Nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief februari 2021 met actuele zaken en informatie van PIV Etten-Leur
Veel leesplezier toegewenst.
VOORWOORD

Van de redactie

De penningmeester
Jan Engbers

Tips
Annie Faes

Op het moment van opstellen van deze nieuwsbrief is Nederland bedekt onder
een dikke laag sneeuw. Naar buiten gaan is door de gure wind geen pretje.
Dit komt bovenop de beperkingen door Corona, die vanaf december het ons
lastig maken om bij elkaar op bezoek te gaan. Voorlopig is er geen mogelijkheid
om gemeenschappelijke activiteiten te organiseren. Gelukkig kunnen de
persoonlijke contacten, rekening houdende met de maatregelen wel plaats
vinden. We kijken vooruit en hopen dat met de Lente betere tijden aanbreken.

Naar aanleiding van het onderdeel financiën in de voorgaande nieuwsbrief
hebben we positieve reacties ontvangen. Deze reacties zijn hartverwarmend
en de donaties die we mochten ontvangen zijn zeer welkom. Via deze weg
willen we dan ook iedereen bedanken voor hun fijne gebaar, waardering voor
ons en voor al de vrijwilligers die het werk van Present In Vriendschap mogelijk
maken. Als u ook een donatie wilt doen zijn wij daar erg blij mee.

Samen met mijn presentvrager Jan Mol heb ik in oktober 2020 een dagtocht
gemaakt met de elektrische boot van rederij de Zilvermeeuw in Drimmelen. U
weet wel, vroeger hebben we allemaal wel eens een tocht gemaakt in de
Biesbosch! Daarbij het feit dat Jan veel heeft gevaren met een eigen zeilboot,
dus dit stelde hij zeer op prijs.
De Zilvermeeuw heeft nu een zeer uitgebreide keuze uit vaartochten van een
paar uur tot een hele dag.
Wat vooral opvalt is de supervriendelijke benadering van de klant door de
medewerkers: je voelt je meteen welkom aan boord en dit is geen
verkooppraatje!
Ook de coronamaatregelen werden prima nageleefd, er waren 30 mensen aan
boord van een zeer groot schip!
Wij hadden gekozen voor de nieuwe dagtocht Merwedekanaal en Lek. Een
prachtige tocht die voerde langs Dordrecht en mooie vergezichten bij de Lek.
Onderweg een prima lunch met heerlijke warme en koude gerechten.
Meer informatie kunt u vinden op www.zilvermeeuw.nl
In februari zijn de tochten alweer hervat.
Een tweede tip is de volgende: nodig elkaar als presentgever en presentvrager
eens uit voor een lunch bij jou thuis. Het is heel eenvoudig om te doen, kost
bijna niets extra's en je doet iemand die veel alleen is, daar heel veel plezier
mee.
Succes met de tips!
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Komen en Gaan van present
vragers en present werkers

Jan Krommehoek

Mevr. van Swagten

Het afgelopen jaar was natuurlijk een heel ander jaar als anders. Doordat we
elkaar niet meer gezien hebben sinds de nieuwjaarsbijeenkomst in januari,
hebben we geen verhalen kunnen delen. Daarom is het ook heel fijn om met
deze nieuwsbrief u een beetje op de hoogte te brengen van het wel en wee
van Present in Vriendschap.
Het afgelopen jaar kwamen er weer 15 nieuwe mensen bij en onze lijst staat
inmiddels op ruim 75 personen, waarvan een grote groep wekelijks contact
heeft met zijn of haar present-werker.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van twee mensen,
die lang een beroep op ons deden.

De meesten van u kenden Jan van de verschillende uitjes. Altijd gezellig en veel
praats. Samen aan de tafel bij inmiddels bekende dames, want hij was graag
van de partij. Ofschoon hij geen eigen vrijwilliger had, hoorde hij er toch echt
bij. In 2018 deed hij mee met het programma: “Tijd van je leven “ en in januari
van dat jaar zagen we hem samen met zijn vriendin Bea bij de Nieuwjaars
middag in de Vleer. Sinds Jan zijn verhuizing naar de Roosendaalseweg ging het
rap achteruit. Behalve de nierdialyses, kreeg Jan in maart corona en daarna
ging het niet echt veel beter.
Regelmatig babbelde we via het balkon, omdat we nog niet bij elkaar op
bezoek mochten komen. Jan heeft zijn laatste zeven weken een bijzondere tijd
meegemaakt met zijn familie.
Betsie Netten
“
Voor altijd in mijn gedachten “schreef Marion Albers.
U vertelde altijd dat u naar mij uitkeek op de woensdagmiddag. Wat hebben
we het fijn samen gehad. Wat hebt u genoten van de wandelingen naar het
centrum, even winkelen, een kopje koffie daar, in het Anbarg of thuis en altijd
een gebakje, mmmm.
Een zacht gekookt eitje mocht niet ontbreken, want niemand kon dat beter
dan ik, wat een eer.
De uitjes van Present, naar het theater, The Lion King in Den Haag, ’t was u
allemaal even lief.
Bij het weggaan kreeg ik altijd mee: “Meisie weet dat ik zielsveel van je houd”.
Dat neem ik voor het leven mee in mijn hart !
Dank u wel, liefs Marion
Marion Albers
Corona houdt ons nog steeds in de greep. Houden aan de maatregelen en het
vaccineren moeten helpen onze vrijheid terug te krijgen. De uitnodigingen om
een injectie op te halen worden verstuurd.
Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie voor Covid 19 van het RIVM,
maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie komen?
ANWB AutoMaatje helpt!
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatielocatie,
kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar ANWB AutoMaatje
Etten-Leur 06-42227991 .
of een email sturen naar automaatje@inetten-leur.nl
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Werkgroep

Bij de vrijwilligers was er ook volop beweging. Verschillende mensen namen
afscheid, soms door verhuizing, vanwege corona, of omdat er iets anders op
het pad kwam.
U kende wellicht Jannie Joosen, die vol verve de sinterklaas middag
organiseerde.
Marion Albers die al vanaf het begin actief was, verhuisde ook en zo konden
weer nieuwe present werkers meteen aan de slag. Bij het bestuur nam Wil
Eggenkamp afscheid en kwam Marianne van Haastere er weer bij.
We verwelkomden, ondanks de corona tijd, acht nieuwe vrijwilligers. Allemaal
zijn ze met enthousiasme begonnen met het bezoeken van nieuwe presentvragers.
Nieuwe namen zijn: Jac Peeters, Beata Gajdowska,
Jeroen Ramaekers, Lydia Ten berge, Maria Willems, Ans de Kroon en Kees
Suijkerbuijk.
We hopen weer op een mooi nieuw jaar, waar we zeker ons best gaan doen,
om u te blijven bezoeken, bellen en soms te verwennen met een presentje …..

Tijdverdrijf

In deze weken, waarin veel mensen onder ons steeds meer binnen zitten,
vanwege het weer, maar ook vanwege Corona, is het best zoeken, naar
bezigheden.
Bezigheden, waar je wat langer tijd aan kan besteden.
Wat de een aanspreekt, is voor de ander niet vanzelfsprekend ook het geval.
Hieronder een aantal leuke tips…..
Mogelijk dat u met hulp van de presentwerker, even op gang geholpen kan
worden.
Het aanschaffen van boekjes en andere spullen, gaat op dit moment vooral
snel via het internet.
We kunnen elkaar daar goed mee helpen.
Veel plezier … betsie

Aanrader en lees-tip

Het gratis boek wat de bibliotheek in november onder de aandacht bracht is:
Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer.
Het boek gaat over een familie van 12 kinderen, die in de jaren vijftig, zestig in
Nederland wonen.
Ieder kind heeft zo zijn eigen verhaal over zijn jeugd in dit grote gezin.
Wanneer de moeder na een hersenbloeding niet meer kan spreken, gaan ze
wel voor haar zorgen. Iedere avond is een van de kinderen bij moeder thuis.
Eén van de kleinkinderen heeft door middel van gesprekken met iedereen, dit
boek tot een geweldig mooi geheel gemaakt. In het middelpunt staat de
moeder, die zwijgt en luistert.
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Aanrader en brei-tip

Breien is wanneer je ouder wordt, misschien niet meer zo gemakkelijk. Maar
het is heel hip, om leuke pannenlappen te breien. Eenvoudige vierkante lapjes,
die snel klaar zijn.
Mijn buurvrouw ( ook op leeftijd ) maakte ze als kerstcadeautjes voor haar
dochters.
Of een gezellige lange das, voor je kleinkind, met van die mooie overloop
kleurtjes.
Kan nooit fout gaan

Aanrader en luister-tip

Behalve leuke programma’s op de televisie, heeft de radio ook veel
verschillende luister programma’s.
Voor vroege vogels is er op zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 op NPO 1
uur het programma, over de natuur. Het heet ook : Vroege vogels. Je wordt
heerlijk meegenomen in de verhalen van de natuur zoals die zich op dit
moment voordoet.
Ben je nog nieuwsgierig naar alles over Taal, dan heb je op zaterdag van 11.0013.00 uur bij
NPO 1 De Taalstaat met Frits Spits. Leuke en interessante gesprekken, over
dichters, schrijvers, en taal wetenswaardigheden. En niet te vergeten komt
iedere week : ‘ een vergeten woord voorbij ‘. Heel herkenbaar.

Digitale Nieuwsbrief

Het is mogelijk om deze nieuwsbrief ook digitaal te ontvangen naast de
papieren versie. Heeft u liever alleen de digitale versie kunt u dit ook
aangeven.
Stuur ons een mailbericht en we nemen u op in de verzendlijst.

FotoKarien van Hoeckel
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CONTACT

 06-19393973

 presentinvriendschap@gmail.com



Pater Arnold Damenstraat 1 4871 DX Etten-leur
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