NIEUWSBRIEF MEI 2020
Restricties, opgelegd door de regering in het kader van de lockdown vanwege het coronavirus m.b.t. het
vergaderen en organiseren van activiteiten, zijn nog steeds van kracht. Derhalve is er wat betreft het
laatste niets toe te voegen aan hetgeen alreeds is vermeld in de Nieuwbrief van april 2020 t.w.:
Do. 18 juni: Gezond Genieten / Veiligheid / Valpreventie, in samenwerking met PCOB Utrecht
(met een korte behandeling van het jaarverslag)
*Juli/Aug: Activiteiten in het kader van de zomerschool
Do. 17 sep: Jaarlijkse busreis (details worden momenteel uitgewerkt) We denken in dit verband aan een
mogelijk bezoek aan de La Trappe brouwerij in Berkel-Enschot of een busreis naar Gemert met
een bezoek aan het Boerenbondmuseum aldaar met een uitgebreide koffietafel gevolgd door
een 50 km lange rondrit door het centrum van Gemert en de omringende dorpen zoals Bakel.
De Mortel, de Rips, Elsendorp etc.
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.
* Zomerschool: zoals gemeld in een separate email op 7 april gericht aan de leden met een email
aansluiting en waarvan ik het adres heb, is het 2020 programma in zijn geheel geannuleerd en
opgeschort naar 2021. Deze mededeling is inmiddels ook verschenen in de Halderbergse Bode.
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 (SURPLUS)
De 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
*HEEL HALDERBERGE HELPT is in wezen de spil waar het de komende weken om draait en waar de
hulpvragen en hulpaanbiedingen als zodanig gekoppeld worden.
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Ingewikkelder ligt het met de hulpverlening door de vrijwilligers van “Graag Gedaan”.
Zoals u weet is deze hulpdienst opgezet in oktober 2015 door de SOH. (Samenwerkende
Ouderenorganisaties in Halderberge) t.w. KBO afdelingen in Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch,
Stamperstgat en de PCOB Halderberge).
SOH, dat in wezen geen eigen kantoor heeft met vaste administratieve medewerkers, heeft de telefoon beantwoording voor de koppeling van hulpaanvragen aan de daarvoor meest geschikte vrijwilliger en de
administratieve afhandeling van de uitgevoerde klussen achteraf (derhalve tegen een bepaalde financiele
vergoeding), uitbesteed aan de vrijwilligers centrale van Surplus.
Deze samenwerking heeft, behoudens kleine fricties, redelijk gewerkt tot en met de uitbraak van de
besmetting door het Coronavirus.
Surplus heeft op dat moment echter op basis van een richtlijn van de RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute
Zorg), gemeend, om wat betreft de hulpverlening door vrijwilligers de inzet van personen ouder dan 70 jaar
te moeten uitsluiten. Dit ondanks de uitkomst van een enquete onder onze vrijwilligers waaruit bleek dat
een aantal van hen zich, ondanks het besmettingsgevaar, bereid hadden verklaard om hun diensten voort
te zetten.
Vandaar dat een beroep op assistentie door “Graag Gedaan” via de hulpdesk (0165 – 31 31 00) voorlopig
niet mogelijk wordt geacht. SOH zal zich tijdens hun volgende vergadering over dit probleem buigen en zich
beraden over een toekomstige strategie met of zonder Surplus.
Ondertussen kunt u zich wenden tot de volgende personen voor het regelen van noodhulp:
Dhr. Jack Donkers tel: 06 207 885 31
Dhr. Jan Graafland tel: 06 225 020 53
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 .
Mocht er echter iets zijn waar u geen antwoord op weet te vinden, laat het dan even aan de voorzitter
weten via zijn mobiele nummer 06-225 020 53.
Rest mij u en uw naasten een goede gezondheid toe te wensen in de hoop om elkaar weer te zien op de
volgende bijeenkomst op donderdag 18 juni.
m.v.g. Jan Graafland (voorzitter PCOB Halderberge)
+++

