‘t Herfstblad
Juni 2020 - 1e jaargang
Beste leden,

In Memoriam

Bij de ONS was u gewend informatie van de
Herfstzon te ontvangen in losse bijlagen.
Voor ieder onderwerp ontving u een aparte brief.
Wij bieden de informatie vanaf nu aan in de vorm
van “ ‘t Herfstblad” zodat er zoveel mogelijk losse
bladen worden vermeden. Zo heeft u alles altijd
bij de hand en wij denken hiermee papier te
besparen wat weer goed is voor het milleu én
voor de portomonaie.
****
In deze nieuwe nieuwsbrief kunnen dus meerdere
onderwerpen op een pagina staan!

Piet Boer
3 januari, 80 jaar
+
Sjaak van der Heijden
5 januari, 86 jaar
+
Jan van Aalst,
29 februari, 83 jaar
+
Hennie Kromdijk
30 maart, 76 jaar
+
Jan Loeffen
4 april, 86 jaar
+
Henk Boeijen
7 april, 82 jaar
+
Ida van Leur
6 april, 84 jaar
+
Huba Gijsbers Bergers
10 april, 75 jaar
+
Chris Saedt
19 april, 96 jaar
+
Wim Arts
19 april, 66 jaar
+
Corrie van Gelder van Gaal
30 april 2020, 83 jaar
+
Christ van Griensven
30 april 2020, 83 jaar
+
Rinus Manders
29 mei 2020, 71 jaar

****
Ook deze keer treft u naast de puzzel iets extra’s
aan als troost in deze eenzame periode waarin we
elkaar nauwelijks zien. Het dopje van de
(stylus)pen kunt u ook gebruiken voor uw tablet
en telefoon.
****
Het is voor sommigen lastig om deze tijd door te
komen. Wanneer u op enig gebied hulp nodig
heeft of vragen heeft kunt u dit altijd laten weten.
Wij nemen in ieder geval contact met u op en
proberen u te helpen.
****
Het coronavirus heeft helaas ook op onze
vereniging een grote inpact.
Wij hebben, na het stopzetten van de activiteiten,
van veel leden afscheid moeten nemen.
Omdat we elkaar momenteel zo weinig zien kan
het zijn dat u hiervan niet op de hoogte bent.
Wij willen daarom, mede uit respect voor deze
leden en hun nabestaanden, hun namen
hiernaast aan u kenbaar maken.
Wij noemen hierbij alle leden die zijn overleden in
2020. Ook in de volgende nieuwsbladen zullen wij
u voortaan van het overlijden van onze leden op
de hoogte brengen.

Wij wensen de families sterkte en kracht toe om
dit verlies te dragen
Bestuur en leden De Herfstzon

1

Wij waren blij verrast dat een groot aantal van u
heeft meegedaan aan de puzzel! Maar liefst 104
goede inzendingen hebben we ontvangen met de
uitslag: PUZZELPLEZIER. De drie gelukkige
winnaars zijn: Annie van d Sloot, Thé van Schaijk
en Riet van Rijsselberg. Zij hebben inmiddels een
prijspakket ontvangen.

Hierbij bieden wij u een nieuwe puzzel aan met
weer drie mooie prijzen ter waarde van € 25,--.
Ook nu kunt u de goede oplossing voor 20 juni bij
een van de bestuursleden in de bus doen of
mailen naar nellievanberkel@gmail.com
Nieuwe ronde; nieuwe kansen;
Wij wensen u weer veel puzzelplezier!

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier
18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in Duitsland
31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek
41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53
wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67
slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper.
Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene
opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20
waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31
reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van
Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 54 open ruimte 55
woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68
kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage.

Naam__________________________________________________________
Adres__________________________________________________________
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Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen zijn er vanaf
1 juni soepelere regels in verband met corona.

Dansen
In ieder geval niet vóór de zomersluiting van de
Berchplaets, bericht volgt daarna.

De Berchplaets

Fietsen
Het fietsen is op 1,5 meter afstand niet mogelijk
naast elkaar. Terrasbezoek en zeker toiletbezoek
is een struikelblok met zo’n grote groep.
De fietsmiddagen gaan om die reden voorlopig
nog niet door.

mag weer open met inachtneming van de nodige
voorzorgsmaatregelen.
Bij binnenkomst dient u uw handen te
desinfecteren. In het gebouw dient de
1,5 meter regel te worden aangehouden wat
vooral bij toiletbezoek oppassen geblazen is.
Het dringende verzoek is dan ook om vooral eerst
thuis te gaan.

Gymnastiek
Dit valt onder binnensport en is voorlopig tot
1 september niet toegestaan

Vanaf dinsdag 2 juni opent het terras zodat
mensen elkaar weer kunnen ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of ander drankje.
Leden van de Herfstzon mogen de gehele
maand juni op het terras de Herfstzonmunten
gebruiken voor koffie, thee, fris, bier en wijn.

Jeu de Boules
Momenteel wordt gekeken wat de mogelijkheden
zijn rekening houdend met de eisen.
Kerkhof
De vrijwilligers die het kerkhof onderhouden zijn
weer gestart met inachtneming van de onderlinge
1,5 meter afstand. Het kerkhof ligt er ook dit jaar
weer even mooi bij als altijd! Vanaf juni mag er
weer koffie worden geserveerd met inachtneming
van de nodige voorzorgsmaatregelen.
Koor
In ieder geval niet vóór de zomersluiting van de
Berchplaets, bericht volgt daarna.
Nordic Walking
Dit mag worden opgestart en zal op 8 juni
beginnen, om 09:00 uur op de parkeerplaats bij
Hoessenbos.

Activiteitennieuws
Hierbij geven wij aan voor welke activiteit wij
inmiddels, na overleg met RIVM, KBO Brabant en
de leiding per activiteit een beslissing hebben
genomen.

Toernooikaarten
Geplande datum om het nieuwe seizoen te
starten is 7 oktober. In september wordt
bekeken of en hoe dit mogelijk is.

Biljarten
Rekening houdend met de eisen wordt er
gekeken wat de mogelijkheden zijn.
Biljarters krijgen hierover bericht.

Toneel
Met inachtneming van 1,5 meter is dit weer
toegestaan. Momenteel wordt er overlegd met
deze groep.

Bridgen
Dit valt onder binnensport en is voorlopig tot
1 september niet toegestaan.

Yoga
Deze start na de zomervakantie.

Breiclub
Start in principe op vrijdag 4 september.
Creaclub
Start vrijdag 5 juni 09:30 uur.
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Inschrijfstrook Passiespelen Tegelen 6 juni 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:_______________________________en________________________________
Adres:_________________________________________________________________
Gaat/gaan op 6 juni 2021 mee met de bus naar de Passiespelen in Tegelen.
Het verschuldigde bedrag van € 35,--/€ 70,-- kan worden afgeschreven van
rekening nummer___________________________________________________
Handtekening______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passiespelen Tegelen
Het bezoek van de Herfstzon aan de Passiespelen is verzet naar 6 juni 2021. De leden die zich hiervoor
hadden ingeschreven hebben wij inmiddels benaderd. Wanneer er leden zijn die zich niet hadden
ingeschreven en in 2021 graag mee willen, dan kunnen deze zich alsnog opgeven. Wij zullen dan trachten
ook voor hen plaatsbewijzen te regelen. Wanneer dit niet voor iedereen kan zal er worden geloot.
De kosten zijn € 35,-- per persoon. Deze prijs is inclusief vervoer, entreebewijs, koffie met vlaai bij
binnenkomst.
U kunt hiervoor bovenstaande inschrijfstrook uitknippen en ingevuld en ondertekend inleveren bij
Henk van Breda of Nellie van Berkel.
Wist u dat…..
✓ Onze voorzitter met een mooi interview
het Bergs contact heeft gehaald?
✓ TV Berghem ons heeft laten genieten met
een herhaling van de ontroerende
uitzending van Tonny van Gaal welke
prachtig over de oorlog kan vertellen?
✓ Er op verschillende plaatsen in Brabant de
ONS helemaal niet werd bezorgd?
✓ En daarom onze bezorgers wel een extra
pluim hebben verdiend? Zeker met het

Voorzitter:
Henk van Breda
Telefoon:
0412-402471
E-mail:
hmvanbreda@caiway.nl

✓

✓
✓
✓

Bestuur

Secretaris:
Nellie van Berkel,
Telefoon:
0412-402322
E-mail:
nellievanberkel@gmail.com
Penningmeester:
Gerrit Mulders
Telefoon:
06-51825161
E-mail:
gerrit.mulders@hetnet.nl
Bestuursleden:
Marietje Arts,
Telefoon:
E-mail:

0412-402569
WimWimArts@hotmail.nl
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gesjouw van al dat lekkers in mei. Want
dit paste niet in een keer op de fiets!
Deze ONS zat verpakt in een Herfstzon tasje met een Herfstzon-pen, een beursje
en wat lekkers?
U in juli geen ONS ontvangt maar wel
‘t Herfstblad met prijsvraagpuzzel?
Dat in de toekomst de ONS voortaan een
weekje eerder komt?
U altijd contact met ons kunt opnemen
wanneer u vragen heeft?

Henk vd Camp,
Telefoon:
E-mail:

0412-401092 of 06-57831527
henk.camp@gmail.com

Piet Droomers,
Telefoon:
E-mail:

0412-401294
pietdr@gmail.com

Stiny van Erp,
Telefoon:
E-mail:

0412-451952
stinyvanerp@kpnmail.nl

Gerda Martens,
Telefoon:
E-mail:

0412-402138
gerdamartensvos@gmail.com

Joke van Oss,
Telefoon:
E-mail:

0412-401062
jajovanoss@live.nl

