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NIEUWSBRIEF  FEBRRUARI 2023 

 
Geachte leden,  
Ik wens u hierbij namens onze vereniging een voorspoedig en gezond 2023 toe, met vooral de nadruk 
op het laatste !!. ….. De inflatie en de hoge energieprijzen zijn pijnlijk maar de effecten daarentegen  
hebben we echter zelf nog enigszins in de hand. Het jaar 2022 hebben we afgesloten met de 
kerstviering en ik spreek hierbij mijn dank uit aan de volgende dames voor het verzorgen van de 
smakelijke lunch: Janny van de Kruijk, Yvonne de Hoog, Wil Ros, Hannie Roth, Nel Blok, Hanneke v.d 
Boom en Corrie Groothof.  Verder mijn dank aan Ger Blok voor het orgelspel , en Hannie en Gertjan 
Roth voor het leiden van respectievelijk de dienst in de kerk en het vertellen van het kerstverhaal.  
(Voor de aanvang van de dienst werd gememoreerd dat de dames Wil Dekker en Ditty Lichtendahl  
 ons zijn ontvallen in 2022 en werd een kaars voor hen ontstoken. Tevens werd het nieuws van de 
ongelukkige val Roel Reitsma bekend gemaakt, niet wetende dat dit ongeluk hem kort daarop 
noodlottig zou worden . Zijn vrouw Mattie wensen wij hierbij veel sterkte toe om dit verlies te dragen.  
 
Evenals in vorige jaren hebben we bij het einde van de dienst weer uit volle borst het Ere zij God in 
den hoge! en het Vrede op aarde gezongen,  helaas is van die laatste wens in de Ukraine  nog niets 
uitgekomen. 
 
Het verstrijken van de eerste maand in 2023 en het verschijnen van de eerste magazine in februari is 
tevens  een sein voor ons om ons te beraden op de activiteiten in het komende jaar. Gezien de 
geringe omvang van onze afdeling zijn we helaas niet is staat om ons te meten met de KBO 
afdelingen in de diverse kernen in Halderberge. We prijzen ons derhalve gelukking dat we, gebaseerd 
op onze participatie in de SOH (Samenwerkende Ouderenorganisaties in Halderberge ), echter deel 
kunnen nemen aan de door hen georganiseerde activiteiten in o.a: Het Punt in Hoeven, Vossenberg 
in Oudenbosch, de Steiger in Stampersgat en Het Veerhuis in Oud Gastel. Het volgende is een greep 
uit de activiteiten die derhalve voor u open staan: biljarten, gymnastiek, schaken , sjoelen, zwemmen, 
schilderen, engelse- en franse les en dansen. 
 
Wat betreft de specifieke activiteiten van onze kant heinneren we u eraan dat het aantal na het 
aftreden van het vorige bestuur in december 2016 teruggeschroefd is naar zo’n 3 per jaar. We 
trappen in dit opzicht af met de Algemene Vergadering op donderdag 16 maart, welke opgeluisterd 
zal worden door onze plaatsgenoot dhr. Joosen uit Oudenbosch. Hij zal een voordracht  houden over 
zijn ervaringen, opgedaan aan boord van de walvisvaarder “Willem Barentz” in de Zuidelijke 
Atlantische oceaan (zie inzet). Dus u wordt vriendelijk verzocht om het volgende te noteren in uw 
agenda: 

 



Pastorije 16 maart 2023 14.00-16.30: Algemene vergadering + voordracht over ervaringen, opgedaan 
aan boord van de Willem Barentz door de werktuigkundige dhr. Joosen (niet te verwarren met dhr. 
Antoon Joosen van de lezingen over Tomado en het verdwenen kunstwerk Uriël  Acosta).  
 
Tijdens deze bijeenkomst zal ook uw inbreng worden gevraagd over het toekomstige reilen en zeilen 
van de afdeling en zaken zoals het teruglopende ledenaantal en het ontbreken van bestuursopvolgers 
etc.  Dit onderwerp zal ook op de agenda staan van de regiovergadering op 21 februari a.s. in de 
Pastorije van de afgevaardigden van de afdelingen Halderberge, Zevenbergen en Bergen op Zoom, 
Deze vergadering zal ook worden bijgewoond door Liesbeth Rinkema van de KBO-PCOB.   
 

 
“Graag Gedaan” is een hulpdienst mede opgericht door de SOH., 
(Samenwerkende Ouderenorganisaties in Halderberge) welke bereikbaar is 

onder het telefoonnr. 0165 313100. “Graag Gedaan” heeft in 2022 144 klussen uitgevoerd, inclusief 
22 taxiritten voor o.a. de Oekraiense vluchtelingen die zijn ondergebracht in het klooster St. Anna in 
Oudenbosch naar diverse poliklinieken in de regio. 
 
Dienstverlening binnen de gemeente Halderberge komt binnenkort ook aan de orde op een 
bijeenkomst in het gemeentehuis op maandag 13 februari tussen 16.00 – 18.00. Tijdens deze 
bijeenkomst zal klaarheid worden verschaft over de positie van “Graag Gedaan” binnen dit nieuwe 
platform. (zie uitnodiging desbetreffende aankondiging van de gemeente in de bijlage) 
 
SOH (Samenwerkende Ouderenorganisaties in Halderberge): De in de vorige nieuwsbrief 
aangekondigde advertentie in de Halderbergse Bode ter promotie van deze plaatselijke 
samenwerking tussen de Ouderenbonden in de diverse kernen is gepubliceerd op 30 november 2022. 
Ter onderstreping van het belang om als senior deel uit te maken van een grote plaatselijke  
/landelijke organisatie , wat ook weer tot uiting komt in  het artikel over de Seniorencoalitie op blz. 
20 in het februari-magazine  2023, sluit ik eveneens de bewuste advertentie over de SOH in 
Halderberge gemakshalve bij. (zie bijlage). 
 
NB: Het ledenwerf artikel voor de PCOB in de Kerkklok heeft helaas nog geen positieve reacties 

opgeleverd .  
 
“Alzheimer Café Halderberge” (informatie) 
Annelie van Ghert  06 537 305 04   a.vanghert@alzheimervrijwilligers.nl 
Rob Melse  06 445 149 14   r.melse@alzheimervrijwilligers.nl 
(Verder kunt u de de dementielijn bellen op 0800-5088 bereikbaar tussen 09.00 – 23.00 uur) 
 
Verder uw aandacht voor de film “Dokter Kees” 6 maart a.s. in de volgende affiche….(zie bijlage) 
 
  
jan.graafland@planet .nl  tel.: 06 225 020 53 (voorzitter/secretaris PCOB afd. Halderberge) 
 

cdambt@gmail.com  tel.: 06 537 009 35 (penningmeester) 
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