Ons Herfstblad
September 2020 – 1e jaargang
Jaarvergadering
Onze jaarvergadering stond op 2 april gepland maar is
geannuleerd vanwege de corona crisis.
Door middel van een Noodwet is landelijk juridisch
uitstel gegeven tot 31 oktober.
Op 8 oktober wordt deze vergadering gehouden
waarbij u vanwege de corona maatregelen niet vrij
kunt inlopen.
Op advies van KBO Brabant zullen wij alleen de
wettelijk / statutair verplichte zaken behandelen.
Mede op advies van KBO Brabant en RIVM beperken
wij het aantal toe te laten personen tot wat de zaal
toelaat.
De agenda voor deze vergadering is als volgt;
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Notulen vorige vergadering. (verkort)
5. Jaarverslag secretaris. (verkort)
6. Financieel verslag penningmeester 2019.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
9. Bestuursverkiezing, aftredend zijn;
a. Joke van Oss, (herkiesbaar)
b. Stiny van Erp, (herkiesbaar)
c. Henk van Breda, (herkiesbaar)
10. Rondvraag.
11. Huldiging jubilarissen
12. Sluiting.
Na de sluiting vindt de huldiging jubilarissen plaats en
zal onze toneelgroep een optreden verzorgen.
In maart hebben wij gevraagd of er tegenkandidaten
waren, vóór 2 april hadden deze zich niet gemeld en
wij gaan er van uit dat dit nu ook niet het geval is.
Maar mocht dit wel zo zijn dan kunnen
tegenkandidaten voor een bestuursfunctie zich tot
26 september 2020 aanmelden bij de secretaris
waarvan u het adres achteraan deze nieuwsbrief vindt.
De wijze waarop dit dient te geschieden staat in artikel
12 van het afdelingsreglement:

Artikel 12.
Kandidaatstelling
1. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het
bestuur geschiedt schriftelijk, door het Afdelingsbestuur of door tenminste vijf leden van de Afdeling.
2. Iedere kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van
een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde
kandidaat, met vermelding van relevante gegevens.
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In verband met de corona maatregelen is er helaas
een beperking op het aantal personen dat aanwezig
mag zijn.
Aan de 10 jubilarissen zullen wij wel extra aandacht
besteden.
Naast de jubilarissen, bestuur en kascommissie
nodigen wij per activiteitengroep één persoon uit om
aanwezig te zijn. Hiervoor benaderen wij de
contactpersoon van deze activiteitengroep.
Buiten de hierboven genoemde aanwezigen zijn er nog
enkele plaatsen waarvoor u zich kunt aanmelden bij
het secretariaat. Mochten er teveel aanmeldingen
komen dan vindt er een loting plaats wie er wordt
toegelaten. Hierover krijgt u nog bericht.
U heeft als lid natuurlijk wel stemrecht en u kunt
schriftelijk (of per mail) naar het secretariaat reageren
indien;
•
•
•

U het niet eens bent met de herkiesbaarheid
van de drie aftredende bestuursleden;
Inzage wilt hebben in het jaarverslag 2019
U informatie wilt over de jaarrekening van
2019

Deze reactie dienen wij vóór 1 oktober van u
ontvangen te hebben. U krijgt hierop van ons zo
spoedig mogelijk bericht.
Wanneer u niet reageert gaan wij ervan uit dat u het
eens bent met de herverkiezing van de genoemde
bestuursleden en met de besluitvorming.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten en zien
er naar uit volgend jaar een jaarvergadering te kunnen
houden zoals wij bij De Herfstzon gewend zijn!

Activiteiten:

Kienen;
Tot nader order gaat dit nog niet door.

Het coronavirus leeft helaas weer op en ook Berghem
blijft dit niet bespaard.
Omdat de gezondheid van onze leden voorop staat is
besloten om met de voorbereidingen van geplande
activiteiten te stoppen en andere activiteiten niet te
starten.
Hieronder een overzicht van de verschillende
activiteiten met de huidige stand van zaken.

Koor;
Na ingewonnen adviezen is besloten deze activiteit
nog niet te hervatten
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.
Hiervoor kunt u zich nog aanmelden.


Biljarten; iedere maandag - tm vrijdagmiddag
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.
Bridgen;
Deze activiteit wordt tot nader order nog niet hervat.

Toernooikaarten; woensdagmiddag 13:30 uur
Gezien de laatste corona ontwikkelingen wordt dit tot
nader order nog niet opgestart.
Wanneer we beginnen is er de week voorafgaand de
afsluiting van het vorige seizoen. Deelnemers bewaar
daarom uw lotjes! Naast het bekendmaken van de
winnaars jokeren en rikken houdt u ook nog de
trekking van de loterij tegoed. Ook de Sjaak van
Kobussenprijs wordt dan uitgereikt.

Breiclub; vrijdagmiddag om 13.30 uur
Start op vrijdag 4 september.
Deelnemers zitten 1,5 meter van elkaar en houden
zich aan de veiligheidsvoorschriften.
Creaclub; vrijdagochtend 09:30 uur;
Deelnemers zitten 1,5 meter van elkaar en houden
zich aan de veiligheidsvoorschriften.
Dansen;
Omdat wij tot de risicogroepen behoren, adviseert het
RIVM vooralsnog negatief en dansen wij niet.

Toneel; donderdagochtend om 10:00 uur
Er mag gerepeteerd worden, deelnemers krijgen
bericht.

Fietsen;
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 fietsmiddagen gaan om die reden dit jaar niet door.

Yoga ; Maandagochtend om 09:15 uur.
Deelnemers houden 1,5 meter van elkaar en houden
zich aan de veiligheidsvoorschriften.

Gymnastiek;
Wij onderzoeken de mogelijkheden en wachten op
berichtgeving van Ons Welzijn, waarna een besluit
genomen wordt.



Extra activiteiten:

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.

Collecteweek van 31-8-2020;
Deze is geannuleerd.
Jeu de Boules toernooi;
24 september is geannuleerd.

Kerkhof;
Woensdagochtend in 4 afwisselende ploegen;
iedereen is één keer in de maand aan de beurt.
Bij deze activiteit kan uitstekend de 1,5 meter afstand
worden gehouden.

Jaarvergadering;
donderdag 8 oktober.
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De kruiswoordpuzzel van augustus had als oplossing:
“ZOMERPERIKELEN”.
Bijna iedereeen die de oplossing heeft ingezonden had
het goed. Uit deze de goede oplossingen hebben wij
weer drie nummers gekozen. Deze maand zijn de
gelukkige winnaars: Adriaan van Gaal, José Ruijs en
Thea Smits. 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 september
Vergeet u niet uw adres erbij te vermelden?
Wij wensen u weer veel puzzelplezier!

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16
wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31
toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij
42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57
peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68
troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport.
Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert
10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20
dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33
koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op
de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61
kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden.

Naam__________________________________________________________
Adres__________________________________________________________
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✓

Wist u dat…..

✓ De website van de Herfstzon voortaan een

De bezorgers vorige maand wel erg zwaar belast
werden met een traktatie - doos op elk bezorgadres?
Bezorgers, heel veel dank!!

https://www.kbo-berghem.nl/
✓ Alle uitgaven van Ons Herfstblad terug te vinden zijn

voorleesfunctie heeft? Fijn voor mensen die de tekst
niet zo goed kunnen lezen. U kunt deze functie vinden
op onze website:
op de website? Altijd handig als je nog iets op wilt
zoeken.

Creaclub

In de vakantietijd was de Berchplaets een heerlijke koele plek om te vertoeven. Omdat de creaclub het zo gezellig
heeft én omdat ze elkaar zo lang hadden moeten missen besloten de dames om in de vakantie gewoon door te gaan.
Dat kon zonder problemen want de crea - bijeenkomst valt samen met de openingstijden van de bieb, zodat de
Berchplaets open was.
De werkzaamheden van deze activiteit passen goed in de tegenwoordige plicht om 1,5 meter afstand te houden.
Wanneer u belangstelling heeft om aan de creaclub te gaan deelnemen; of wanneer u graag meer informatie wilt
hierover, kunt u contact opnemen met Ineke Mulders 0412-402901.
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