NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020
Sinds het verspreiden van de oktober nieuwsbrief met daarin de informatie over het uitbreken
van de zo zeer gevreesde 2de golf, is de situatie m.b.t. het Corona virus niet verbeterd en dat heeft
de regering kort daarop doen besluiten om een beperkte lockdown af te kondigen. De resultaten
hiervan zijn momenteel nog nauwelijks zichtbaar, alhoewel de ziekteverschijnselen door
verbeterde behandelingsmethoden minder ernstig zijn dan tijdens de 1ste golf.
(De vroegtijdige beslissing om het jaarlijkse uitje in de vorm van een boottocht door West-Brabant
op 15 oktober 2020 te annuleren, was derhalve gerechtvaardigd)
Echter, gebaseerd op de gunstige ervaringen, opgedaan tijdens de jaarvergadering in de Pastorije
op 17 september j.l. en in het kader van de maatregelen om de eenzaamheid aan te pakken, heeft
het bestuur van de PCOB besloten om, met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen, de
themamiddag op 19 november doorgang te laten vinden.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd tot het bijwonen van een lezing door Laura Hondebrink van
de Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys uit Roosendaal over het thema “KLOOSTERLEVEN’’ in
“De Pastorije” op donderdag 19 november van 14.00 tot 16.00 uur (zaal open omstreeks 13.30
uur).
Gezien de veiligheidsmaatregelen en met name de verplichting om 1,5 meter afstand te houden,
is het aantal bezoekers gelimiteerd tot 17 personen. Geïnteresseerde leden die de lezing bij willen
wonen, worden daarom dringend verzocht zich aan te melden voor zaterdag 14 november bij:
Jan Graafland, tel 06 225 020 53 / email jan.graafland@planet.nl.

Wat betreft de overige activiteiten in 2020 hebben we alleen nog de Kerstviering.
Hierover is inmiddels vergaderd met het bestuur van de soos, wat geresulteerd heeft in de
volgende uitnodiging:

Kerstfeest 2020
De gezamenlijke Kerstviering door de PCOB- en SOOSleden is in
de loop der jaren een traditie geworden . Ook dit jaar willen de
besturen, ondanks de beperkende maatregelen aan ons
opgelegd door de coronacrisis, deze traditie in stand houden en
de Kerst met ons allen , zij het in een ietwat andere vorm dan
in voorgaande jaren, vieren.
Gezien de (huidige) beperkingen hebben we helaas moeten
besluiten om de viering in de kerk en de door iedereen zo
gewaardeerde samenzang te laten vervallen en de bijeenkomst
uitsluitend te organiseren in de grote en kleine zaal van de
Pastorije.
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Dit met een aangepaste liturgie, compleet met sfeermuziek en kerstverhaal, onder het genot van hapjes en drankjes zoals t.z.t. toelaatbaar
geacht.
Vanwege de animo in 2019 en de daarmee gepaarde grote opkomst
van ca. 65 leden en de huidige gelimiteerde capaciteit van de grote en
kleine zaal van maximum 22 personen hebben we in principe besloten
om (zonodig) twee bijeenkomsten te organiseren.
De data zijn: vrijdag 18 en dinsdag 22 december van 14.00 tot 16.30
uur. (zaal open omstreeks 13.30 uur)
LAAT U A.U.B. VOOR WOENSDAG 9 DECEMBER AAN EEN VAN DE VOLGENDE PERSONEN WETEN
OF U KOMT .
(Indien mogelijk zullen wij rekening houden met de door u aangegeven voorkeursdatum)
Janny v. d Kruijk
Tel: 0165 311 912
Email: kruijk1@caiway.nl

Bieneke de Waal
Tel: 0165 327 537
Email: bvandervliesdewaal@kpnmail.nl

Jan Graafland
Tel: 06 225 020 53
Email:
jan.graafland@planet.nl

Wat betreft het deelnemen aan bepaalde activiteiten, georganiseerd door de KBO afd. in de gemeente,
moet ik helaas rapporteren dat deze ook voor het merendeel geannuleerd zijn. Het persmoment van
dinsdag 27 oktober heeft daarin helaas geen verandering in teweeg gebracht.
Inlichtingen hieromtrent zijn te verkrijgen bij:
KBO-Oudenbosch
0165 – 32 14 20 (telefoon secretariaat)
KBO Hoeven
0165 – 50 58 77
KBO – Oud Gastel
0165 – 51 18 48

Een greep uit enkele belangrijke telefoonnummers:
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)

PLUSBUS: Het is verheugend om te kunnen melden dat deze bus coronabestendig is en weer rijdt op
afroep. Vervoer is gelimiteerd tot de gemeentegrens. Tarief: € 2,50 per enkele rit. Tel.: 0165 – 313100.
Algemeen telefoonnummer waaronder het gemeentehuis bereikbaar is: 140165 (zonder 0165)
Heeft u een goed ideewat betreft uw leefomgeving maar weet u niet hoe u daarmee verder kunt komen?.
Neem dan contact op met uw gemeentelijke ambassadeur (dit is een initiatief van de gemeente om de
samenwerking tussen gemeente en inwoners te stimuleren).
Gemeentelijke ambassadeurs zijn Bert Derene en Mark van Banning

(dienstverlenende organisatie van vrijwilligers)
Initiatief van de SOH (Samernwerkende Ouderenorganisaties in Halderberge)
Bestaat dit jaar 5 jaar, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 -17.00 uur via 0165 31 31 00
Heeft u naast de Graag Gedaan hulpverleners hulp nodig of advies nodig op enigerlei gebied, schroom dan
niet om contact op te nemen met de secretaris van deze hulpverleningsorganisatie:
Jan Graafland 06 225 020 53.

Chatline:
Deze lijn van de seniorenorganisatie KBO-PCOB is speciaal opgezet voor ouderen die om een praatje
verlegen zitten en behoefte hebben om een verhaal kwijt te kunnen of simpelweg gezelligheid zoeken.
Ook deze telefoonlijn is ook nog in november beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00
tot 13.00 uur op 030-3400680
Museumbus: Nu het niet mogelijk is om met de MuseumPlusBus, gesponsord door de Bank Giro Loterij, op
stap te gaan heeft deze organisatie besloten om de Kunst naar de ouderen te brengen in de vorm van een
eenmalig magazine ‘Tot Zo’. De afdeling Halderberge heeft een aantal magazines toegewezen gekregen.
Ze zullen worden gedistribueerd onder de deelnemers van de Museumbustocht naar Middelburg in juni
2019.
Tevens zullen er exemplaren worden uitgedeeld op de thema middag op 19 november a.s.

m.v.g. Jan Graafland (voorzitter PCOB Halderberge)
tel. 06 225 020 253
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