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Ongeveer een jaar geleden gingen we opgewekt
en niets vermoedend een middagje carnaval
vieren in de Berchplaets. We praatten en dronken
wat, sommigen gingen op de dansvloer, we
genoten van Stichting Carnaval en de Sticarda’s
en lachten om de grapjes van Mark van den
Heuvel. Wie had toen kunnen denken dat dit de
laatste grote activiteit zou zijn van dat jaar?
We hebben in de loop van 2020 nog enkele
pogingen gedaan. We dachten twee keer dat we
de jaarvergadering konden houden en ook de jeu
de boules dag werd voorbereid.
Regelmatig spreken sommigen elkaar door de
telefoon of bij toeval ergens onderweg.
We spreken elkaar moed in en wensen sterkte en
het behoud van goede gezondheid.
__________________________________
Ondersteuning
aan huis
bij uw
dagelijkse
administratie
Thuisadministratie
Door verschillende oorzaken kunnen mensen het
overzicht over hun administratie kwijtraken.
Als iemand een tijdje ziek is, stapelen de papieren zich
al snel op. Als de partner, die de administratie deed,
wegvalt is het een hele toer om te weten hoe alles
moet. En soms zijn dingen gewoon erg ingewikkeld.
De Thuisadministratie van Ons Welzijn kan uw helpen
om weer orde te scheppen.
De Thuisadministratie is voor mensen die door
omstandigheden, bv ziekte of ouderdom, niet goed in
staat zijn hun dagelijkse huishoudelijke administratie
op orde te brengen of te houden.

Hoe werkt het?
Wanneer u hulp zoekt bij de Thuisadministratie belt u
met Ons Welzijn De Coördinator zoekt een vrijwilliger
die bij u past. Deze komt op afspraak aan huis en gaat
samen met u aan de slag, bijvoorbeeld post
doornemen, ordenen van de administratie, invullen
van papieren, contact opnemen met instanties etc.
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Dit is helaas niet iedereen gegeven.
Sommigen van ons hebben het moeilijk en krijgen
er nu eigenlijk wel genoeg van.
Toch gaan wij samen door en houden vol.
Er komt een tijd dat we weer onze geliefde
Berchplaets in mogen en samen kunnen zijn!
Voor iedereen die dat kan; neem een kijkje op
onze website: www.kbodeherfstzon.nl of kijk op
onze facebookpagina @herfstzon. Daar komt
regelmatig nieuws op want er zijn het hele jaar
door (veilige) activiteiten geweest die vastgelegd
worden. Denk aan de amaryllissen, de oliebollen
de postcodeloterij met de verschillende
prijswinnaars. Toch een fijne manier op de
hoogte te blijven.
__________________________________
U blijft zelf de baas. De vrijwilliger ondersteunt u,
zodat u zelf na een tijdje de administratie weer kunt
bijhouden. Mocht dat niet lukken, dan blijft Ons
Welzijn u helpen.
De vrijwilligers zijn deskundig en werken onder
verantwoording van Ons Welzijn. Zij hebben
geheimhoudingsplicht. Alles wat wordt besproken is
vertrouwelijk en blijft binnenskamers.
De diensten van de Thuisadministratie zijn gratis.

Informatie
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen naar
Ons Welzijn via telefoon 088-3742525 of per email
info@ons-welzijn.nl

In Memoriam

Marinus Daanen,
28 januari, 92 jaar
+
Mia Daanen,
28 januari, 86 jaar
+
Jan Smits,
31 januari, 85 jaar
+
Riny Hoefnagels,
13 februari, 68 jaar
+

Onze gouden vrijwilligers

Velen van ons zijn niet alleen lid van de Herfstzon
om te krijgen maar ook om te geven. Wanneer ze
dit structureel doen horen ze bij onze vrijwilligers.
En daar is iedereen blij mee, want zo’n grote
vereniging met zoveel activiteiten kan alleen goed
lopen met veel helpende handen.
In 2020 hebben de bezorgers hun handen extra
uit de mouwen gestoken, daar hebben we nooit
tevergeefs een beroep op gedaan en we hebben
dankzij hen enkele geslaagde acties kunnen
voeren!

Kerkhof

Het was een ongewild rustig jaar met weinig activiteiten, maar onze
kerkhofploegen hebben bijna het hele seizoen hun werkzaamheden
kunnen verrichten. Dat was wel nodig, want ook in 2020 groeide het
onkruid en vielen de blaadjes van de bomen.
Terwijl veel activiteiten noodgedwongen waren gestopt konden deze
vrijwilligers buiten in de open lucht wel op een veilige manier bij
elkaar komen en zorgden zij er voor dat het kerkhof er weer mooi
uitzag. Het bij elkaar komen kreeg dit jaar een bijzondere betekenis.
Het was nu extra fijn om elkaar weer te zien en te kunnen bijpraten!
Uiteraard is alles geheel corona-proof, ook tijdens het koffiedrinken.
De vrijwilligers zijn ingedeeld in 4 ploegen. Op woensdagochtend
vinden de werkzaamheden plaats, zodat iedere ploeg om de vier
weken aan de beurt is. Het voorjaar breekt weer aan en de 4
ploegen zijn voor 2021 ingedeeld.

Meer hulp gezocht
Wij zouden er héél graag wat meer mensen bij willen.
Misschien is dit iets voor u? Het houdt in dat u; in een gezellige
sfeer, één keer in de maand op een woensdagochtend samen met
anderen het onderhoud doet; schoffelen, bladeren ruimen, de haag
knippen, snoeisel verzamelen enz. In totaal is het 10 keer per jaar,
van de lente tot en met de herfst, waarvan enkele keren met alle
ploegen tegelijk. Niet zo heel vaak dus, maar juist genoeg om ons
een groot plezier te doen en om zelf met enige regelmaat op een
veilige manier mensen te ontmoeten.

Gezonde bezigheid

Ook lichamelijk is het goed om in de
openlucht bezig te zijn, het is geen zware
arbeid maar je bent wel lekker bezig.
Wij nemen uiteraard de nodige
voorzorgmaatregelen; zorgen voor
ontsmettingsmiddel en letten erop veilig
koffie en thee te serveren. Want even
ontspannen met een lekker bakje en
bijpraten is ook heel belangrijk.
Het sociale contact wordt hierdoor zeker
ook goed onderhouden!
Ook niet leden zijn welkom om onze
ploegen te komen versterken.
Wanneer u meer informatie wilt kunt u
contact opnemen met Piet Droomers  0412-401294
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Foto’s Bert Akkermans

PUZZELPAGINA
“Sneeuwketting” was het juiste antwoord en werd
door 97 mensen gegeven. Het is wel jammer dat veel
deelnemers, vooral via de mail, hun adres vergeten
op te geven. Dat moet dan iedere keer worden
opgezocht in de ledenlijst.
Dus vooral voor de mailers:
Denk aan het vermelden van het adres!!

De gelukkige winnaars zijn dit keer:
Annie Broers, Rini vd Broek en Marja vd Heuvel.
Ook voor deze maand zijn er weer drie mooie prijzen
gemaakt, de volledig ingevulde oplossing kan tot
13 maart worden gemaild naar;
nellievanberkel@gmail.com of bij een van de
bestuursleden in de bus worden gestopt.

WOORDZOEKER
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar
overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN
GODEN
HALSTER
HANEKAM
HANGMAP
HAREM
JARIG
JEUKEN

KAKEN
KNOTTEN
KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST
OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT
SNEEUWEN
STAAR

TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT
TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL
VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN

Naam________________________________________________
Adres________________________________________________
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Wist u dat…..
✓ Het in Berghem en omstreken de laatste weken een groot amaryllis-feest is?
✓ Wij het heel fijn vinden dat we zoveel mooie reacties krijgen en dat we al die mooie foto’s op onze
website hebben gezet? Daar komen ze in kleur veel beter tot hun recht, het adres is
www.kbodeherfstzon.nl
✓ U op onze website nog meer activiteiten met mooie foto’s terug kunt vinden?
✓ Wij het kaartseizoen 2019 / 2020, wat nog steeds open stond, hebben afgesloten?
✓ De vrijwilligers van het kaarten alle prijzen hebben rondgebracht naar de winnaars?
✓ Adriaan van Soerland het eerste is geworden met rikken en Dien Boeijen van Tooren met jokeren?
✓ De twee prachtige Sjaak van Ceel van Kobussen – prijzen zijn gewonnen door Annie van der Sloot en
door Annie van Donzel?
✓ Dat wij Sjaak hiervoor hartelijk danken?
✓ Ook hiervan de foto’s zijn te zien op onze website en op de facebookpagina @herfstzon?

Willemien van Wanrooij
Bep Megens
Willy Boeijen
Diny vd Broek
__________________________________________________________________________________________________________

Wanneer u een lid van de Herfstzon kent die in
het ziekenhuis ligt of gelegen heeft, of wanneer
die persoon ernstig ziek is, kunt u dat
doorgeven aan ons bestuurslid Stiny van Erp.
U mag natuurlijk ook uzelf opgeven.

Stiny brengt onze zieke leden een bezoekje,
wanneer dit tenminste in verband met de
coronamaatregelen is toegestaan.
Haar telefoonnummer en e-mailadres vindt u
hieronder.

___________________________________________________________________________________
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