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ONTWIKKELING BINNEN ONZE KBO-AFDELING

De laatste jaren zien we binnen onze KBO-afdeling een situatie ontstaan
waar we met de nodige zorg mee worden geconfronteerd. Het ledenaantal is
schrikbarend gedaald, ondanks het gegeven, dat de gemiddelde leeftijd
binnen onze dorpsgemeenschap nog steeds aan de hoge kant is. De
coronapandemie is daar uiteraard ook medeschuldig aan. Maar er zijn
natuurlijk ook meerdere oorzaken te bedenken, die daar op van invloed
zijn. De zorgwekkende inkomenssituatie bij veel ouderen verplicht vele
mensen om bewust na te denken wat wel en wat niet gewenst is. De band om
je aan te sluiten bij een vereniging is een stuk minder geworden; dit geldt
overigens niet alleen voor ouderenverenigingen, maar is in het totale
verenigingsleven merkbaar.
Deze situatie in ogenschouw nemend baart zorgen over het al of niet
kunnen voortbestaan van onze afdeling. Een plaatselijke ouderenvereniging
heeft tot doel om ouderen zinvol te laten deelnemen aan diverse
activiteiten, vooral om dreigende eenzaamheid het hoofd te kunnen bieden.
Maar bij onvoldoende aanwas van leden dreigt die doelstelling in het nauw
te komen. Het functioneren binnen onze afdeling is volledig gericht op basis
van vrijwilligers. Maar door een toenemende leeftijd en een steeds
zwakkere gezondheid is dit een grote zorg aan het worden. Binnen onze
afdeling merken we dit dagelijks.
Binnenkort starten we met een ledenwerfactie middels een speciaal
Infoblad, dat huis-aan-huis in Clinge zal worden verspreid. Ook zijn nieuwe
ideeën van harte welkom om onze doelstelling weer aantrekkelijk te kunnen
maken. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 7 mei a.s.
willen we graag met de aanwezigen hierover van gedachten wisselen. Het
aantal aanmeldingen voor de ledenvergadering is niet bijster groot, maar
toch willen we graag dat overleg over onze toekomst voeren.
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HUIDIGE BESTUURSSAMENSTELLING KBO CLINGE
- Etienne de Deckere, voorzitter;                            tel. 06 - 51216974
- Hubert Suy, secretaris                                           tel. 0114 – 312645
- Guillaume Drumont , penningmeester                  tel. 0114 - 313757
- Theo Smits, bestuurslid                                         tel. 0114 - 630283
- Marga Verbunt – Vonck, bestuurslid                    tel. 0114 - 316019

Alle informatie voor het Infoblad , zoals uitslagen van kaartingen, sjoelen, koersballen,
biljarten of andere informatie kunt u doorsturen of afgeven bij H. Suy, ’s-Gravenstraat 200 L
(Bernardushof), 4567 AN Clinge, telefoon 0114 – 312645, e mail hubertsuy@gmail.com

LEDEN VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
- Marga Verbunt-Vonck, ’s-Gravenstraat 29                               tel. 316019
- Ardo Willaert, Beukelzstraat 9,                                                 tel. 320083
- Bernice Martens, Beukelzstraat 9,                                             tel. 320083

DATA HOBBYCLUB: donderdag 12 mei en donderdag 9 juni.
Het begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

UITSLAGEN KOERSBAL

31 januari                                                                     14 februari
1. Raymond de Keyser     22 p                            1. Edy Pauwels        27 p
2. Edy Pauwels                  21 p                            2. Jenny Burm         25 p

Berlinde Hoffman         21 p
Freddy Pauwels             21 p

3. Jenny Burm                   16 p                            3. Rita Smet             19 p

21 februari                                                                     14 maart
1. Raymond de Keyser      36 p                            1. Raymond de Keyser  37 p
2. Marga Verbunt              24 p                            2. Berlinda Hoffman     33 p

Rita Smet                        24 p
Edy Pauwels                   24 p

3. Freddy Pauwels             23 p                             3. Marga Verbunt          27 p

21 maart
1. Edy Pauwels                   34 p
2. Rita Smet                        31 p
3. Marga Verbunt              22 p

mailto:hubertsuy@gmail.com


MEI  2022 MALPERTUUS AGENDA
Ma       02/05 13.30

dansen
13.00
biljarten

Di        03/05 13.00
biljarten

Woe    04/05 13.00
biljarten

Do       05/05 13.00
biljarten

Vrij       06/05 13.30
kaarten

13.00
biljarten

Ma        09/05 13.30
koersbal

13.00
biljarten

Di          10/05 13.00
biljarten

Woe      11/05 13.00
biljarten

Do        12/05 14.00
hobbyclub

13.00
biljarten

Vrij       13/05 13.30
kaarten

13.00
biljarten

Ma         16/05 13.30
koersbal

Di          17/05 13.00
biljarten

Woe       18/05 13.00
biljarten

Do         19/05 13.00
biljarten

Vrij       20/05 13.30
kaarten

13.00
biljarten

Ma         23/05 13.30
koersbal

13.00
biljarten

Di           24/05
Woe       25/05

13.00  biljart
13.00  biljart 09.00

BESTUUR
Do          26/05
vrij          27/05

HEMELVAART
13.30 kaarten 13.00 biljart 13.30

BINGO
Ma          30/05
Di            31/05

13.30        koersbal 13.00    biljart
13.00   biljart





ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO CLINGE OP
ZATERDAG 7 MEI 2022
Het is ondertussen al enkele jaren geleden dat we een Algemene
Ledenvergadering hebben kunnen houden. We willen nu deze bijeenkomst
houden op zaterdag 7 mei 2022 om 14.00 uur in Malpertuus. Gezien het
aanvangstijdstip is er alleen sprake van een vergadering, dus geen
gezamenlijke maaltijd en geen muzikaal gedeelte. Belangrijke punten die op
de agenda zullen staan zijn: contributieverhoging en bestuursverkiezing.
Deze punten hebben overigens al eerder op het programma gestaan, maar
door het niet doorgaan van deze vergaderingen als gevolg van
coronamaatregelen in de laatste twee jaar willen we nu alle aandacht
vestigen op de genoemde belangrijke onderdelen. Onze voorzitter, Etienne
de Deckere, heeft te kennen gegeven zijn functie als voorzitter neer te willen
leggen. We proberen al contacten te leggen met eventuele kandidaten, maar
dat heeft nog niet tot succes geleid. Mocht iemand een goede tip voor ons
hebben, dan houden wij ons hiervoor aanbevolen. Eventuele kanidaten voor
voorzitter kunnen zich aanmelden tot bij aanvang van de vergadering. We
zouden het heel prettig vinden als er zich ook vrouwen zouden aanmelden.
De voorzittersfunctie is geen privilege voor mannen, ook vrouwen mogen
zich kandidaat stellen.  In dit Infoblad staat op de laatste bladzijde het
agenda van de vergadering. De vergadering begint om 14.00 uur, maar
vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom voor de koffie met een heerlijke
koffiekoek van onze sponsor Echte Bakker van Meijel.

UITSLAGEN KAARTINGEN
BIEDEN                                                JOKEREN
25 maart             17 personen                                    11 personen

1. Willy Picavet                                         1. Paula Ferket
2. Joseph Braem                                        2. José Bisschop
3. Hermien van Goethem                         3. Vera Vermeulen

1 april                  18 personen                                    13 personen
1. Willy Picavet                                         1. Vera Vermeulen
2. Theo van Immerseel                             2. Coby Verweij
3. Ward Strobbe                                       3. Mw.Mahu

8 april                  20 personen                                     11 personen
1. Theo Rottier                                          1. Vera Vermeulen
2. Ward Strobbe                                        2. Paula Ferket
3. Hermien van Goethem                         3. Coby Verweij

15 april                 17 personen                                     12 personen
1. George Jonkheijm                                 1. Coby Verweij
2. Theo Rottier                                           2. Paula Ferket
3. Willy D’Hondt                                       3. Ria Jacobs





JAARVERSLAG 2021
De activiteiten in 2021 bleven tot een minimum beperkt als gevolg van de
coronamaatregelen. Dit heeft ook zijn oorzaak gekend in het wegvallen van
enkele activiteiten. Door een sterke terugloop van het aantal leden zag de
leiding van het seniorenkoor De Notenwevers zich genoodzaakt het koor op
te heffen. Dit was ook het geval bij de activiteit sjoelen. Een jammerlijke
ontwikkeling als activiteiten wegvallen als gevolg van terugloop van leden.
Een sterke daling van het aantal leden is een bedreiging voor het
voortbestaan van de KBO-afdeling, niet allen bij onze afdeling, maar het is
een landelijk beeld. Er is dan ook de afspraak gemaakt om een
ledenwerfactie te houden in 2022.

MAANDAG, DINSDAG….zo komen de dagen van de week aan hun naam

De namen van de dagen van de week zijn tegenwoordig misschien
vanzelfsprekend voor ons. Maar hoe zijn ze aan die naam gekomen? Die hebben
we aan de Romeinen en Germanen te danken.

DE ROMEINEN EN DE GERMANEN
De Romeinen hebben de dagen ooit vernoemd naar de goden en hun corresponderende
hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. Later hebben de Germanen vier van
die godennamen vervangen door hun eigen goden: Thingsus, Wodan, Donar en Freya.
Zo komen onze zondag en maandag van de hemellichamen van de Romeinen en de
overige dagen van de goden van de Germanen. De Germaanse goden stammen vaak af
van die in de Noordse mythologie, waarin de Asen (AEsir) centraal staan. De stamvader
van deze godenfamilie is Odin, door de Germanen Wodan genoemd.

DE NAMEN VAN DE WEEK EN HUN AFKOMST
- MAANDAG is een vertaling van het Latijnse dies lunae (‘dag van de maan’)
- DINSDAG is vernoemd naar Thingsus (ook wel Tyr genoemd).  In het Latijn

komt het van dies Martis: de dag van Mars, de oorlogsgod.
- WOENSDAG is genoemd naar Wodan (ook wel Odin genoemd), de Germaanse

oppergod. Bij de Romeinen staat woensdag voor de dies Marcurii: de dag van
Mercurius.

- DONDERDAG is vernoemd naar Donar, god van de donder (ook wel Thor
genoemd). Vereenzelvigd met de Romeinse god van het onweer, Jupiter. Vandaar
dat dies Iovis (‘de dag van Jupiter’) door de Germanen naar Donar  is vernoemd.

- VRIJDAG is genoemd naar Freya, de Germaanse godin van de vruchtbaarheid.
Haar Romeinse tegenhanger is Venus, naar wie deze dag bij de Romeinen
vernoemd is (dies Veneries).

- ZATERDAG is een vertaling van het Latijnse dies Saturni: dag van Saturnus.
Zater is een verbastering van Saturnus.

- ZONDAG is een vertaling van het Latijnse dies Solis (‘dag van de zon’).



ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO CLINGE 7 MEI 2022

PROGRAMMA

13.30 uur zaal open in Malpertuus; koffie/thee + koffiekoek
14.00 uur Aanvang Ledenvergadering
16.00 uur Einde bijeenkomst

Aanwezige KBO-leden ontvangen bij binnenkomst 2 consumptiebonnen per
lid.

AGENDA

1. Opening door voorzitter Etienne de Deckere;
2. Vaststellen notulen ALV 6 april 2019;
3. Eventuele ingekomen stukken;
4. Mededelingen en herdenking overleden KBO-leden 2019/2020/2021
5. Jaarverslag en secretaris 2019 (Infoblad maart 2020), 2020 (Infoblad

maart 2021) en 2021 (Infoblad april 2022);
6. Financieel jaarverslag penningmeester 2019 – 2020 – 2021;
7. Verslag kascommissie (J. Braem, J. de Beijn, M. van Duijse);
8. Benoeming kascommissie (vacature door aftreden M. van Duijse);
9. Vastellen begroting 2022;
10.Voorstelling contributie-aanpassing per 01.01.2023: € 22,-- per lid per

jaar en voorstel per 01.01.2025: € 24,-- per lid per jaar.
11.Bestuursverkiezing: aftreden en niet herkiesbaar voorzitter Etienne

de Deckere. Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
aanmelden bij de secretaris Hubert Suy.

12. Rondvraag;
13.Sluiting en afscheid voorzitter Etienne de Deckere.


