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Toch een beetje kleur? 

 

Houdt u van tulpen? Ik wel. Ik vind ze prachtig. En dat ik mede-
standers heb is wel te merken aan het grote aantal mensen dat 
(onder normale omstandigheden) jaarlijks de bollenvelden komt 
bewonderen. 

 
Eigenlijk kan ik wel zeggen dat tulpen mijn lievelingsbloemen zijn. Ik vind 

de vorm mooi en dan al die prachtige kleuren. 
Daar word je toch vrolijk van. Een van de eer-
ste dingen die ik dan ook altijd aanschaf in het 
nieuwe jaar als alle kerstspullen weer zijn op-
geruimd, is een grote bos kleurrijke tulpen. 
Daar fleurt de boel weer van op. Maar een ge-
luk dat het nooit echt gelukt is om een zwarte 
tulp te kweken. Dat lijkt me zo somber, zwarte 
bloemen. Een beetje vrolijkheid kunnen we 
wel gebruiken, zeker momenteel. 
Er liggen nog een aantal donkere maanden 
voor ons en het voorjaar is nog ver weg.  
Dit jaar was het trouwens wel wat moeilijker 

om aan tulpen te komen nu de tuincentra dicht zijn. Gelukkig bood de 
supermarkt uitkomst. En zo staan er nu 3 bossen roodgele tulpen in 
onze kamer te pronken. Dat geeft al een beetje voorjaarsgevoel. 

Ik denk dat u met mij uitkijkt naar het voorjaar. Net zoals we met elkaar 
verlangen naar het einde van deze crisis. Het duurt nu al een jaar en het 
valt iedereen steeds zwaarder. We kunnen weinig contact met elkaar 
hebben en de dreiging van besmetting of ziekte of deze daadwerkelijk 
ervaren maakt veel mensen somber.  
Wat doet het dan goed dat je om je heen toch ook kleur ziet in de vorm 
van positieve initiatieven en creativiteit. Daarnaast is er ondanks weer-
stand toch zeker sprake van grote solidariteit. Dat laatste ondervinden 
we ook binnen onze PCOB. Zo bent u ons vrijwel allemaal als lid trouw 
gebleven in 2020. En dat terwijl we nauwelijks bij elkaar konden komen 

http://www.pcob.nl/


en activiteiten geschrapt werden. Ik wil u mede namens de overige be-
stuursleden hiervoor bedanken. Ik hoop dat u onze PCOB ook in 2021 
blijft steunen. Als bestuur blijven we actief en zullen we zeker van ons 
laten horen, tijdens en na alle beperkingen. En ik merk ook dat leden 
onderling met elkaar contact houden. Dat doet goed.  

Ikzelf heb nog steeds uitzicht op mijn mooie tulpen. Wat mij betreft komt 
de zwarte tulp er nooit. Mijn opa zei vroeger al dat het nooit zou lukken 
om een zwarte tulp te kweken. En hij kon het weten als bollenkweker. 
Tot nu toe heeft hij gelijk. Het is fijn om kleur in huis te halen na het feest 
van licht en hoop. Ik wens u ondanks alles een jaar toe waarin kleur de 
overhand krijgt en daarbij veel moed, gezondheid en vertrouwen.  

Hartelijke groeten                                             Marianne Los, voorzitter. 
 

Van de bestuurstafel 

Het corona virus stelt ons bestuur voor lastige beslissingen. Volgens 
ons huishoudelijk reglement dienen we in februari een Algemene Leden 
Vergadering te houden. Maar ja in deze tijd is dat dus onmogelijk. Dus 
stelden wij ons de vraag. De ALV uitstellen? Maar ja tot wanneer? Wan-
neer kunnen wij weer veilig met onze leden samenkomen? Wij besloten 
om u toch op de hoogte te brengen van ons reilen en zeilen in 2020 om 
deze ALV geheel op papier in deze Nieuwsbrief af te handelen. Wij pro-
beren dat zo uitgebreid mogelijk te doen, maar wij kunnen ons voorstel-
len dat u meer informatie wenst op bepaalde onderdelen. Schroom dan 
niet, stel uw vraag en wij zullen u de gevraagde informatie toesturen.  

 
Jubileum 

Het bestuur feliciteert mevr. Toos Janzen-Loobezoo van harte met 30 
jaar lidmaatschap van onze PCOB. Een bloemetje waard! Zij was zeer 
verrast en verbaasd dat ze al zó lang lid was. Wij hopen dat er in rede-
lijke gezondheid nog een aantal jaren bij mogen komen. 

 

Herdenking overleden leden in 2020  

Er zijn ons in 2020 vijf leden ontvallen. Zij blijven 
in ons hart en onze herinnering. Afscheid nemen 
was in 2020 vaak zo anders dan gewoon. Op af-
stand leven we mee met de nabestaanden. Voor 
hen die missen branden wij in gedachten een 
kaars. 
Omdat de Nieuwsbrief op openbare plaatsen ligt 
noemen wij hun namen niet in deze Nieuwsbrief. 

 

Geen mens is zo 

aanwezig als de 

mens  

die wordt  

gemist 



Verslag Algemene Leden Vergadering op 13 februari 2020. 

Aanwezig 64 leden. Van een aantal leden was bekend dat zij niet aan-
wezig konden zijn. Van het bestuur was Irma van der Ent afwezig we-
gens ziekte. 

1. Opening  

Matty Dekker opent de vergadering met een woord van welkom aan alle 
aanwezigen. 

2. Herdenking overleden leden en C-moment 

Elsbeth Harmsen stak de kaars aan die bij de witte bloemen stond. 
Matty verzocht de aanwezigen, indien mogelijk, te gaan staan. Daarna 
noemde zij de namen van de overleden leden in het afgelopen jaar. Zij 
besloot de herdenking met de woorden: We noemden de namen/een 
voor een/ daarbij wetend/God vergeet er geen. Hierna nam iedereen zijn 
zitplaats weer in. 

Voor het C-moment koos Matty een tekst vrij naar Prediker: Alles heeft 
zijn tijd. 

3. Verslag van de ALV op 14 februari 2019 

Dit verslag werd gelezen door Mich van Wasbeek. De vergadering had 
er geen op- of aanmerkingen op. 

4. Financieel verslag over 2019 en de begroting 2020 door Jacob van 
Nes. 

Op zijn bekende wijze nam Jacob ons mee door het cijfermateriaal van 
2019. De verschillen in begroting en exploitatie passeerden de revue en 
waar nodig volgde een uitgebreide toelichting. De begroting voor 2020 
was voor de leden ook helder, zodat dit deel van de vergadering ook 
naar tevredenheid kon worden afgesloten. 

5. Verslag kascommissie 

De heren Henk de Wind en Kees Tekke vormden dit jaar de kascontrole 
commissie. Zij hebben geconstateerd dat de cijfers kloppen. Baten en 
lasten waren helder weergegeven en geven een getrouw beeld van de 
werkelijkheid. De boekhouding was zeer overzichtelijk. Zij bedanken het 
bestuur voor het gevoerde beleid en stellen de vergadering voor het be-
stuur te dechargeren. Wat met applaus door de leden werd gedaan. 

Vervolgens bedankte Matty de heren voor hun werk en in het bijzonder 
de heer Henk de Wind die dit jaar moet aftreden. Vervolgens werd me-
vrouw Ans de Vos benoemd tot het tweede lid van de kascommissie. 

 

 



6. Jaarverslag over 2019 van het bestuur 

Dit verslag was integraal gepubliceerd in de Nieuwsbrief van februari 
2020. Vanuit de vergadering kwamen er geen op- of aanmerkingen over 
en werd het met applaus geaccepteerd. 

7. Verkiezing bestuur 

Er zijn geen leden aangemeld om zitting te nemen in het bestuur. Toch 
is er een ontwikkeling te melden. Jacob van Nes is aftredend aangezien 
zijn termijnen er op zitten.  
● De heer Rob van der Werf heeft zich bereid verklaard de post van 
penningmeester op zich te nemen. Hij is echter pas vanaf september 
beschikbaar. Jacob neemt tot die tijd waar en gaat hem alvast inwerken.  
● Mevrouw Marianne Los is bereid gevonden het voorzitterschap op 
zich te nemen, ook zij is pas beschikbaar per september. De kandida-
tuur van beiden zal dus worden vermeld in de Nieuwsbrief van maart, 
met de mededeling dat er een extra ALV wordt ingelast in de ontmoe-
tingsmiddag op 10 september.  
● Matty Dekker is vandaag ook aftredend maar wil nog een derde ter-
mijn aan haar lidmaatschap toevoegen. De vergadering beloonde de 
twee dames en een heer met een hartelijk applaus. 

8. Mededelingen en rondvraag 

● De vraag werd gesteld: Hebben we een reis-commissie? De organi-
satie van reisjes valt onder de activiteiten commissie. Echter het blijkt 
erg lastig om reisjes te organiseren wegens de kosten waardoor er wei-
nig belangstelling voor is. Tevens willen we niet de concurrentie aan-
gaan met de PVD, die voor dezelfde doelgroep iets dergelijks organi-
seert. Ideeën blijven welkom.  
● Voor dit jaar is ook weer ingeschreven voor de Museumplusbus. We 
weten nog niet of we ingeloot zijn. 
● Erna Tekke wenst Marianne Los veel succes als voorzitter en bedankt 
Matty voor het waarnemen tijdens de voorzitter-loze periode. 
● Marianne Los op haar beurt bedankt het bestuur voor het in haar ge-
stelde vertrouwen. Zij neemt reeds deel aan de bestuursvergaderingen 
om zich in te werken in de voor haar onbekende materie van ouderen. 

9. Sluiting 

● Van de sluiting maakte Arie van Dijk nog even (mis)bruik om de relatie 
van zijn familie met mevrouw Holtrop-de Gaay Fortman te vertellen. Hij 
besloot zijn relaas met het aanbieden van het proefschrift van zijn broer 
aan haar . Wat mevrouw Holtrop zeer waardeerde. 
● Hierna sloot Matty de vergadering met het lezen van het gedicht “Luis-
teren”. 

Oosterhout, 14 februari 2020                      Mich van Wasbeek, secretaris  



Jaarverslag over 2020 van de PCOB afdeling Oosterhout 

● Het bestuur bestond in het eerste deel van 2020 uit 6 personen. Per 
1 september volgde Rob van der Werf Jacob van Nes op als penning-
meester. Marianne Los trad aan als voorzitter. 
Zodat we het jaar uitgingen met een voltallig bestuur, waar we heel bij 
mee zijn. 
Daarnaast werd het bestuur geassisteerd door zo’n 40 vrijwilligers, die 
de activiteiten organiseren en begeleiden. Iedere maand werden de ja-
rige leden gebeld door één van de bestuursleden, uit de reacties tijdens 
zo’n gesprek blijkt dat dit bijzonder wordt gewaardeerd. 
Het bestuur heeft in 2020 9 maal vergaderd, deels bij de bestuursleden 
thuis, deels in De Beuk. 
Tot het aantreden van Marianne als voorzitter hebben de bestuursleden 
die taken onderling verdeeld. Zij leidden om de beurt de vergaderingen 
en ontmoetingsmiddagen. De regionale vergaderingen worden beurte-
lings bezocht door diverse bestuursleden.  

Eén van de organisaties waarin onze afdeling participeert, is het OPF 
(ouderenplatform) in Oosterhout. Het platform is een samenwerkings-
verband van vijf ouderenbonden in onze woonplaats, samen zo'n 2500 
leden. De bonden zijn zelfstandige organisaties met belangenbeharti-
ging en activiteiten. Het OPF overlegt en voert onder andere gesprek-
ken met wethouders en directies van instellingen op het gebied van wo-
nen en zorg.  
Onze vertegenwoordiger in het OPF was Jaap Harkema, per 1 septem-
ber bezoekt Marianne deze vergaderingen.  

● Financiën: Jacob van Nes was is onze penningmeester tot 1 septem-
ber bijgestaan door Ad Schiedon. Zij zorgen voor een transparante 
boekhouding. Tijdens de ontmoetingsmiddag halen ze het geld op om 
de kosten ervan te dekken. Andere activiteiten worden geacht zichzelf 
te bedruipen. Jacob hield tevens de ledenadministratie bij. Nu wordt dat 
gedaan door Rob.  
Het ledental op 1-1- 2020 was 258 leden, op 1-1-2021 was dit 254. (110 
alleenstaanden / 144 leefverbanders). 

● Matty Dekker en Elsbeth Harmsen organiseren samen de invulling van 
de ontmoetings-middagen. Elsbeth Harmsen onderhoudt tevens de 
contacten met de coördinatoren van de activiteiten van onze afdeling. 

● Nieuwsbrief: deze verschijnt 10 maal per jaar en wordt samen met het 
KBO-PCOB magazine verspreid aan het einde/begin van de maand 
door 14 vrijwilligers. De bezorging wordt gecoördineerd door Jan Blom-
mers en hij wordt zo nodig vervangen door Mich van Wasbeek. Het sa-
menstellen van de nieuwsbrief gebeurt door Matty Dekker en Marianne 



Los (kopij aanlevering) en Mich van Wasbeek (kopij, opmaak en druk-
ken). Matty Dekker vervangt Mich bij afwezigheid. 

● De ontmoetingsmiddagen worden in de Beuk gehouden op de tweede 
donderdag van de maand, behalve in juni, juli en augustus. Het bezoe-
kers aantal op deze middagen ligt tussen de 60 en 90 deelnemers. 
Onze koffiedames verwennen de bezoekers met thee, koffie en koek. 

Door de corona pandemie konden we dit jaar slechts drie ontmoetings-
middagen organiseren. De nieuwjaarsbegroeting in januari, de Alge-
mene Leden Vergadering in februari en de middag in september. In sep-
tember mochten we door de RIVM voorschriften slechts 30 leden be-
groeten, deze leden moesten zich vooraf aanmelden. 

De traditionele bedankborrel in november voor onze vrijwilligers kon ook 
geen doorgang vinden. Om onze vrijwilligers toch te bedanken be-
zorgde het bestuur bij allen een doosje chocolaatjes. 

Ook de adventsviering, toch één van de meest gewilde middagen kon-
den we niet door laten gaan. Om de leden toch een hart onder de riem 
te steken, besloot het bestuur om alle leden een banketstaaf thuis te 
bezorgen, begeleid door onze goede wensen voor Kerst en het nieuwe 
jaar. Om alle 184 adressen te bezorgen riep het bestuur de hulp in van 
de oud bestuursleden Erna, Ditie, Greet en Jacob. Zodat er ongeveer 
20 adressen per bestuurslid werden bezocht.   

● Activiteiten:  

Nordic-walking; iedere vrijdagmiddag start onder leiding van Josina 
Blommers een groep enthousiaste nordic-walkers voor een tocht over 
de Vrachelse heide. Als Josina verhinderd is leidt Henk de Wind de 
groep. Ook deze activiteit werd deels gestopt of gelopen met groepjes 
van 4 of 2 personen, al naar gelang de RIVM voorschriften. De groep 
telt 18 leden. 

Fietsen: Onder leiding van Josina en Jan Blommers wordt er op woens-

dagmiddag gefietst. Gemiddeld wordt op zo’n tochtje 30 kilometer afge-
legd. De lockdown noopte hen ook om met kleinere aantallen te fietsen. 
Al met al hebben ze toch nog 5 fietsdagen in de omgeving gemaakt. De 
groep bestaat uit 24 leden. Bij slecht of heel warm weer is Groenrijk een 
aantrekkelijk alternatief. Ewoud den Dikken zorgt voor de financiële af-
handeling. De grens voor windsterkte is windkracht 5 en als maximale 
temperatuur houden ze 30 graden aan.  
Als Josina en Jan verhinderd zijn wordt de groep geleid door Eke Vleer 
of Ria van Gils. 

De fietsvakantie was dit jaar in Lekkerkerk, daar zijn ze vanaf maandag 
24 tot donderdag 27 augustus geweest. Er waren 12 deelnemers. Met 



het weer hebben ze het niet best getroffen; er was veel wind en regen. 
De sfeer heeft daar niet onder geleden want die was weer perfect. 

De eet club: De eet club is dit jaar slechts drie maal uit eten gegaan. We 
begrijpen waarom! Het aantal deelnemers wisselt naar de mogelijkhe-
den van het restaurant. 

Crea club: deze club timmert regelmatig aan de weg. In het voorjaar 
hebben ze de stroopwafels (beschikbaar gesteld door het bestuur) voor-
zien van prachtige, zelfgemaakte kaarten. Bij het december nummer 
van onze Nieuwsbrief werd een mooi stukje creativiteit (een mini schil-
derijtje) onder de leden verspreid. Deze groep telt 14 deelnemers. 

Rummikub; op de dinsdagmiddag is een groep actief met het spelen van 
rummikub. Aren Koppenaal regelt deze activiteit.  

Klaverjassen: De klaverjassers komen op vrijdagavond bij elkaar op lo-

catie Houtduifstraat. Ook deze activiteit werd door de pandemie heftig 
getroffen. Zij zijn bij de start van de pandemie gestopt omdat de locatie 
te weinig ruimte bood om de 1½  meter afstand te kunnen aanhouden. 
De klaverjasclub heeft 31 mensen op de ledenlijst.  

Leeskringen: Leeskring 1 en 2 komen eenmaal per maand op een 
maandag ochtend bij elkaar in De Beuk. Beide leeskringen hebben het 
maximum aantal leden (=10 per kring). De kosten van zaalhuur en lees-
boeken worden door de leden samen gedragen.  

Jeu de boules: kent een enthousiast aantal deelnemers. De groep telt 
19 leden die ook regelmatig de strijd met elkaar willen aangaan. Ook 
deze activiteit lag grotendeels stil. Er zijn wel pogingen gedan om met 
een kleinere groep te spelen, maar ook hierbij valt het afstand houden 
niet mee.   

Biljarten: elke woensdagavond wordt er gebiljart. Het is een kleine maar 
gezellige groep. Wim Boekholt regelde dit gebeuren.  

Lief en Leed groep: Deze activiteit is de enige die op volle kracht door-

draait. Er worden veel bezoeken gebracht en kaarten gestuurd. Dit 
wordt door onze leden erg gewaardeerd. Maandelijks wordt het bestuur 
op de hoogte gehouden van leuke maar ook van de verdrietige gebeur-
tenissen van onze leden. Eind van het jaar hebben Annie van Rijswijk 
en Tiny Harkema hun werkzaamheden voor deze commissie beëindigd. 
Zij werden opgevolgd door Diny Huyg, Eke Vleer en Ditie Spleet. Deze 
commissie telt 7 leden. Greet van Wasbeek coördineert het een en an-
der. 
 
Het bestuur kijkt terug op een moeizaam jaar waarin veel activiteiten 
geen doorgang konden vinden. Deze activiteiten zorgen gewoonlijk voor 
veel gezelligheid en onderling contact. Dat moesten wij dit jaar allemaal 



missen. Hopelijk kunnen we dat in 2021 weer opstarten, want het wordt 
node gemist!  
Ons ledental neemt langzaam af, dus nieuwe leden werven blijft in 2021 
belangrijk. Kijkt u is om u heen of er iemand is die u bij onze PCOB kunt 
betrekken. Goed voor hen én voor ons. Allen die zich ingezet hebben 
en die zich inzetten voor onze PCOB hartelijk dank! 

6 januari 2021.            Namens het bestuur Mich van Wasbeek, secretaris  
 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief van maart inleveren 

vóór 15 februari bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl 

 
Financieel verslag 2020 van de penningmeester 
 
Het afgelopen jaar was ook in financiële zin een ander jaar dan andere. 
Onderstaand vindt u een samenvatting van de inkomsten en uitgaven. 
De contributies zijn onze belangrijkste bron van inkomsten, waarvan we 
overigens het grootste deel afdragen aan de landelijke KBO-PCOB or-
ganisatie. Per saldo bleef hiervan € 1.655 voor onze eigen afdeling over. 
Daarnaast ontvingen we een subsidie van de gemeente Oosterhout      
(€ 917) en hadden we een meevaller in de vorm van een subsidie van 
€ 150 in het kader van de actie “Een klein gebaar”. Verder in deze 
nieuwsbrief leest u hier meer over.  
Al met al lagen de inkomsten ruim € 240 boven de begroting.  
Aan de uitgavenkant zien we wat meer veranderingen. Nieuw in de rap-
portage is de rubriek “attenties voor leden en vrijwilligers”. In het verle-
den werden deze kosten niet apart vermeld maar omdat we hier in het 
afgelopen jaar € 643 aan hebben uitgegeven, mag het wel apart ge-
noemd worden.  
De ontmoetingsmiddagen zijn met een begroot bedrag van bijna  
€ 1.200 een belangrijke uitgavenpost. In 2019 gaven we hier na aftrek 
van eigen bijdragen bijna € 1.700 aan uit. Afgelopen jaar hebben we 
maar 3 ontmoetingsmiddagen kunnen organiseren en moesten we ook 
de kerstviering afgelasten waardoor de kosten van deze middagen na 
aftrek van de eigen bijdragen slechts € 400 bedroegen. 
Per saldo hebben we in het afgelopen jaar € 325 overgehouden, welk 
bedrag we toevoegen aan ons reservepotje. 
 
Wilt u meer weten over onze inkomsten en uitgaven of vindt u het leuk 
om te zien hoe de cijfers worden bijgehouden, neemt u  dan contact met 
mij op. U bent van harte welkom! 
 

Rob van der Werf, penningmeester  
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 2019 2020 2020 2021 
 werkelijk werkelijk begroting begroting 
INKOMSTEN 
Contributies leden 6.963 6.900 6.817 6.684 
Afdracht KBO-PCOB 5.313 5.244 5.228 5.137 
 
Netto contributie afdeling 1.650 1.656 1.589 1.547 
Subsidie gemeente Oosterhout 935 917 917 906 
Subsidie Een klein gebaar  150 
Bingo middag (saldo) 117 
Rente 1 1 1 1 
Giften 25 50 25 p.m 
 
Totaal inkomsten 2.728 2.774 2.532 2.454 
 
UITGAVEN 
Nieuwsbrieven 649 685 650 700 
Lief en leed  161 110 170 175 
Attenties leden en vrijwilligers  643  200 
Ontmoetingsmiddagen (saldo) 1.684 401 1.190 1.050 
Secretariaat en bestuur 464 444 550 485 
Bankkosten 174 166 200 175 
Doelenconcert (saldo) -18 
  
Totaal uitgaven 3.114 2.449 2.760 2.785 
 
Resultaat -386 325 -228 -331 
 

 
Verslag van de kascommissie 
 
Aan de leden van de PCOB-afdeling Oosterhout. 
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening 2020 van de PCOB-af-
deling Oosterhout aan de hand van de administratie en de facturen ge-
controleerd. 
De kascontrolecommissie is op basis van het uitgevoerde onderzoek 
van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen op 31-12-2020 en van het finan-
cieel resultaat over 2020. 
De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester en adviseert de 
ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid van het afgelopen verenigingsjaar. 
 

Ans de Vos – van Berkel 
Kees Tekke 
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Begroting 2021  

Naast de cijfers over 2019 en 2020 vindt u in bovenstaand overzicht ook 
de begroting voor het komend jaar.  
Aan de inkomstenkant gaan we uit van het aantal leden per 1 januari en 
de al ontvangen subsidietoezegging van de gemeente Oosterhout. 
De uitgavenkant is wat lastiger te begroten omdat we nog niet weten 
wanneer we onze ontmoetingsmiddagen weer kunnen opstarten. 
We gaan uit van 7 bijeenkomsten inclusief de kerstviering. We komen 
dan uit op een tekort van ca. € 330 wat we kunnen opvangen uit het 
positieve saldo van vorig jaar. Een contributieverhoging is dus voor dit 
jaar (nog) niet nodig. 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de acceptgiro waarmee u de contri-
butie voor dit jaar kunt voldoen. Als u geen gebruik maakt van internet-
bankieren en de acceptgiro naar uw bank stuurt, vergeet u dan niet uw 
rekeningnummer in te vullen anders kan de bank uw opdracht niet ver-
werken.                                            Rob van der Werf, penningmeester 
 

N.B.: Wij gaan er van uit dat u onze jaarrekening goedkeurt, indien 
wij binnen 14 dagen na het verschijnen van deze Nieuwsbrief geen 
reactie van u hebben ontvangen.                                   Het bestuur 

 

Activiteiten bestuur in 2021 

Op dit moment bevinden we ons in een onzekere situatie. Hoe graag we het 
ook zouden willen; we kunnen op korte termijn geen ledenbijeenkomsten orga-
niseren. Zodra dit weer mogelijk is gaan we volop aan de slag. Daarnaast zullen 
we proberen om op een creatieve manier invulling te blijven geven aan de con-
tacten met u.  Belangrijke informatie, wetenswaardigheidjes en onderhoudende 
artikelen  plaatsen we in de nieuwsbrief. U heeft misschien al gemerkt dat deze 
in december en ook deze keer “dikker” is dan anders. Voor acute mededelingen 
benaderen we u per mail of post.  

Wat betreft wisseling van bestuursleden en leden van de kascommissie: Mevr. 
Elsbeth Harmsen zal nog even aanblijven als bestuurslid tot het mogelijk is om 
actief op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid. Om dezelfde reden blijft de 
kascommissie nog een jaar functioneren in de huidige samenstelling. Als be-
stuur hebben we zeer regelmatig digitaal contact met elkaar. Vergaderen doen 
we sinds kort digitaal via zoom. 

Mocht u vragen hebben, opmerkingen of misschien een leuke suggestie dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met een van de bestuursleden. 
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Zoals u heeft gemerkt staan de activiteitencommissies deze keer niet vermeld 
in deze nieuwsbrief. Dit is vanwege plaatsgebrek en het feit dat, gezien de co-
ronaregels, vrijwel alle activiteiten die onder de PCOB vallen momenteel  stil-
liggen of maximaal in tweetallen of digitaal plaatsvinden. Mocht u hierover meer 
informatie willen, neemt u dan contact op met Mich van Wasbeek. 

 

Actie “Een klein gebaar”  

Als bestuur hopen we dat de amandelstaven en 
de chocolaatjes (voor de vrijwilligers) u gesmaakt 
hebben. Om deze acties te kunnen financieren 
hadden we een onverwachte meevaller………. 
Als PCOB Oosterhout hebben we ons namelijk 
aangemeld voor de actie “Een klein gebaar”. 
Deze actie ging uit van de landelijke overheid met 
als doel om zoveel mogelijk mensen in de maand 
december te mobiliseren om iemand in hun om-
geving, die het nodig heeft, aandacht te geven 
met een klein gebaar. We werden hierop geat-
tendeerd door de landelijke PCOB-KBO.  

Per provincie was een bedrag beschikbaar ge-
steld. Dit was geen groot bedrag en er zijn aardig wat plaatselijke PCOB afde-
lingen in onze provincie. Dus wie schetst onze verbazing toen we bericht kre-
gen dat onze acties om alle leden en vrijwilligers een attentie te brengen wer-
den gehonoreerd. We ontvingen zelfs het volledige bedrag dat voor de provin-
cie Noord Brabant was vastgesteld. Het bleek dat wij als enige plaatselijke af-
deling binnen onze provincie een aanvraag hadden ingediend. 
Alle lof hierbij voor onze penningmeester die zeer alert en snel heeft gerea-
geerd op de eerste aankondiging van de actie. 

We hebben met het bedrag een deel 
van de amandelstaven kunnen beta-
len! Een voorwaarde voor de actie 
was, dat we deze in de publiciteit 
brachten.  
Oplettende lezers is het vast opge-
vallen dat er een bericht met foto 
heeft gestaan in het kerstnummer 
van het “Weekblad Oosterhout”. In-
middels staat er ook een bericht op 
Facebook, met dank aan Irma van 
der Ent. 

Zowel de foto die gemaakt is bij het verspreiden van de kerstattentie en de 
attentie voor de vrijwilligers treft u hierbij aan. Het leek ons leuk u hiervan mel-
ding te doen, met dank aan de leden die bereid waren voor ons te poseren. 
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Voorzitter 
Marianne Los 
Burgemeester van Beugenstraat 3 
4904 LS Oosterhout        tel. 437388 
Email: mariannelos@planet.nl 
 
Secretaris 
Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24 
4902 DJ Oosterhout      tel. 69 27 58 
Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl 
 
Vice-voorzitter 
Matty Dekker-Kloosterman 
Keiweg 60A 
4901 JC Oosterhout      tel. 42 26 97 
Email: mattydekker@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Rob van der Werf 
Burgemeester van Beugenstraat 4 
4904 LT Oosterhout      tel. 85 65 00 
Email: rob.vanderwerf@ziggo.nl 

 
Bankrekening:  
NL22RABO 013 95 80 719 

t.g.v. PCOB afd. Oosterhout 
 
Bestuursleden: 
 
Elsbeth Harmsen 
Marie Curiehof 34 
4901 MJ Oosterhout      tel. 74 23 30 
Email: elsbethenjohn@hotmail.com 
 
Ad Schiedon 
Bouwlingplein 77 
4901 KZ Oosterhout      tel. 43 25 22 
Email: a.schiedon@ziggo.nl 
 
Irma van der Ent 
Hertogenlaan 116 
4902 AT  Oosterhout     tel. 74 00 09 
Email: ivanderent@kpnmail.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Contributie:  
       PCOB afd. Oosterhout 
       € 47,-- voor leefverbanders 
       € 30,-- voor alleengaanden 
  

       Opzeggingen van het lidmaat- 
       schap dienen uiterlijk 
       30 november bij onze 
       secretaris binnen te zijn 
 
 
       Lay-out nieuwsbrief: 
        Matty Dekker 
        Mich van Wasbeek 

mailto:mariannelos@planet.nl
mailto:m.van.wasbeek@kpnmail.nl
mailto:mattydekker@hotmail.com
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