NIEUWSBRIEF JULI/AUGUSTUS 2020
Heb de kabinet- en OMT-persconferentie van woensdag 24 juni aandachtig gevolgd om te zien of we weer
wat kunnen organiseren. Volgens de premier mag bijna alles weer, zolang we ons aan de befaamde 1,5
meter afstand houden. Na artikelen in BN-DeStem (Halderbergse Bode) over een nieuwe steiger in
Oudenbosch heb ik vervolgens de mogelijheid onderzocht om een vaartocht te organiseren vanuit deze
haven. Dhr. van der Zee ,van de u welbekende “Merijntje Gijzen”, vertelde mij dat dit zeer wel mogelijk is,
mits de 1,5 meter niet langer van kracht is!!! Dit spreekt elkaar tegen en illustreert de problemen die mijn
collega’s van andere ouderenbonden van zowel POCB als KBO signatuur ook ondervinden bij het organiseren van activiteiten.
De afdeling Etten Leur heeft dit probleem ook aangehaald en de waarschuwing geuit dat zelfs wanneer
alles weer wordt vrijgegeven, dat dit dan zeker nog wel onder bepaalde voorwaarden zal zijn en dat de
schrik er onder de ouderen er diep inzit en dat het aantal inschrijvingen voor wat dan ook minimaal zal zijn.
De PCOB afd. Zevenbergen heeft derhalve een enquête gestuurd aan hun leden over het al dan niet
doorgaan van de geplande activiteiten na de zomervakantie: welke aangepast aan onze situatie luidt als
volgt:
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer er weer georganiseerde themamiddagen in de Pastorije
kunnen plaatsvinden.
Ons bestuur hecht er grote waarde aan dat bij eventuele hervatting van onze bijeenkomsten op de derde
donderdag van de maand alle door het RIVM gestelde voorwaarden in de Pastorije gewaarborgd zijn.
Ook gaan we ervan uit dat de besmettingsgraad dan maximaal op het huidige niveau ligt.
Ervan uitgaande dat dit hetgeval is, willen we graag van u weten of u het aandurft deze middagen te
bezoeken.
Om een indruk te hebben van het aantal leden dat we kunnen verwachten, vragen wij u ons te laten weten
of u het aandurft om dan te komen.
NOGMAALS ALLEEN ALS DIT VEILIG KAN GEBEUREN!
Wilt u ons dat telefonisch of per email uiterlijk donderdag 20 augustus laten weten aan:
Jan Graafland:
jan.graafland@planet.nl
tel. 06-22502053
Bieneke de Waal: bvandervlies-dewaal@kpnmail.nl tel: 06-26806083
NB: het voorgaande slaat op de volgende reeds eerder geplande activiteiten:
Do. 17 sep: * Uitgestelde jaarvergadering met een ietwat feestelijk tintje (hapjes en drankjes etc) (komt
in de plaats van het jaarlijkse uitje)
Do. 15 okt: Molenlezing over billen en kruien.
Do. 19 nov: humoristisch conference voor bejaarden door dhr. Piet Bekkers, oorspronkelijk gepland voor
19 maart.
Di. 22 dec:
Kerstviering.
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* Iedere vereniging is wettelijk verplicht om een jaarvergadering te organiseren. Aanvankelijke plan om dit
onder druk van het Coronaviris “virtueel/digitaa”l af te handelen zou door het bovenstaande voorstel
overbodig worden!!!. Ondertussen staat het jaaroverzicht 2019 van de PCOB wel reeds op de website
van de de kerk www.pkn-oudenbosch.nl /activiteiten/pcob-50 )
CORONA-VIRUS (VERDERE HULPLIJNEN)
De KBO-PCOB speciale infolijn 030–3400600 waar u terecht kunt voor al uw vragen van maandag tot
vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.
Mantelzorgondersteuning Halderberge (Surplus)
Mantelzorgondersteuners Patricia den Bakker en Tessa van Verseveld staan voor u klaar op telefoonnummer
06-10526950 of 06-10918131.Mailen kan ook: mantelzorg.halderberge@surplus.nl
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 tel. 0165-502863
Jack Donkers voor Oud gastel en Stampersgat tel. 06-20788531
Margret Lambregts voor Oudenbosch
tel. 0165-317042
Bieneke de Waal-van der Vlies voor de leden van de Protestantse Gemeenschap in de gemeente
Halderberge
tel.: 0165-327537 of 06-26806083
(deze info is ontleend aan de folder toegevoegd als bijsluiter van het juli/aug 2019 nr.)
Surplus Mantelzorgondersteuning (kopieren van de bijgesloten email bijlage)
Aansluitend is er het programma *HEEL HALDERBERGE HELPT opgezet door Surplus.
Bereikbaar via: Tel. 0165 313100 E-mail: halderberge@surplus.nl Internet: www.surplus.nl en
https:www.facebook.com/groups/heelhalderbergehelpt
Hier zijn tot op heden zo’n 400 hulpaanvragen/-aanbiedingen binnen gekomen. Begin juli zal door Surplus
de balans worden opgemaakt en zal na een grondige schifting/selectie worden besloten om bepaalde
hulpaanbieders te polsen om toe te treden tot het vrijwilligers team van “Graag Gedaan”
PLUSBUS: Het is verheugend om te kunnen melden dat deze bus coronabestendig (ofwel coronaproof) is
en weer rijdt op afroep m.i.v. maandag 22 juni.

De stuurgroep van “Graag Gedaan” is op 23 juni 2020 wederom bij elkaar geweest en tijdens deze
bijeenkomst is door Surplus bekend gemaakt dat de leeftijdrestrictie van 70 jaar voor de inzet van
vrijwilligers, afgeroepen na de uitbraak van het coronavirus niet langer van kracht is en dat de hulpdesk,
bereikbaar onder het algemene nummer 0165 – 313100 weer zal bemiddelen bij de inzet van alle
vrijwilligers voor bepaalde klussen (tegen het te doen gebruikelijke tarief van € 2,50 per half uur ).
NB: de controverse over de leeftijdsdiscriminatie en andere zaken, gerezen tussen het bestuur van de SOH
en Surplus over het functioneren van “Graag gedaan”, is tijdens deze bijeenkomst uitgepraat. Dit
mede door de realisatie dat het voor de aanvragers van hulp niet uitmaakt door wie hij geholpen
wordt zo lang hij (of zij) maar geholpen worden.

Het bestuur van de SOH/Graag Gedaan maakt zich echter wel zorgen over het feit dat “Graag Gedaan”
door hun “passieve ”houding tijdens de coronacrisis enige reputatieschade heeft opgelopen en beraadt zich
momenteel over een uitgebreide reclamecampagne in de Halderbergse Bode (Nieuwe Stijl). Deze zal ook
gericht zijn op het werven van vrijwilligers voor doelgerichte taken zoals b.v. de afvoer van tuinafval!!!
Sprekend over de Nieuwsbrieven van onze zusterorganisaties in de regio vallen een paar dingen op:
zoals aan de ene kant de zorg over het voortbestaan (van de afdeling!)en aan de andere kant het
enthousiasme van de redacties van de diverse Nieuwsbrieven wat erop is gericht om de terugang tegen te
gaan en zich manifesteert in de veelvoud van onderwerpen die onder de loep worden genomen zoals in het
geval van:
a) Bergen op Zoom: hernieuwde oproep om zich alsnog op te geven voor de Frieslandreis in
september. U weet wel de reis geadverteerd in de dec/jan Nieuwsbrief naar hotel Gaasterland in
Rijs. Kosten € 395,-info: Ineke de Vries email : siegvries@hotmail.com, tel 06-27844547.
Of via Ans de Laater, email: fam.delaater@ziggo.nl, tel.: 0164-244563
Verder met uitgebreide toelichtingen over de achteruitgang in koopkracht voor de gepensioneerden en de onderhandelingen over het pensioenakkoord.
b) Waalwijk: Een artikel over de mogelijkheid om de eigen bijdrage in de zorg te verminderen d.m.v.
het afsluiten van een levenstestament, wat ik u niet (geheel) wil onthouden en luidt als volgt:
……met het levenstestament benoemt u een gevolmachtigde die er onder meer voor kan zorgen
dat -als u dat zelf niet meer kunt- alles betaald kan worden en de woning verkocht kan worden
als u die niet meer nodig heeft. Een andere reden om een levenstestament af te sluiten, is de
mogelijkheid van schenken. U kunt namelijk in een levenstestament ook opnemen dat de
gevolmachtigde uit uw vermogen mag schenken. Op die manier kan de gevolmachtigde zorgen
dat het spaargekld niet opgaat aan de eigen bijdrage zorg, maar bij de beoogde nabestaanden
terecht komt. Bij de berekening van de eigen bijdragezorg houdt het CAK immers rekening met
inkomen én vermogen……….. (zo bepaalt u -ook als u de regie min of meer gedwongen uit handen
heeft moeten geven – nog zoveel mogelijk zelf)
Europese regeling verlenging rijbewijs (ook de moeite waard om te weten)
De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden
verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Op die manier kunnen automobilisten met
een rijbewijs dat tussen 1 feb. en 1 sept. 2020 is verlopen of nog verloopt, langer doorrijden. Ze
mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken……De duur van 7 maanden geldt vanaf de
datum waarop het rijbewijs verloopt. ……. Deze Europese regeling is ook van topassing van 75jarigen en ouder die onder de huidige coulanceregeling van 1 dec 2019 vallen, en waarvan het
rijbewijs na 1 feb. 2020 is verlopen….
Verder wijs ik nog op het volgende lichtpuntje wat ik aantrof in de krant van 26 juni over de
virusremmer Remdesiver, wat volgens de Europese medicijnautoriteiten voorgeschreven kan
worden aan coronapatienten die er relatief slecht aan toe zijn ……..uit wetenschappelijk onderzoek
is nl. gebleken dat patienten op de IC gemiddeld vier dagen sneller hetstellen na toediening van dit
medicijn. (Slechte nieuws is dat de gehele voorraad opgekocht schijnt te zijn door de Amerikanen)
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c) Zevenbergen: PCOB afd. aldaar kwam met de droeve mededeling omtrent het overlijden van hun
secretaris Jack van Ossewaarde op 3 juni jl. en het feit dat hun penningmeester Frans van de Put
ernstig ziek is. Er is echter ook positief nieuws te melden m.b.t. het hervatten van de
ledenmiddagen op 9 september a.s.
d) KBO-Oudenbosch: Jan van Alphen van deze afdeling gaat op 13 augustus weer van start met zijn
natuurwandelingen. Inschrijvingen bij bij Jan van Alphen, tel.: 0165 315080
NB: het dragen van een mondkapje in de auto van naar en van de locatie is niet verplicht maar
wordt wel op prijs gesteld
Landelijke activiteiten:Terwijl zowel de UnieKBO/PCOB en KBO -Brabant zich inzetten voor de algemene
belangenhartiging van de senioren in Nederland en vandaar vertegenwoordigd zijn in de Koepel
Gepensioneerden stellen zij zich naar buiten nog steeds autonoom op. Hoewel er successen te melden zijn,
zoals onlangs de opname van het gordelroosvaccin in het “pakket”, zou er waarschijnlijk meer bereikt
worden als deze bonden zouden fuseren. Teruggaande in de geschiedenis en kijkend naar het lot van de
politieke partijen, speciaal opgericht voor en door ouderen, moeten wij gezien de eigengereidheid van de
mensen in deze leeftijdscategorie waarschijnlijk het feit accepteren dat zulks nooit gaat gebeuren!!!!
(Volgens het laatste informatiebulletin voor PCOB-leden over * bestuurlijke vernieuwing , is mijn conclusie
na het lezen hiervan “tussen de regels door” dat het lot van de huidige federatie van de UNIE KBO/PCOB,
door de tegendraadse houding van de besturen van de KBO Bonden uit Gelderland, Limburg, Noord
Holland en Overijssel nog steeds aan een zijden draadje hangt.)
* meer bijzonderheden hierover kunt u lezen in het informatiebulletin dd.: 27 november 2019 welke is
gecirculeerd als bijlage van de dec./jan.2019/2020 nieuwsbrief.
Afsluitend en onder het motto, niet geschoten altijd mis herhaal ik hierbij, mijn bijna maandelijkse oproep
aan u allen om een bestuursfunctie in de PCOB afdeling Halderberge te aanvaarden, variërend van
voorzitter/secretaris tot algemeen bestuurslid . Dit om een groter klankbord te krijgen bij het opstellen van
de activiteitenlijst en de uiteindelijke uitvoering hiervan. (Ja, u leest het goed de functie van voorzitter is
ook beschikbaar voor iemand die dit zou ambiëren!!!,….. huidige voorzitter zal dan gaarne een stapje
terugdoen en aanblijven in een wat andere ondersteunende rol!!!!)
Zoals bekend wordt deze maandbrief op de website van de Protestantse gemeente bewaard, welke
toegankelijk is via: https://www.pkn-oudenbosch.nl/activiteiten/pcob-50 .
I.v.m. de vakantieperiode zal het eerstvolgende Septembermagazine (en nieuwsbrief ) pas eind augustus
gecirculeerd worden.

m.v.g. Jan Graafland (voorzitter PCOB Halderberge)

