NIEUWSBRIEF oktober 2020
Profiterend van het teruglopende aantal besmettingsgevallen in juli en een versoepeling van de
veiligsheidsmaatregelen zijn we er als PCOB afd. Halderberge eindelijk in geslaagd om de uitgestelde
jaarvergadering van 16 april te houden in de grote zaal van de Pastorije op 17 september j.l.
De opkomst was bemoedigend en met 19 bezoekers, inclusief dhr. Gerrit Rijkens, de presentator van de
lezing over de veiligheid in en rond de woning, bemoedigend te noemen.
Het jaaroverzicht, gecirculeerd voorafgaande aan de vergadering, werd zonder meer geaccepteerd door de
aanwezigen , welke gemakshalve hierbij worden vermeld:
Jan Graafland (voorzitter) Cees Ampt (nieuwe penningmeester )en Anke Ampt, fam. Bastiaanse, Mw.
Brochard, Bieneke de Waal, mw. Blok, fam. Suijkerbuijk, mw. Simone Hansen, dhr.Dick van Geest, fam.
Blom, fam Verschoor, mw. J van de Kruijk, en mw. Annie Kraaijenbosch die wat later arriveerde.
NB; dhr Cees Ampt, die zich bereid had verklaard om de financiën over te nemen, werd warm verwelkomd.
Het formele gedeelte werd voor de pauze afgerond, waarna dhr. Gerrit Rijkens een presentatie gaf over de
veiligheid in en rond de woning. Dit aan de hand van korte filmpjes, waarin ook werd ingegaan op de
“babbeltrucs”, toegepast door de oplichters van met name senioren.
De bezoekers werden voor aanvang, tijdens de korte pauze en na afloop, getracteerd op koffie met gebak
en diverse drankjes en hapjes. Namen en telefoonnrs. werden volgens de GGD-voorschriften genoteerd en
vervolgens doorgegeven aan de kerkrentmeesters voor de bewaring tot na het verlopen van de corona
incubatieperiode, welke inmiddels zonder gerapporteerde besmettingsgevallen is gepasseerd.
Voorafgaande aan de ledenvergadering heeft in de morgen de Regiovergadering van de PCOB-afdelingen
Etten Leur, Zevenbergen, Bergen op Zoom en Halderberge plaats gevonden in de Pastorije.
Dit in het bijzijn van twee vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur en de ledenraad.
De zusterafdelingen hebben vergelijkbare ledenaantallen en eveneens moeite om dit op peil te houden.
Wat betreft de bestuurlijke vernieuwing en met name een nauwer samenwerkingsverband van de diverse
landelijke bonden was geen vooruitgang te melden. De federatie tussen de Unie KBO en de PCOB zal, zoals
het zich nu laat aanzien, blijven bestaan.
Helaas heeft het virus in de laatste weken van september weer hard toegeslagen en is er inmiddels sprake
van de zo zeer gevreesde “Tweede Golf”.
Dit heeft op dinsdag 29 sept. weer geleid tot strengere veiligheidsmaatregelen. Als gevolg hiervan is
besloten om de geplande boottocht door West Brabant op 15 oktober a.s.met de rederij Zilvermeeuw niet
door te laten gaan. Boekingen binnen de PCOB waren de eerste dagen hoopgevend maar stokten op 12.
Invitaties aan leden van de PCOB afdelingen Etten Leur, Zevenbergen en de KBO afd. Oudenbosch, Hoeven,
Oud Gastel en Stampersgat leverden ook geen belangstelling op.
De deelnamekosten per persoon van € 45,-- voor leden en € 50,-- voor niet-leden, waren gebaseerd op een
bezoekersaantal van ca. 30 tot 35 personen. Daar dit op de peildatum van 2 oktober bij lange na niet in
zicht kwam, hebben we het besluit genomen om de reis te annuleren.
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Wat betreft andere activiteiten hebben we het volgende nog op het programma staan:
Do 19 nov. LEZING door Laura Hondebrink van de Stichting Erfgoed centrum Tongerlohuys over diverse
historische wetenswaardigheden in West-Brabant.
NB: dit komt in de plaats van de geplande humoristiche conference door dhr. Piet Bekkers
Di. 22 dec. KERSTVIERING (in samenwerking met de Soos)
KBO-Oudenbosch
Do. 8 okt.
Wandelen met Jan van Alphen. Vertrek Vossenberg om 09.00 uur
Onder voorbehoud in de omgeving van Bergen op Zoom
(bij meerdere wandelaars in één auto mondkapje!) Aanmelden vooraf: 0165-315080
Wo. 14 okt. Aula Vossenberg: 13.30 – 15.30 uur Repair Café
(Graag eerst tel. aanmelden bij: Gé Wijburg, tel. 0165 – 321 255
Dagelijks
Biljarten . Locatie Soos vanaf 13.00 uur
Maandag
Gymzaal van de Gymnastiekvereniging Alpha op de Beukenlaan 3 (tegenover sporthal de
Beuk.) Aanvang begin november . Kosten € 2.- per les Info Trudy Poots via 06-40592992
Dinsdag en vrijdag Koersballen vanaf 6 okt. 13.30 uur
Woensdag
Zwemmen. Locatie Laco zwembad aan de Baarlebossche vanaf 11.00 uur
Donderdag Schilderen. Locatie aula, aanvang 13.30 uur.
KBO-Hoeven
Biljarten
Jeu de boule
Walking Footbal
Fietsen
Wandelen
Koersbal
Senioren gym

KBO – Het Punt
naast het Punt
voetbalveld
vanaf Het Punt
vanaf Kerkplein
KBO – Het Punt
Het Kompas

Yoga

Het Kompas

Zwemmen
Computerclub
Het Ruilboek

Baarlebossche
KBO – Het Punt
KBO – Het Punt

ma en do van 13-16 uur
ma en do om 13.00 uur
di 10.30 – 11.30 uur
di om 13.00 uur, soms 10 uur
do om 10.00
di van 09.00 tot 11.30 uur
ma groep 1 van 13.15 tot 14.00 uur
groep 2 van 14.15 tot 15.00 uur
groep 3 van 15.15 tot 16.00 uur
wo groep 1 van 09.00 tot 10.00 uur
groep 2 van 10.30 tot 11.30 uur
wo van 11.00 tot 12.00 uur
do van 19.00 tot 21.00 uur (vanaf 24 september)
ma t/m vrij van 09.00 tot 16.00 uur

ENKELE BELANGRIJKE TELEFOONNRS M.B.T. DRINGENDE HULP
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)

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 telefoonnr. waaronder het gemeentehuis breikbaar 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)
Op onze dringende oproep in de vorige nieuwsbrief om extra vrijwilligers hebben we helaas geen enkele
reactie ontvangen. Aanmelden kan alsnog via:
Jan Graafland (secretaris) 06 225 020 53 email jan.graafland@planet.nl
Robert van Drongelen (PR-man Graag Gedaan) 06 131 626 13 email: robertdycomar@gmail.com
Ten einde het dienstenpakket uit te kunnen breiden is “Graag Gedaan”tevens op zoek naar extra financiele
middelen en doen ze mee aan de Rabo Club Support actie:
Alle leden van de Rabobank West Brabant Noord kunnen vanaf 5 okobert tot en met 25 oktober weer hun
stem uitbrengen.
Stemmen kan via de Rabo-App of op rabobank.nl/clubsupport. Elke stem uitgebracht op Graag gedaan
levert een bepaald bedrag op. Nog geen lid van de Rabobank? Word gratis lid.
Via de website https://www.rabo-clubsupport.nl
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 september beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00
tot 13.00 uur op 030-3400680

Halderberge, dementievriendelijke gemeenschap?
De gemeente Halderge vindt het belangrijkdat de inwoners weten wat dementie is en hoe het mensen kan
raken.Daarom zijn er al meerdere keren voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Daarnaast is enkele jaren het
platform dementievriendelijk actief. Het platform wil kennis over dementie verspreiden maar er ook voor
zorgen dat inwoners die te maken krijgen met dementie steun krijgen in hun eigen omgeving.
In samenwerking met de provinciale Stichting ZET wil de gemeente gaan meten hoe dementievriendelijk
onze gemeenschap is. Dit doen ze met een korte vragenlijst van 10 stellingen. Inwoners worden gevraagd
om deze in te vullen. Het invullen duurt tussen de 5 – 10 minuten.Vragenlijst kunt u vinden op het internet:
www.halderberge.nl/hoe-dementievriendelijk-de-gemeeente-halderberge
NB: vanwege het coronavirus zijn de maandelijkse themavonden gestaakt
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PNEUMOKOKKENPRIK VANAF NAJAAR 2020 (voor ouderen van 73 tot en met 79)
In het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is tussen 1941 en 1947 een uitnodiging van de huisarts
voor een gratis pneumokokkenprik met een vaccin tegen de 23 meest voorkomende pneumokokken , ter
voorkoming van met name long- , hersenvlies-ontstekingen en bloedvergiftingen.
Afsluitend wil ik even onder uw aandacht brengen dat het in sommige gevallen makkelijk is om
te communiceren met de leden via email in plaats van 1 x per maand via de Nieuwsbrief.
Daarom heb ik de afgelopen week 12 leden uit ons bestand per brief benaderd met het verzoek of ze
ondertussen aangesloten zijn op het internet. Ik heb er tot dusverre slechts één reactie op gehad!!!
Vertrouw er op dat er meer volgen.
Als allerlaatste wil ik wijzen op de mogelijkheid om u in te laten schrijven op de Nieuwsbrief van de KOEPEL
Gepensioneerden.
Dit is de grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.
Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-PCOB, KBOBrabant en FASv. (tel. 030-28 46 080 email: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
en website: www.koepelgepensioneerden.nl

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

