Ons Herfstblad
Augustus 2020 – 1e jaargang
Zomer
Momenteel is het nog hartje zomer maar worden de
dagen ongemerkt weer een beetje korter.
De boeren hebben het er maar druk mee en de
mensen met hooikoorts veel last.
Wij proberen er met z’n allen het beste van te maken
en genieten van kleine bezoekjes in de tuin, als het
weer het tenminste toe laat.
Wat is er de afgelopen maanden veel veranderd!
Ook de Herfstzon maakt ongekende tijden door.
Verschillende activiteiten welke al op de achtergrond
in voorbereiding waren hebben we moeten loslaten
en andere activiteiten hebben we aangepast weer
opgepakt.

Kleinigheidje
Deze maand en ook nog in Ons Herfstblad van
september treft u een puzzel aan als tijdverdrijf
en met kans op een prijs.
Enkele activiteiten zijn inmiddels opgestart.
Hoewel wij ernaar uitzien dat we na de zomervakantie
weer geleidelijk aan met wat meer activiteiten kunnen
beginnen is de RIVM met betrekking tot onze
doelgroep erg terughoudend.
We begrijpen van verschillende leden dat deze
snakken om weer aan iets te kunnen deelnemen,
ook wij doen dat. Omdat we ons aan nieuwe regels
dienen te houden hebben we veel overleg over wat de
mogelijkheden zijn.
Wij houden u via Ons Herfstblad hiervan steeds op de
hoogte.
Deze maand is het, ook vanwege de vakantieperiode,
nog erg rustig.
Daarom treft u hierbij toch nog een aardigheidje aan
als troost in deze nare en eenzame tijd die voor velen
van ons erg vervelend was of nog is.
Wij wensen u hiermee veel plezier!

Belastinghulp
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen
met het invullen van belastingformulieren van de leden
van de KBO. Wij werken hiermee samen met de Kring
Oss. Als belastinghulp krijgt u van KBO Brabant in het
najaar een bijscholingscursus welke één dag duurt.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden en de
gereden kilometers krijgt u vergoed.
Per belastingformulier dat u invult mag u een bedrag
van € 12,-- in rekening brengen bij het betreffende lid
van de KBO. Dit zijn meestal leden van de Herfstzon
maar het kunnen ook leden zijn van een andere KBO
uit de gemeente Oss. De leden krijgen in maart de
namen door van de belastiginghulpen in de Kring Oss.
Wanneer u zich hiervoor wil aanmelden of meer wil
weten kunt u telefonisch contact opnemen of mailen
naar de secretaris.

Collecte
In de week van 31 augustus houden wij weer onze
jaarlijkse collecte. Wij zijn dringend op zoek naar
collectanten die ons hierin mee willen helpen.
Wanneer u een paar straten wilt nemen zouden wij
hier erg mee geholpen zijn. U kunt hiervoor contact
opnemen met een van de bestuursleden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

In Memoriam

Gerard Thomassen
11 juli 2020, 76 jaar
+
Jan van der Lee
13 juli 2020, 85 jaar
+
Adriaan van der Pas
14 juli 2020, 85 jaar
+

________________________________________
Wist u dat…..
De gelukkige prijswinnaar van lot 157
aanwezig was bij de trekking? Deze prijs
mocht dus meteen mee naar huis!
✓ Alle prijzen naar de winnaars zijn gebracht?
✓ De creaclub gewoon doorgaat in de
vakantietijd? Zij mogen onder openingstijd van
de bieb gewoon gezellig knutselen.
✓

Adriaan van der Pas elf jaar bezorger is
geweest van de ONS en dit tot het laatst heeft
volgehouden? Wij denken hier met grote dank
en respect aan terug.
✓ U aan Stiny van Erp kunt doorgeven wanneer
u of een ander lid van de Herfstzon in het
ziekenhuis was opgenomen?
✓

De Berchplaets

Jeu de Boules ; Burg van Erpstraat 80 Berghem
Donderdagochtend 09:30 uur
Donderdagmiddag 13:30 uur
Vanwege de veiligheidsvoorschiften voorlopig in twee
groepen; een in de ochtend en een in de middag,
roulerend per week.

Zomersluiting van 27 juli tot en met 14 augustus.
Biljarten; Iedere maandag - tm vrijdagmiddag
Niet tijdens de zomersluiting Berchplaets
Toegestaan tot een bepaald maximum aantal mensen
en alleen recreatief. In wedstrijd - toernooiverband is
nog niet toegestaan. Deelnemers van de biljartclub zijn
hiervan op de hoogte gesteld en ingedeeld.

Kerkhof
Woensdagochtend in 4 afwisselende ploegen.

Bridgen; Woensdagochtend om 09:30 uur
Start woensdag 19 augustus met inachtneming van de
veiligheidsvoorschriften. Deelnemers krijgen bericht.

Kienen;
Donderdag 10 september 13:30 uur.
Met aangepaste zaalinrichting.
Vanwege de veiligheidsvoorschiften staan er helaas
geen kannen water meer.

Breiclub; Vrijdagmiddag om 13.30 uur
Start op vrijdag 4 september.

Koor;
Na ingewonnen adviezen is besloten deze activiteit
nog niet te hervatten

Creaclub; Vrijdagochtend 09:30 uur;
Tijdens de zomersluiting Berchplaets van 10:00 uur
tot 12:30 uur. Deelnemers zitten 1,5 meter van elkaar
en houden zich aan de veiligheidsvoorschriften.

Nordic Walking Maandagochtend 09:00 uur.
Start op de parkeerplaats bij Hoessenbos. Deelnemers
houden zich aan de voorgeschreven afstand van 1,5
meter en nemen de veiligheidsvoorschriften in acht.

Dansen;
Omdat wij tot de risicogroepen behoren, adviseert het
RIVM vooralsnog negatief.

Toernooikaarten; Woensdagmiddag 13:30 uur
Op 30 september is de afsluiting van seizoen
2019/2020 met prijsuitreiking en loterij.
Het nieuwe seizoen start, indien mogelijk, op 7 okt.

Fietsen en jaarlijkse fietsdag
Het fietsen is op 1,5 meter afstand niet mogelijk naast
elkaar. Met zo’n grote groep is de handhaving van 1,5
meter tijdens terras - en toiletbezoek erg moeilijk.
De jaarlijkse fietsdag en ook de fietsmiddagen gaan
om die reden dit jaar niet door.

Toneel;
Donderdagochtend om 10:00 uur
De datum van de eerste bijeenkomst volgt.

Gymnastiek;
Wij onderzoeken de mogelijkheden en wachten op
berichtgeving van Ons Welzijn

Yoga ; Maandagochtend om 09:15 uur.
Start op maandag 17 augustus

______________________________________________________________________________________

Kermisloterij

Nadat ons vorige Herfstblad was gedrukt bleek dat er
toch Kermis in Berghem was, alleen zonder tent.
Onder de stralende zon heeft erelid Sjaak van den
Heuvel op het terras van de Berchplaets de trekking
van de loterij verricht, onder belangstelling van veel
leden die met hun lot naar de trekking kwamen.
Het bestuur had hierop niet gerekend.

Gelukkig is het goed opgelost en met vereende
krachten werden de tafels en stoelen naar buiten
gehaald en werd de koffiepot snel opnieuw gevuld.
De verfrissende consumptie van de penningmeester na
de trekking maakte weer veel goed. De Berchplaets
treft geen blaam in deze; zij hebben ons goed
geholpen om iedereen van een zitplaats te voorzien.

Hieronder vermelden wij de winnende nummers.
Alle prijswinnaars zijn inmiddels bekend.
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1e

prijs:
prijs:
prijs:
prijs:
prijs:
prijs:
prijs:

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

191 Riet van Rijsselberg
167 Tiny Damen
24 Francien Weyenburg
406 Annie Broers
551 Trudy Lakeman
157 Fien Gloudemans
74 Helma Broeksteeg
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In juli hadden wij een hele andere puzzel, namelijk
een woordzoeker. Deze viel in de smaak want de
inzendingen; ZOMER -ZONNEWENDE stroomden
binnen. Het was ook een lastige oplossing, want er
waren een aantal inzendingen die niet goed waren. Uit
de goede oplossingen hebben wij weer drie nummers
gekozen. De winnaars waren deze keer: Mirjam
Lammers, Bert van Schaijk en Cor van Hoogstraten.

Zij hebben inmiddels de prijs ontvangen. Deze maand
bieden wij u weer een kruiswoordpuzzel aan. Ook nu
stellen wij weer drie mooie prijzen ter waarde van
€ 25,-- ter beschikking. De goede oplossing kunt u
mailen naar nellievanberkel@gmail.com of bij een van
de bestuursleden in de bus doen voor 13 augustus
Vergeet u niet uw adres erbij te vermelden?
Wij wensen u weer veel puzzelplezier!

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16
gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans
lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in
Italië 37 lacune 40 soort hert 41 Bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en
omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59
lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 opbergmiddel
70 Europeaan 71 bijna altijd.
Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort
verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 effen
20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38
Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht
47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65
Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund.

Naam______________________________________________________________________________
Adres______________________________________________________________________________
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Jeu de Boules toernooi 24-09-2020 invulstrook
Onderstaande persoon/personen nemen deel aan het Herfstzon Jeu de Boulestoernooi 2020
georganiseerd op donderdag 24-09-2020 door Seniorenvereniging De Herfstzon.
Naam:………………………………………………………….Naam:……………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………….Adres:……………………………………………………………………….
Boult wel / niet*)
Boult wel / niet*)
Heeft zelf Jeu de Boulesballen ja / nee*)
Heeft zelf Jeu de Boulesballen ja / nee*)
Betaalt contant € 24,-- / € 48,--*)
*)doorhalen wat niet van toepassing is
Handtekening……………………………………

Indien na inschrijving afgemeld wordt dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald

_______________________________________________________________________________________

Herfstzon Jeu de Boulestoernooi 2020
De kosten voor deze geheel verzorgde toernooi dag
bedragen € 24,-- per persoon. (inclusief koffie bij
ontvangst, lunch en diner) en dienen bij inschrijving te
worden betaald.
Inschrijven kan door bovenstaande strook ingevuld en
ondertekend in te leveren.
Dit kan alleen op woensdag 19 augustus om
10:00 uur in de Berchplaets.
Als je niet kunt of wilt boelen, kan je toch inschrijven en
aan al het andere meedoen.

Onder voorbehoud van veranderingen in het corona
virus houden we dit jaar het Jeu de Boulestoernooi op
donderdag 24 september 2020 waarvoor elk lid van
de Herfstzon zich mag inschrijven.
Ook nu is het een dagtoernooi, waarbij voor – en na
de middag gespeeld wordt.
Het toernooi wordt gehouden bij de Berchplaets waar
de nodige banen worden uitgezet.
Het programma is als volgt:

Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de corona
situatie kunnen wij misschien niet iedereen plaatsen.
Indien nodig zal er worden geloot.

10:00 uur Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
10:15 uur Uitleg en instructie
10:30 uur Eerste spelronde
11:30 uur Tweede spelronde
Lunchpauze: Voor een lunchpakket wordt gezorgd
Verkoop loten
13:30 uur Derde spelronde
14:30 uur Vierde spelronde
16:15 uur Trekking prijzen loterij
16:30 uur Prijsuitreiking:
“Herfstzon Jeu de Boules Toernooi 2020”
17:00 uur Drie gangen diner

Denk gedurende deze dag, maar ook bij het
inschrijven aan het volgende:
Bij verkoudheidsklachten; blijf thuis;
Houdt 1,5 meter afstand van elkaar;
Was en desinfecteer vaak je handen;
Nies of hoest in de binnenkant van je elleboog;
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