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Februari 2022                                          afd. Oosterhout NB 

 
 
 
 

“Opgeruimd staat netjes” 

Aan het begin van het jaar vind ik het altijd fijn om op te ruimen. 
Dat begint al begin januari met de kerstspullen. Gezellig als de 
kerstboom er staat, maar ook heerlijk als deze weer de deur uit-
gaat. 

Maar daarnaast is er altijd nog meer op te rui-
men. Want als ik eerlijk ben, hebben wij net als 
veel anderen, te veel spullen. Er zijn mensen 
die zich daar prima en gelukkig bij voelen, waar-
voor alle respect. Ik word er echter onrustig van.  

Nu zijn al die spullen niet in een dag ons huis 
binnengekomen, maar geleidelijk aan. Begon-
nen we ooit in onze studententijd met wat ser-
viesgoed van mijn oma, nu hebben we een kast 

vol. En wat gebruik je nu eigenlijk daadwerkelijk. Zoals bijvoorbeeld het 
complete twaalfdelige servies dat destijds werd aangeraden als een ab-
solute must voor de “uitzet”? Ik word er regelmatig verlegen van. Zeker 
als je dat vergelijkt met wat veel andere mensen bezitten, die het minder 
getroffen hebben dan wij hier in Nederland.  

Tegenwoordig is het een trend om regelmatig te “ontspullen”. Dat 
spreekt me wel aan. Als je op internet zoekt, vind je tal van manieren 
waarop je dit kunt doen. Vaak met het (in mijn ogen) onnodige senti-
ment. Want eigenlijk komt het erop neer dat je van tijd tot tijd dingen 
gewoon weg moet doen en vooral, niet te veel meer moet aanschaffen.  

In Zweden hebben ze daar een speciale term voor: Döstädning 
Het houdt in: opruimen zodat je niet te veel achterlaat voor als je er later 
niet meer bent. Hoewel dit misschien een beetje morbide klinkt, zit er 
een mooie gedachte achter. Je wilt je nabestaanden niet laten zitten met 
een enorme zware last aan spullen die opgestapeld en verzameld zijn 
in de laatste decennia. Daarbij is het niet nodig om op brute wijze in een 
keer afscheid te nemen van alles dat je niet echt nodig hebt om een leeg 
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(kaal?) en opgeruimd huis te hebben. Nee, Döstädning is een langzaam 
afscheidsproces waar je mee kunt beginnen als je rond de veertig of 
vijftig bent, maar vooral na je pensionering. Langzamerhand neem je 
afscheid van je spullen, zodat familie er niet mee blijft zitten of erger 
nog, erover gaat ruziën. En uiteraard ben je er vrij in om dingen waar 
een speciale binding mee is of herinnering aan vastzit, te bewaren. Tij-
dens het opruimen maak je een soort reis door je leven en tegelijkertijd 
krijg je er een opgeruimder huis bij. Hierbij kunnen anderen weer plezier 
hebben van afgestane spullen. 

Een opgeruimd en overzichtelijk huis geeft mij overzicht en rust in mijn 
hoofd. En meer rust in ons hoofd kunnen we wel gebruiken in deze on-
rustige tijden.  

Hartelijke groeten, Marianne Los, voorzitter 
 

Hoe gaan we het nieuwe jaar van start en andere bestuurs-
berichten 

Bijeenkomst 13 februari:  
Begin januari heeft het bestuur besloten om de ontmoetingsmiddag van 
13 februari te annuleren. Op het moment van besluitvorming  waren er 
te veel onzekerheden over bijvoorbeeld toegestane groepsgrootte en 
veiligheidsvoorschriften. 
Zoals bij u bekend houden wij in februari altijd onze algemene ledenver-
gadering (ALV). Vorig jaar, toen we in dezelfde situatie zaten, hebben 
we de ALV geheel op papier uitgevoerd in de nieuwsbrief. 
We hebben overwogen om dat ook voor dit jaar te doen. Maar we vinden 
dit geen optimale situatie. Daarnaast blijven we optimistisch. De gevol-
gen van de Omikron variant lijken mee te vallen. Dus misschien is er in 
maart meer mogelijk. Daarom hebben we besloten om de ALV te ver-
plaatsen naar 10 maart. Mocht deze bijeenkomst ook niet door kunnen 
gaan, dan voeren we de ALV alsnog op papier uit in het maartnummer 
van onze nieuwsbrief.  

Bijeenkomst 10 maart 
Omdat er voor 10 maart al wel een middagvullend programma met spre-
ker is, voegen we de ALV als extra toe. Dat betekent dat de bijeenkomst 
in maart eerder begint en wel om 13.30 in plaats van zoals gebruikelijk 
om 14.00 uur. We starten dan om 13.30 met de ALV. Om 14.30 begint 
vervolgens het geplande programma, waar een inleiding gehouden 
wordt over de Floriade die op 14 april van start gaat in Almere. We ein-
digen zoals altijd om 16.00 uur. Dit alles uiteraard onder voorbehoud. 
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Jaarverslag 2021 
Om u toch alvast wat informatie te geven over het reilen en zeilen van 
de PCOB Oosterhout publiceren we het jaarverslag van 2021 in deze 
nieuwsbrief, zodat u hier kennis van kunt nemen. 

Afscheid en welkom 
Ook in 2021 hebben wij veel steun gehad van onze vrijwilligers. Een 
aantal van hen heeft aangegeven met hun taak te willen stoppen om 
verschillende redenen. Als bestuur willen we hen graag heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet en trouw. Daarnaast mochten wij als vervan-
gers weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Ook hiervoor heel veel 
dank. Fijn dat er toch iedere keer weer mensen zijn die zich extra willen 
inzetten voor onze PCOB.                                                  Marianne Los 

Ontmoetingsmiddag op 10 maart 

Aanvang: 13.30 – 14.30 uur met de Algemene Leden Vergadering  
Om 14.30 uur tot 16.00 uur:  de inleiding over de Floriade. 

U mag/kunt eventueel aansluiten om 14.30 uur. 
Het einde van de middag is om 16.00 uur gepland. 

 
 

Jaarverslag over 2021 van de PCOB afdeling Oosterhout 

● Het bestuur bestond in 2021 uit 6 personen. We startten het jaar met 
een voltallig bestuur, helaas moest Elsbeth Harmsen haar werkzaam-
heden beëindigen wegens familie omstandigheden. Zij nam in de juli 
vergadering afscheid. Marianne heeft haar bedankt voor haar inzet. 
Het bestuur werd geassisteerd door zo’n 40 vrijwilligers, die de activitei-
ten organiseren en begeleiden. Iedere maand werden de jarige leden 
gebeld door één van de bestuursleden. 
Het bestuur heeft in 2021 11 maal vergaderd, deels bij de bestuursleden 
thuis, deels in De Beuk en deels online. 

● De regionale vergaderingen worden bezocht door Marianne, beurte-
lings vergezeld door diverse bestuursleden.  

● Tevens heeft Marianne zitting in het provinciale platform. 

● 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-
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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 is Marianne, die deze vergaderin-
gen bezoekt.  

● Financiën: Rob van der Werf is onze penningmeester, 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. Rob hield te-
vens de ledenadministratie bij. 
Het ledental op 1-1- 2021 was 254 leden, op 1-1-2022 is dit 252. (110 
alleenstaanden / 71 leefverbanders). 

● Matty Dekker en Elsbeth Harmsen organiseren samen (tot juli) de in-
vulling van de ontmoetingsmiddagen.  

● Mich van Wasbeek onderhoudt (vanaf juli) de contacten met de coör-
dinatoren 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 13 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. In september mochten we door de RIVM voor-
schriften slechts 30 leden begroeten, deze leden moesten zich vooraf 
aanmelden. In oktober bezochten circa 55 leden de ontmoetingsmid-
dag, waarvan de meesten na aanmelding. In november mochten wij 50 
leden ontvangen, allen na aanmelding. De traditionele bedankborrel in 
november voor onze vrijwilligers kon daardoor ook doorgang vinden. 

Ook de adventsviering, toch één van de meest gewilde middagen kon-
den we niet door laten gaan. De crea groep verraste onze leden met 
een kerstattentie. De bezorgers van de Nieuwsbrief waren zo bereidwil-
lig deze extra bezorging voor hun rekening te nemen. Hulde!   
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● 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 vallen Erna Tekke, Ellis 
Wisse en Henk de Wind voor haar in. Zij hebben met diverse beperkin-
gen bijna het hele jaar kunnen wandelen. Als Brasserie Woods open is 
wordt er na afloop gezellig koffie gedronken. De groep telt 15 leden. Dit 
jaar bestond de groep 15 jaar maar dat hebben ze niet kunnen vieren. 

Fietsen: Onder leiding van Josina en Jan Blommers wordt er op woens-
dagmiddag gefietst. Door corona konden ze 5 maanden niet fietsen. In 
juni zijn ze gestart met een kleine groep, daarna weer met zijn allen. Zij 
bezochten 4x Groenrijk om aan de regen te ontsnappen. In 2021 wer-
den 8 fietsdagen georganiseerd waarbij in totaal 531 km werd afgelegd. 
De routes liepen o.a. door Almkerk, Chaam, Lage Zwaluwe en de 
Loonse en Drunense duinen. De groep telt 18 leden. Door corona heb-
ben ze wat leden verloren maar we hebben ook 2 nieuwe aanmeldingen 
gehad. Op naar nieuwe kilometers in 2022. 
De fietsvakantie was dit jaar in Bladel. Daar verbleven ze vanaf maan-
dag 30 augustus tot donderdag 2 september in Hotel De Tipmast. Er 
waren 15 deelnemers. Met het weer hadden ze het getroffen, koel maar 
droog. De sfeer was als vanouds: prima! 

De eetclub: De eetclub is dit jaar slechts eenmaal uit eten gegaan. Ze 
waren met 20 personen te gast bij de Kleine Abtshoeve. Ondanks alle 
beperkingen was het erg gezellig. 

Crea club: Deze club startte pas weer in juni en heeft 15 leden. Er wordt 
gebreid, gehaakt of geknipt. Normaal werken zij mee aan de voorjaars- 
en kerstmarkt van de ZWO, die dit jaar ook niet doorgingen. In septem-
ber begonnen zij met attenties om uit te delen na onze adventsviering, 
toen die ook niet doorging besloten zij om voor alle leden een kerst-
attentie te maken die vervolgens door een aantal vrijwilligers aan huis 
werd bezorgd. 

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

Klaverjassen: De klaverjassers startten dit jaar hoopvol maar moesten 
op 6 maart hun activiteiten alweer stoppen. Daardoor kon er geen prijs-
uitreiking plaatsvinden. Sneu voor de nummers 1: Pieter Schalkers, no 
2: Pieter Mulder en de nummer 3: Herman Agterberg. Ook het gebrui-
kelijke etentje werd gecanceld. Op 1 oktober werd opnieuw gestart. Op 
15 oktober hebben ze hun 25 jarig bestaan mogen vieren met koffie en 
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gebak. Helaas gooide corona op 26 november opnieuw roet in het eten. 
De klaverjasclub heeft 32 mensen op de ledenlijst. Dit is het maximale 
aantal leden die ze kunnen herbergen, dus hebben ze nu een ledenstop. 

Leeskringen: Leeskring 1 en 2 komen eenmaal per maand op een 
maandag ochtend bij elkaar. Beide leeskringen hebben het maximum 
aantal leden. De kosten van zaalhuur en leesboeken worden door de 
leden samen gedragen. Ook de leeskringen hielden de corona maatre-
gelen in het oog en stopten enige tijd hun activiteiten. 

Jeu de boules: kent een trouw aantal deelnemers. De groep telt 19 leden 
die ook regelmatig woensdagmorgen met en tegen elkaar spelen. In 
maart werd gespeeld met een halve bezetting zodat de 1 ½ meter ge-
respecteerd kon worden. Na de versoepeling werd met de hele groep 
gespeeld. Toen de besmettingen weer opliepen werd besloten om bui-
ten koffie te gaan drinken in verband met de te kleine ruimte in de “huis-
kamer”. Er is 1x maal niet gespeeld wegens sneeuw op baan en 3 keer 
een halve ochtend wegens regen. De leden kijken weer uit naar nieuwe 
onbezorgde speelochtenden! 

Biljarten: elke woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur wordt er gebiljart. 
Dit jaar was het slechts mogelijk om vanaf medio september tot medio 
november te spelen. De groep bestaat uit 5 spelers. Zij waren juist ge-
start om de partij-uitslagen vast te leggen in een spreadsheet toen co-
rona hen blokkeerde. Zij hopen in het nieuwe jaar weer enthousiast met 
biljarten te starten. Nieuwe biljarters zijn van harte welkom. Wim Boek-
holt heeft aan het einde van 2021 de coördinatie overgedragen aan Piet 
Guis.                                 

Lief en Leed groep: Deze activiteit is de enige die ook dit jaar op volle 
kracht doordraait. Er werden veel bezoeken gebracht en kaarten ge-
stuurd. Dit wordt door onze leden erg gewaardeerd. Maandelijks wordt 
het bestuur op de hoogte gehouden van leuke maar ook van de verdrie-
tige gebeurtenissen van onze leden. Hanneke van Oosten stopte haar 
werkzaamheden voor deze commissie. Gelukkig trad Erna Tekke half 
dit jaar toe tot deze commissie. Deze commissie is dus weer op sterkte 
en telt 7 leden. Greet van Wasbeek coördineert het een en ander. 
 
Het bestuur kijkt terug op een zorgelijk jaar. Veel activiteiten konden 
geen doorgang vinden. Deze activiteiten zorgden gewoonlijk voor veel 
gezelligheid en onderling contact. Dat moesten wij dit jaar allemaal mis-
sen. Hopelijk kunnen we dat in 2022 weer opstarten, want het wordt 
node gemist!  
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Hoewel er weinig opzeggingen van het lidmaatschap zijn geweest in 
2021 loopt ons ledental langzaam terug, dus nieuwe leden werven blijft 
in 2022 belangrijk. Kijkt u eens om u heen of er iemand is die u bij onze 
PCOB kunt betrekken. Goed voor hen én voor ons. Allen die zich inge-
zet hebben en die zich inzetten voor onze PCOB hartelijk dank! 

17 januari 2022.        Namens het bestuur, Mich van Wasbeek, secretaris  
 

Kopij voor de Nieuwsbrief van maart inleveren 

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

 

Gezocht: distributeurs van onze Nieuwsbrief 

Jan en Josina Blommers hebben aangegeven dat zij gaan stoppen met 
het verspreiden van onze maandelijkse nieuwsbrief en het KBO/PCOB 
magazine. Dus wij zijn op zoek naar vervangers voor hen. Wat houden 
die werkzaamheden in?  

Op de laatste donderdag van de maand worden de magazines bij u aan-
geleverd en de nieuwsbrief is dan reeds in uw bezit. De nieuwsbrieven 
worden ingestoken in het magazine. Van de ledenadministratie krijgt u 
bezorglijsten per wijk aangeleverd. Daarmee kunt u dan op stap om de 
nieuwbrieven/magazine per wijk af te leveren aan de wijkdistributeurs. 
Voor deze werkzaamheden is het in bezit hebben van een computer en 
een auto wel aan te raden. 
De nieuwsbrief en magazine verschijnen 10 maal per jaar. En als u een 
keer verhinderd bent zijn er vervangers beschikbaar. 

Wilt u meer informatie over de verspreiding; Jan en Josina kunnen u de 
details vertellen. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.  

Mich van Wasbeek 

Wie maakt ons bestuur weer compleet? 

Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar iemand die ons bestuur wil 
komen versterken. Wat vragen we: We zoeken een algemeen lid. We 
hebben namelijk al een voorzitter, secretaris en penningmeester. Als al-
gemeen lid volgt u 10 keer per jaar de vergaderingen en verricht in over-
leg hand en spandiensten.  

Wat bieden we: Constructieve  en gezellige vergaderingen bij een van 
de leden thuis. Er heerst een prima sfeer. Besluiten worden altijd in sa-
menspraak genomen. Voor verdere activiteiten verwijs ik naar het ver-
slag. U kunt ook altijd vrijblijvend informatie inwinnen. Wie o wie????                                                                               
                                                                                         Marianne Los 
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De contributie 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de acceptgiro voor betaling van de 
contributie. 

We hopen in maart een algemene ledenvergadering te kunnen houden 
waarbij we u ook willen informeren over de cijfers over het afgelopen 
jaar. Maar ik kan u nu al wel vertellen, dat we vorig jaar met een positief 
saldo van € 250 hebben kunnen afsluiten terwijl we een tekort van ruim 
€ 300 hadden begroot.  

De kascommissie heeft de cijfers inmiddels gecontroleerd en zal daar-
over in maart verslag doen. 

Ook in 2020 hadden we een overschot, zodat de contributie nog niet 
hoeft te worden verhoogd. Tijdens de jaarvergadering meer daarover.  

Tot slot nog een verzoek: wilt u zo mogelijk de contributie betalen via 
internetbankieren of uw bank-app? De kosten van verwerking van ac-
ceptgiro’s zijn door de bank flink verhoogd. U kunt ons maar liefst € 1,35 
besparen als u elektronisch betaalt.  

Volgend jaar verdwijnt de acceptgiro helemaal dus we zullen over een 
andere manier van betalen moeten nadenken. Ook daar willen we het 
in de jaarvergadering graag met u over hebben. 

Rob van der Werf, penningmeester 

 
 
 

Een felicitatie waard! 

Drie jubilarissen in de maand Februari. 

mevrouw  Ally Bakker-Dekker 

de heer Gert Blok 

mevrouw Koos Blok-Hoogendoorn 

27 februari 2022 vieren zij 
hun 30-jarig PCOB-jubileum! 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 
Bloemetje komt eraan.  
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Even terug naar kerst 
2021 

Door veel PCOB-leden is de 
kerstattentie, gemaakt door 
de crea-club in dank ont-
vangen en heeft het lichtje 
hopelijk gebrand tijdens de 
kerstdagen. We vrezen 
echter dat de tekst die on-
derop het viltje stond, de 
meesten is ontgaan. Hier-
naast alsnog afgebeeld 
dus! Want als we iets nodig 
hebben in deze coronatijd is 
het LICHT! Gelukkig heb-
ben we nog 11 maanden te 

gaan, dus kunnen we Het Licht, ons Licht nog volop laten schijnen. 
Maakt de nog steeds donkere corona dagen wellicht iets draaglijker.  
 

NB. kregen twee persoonlijke reacties op de kerstattentie. 
Eén PCOB-lid liet weten dat haar kersster had gebrand in een Zweedse kerk; 
een andere dame brandde het lichtje bij de foto van een kleinzoon die ze vre-
selijk mist. Had daar troost uit geput. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Duizenden kraanvogels ( met toestemming geplaatst) 
 

Sommige mensen hebben een bucketlist. Een wenslijstje van dingen die ze ooit 
willen meemaken. Het noorderlicht staat er vaak op. Of walvissen spotten, de 
Mont Blanc beklimmen, de oceaan oversteken in een zeilboot, een koala aaien. 
Het zijn altijd grootse dingen waar je veel moeite voor moet doen en waar je 
hoge verwachtingen van hebt. Daarna kan het eigenlijk alleen nog maar tegen-
vallen, omdat óf het noorderlicht en de walvissen het laten afweten, óf omdat 
je door omstandigheden nooit aan je bucketlist toekomt. 
Mijn bucketlist is leeg. En toch heb ik een lijstje. Een achteraf lijstje. Een verza-
meling wensen waarvan ik niet wist dat ik ze had. Het leuke van zo’n achteraf 
lijstje is dat het niets kost en nooit een teleurstelling oplevert. Je hoeft alleen 
maar per ongeluk op exact het juiste moment op exact de juiste plaats te zijn. 
Zoals laatst. 
 
Ik maakte een herfstwandeling door de Belgische Oostkantons (45 km. onder 
Maastricht), waar ik een weekje logeerde. Het was windstil en zonnig toen er 
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achter me iets op klonk. Zoals de zee een golf over je uit kan storten zo 
stroomde er onverwacht een almaar luider getoeter over mij heen.  
Hoog aan de hemel trok er een vlucht van zeker honderd kraanvogels over. Ik 
volgde ze met de verrekijker en voor ze uit zicht waren kwamen er nieuwe 
vluchten aan. De een na de ander, het hield niet op. Duizenden en duizenden 
vogels op weg naar hun winterkwartier. Ze bleven maar komen en de zon ging 
langzaam onder waardoor hun buiken oranje kleurden in het late middaglicht. 
De hemel was gevuld met trompetgezang. Zelfs toen het al aardedonker was 
en ik nog steeds in het weiland stond en de vogels niet meer zag, alleen nog 
maar hoorde, bleven ze komen. Tienduizenden kranen. Een reizend orkest dat 
niet verstomde. Ik wist tot op dat moment niet dat dit een van de grootste wen-
sen in mijn leven was. 
Maar, dit verhaal is nog niet klaar. Want hier was, en dat wist ik dus nog niet, 
een drietraps reversed wens in de maak. 
 
Vorige week was ik namelijk weer op exact diezelfde plek in de Oostkantons. 
Het miezerde. Het mistte. Alles wat leefde zat met opgetrokken schouders tus-
sen de takken te wachten op beter weer. Behalve die ene vogel hoog in de 
lucht. Een kraanvogel. Eenzaam schalde zijn roep over het veld. 
‘Je gaat verkeerd!’ wilde ik roepen. ‘Je moet de andere kant op!’ 
De rest van de wandeling vroeg ik mij af wat een verloren kraanvogel eind de-
cember in Oost-België doet. Kon hij overleven? Waarom vloog hij naar het 
noorden? Ik werd er somber van. Die arme kraan! Maar ik wist toen nog niet 
dat dit slechts deel twee was van de drietapswens. 
 
Enkele dagen later, op nieuwjaarsdag, opende ik het raam van het huis waar 
ik logeerde. Vlak boven het dak cirkelde een groepje van acht kraanvogels. Ik 
rende naar buiten. Eén van de vogels liet zich nog iets verder zakken, strekte 
zijn poten uit naar beneden, trompetterde, klapte een aantal keer met zijn 
enorme wieken, steeg weer op en verdween daarna met zijn soortgenoten in 
de juiste richting. Natuurlijk, dacht ik, natuurlijk was dat die verdwaalde vogel 
van een paar dagen eerder. Hij kwam me, voordat hij verder trok, even vertellen 
dat hij zijn vrienden weer had gevonden. ‘Dank je wel!’ riep ik hem achterna. 
En: ‘Goeie reis!’ 
Sinds deze week weet ik het zeker: de klassieke bucketlist is weggelegd voor 
doeners die hun leven willen afronden met een schone en afgevinkte lijst. 
Die andere lijst, die onvoorziene, die is voor de dromers. Zij hebben onver-
moede wensen die gaandeweg hun leven in vervulling gaan. Die lijst raakt nooit 
vol of afgevinkt. Het is een lijst die meegaat tot op het einde. Want ook dan 
kunnen er ineens kraanvogels aan de hemel verschijnen. En wat zou het prach-
tig zijn wanneer je er die dag met je laatste adem achteraan kon gaan. 

Column: Bibi Dumon Tak 
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Activiteiten 

 
Nordic-walking 

We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij: 
Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout. 

Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98.  

Rummikub 
Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gespeeld. 
Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis. 

Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74. 

Klaverjassen  
De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a.  

Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 - 68 39 26. 

Leeskringen 
De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om 
10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 7 februari bij Jani Zwemstra,  
De Braak 104 en leeskring 2 op 14 februari in de Beuk. 
     Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69. 

Fietsen 
Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur 
vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan. 

Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 - 42 27 98. 

Jeu de Boules 
Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules 
baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93. 

Biljarten 
Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.  
    Inlichtingen: Piet Guis, tel.nr. 06 - 53 60 70 23 

Creatieve ochtend 
Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van 
de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en 
Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72. 

Lief en leed 
De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een 
bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze  
groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 - 69 27 58. Mensen die be-
zoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden. 
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Voorzitter 
Marianne Los 
Tel. 0162-43 73 88 
Email: mariannelos@planet.nl 
 
Secretaris 

Mich van Wasbeek  
Slijperijhof 24 
4902 DJ Oosterhout  
Tel. 0162-69 27 58 
Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl 
 
Vice-voorzitter 
Matty Dekker-Kloosterman 
Tel. 0162-42 26 97 
Email: mattydekker@hotmail.com 
 
Penningmeester 

Rob van der Werf 
Tel.0162-85 65 00 
Email: rob.vanderwerf@ziggo.nl 

 
Bankrekening:  
NL22RABO 013 95 80 719 

t.g.v. PCOB afd. Oosterhout 
 
Bestuursleden: 
 
Ad Schiedon 
Tel. 0162-43 25 22 
Email: a.schiedon@ziggo.nl 
 
Irma van der Ent 
Tel. 0162-74 00 09 
Email: ivanderent@kpnmail.nl 
 
 
Website van onze afdeling: 
pcob.pgoosterhout.nl 
 
 

Lay-out nieuwsbrief: 
Matty Dekker 
Mich van Wasbeek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       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 
 
 
 

 

 

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

