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NIEUWSBRIEF
Oktober 2020

Woord van de voorzitter.

De nieuwsbrief voor oktober zit er aan te komen en dus tijd
om in de pen te klimmen om u op de hoogte te brengen van
de ontwikkelingen bij de KBO-PCOB.
Had ik u eerder dit jaar verteld over de problemen rond de
Unie KBO en de KBO Gelderland, kregen we vorige maand het
bericht dat de neuzen allemaal de zelfde kant op staan en dat
er hard gewerkt wordt aan het samengaan van KBO en PCOB
tot volwaardige partners wat zou moeten resulteren in een
fusie.
De meeste struikelblokken zijn opgelost en nu rijzen er nog
een tweetal problemen die best heftig kunnen worden.
1. Het bestuur van de Unie KBO bestaat uit één persoon, die gesteund wordt door het merendeel van
de ledenraad. Deze persoon (dhr. Knoop) wil eerst
de problemen die er zijn rondom de samenwerking/fusie oplossen op zijn manier en dan pas een
nieuw bestuur gaan vormen. M.n. de provinciale
bonden van Limburg, Gelderland en, in mindere
mate, Noord Holland en Overijssel willen eerst een
bestuur en dan verder werken aan de samenwerking/fusie.
2. De provinciale bonden willen inzicht in de financiële
administratie en daar wordt geen openheid in gegeven en volgens de statuten moet de ledenraad dat
goedkeuren daar ligt het probleem. Er is nog geen
openheid.
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Deze 2 zaken zullen op 10 september besproken worden in de
vergadering van de Unie en de provinciale bonden. (als ik de
uitslag op tijd krijg-hetgeen is toegezegd-dan zal ik die nog
toevoegen aan dit stukje).
Op 7 september is er een overleg geweest tussen het bestuur
van KBO-PCOB Culemborg e.o. en de voorzitter (Paul Peters)
en de secretaris(Roel Kremers) van KBO Gelderland. Het is
zeker een positief gesprek geweest met een uiteenzetting van
de toekomstplannen van KBO Gelderland en deze zijn ook
besproken en uitgelegd op 9 september tijdens de ingelaste
ALV van Gelderland.
De belangrijkste reden van hun verzoek om samen te komen
was de brief van KBO-PCOB Culemborg e.o. Waarin we ons
lidmaatschap van KBO Gelderland zullen opzeggen als de KBO
Gelderland uit de Unie stapt.
Problemen genoeg dus, waar nog hard aan gewerkt moet
worden om met z’n allen te komen tot een bloeiende en
sterke KBO-PCOB.
Woensdag 16 september gaan we dus weer onze gebruikelijke
ledenmiddag houden en het belooft een leuke middag te
worden met een 23 tal mensen. Het verslag zal in de
volgende nieuwsbrief komen want zondag moet de tekst van
deze nieuwsbrief naar de drukker.
Voor deze keer stop ik er weer mee.
Jan Pieters.
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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 oktober 2020 in het Rooms-katholiek
parochiecentrum,
Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, aanvang 14:00 uur.
Als u aanwezig wilt zijn, moet u zich opgeven vóór 6 oktober
bij de secretaris (adres: zie colofon).
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 memoriam 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.
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10.Bestuursmededelingen.
11.Rondvraag.
12.Sluiting van het officiële gedeelte.
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.

NIEUWS VAN DE ACTIVITITENCOMMISSIE

Op het moment, dat dit stukje word geschreven hebben we
de eerste ledenmiddag in coronatijd nog tegoed.
Welke ervaring we daarmee opdoen is
dus nog niet bekend.
Wél is bekend, dat we voorlopig
moeten leven in een nieuwe
werkelijkheid, het Coronavirus
heeft veel gevolgen voor onze
maatschappelijke omgang. Het
bestuur wil rekening houden met
deze nieuwe werkelijkheid en is toch
enigszins terughoudend met het organiseren van
ledenmiddagen. Op de bestuursvergadering van 8 september
is besloten, dat we in het nieuwe jaar zullen bekijken, wat de
mogelijkheden zijn om bijeenkomsten te houden.

Voorlopig hebben we alleen nog voor uw agenda:
Woensdag 16 december 12.00 uur Kerstlunch in
Partycentrum De Lantaarn.

[5]

Habbekrats
Graag wil ik aandacht vragen voor het volgende:
Iedereen in Culemborg kent “Bartje”, de prachtige winkel in
2e hands spullen.
Sinds een paar jaar is daar ook “Staartje”, midden in de
binnenstad. Ook daar is het altijd gezellig druk!
Maar......graag wil ik aandacht vragen voor “Habbekrats”, aan
de Randweg 2.
Deze winkel bestaat al enige jaren en er zit een geschiedenis
aan vast die ik graag met u wil delen.
De organisatie achter de winkel heet “Nachamu”.
Deze Hebreeuwse naam heeft een diepe betekenis, nl. “Een
bijbeltekst uit Jesaja 40, waarin God zegt: “Troost, troost mijn
volk”. En dat volk is Israël.
In de jaren na de 2e w.o. wilden we als volk van Nederland
Israël nog wel troosten. Het volk kreeg sympathie vanwege
het vele leed dat de mensen hadden ondervonden.
Maar doordat Israël in politiek opzicht niet zo handelde zoals
men verwachtte, verdween de sympathie in de loop der jaren.
Dat neemt niet weg dat de opdracht van God blijft staan: nl.
Om Israël te troosten.
God heeft Israël uitgekozen als zijn erfdeel en bezit, en de
stichting Nachamu wil aan deze opdracht gehoor geven.
Hoe ze dat doen?
Door kleding in te zamelen en te verzenden naar arme joden
in de Oekraïne en Israël.
Daar wordt de kleding voor weinig geld verkocht aan Joden,
en in Israël ook aan Arabieren. Dit gaat via de bestaande
lokale (door Nachamu opgezette) projecten.
Om de kleding, meubels en huisraad (waar specifiek om
gevraagd wordt), te verzenden zijn containers nodig.
Het verzenden is erg kostbaar.
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En daarom zijn de kringloopwinkels opgezet om de kosten van
het vervoer te kunnen betalen.
Elke woensdag en donderdag wordt er in een speciale ruimte
kleding gesorteerd en verpakt in dozen.
Elke woensdag is de winkel open om klanten die willen
kopen/snuffelen te helpen.
We zouden de winkel erg graag vaker open willen doen, maar
dan zouden we meer vrijwilligers moeten hebben voor allerlei
werkzaamheden in en rondom de winkel.
Dus als u tijd/zin mocht hebben om ons te helpen zou dat
geweldig zijn.
Het gaat soms maar om een paar uur tijdens een dagdeel.
In ieder geval bent u van harte welkom als u van 2e hands
spullen houdt!
De hoeveelheid spullen die bij ons afgeleverd worden is
indrukwekkend.
We leven in economisch onzekere tijden en dat maakt ook dat
steeds meer mensen komen zoeken naar iets van hun gading.
Dus van harte welkom om te komen kijken en snuffelen, maar
ook om misschien uw onmisbare hulp aan te bieden!
Met vriendelijke groet,
Elsfried Koelman ( oud bestuurslid PCOB )
Hans Dirkse, bestuurslid KBO-PCOB en Seniorencollectief.

Rijbewijskeuring.

Verkrijgen gezondheidsverklaring en
rijbewijskeuringen.
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Op de vrijdagen 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.
Info: Ton Scholtens 0345 753 039/06 4971 5550
De Gerarduskalender,
een uitgave van Klooster
Wittem te Wittem is
weer leverbaar.
Ieder dag informatie
over schriftlezingen,
opkomst en ondergang
van zon en maan en een
mooie spreuk. En op de
achterzijde van het
kalenderblaadje een
grapje, een recept, een
puzzel of iets in de
categorie ‘Wist u
dat…..?’.
De prijs dit jaar is € 7,95
incl. kalenderschild.
Ook dit jaar weer te
koop bij:
Adrie Holtkamp-van

Beurden
Jacobsvicarie 18
Culemborg
0345 515 347
fam.holtkamp@hetnet.nl

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle
activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.
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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
Website: 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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