas met de stuurgroep van “Graag Gedaan” heb
afgesproken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"GRAAG GEDAAN" WORDT STEEDS BEKENDER
• Er komen steeds meer aanvragen binnen.
• Een klus duurt maximaal ongeveer twee uur.
• U bepaalt zelf uw keuze ten aanzien van het werkgebied.
• En het soort klussen, dat u wilt verrichten.
• Het betreft uitsluitend werkzaamheden in de gemeente Halderberge, dus: Bosschenhoofd,
Hoeven, Oud Gastel , Oudenbosch, Stampersgat.
• U bepaalt zelf de tijd die u wilt en kunt besteden aan de werkzaamheden van uw keuze.
• Een paar uur maximaal per “klus”’.
• U bepaalt zelf de werkzaamheden die u wilt verrichten.
• In periodes, op dagen en tijden, ochtenden of middagen (ma/vr) die u zelf bepaalt en schikken.
• U zit dus nergens aan “vast”.
• U bepaalt.
“GRAAG GEDAAN” BIEDT EEN HELPENDE HAND
aan mensen, die zelfstandig wonen, maar bepaalde zaken zelf niet meer kunnen doen. En/of geen
beroep meer kunnen doen op hun directe omgeving, zoals kinderen, familie, vrienden of buren.
BIJVOORBEELD BIJ ZAKEN ZOALS:
● Vervoer met begeleiding naar/van (en desgewenst bij) huisarts of specialist in het ziekenhuis ● Klusjes in
en om de woning en tuin ● Boodschappen doen, samen met of voor ● Kleine aanpassingen in de woning ●
Helpen met het bijhouden van administratie, invullen formulieren ● Uitleg van het gebruik van computer /
tablet en het oplossen van problemen
MAAR OOK IN ANDERE GEVALLEN
Zoals men bijvoorbeeld voor het verrichten van een klus niet over voldoende financiële middelen
beschikt of niet in staat is tengevolge van ziekte, een beperking of welke kwetsbaarheid dan ook
bepaalde zaken te verrichten.
ALS U VRIJWILLIGER WILT WORDEN EN ONS MEE WILT HELPEN ANDEREN TE HELPEN
of vrijblijvend nadere informatie wilt over “Graag Gedaan” bel dan onderstaand telefoonnummer.
BEL: 0165 – 31 31 00 (ma/vr en vraag naar “Graag Gedaan”)
Bezoek ook onze website: http://www.graaggedaan-halderberge.nl/vrijwilligers-gezocht.
“Graag Gedaan” is een initiatief van de SOH en wordt gesteund door de Gemeente Halderberge en Surplus
Welzijn

