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NIEUWSBRIEF
September 2020
Woord van de voorzitter.

Als ik dit schrijf is het alweer 3 augustus. We zitten nu
midden in de vakantieperiode en verschillende senioren gaan
nu niet echt op vakantie. Temeer niet door de angst voor het
coronavirus, dat ons leven nu sterk beïnvloedt. Voor de een
zal het meer zijn dan voor de ander en het is er zeker niet
leuker op geworden.
Heel veel van onze clubjes en verenigingen hebben hun
activiteiten moeten staken en op dit moment zijn de berichten
niet zodanig dat daar snel verandering in zal komen. Helaas is
het niet anders, maar als iedereen zich aan de regels van het
RIVM blijft houden, zal er wel weer een andere tijd komen
waar we elkaar kunnen zien en samen de leuke dingen
beleven zoals we dat gewend waren.
Er zijn al wel wat kleinschalige activiteiten die weer opgestart
worden, zoals bijv. in de oud katholieke kerk aan de
Varkensmarkt waar regelmatig allerlei leuke activiteiten
gehouden worden. Helaas is het niet mogelijk ons nieuwsblad
te gebruiken om U/jullie te informeren, omdat we tijd nodig
hebben om het blad samen te stellen, naar de drukker te
sturen om te laten drukken en weer rond te brengen
Wellicht is het volgende wel interessant: op 2 oktober wordt
er een concert gegeven door Room Staal, ‘s avonds van 19002100 uur. Er wordt dan muziek en zang gebracht van o.a.
Simon en Garfunkel om u te vermaken. Mijn idee, ga gewoon
eens kijken. Er wordt wel rekening gehouden met de dan
geldende Corona maatregelen, maar dat zal de sfeer en de
gezelligheid niet hoeven te beïnvloeden en zo heeft u
misschien toch weer een avondje ontspanning.
Ondanks dat wij u onlangs gemeld hadden om dit jaar geen
algemene ledenvergadering te houden, is dit niettemin
wettelijk verplicht. Verderop in de nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen.
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Ondertussen is onze ontspanningscommissie druk bezig om
toch nog wat op poten te zetten dit jaar. Daar leest u meer
over van in onze nieuwsbrief.
Helaas, en u zult het al wel gelezen of gehoord hebben
moesten we jammer genoeg het bericht krijgen, dat Manon
Vanderkaa ons op 1 oktober zal gaan verlaten als directeur
van KBO-PCOB. Op dit moment hebben we nog geen enkel
idee wie haar opvolger wordt. Dit zullen we af moeten
wachten. Wel is het zeker dat er een goede en betrouwbare
directeur ons gaat verlaten en nu maar hopen dat we weer
een goede opvolger ervoor terug krijgen.
Ook hebben wij onlangs het trieste bericht ontvangen, dat
onze oud-voorzitter en tevens jarenlang de verzorger van
onze nieuwsbrief de heer P. Luites op 17 juni plotseling
overleden is. Namens bestuur en alle leden wensen wij de
familie alle sterkte toe.
Dit was het weer voor deze keer we gaan ons zachtjes aan
voorbereiden op de naderende hittegolf en u kunt weer verder
lezen in volgende nieuwsbrief
Jan Pieters

In memoriam Piet Luites, 30-11-1938-17-06-2020

Het zal rond 2012/2013 geweest zijn, dat vanuit de PCOB er
meer contacten kwamen met KBO Culemborg. In eerste
instantie met Wim Rossewij en Theet Vermeulen. Aanleiding
was de vraag aan de gemeente Culemborg voor een subsidie
om, door de ouderenbonden te organiseren, informatieve
bijeenkomsten te kunnen organiseren. Subsidie aanvragen =
papierwerk = veel handtekeningen (want 3 ouderenbonden)
en zo kwam ik ook bij de familie Rossewij thuis. Wim Rossewij
was toen al verwikkeld in een worsteling met de ziekte die
hem uiteindelijk fataal werd. Dit gegeven maakte, dat hij
vaker vervangen werd door Piet Luites (zijnde toen de
vicevoorzitter). Met beide heren was het goed garen spinnen
ofwel qua prettige samenwerking deden zij niet voor elkaar
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onder. Rond het tijdstip van het overlijden van Wim is het
voorzitterschap door Piet als vanzelfsprekend overgenomen.
In die tijd was ook al sprake in het uitdiepen van de
samenwerking tussen beide bonden. Ik herinner me nog een
bespreking van Piet en mijzelf met de toenmalige voorzitter
PCOB Geldermalsen. Piet was de aanjager, hij zag een
samenwerking breder. Was er niet iets mogelijk met de
afdeling Geldermalsen? De laatste jaren was Piet
verantwoordelijk voor onze gezamenlijke nieuwsbrief. Hij
verzorgde dat met verve. Het laatste jaar ging dat minder
goed. Je kon merken, dat zijn gezondheid achteruit ging.
Maar Piet ging door. Hij bezorgde ook een aantal
nieuwsbrieven/magazines tot bijna op het laatste moment. De
laatste editie kwam hij zelf met het bericht, dat het niet meer
ging lukken. En vrij kort daarna ging het kaarsje uit. Op 22
juni is Piet in besloten kring begraven (corona) zodat een
passend afscheid van onze kant onmogelijk was.
In de afgelaste ALV van maart was een moment ingelast om
hem te bedanken voor zijn inzet voor KBO-PCOB Culemborg.
Middels deze weg toch nog enige aandacht voor wat hij heeft
betekent.
namens bestuur KBO-PCOB Culemborg
Hans Dirkse

Algemene Ledenvergadering KBO-PCOB Culemborg
21-10-2020 (aanmelden uiterlijk 06 oktober)
Geachte leden van KBO en PCOB Culemborg. Onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering stond gepland op 18 maart.
Helaas gooide Covid-19 roet in het eten. Allerlei beperkende
maatregelen maakten het er niet makkelijker op om hier een
oplossing voor te vinden. Zodoende werd besloten om de ALV
voor dit jaar af te blazen. Van enkele kanten is gewezen op de
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wettelijke verplichting tot het houden
van een ALV. Reden om een en ander
nog eens te heroverwegen – de
versoepeling van allerlei beperkende
maatregelen hielp daarbij – en daarom
is besloten om een nieuwe poging te
wagen op 21 oktober. De hoop is wel,
dat dan niet een nieuwe golf aan
besmettingen voor problemen zorgt.
Voorwaarde is wel, dat u zich van tevoren aanmeldt zodat –
afhankelijk van de grootte van de groep – de locatie op
geschiktheid kan worden beoordeeld. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen kan een andere locatie worden gekozen.
Datum : woensdag 21-10-2020
Tijd : 14:00 uur
Locatie : Parochiecentrum Ridderstraat 198 Culemborg
Aanmelden kunt u telefonisch, via email of via de website.
Geef bij uw aanmelding ook aan met hoeveel personen u
komt.
Aanmelden uiterlijk 06 oktober
Telefoon : 06 1617 2296 bij Jeannette van den Reek
Email : kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl
of info@kbo-pcob-culemborg.nl
Website : www.kbo-pcob-culemborg.nl/contact
Hier vindt u het contactformulier.
De stukken voor ALV vindt u op :
https://kbo-pcob-culemborg.nl/bestuur/
Wilt u een papieren verslag – deze kunt u op bovenstaande
contactgegevens aanvragen.
Aanmelden uiterlijk 06 oktober
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Culemborg.

UITNODIGING voor de
Algemene
Ledenvergadering van KBO
afd. Culemborg en
omstreken en PCOB afd.

Culemborg, augustus 2020.
Aan de leden van de KBO-PCOB, afdeling Culemborg e.o.
Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene
Ledenvergadering op
Woensdag 21 october 2020 in het Rooms-katholiek
parochiecentrum,
Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, aanvang 14:00 uur.
AGENDA
Opening.
1. Ingekomen stukken.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 27-032019, van de secretaris.
3. Jaarverslag 2019, van de secretaris.
4. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Decharge bestuur over het gevoerde beleid in jaar.
7. Verkiezing kascommissie.
8. Afscheid/bedankje aftredend bestuurslid Loes van Unen
en in memorian Piet Luites.
9. Verkiezing bestuur.
Loes van Unen is aftredend en niet herkiesbaar.
Adrie Holtkamp is aftredend en wel herkiesbaar.
Ineke van Garderen wordt door het bestuur
voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Leden die zich verkiesbaar willen stellen, dienen dit tot
één uur voor de vergadering te doen bij de secretaris.
10.Bestuursmededelingen.
11.Rondvraag.
12.Sluiting van het officiële gedeelte.
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N.b. de verslagen voor deze vergadering zijn te verkrijgen bij
de secretaris:
kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl tel: 06 1617 2296 of in te zien
op de website:
www.kbo-pcob-culemborg.

We gaan het weer proberen!

Na maanden lang binnen blijven, handen wassen en afstand
bewaren, kunnen we nu weer VOORZICHTIG uitkijken naar
ontmoetingen. Natuurlijk zullen de nodige regels in acht
moeten worden genomen, maar ….
Het bestuur nodigt u uit voor de eerste ledenmiddag na lange
tijd.
We zullen op woensdag 16 september te gast zijn bij
Kersen- en Theetuin De Betuwe, Molenweg 28,
4111 KP ZOELMOND, u wel bekend van het ‘Kersenuitje’.
Helaas zijn de kersen niet meer te verkrijgen, maar we
kunnen daar tóch met de ‘1,5 meter afstand’ regel in ons
achterhoofd en hopelijk buiten op het terras gezellig samen
zijn en genieten van een kopje koffie/thee met iets lekkers.
Ook wordt u een glaasje frisdrank of vruchtensap
aangeboden.
Er zijn deze keer geen kosten
aan verbonden. U kunt
natuurlijk alleen aanwezig zijn,
als u geen gezondheidsklachten
heeft.
Als u er ook zo’n zin in heeft,
geeft u zich dan vóór
9 september op bij Ineke van
Garderen- van Kooten Niekerk,
0345 514 308 of (bij voorkeur)
inekevankootenniekerk@gmail.com.
Wees er snel bij, want de ruimte is nu toch beperkt. Indien u
vervoer nodig heeft, kunt u dat aan Ineke kenbaar maken.
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Leden, die in het bezit zijn van een auto en mensen kunnen
vervoeren naar Zoelmond mogen dat óók doorgeven, zodat
wij u kunnen koppelen.
Wél zult u, tijdens de rit, een mondkapje moeten dragen,
zowel de chauffeur, als de meerijders. Ook moet u zelf
kunnen instappen en de gordel om kunnen doen.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud, dat er geen nieuwe
Coronaregels komen.
Blijf gezond, houd afstand en graag tot 16 september!

Rijbewijskeuring.

Verkrijgen gezondheidsverklaring en rijbewijskeuringen.
Op de vrijdagen 11 en 25 sept, 9
en 23 okt, 6 en 20 nov. en 4 en 18
dec. 2020, 8 en 22 jan. en 5 en 19
febr. 2021.
Rode kruisgebouw, Otto van
Reesweg 10. 10.00 uur tot 12.00
uur.
(onder voorbehoud vanwege Covid 19)

Stadsklooster Culemborg.

Stadsklooster Culemborg organiseert weer de nodige
activiteiten.
De Stadsmonnik in je zelf. Miniconferentie. Za. 29
augustus, 12.30 uur. € 4.- p.p. Opgeven voor 27 augustus bij
stadskloosterculemborg@gmail.com
Lunchpauzemeditatie. Elke dinsdag 12.00 uur in de
Oudkatholieke kerk.
Ontdek de stadsmonnik in je zelf. Basiscursus 27 sept, 25
okt en 22 nov. 2020 en 31 jan, 28 febr, en 28 maart 2021. €
60,Aanmelden uiterlijk 14 sept. Bij
stadskloosterculemborg@gmail.com
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Colofon.
Voorzitter:

Jan Pieters, 0345 520 664
jan.pieters@casema.nl
Vice-voorzitter en penningmeester KBO-PCOB:
Hans Dirkse, 06 24498308
dirksonidus@ziggo.nl
Secretaris en ledenadministratie:
Jeannette van den Reek,
0345 531 208
kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl
Activiteiten, info en aanmelding:
Adrie Holtkamp, 0345 515 347
fam.holtkamp@hetnet.nl
Notuliste bestuursvergaderingen:
Ineke van Garderen
inekevankootenniekerk@gmal.com
Web-site: www.kbo-pcob-Culemborg.nl
Bankrekeningen:
NL 67 RABO 0160 0729 05 t.n.v. KBO Culemborg
NL 05 RABO 0159 3811 50 t.n.v. PCOB Culemborg
Nieuwsbrief:

Ben Holtkamp
benholtkamp@kpnmail.nl
Belastingen invullen coördinator:
Rini van den Reek,0345 531 208
rinireek@ziggo.nl
Vrijwillige ouderen adviseurs en cliëntondersteuners:
Jeannette en Rini van den Reek
Marga Hillaert (Haaften) 0418 785 140
Marga is tevens consulent veilig wonen en tabletcoach.
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