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WOORD VAN DE VOORZITTER
Als u dit leest hebben we al weer bijna de wintertijd
op onze klokken staan en gaat de winter zich
aandienen, dit betekent normaliter een gezellige
periode met Sinterklaas, kerstmis en oud en nieuw.
Gezellige dagen met familie en vrienden, helaas is
het nu afwachten hoe dat dit uitpakt in deze zo
vervelende Coronatijd.
We moeten er door heen en afwachten tot er een
vaccin gevonden wordt, wat ons een beetje kan
beschermen en een einde maakt aan deze zeer
vervelende periode van huidhonger en gemis aan
contacten.
Ook was het de bedoeling om weer een Senioren
Event te organiseren door SSCC, helaas is dat
voorlopig uitgesteld. Wellicht is het mogelijk in
januari of februari, afhankelijk van de maatregelen
die de regering neemt of nog gaat nemen i.v.m.
Corona.
Voorlopig gaat de Kerstviering nog wel door en leest
u hier meer over in deze nieuwsbrief.
Ook onze ledenmiddagen hebben zo hun problemen.
De ontspanningscommissie vertelt u hier meer over.
De Algemene Leden Vergadering is als u dit leest
achter de rug. Omdat onze statuten ons daartoe
verplichten en omdat we dit volgens de corona
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regels moeten doen was opgeven verplicht, helaas
waren er 11 belangstellende (inclusief het bestuur).
Maar wat moet, moet.
In maart zullen we weer een A.L.V. organiseren
onder misschien normale omstandigheden maar dat
zien we tegen die tijd wel.
In het magazine heeft u kunnen lezen dat Manon
VanderKaa afscheid heeft genomen als directeur van
de KBO-PCOB. We kunnen u vertellen dat deze
functie is overgenomen door Marcel Sturkeboom en
dat is volgens Manon een bekende sporter geweest
en een uiterst capabel iemand waarvan we hopen
dat we een even kundig iemand terug hebben
gekregen om het belang van ons senioren te
behartigen.
Dit was het weer voor deze keer
Jan Pieters.
RIJBEWIJSKEURINGEN
Het verkrijgen van een gezondheidsverklaring en rijbewijskeuringen.
Op de vrijdagen 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 55.
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LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE 2021
Geachte leden,
In 2019 is bij ALV de contributie voor alle leden
gelijk getrokken en vastgesteld op € 25 per lid.
Met ingang van 2020 is dit bedrag als contributie
gehanteerd.
Voor 2021 blijft dit hetzelfde. Helaas is landelijk nog
(steeds) geen sprake van een fusie. Lokaal moet er
nog steeds met 2 ledenbestanden en 2
administraties worden gewerkt.
Eind januari 2021 krijgt u de nieuwe contributie nota
in uw brievenbus.
Opzeggen lidmaatschap? Wilt u dit voor 1 december
doen?
Bankiert u bij de Rabobank? Dit jaar nog
meegedaan met Rabo Club Support? Zo niet, wordt
dan lid om met de stemronde volgend jaar te
kunnen meedoen. Dit jaar levert elke stem op KBO
Culemborg een bijdrage in de kosten voor de te
organiseren Seniorendag op. In november wordt de
uitslag bekend gemaakt.
Hans Dirkse.
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KERSTLUNCH 2020
Woensdag 16 december willen we graag onze
Kerstlunch gebruiken in de Lantaarn. We beginnen
om 12.00 uur, maar u bent vanaf 11.45 uur al
welkom. Wilt u zich voor 9 december op geven bij
Ineke van Garderen
(inekevankootenniekerk@gmail.com of eventueel
per telefoon: 0345 514308).
De eigen
bijdrage is €
17,50 te
voldoen via de
bankrekening
die u in het
colofon vindt.
Als u een
bijdrage wilt
leveren – een
gedicht of
voordracht – mag u dat ook bij Ineke melden.
Voor degenen die een rollator gebruiken heeft De
Lantaarn ook een achterdeur; geeft u dat dan ook
door.
En gezien de huidige coronamaatregelen: we
kunnen alleen samenkomen als de horeca open is.
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LEDENMIDDAGEN 2021
Vorige jaar stond er nog boven
dit stukje: ‘Voor uw agenda.’
Helaas zijn de omstandigheden
op dit moment van dien aard,
dat we geen ledenmiddagen
kunnen organiseren. De groep is te groot of zou te
groot kunnen worden voor de zaal van het
parochiecentrum en elders samen komen kan toch
te duur worden.
Dus voor het eerste kwartaal van volgend jaar staat
alleen de (verplichte) Algemene Ledenvergadering
op de agenda. Daar moet het bestuur een passende
locatie voor vinden. De plaats en datum zullen tijdig
bekend worden gemaakt.
Voorts hopen we nog wel ‘buitenbijeenkomsten’ te
organiseren, alles volgens de dan geldende
coronamaatregelen. Maar dat zal pas kunnen als de
weersomstandigheden weer prettig worden.
Het enige, dat het bestuur nu kan zeggen is blijf
gezond en heb geduld, het komt een keertje goed.
En tot dan houd onze Nieuwsbrief in de gaten.
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EINDELIJK WEER EENS SAMEN
Woensdagmiddag
16 september is het
dan zover: onze
leden zijn weer
eens samen aan de
koffie met gebak.
Het is even
puzzelen om alle
belangstellenden op
een goede wijze te
vervoeren, maar
het lukt.
De Kersen- en Theetuin De Betuwe van de familie
van Beusichem in Zoelmond biedt gelegenheid om
’coronaproof’ te genieten van samen zijn, samen
praten en samen lachen.
We zijn er zo aan toe.
Ondanks dat het
kersenseizoen
voorbij is kunnen
we er toch nog van
genieten: Lia van
Beusichem heeft
verse
kersenplaatcake
voor ons gebakken.
Als klap op de vuurpijl genieten we ook nog eens
van een glaasje kersen-appelsap uit de regio.
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Tijdens en na dit samen zijn is er ook nog tijd om
even een kijkje te nemen in de winkel, er is nog
voldoende vers fruit te koop.
Rond 16.00 uur
nemen weer
afscheid in de
hoop, dat we
weer snel bij
elkaar kunnen
komen. Maar
iedereen heeft in
zijn achterhoofd, dat het wel eens lang zal kunnen
duren.
DE SCHOONHEID VAN DE HERFST
Langzaam dwarrelend op de zachte wind.
Richting de vochtige grond.
Dansende rondjes draaien als een klein veertje.
Neerkomen samen met een regen drup
Van groen veranderen naar rood, bruin, oranje en
geel.
Verschrompelen en uit elkaar vallen.
Vertrapt worden met het gras.
Verdwijnen alsof het er nooit is geweest.
Wind, regen, vallende bladeren en kou.
Zo mooi is de herfst.
www.1001gedichten.nl.
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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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