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De Nieuwsbron
1960 - 2020
Corona, hoe verder?

Van het bestuur

We laten de moed niet zakken en
bereiden ons voor op een nieuw
jaar. Belangrijker is natuurlijk dat
we gezond door deze moeilijke periode komen en we elkaar ondersteunen waar dat nodig is. Ondanks
alle onzekerheden hopen we op een
mooi verenigingsjaar en uiteraard
een zalig kerstfeest en nieuwjaar
voor u en uw geliefden.
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Belastinginvullers:
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In de volksmond spreken we van de donkere dagen voor de kerst. Dit jaar heeft
deze uitspraak een extra dimensie. Kerstmis in tijden van corona zal heel anders
zijn dan we gewend zijn en graag zouden willen. Helaas kunnen we niet samen
komen en samen vieren zoals we dat gewend zijn. Hoe de situatie zich zal ontwikkelen weten we niet. Komt er snel een vaccin zodat we weer ‘normaal’ ons leven
kunnen leiden of zullen we nog een hele poos terughoudend moeten zijn in onze
contacten? Wie het weet mag het zeggen!
Wat waren we blij dat we in juli weer een aantal activiteiten konden opstarten.
Helaas was dat van korte duur. Onzekerheid alom. Toch willen we niet bij de pakken gaan neerzitten en maken we plannen voor betere tijden. Zonder hoop is er
geen toekomst zegt men wel. Wij gaan ervan uit dat we komend jaar weer samen
kunnen zijn. Ons jaarplan 2021 is op hoofdlijnen klaar en we zullen dit van maand
tot maand bekijken en zo nodig aanpassen of aanvullen, afhankelijk van de ontwikkelingen. Naast de herstart van de reguliere activiteiten willen we in principe
iedere maand op de tweede woensdag samen eten en de derde woensdag samen
wandelen. We starten in januari met de wandelingen en in februari met de maaltijden (afhankelijk van de gesprekken, die we voeren met een externe leverancier).
Vanaf maart breiden we het programma verder uit. Helaas hebben we moeten besluiten om de Sjeutelingenzitting te verschuiven naar 2022. Op pagina 3 vindt u
het programma tot en met juni. Uiteraard is realisatie afhankelijk van de mogelijkheden die er op dat moment veilig zijn toegestaan.
Zoals eerder geschreven, hadden we ons een mooier jubileumjaar voorgesteld.
Helaas is daar niet veel van terecht gekomen. Na een goed begin met een spetterende Sjeutelingenzitting werd het stil in ’t Heukske. We hadden zo gehoopt dat
we elkaar weer konden ontmoeten
tijdens de kerstviering. Helaas is
dat ook niet mogelijk. Vandaar dat
we alle leden een kleine attentie
aanbieden in de vorm van een cadeaukaart ter waarde van € 7,50, die
u voor een bloemetje of iets lekkers
kunt inwisselen bij de Jumbo.

Wandelen 20 januari
Op woensdag 20 januari starten we met de maandelijkse wandelingen. Onder leiding van
Rein maken we een wandeling van circa 10 km die geschikt is voor mensen met een goede
conditie. Onderweg pauzeren we voor koffie met vlaai.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf ’t Heukske. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 – 20.
De eigen bijdrage is € 3,50. Aanmelden kan op woensdag 13 januari van 14.00 – 15.00 uur
in ’t Heukske en bij Rein Dolstra tel. 046 475 36 17 of maredol52@gmail.com.
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Passiespelen Tegelen zondag 6 juni
De Passiespelen gaan in première op zondag 18 april 2021, maar de voorstellingen worden compacter en Coronaproof
voor zowel het publiek als de passiespelers. Dit betekent dat de voorstellingen iets korter worden en gespeeld zonder
pauze, maar ook dat er twee voorstellingen per dag voor een kleiner publiek per voorstelling worden gespeeld. Op deze
manier kunnen de Passiespelen 100 % veilig zijn voor iedereen, met inachtneming van alle tegen die tijd geldende
Coronaregels.
Wij hebben een optie voor zondag 6 juni 2021. Op dit moment is het nog onduidelijk voor welke voorstelling we kaarten
kunnen krijgen (14.00 of 17.00 uur)
Naast de ticketprijs betaalt u voor het diner/vervoer als lid een eigen bijdrage van € 11,00. Voor niet-leden is dat € 16,00.
De prijs voor de meest gekozen rang is dan € 45,00 resp. € 50,00. Wilt u kiezen voor rang 1 in plaats 2 dan is de prijs
€ 48,00 resp. € 54,00
Let op: annulering van bestelde tickets is niet mogelijk.
Uiteraard geldt dat niet als de spelen wederom geannuleerd worden.
U kunt zich aanmelden op woensdag 2 december van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske of tot uiterlijk 1 januari 2021:
• Telefonisch bij Peter Spronck tel. 06 21 70 07 66
Per e-mail: peter.spronck@planet.nl
De aanmelding is pas definitief als uw betaling binnen is. U kunt betalen door overmaking op onze bankrekening:
NL 79 RABO 01 160 99 194 ten name van KBO Marcellinus & Petrus onder vermelding van Passiespelen.

Contributie 2021
Tijdens de jaarvergadering 2019 is besloten de contributie 2020 vast te stellen op € 20,00 per kalenderjaar. Betaling
bij voorkeur via automatische incasso. Deze wordt eind januari afgeschreven. Leden die nog geen machtiging voor
automatische incasso hebben gegeven dienen de contributie van € 20,00 voor 15 januari over te maken op onze
bankrekening NL 79 RABO 01 160 99 194 t.n.v. KBO Marcellinus & Petrus onder vermelding contributie 2021. Daarnaast is het mogelijk om deze ook mee te geven aan uw contactfunctionaris.
Het is voor de penningmeester aanzienlijk eenvoudiger als alle leden hun contributie per automatische incasso zouden
betalen. We willen degene die dit nog niet doen nadrukkelijk vragen om te overwegen dit ook te gaan doen. U kunt
hiervoor contact opnemen met de secretaris John Buskens 06 53 35 53 49.

Kerstmis 2020
We staan aan het begin van de Advent en zijn op weg naar Kerstmis. Bij dezen een Adventswens!
Ik wens je vier kaarsen
die ontstoken worden in deze donkere tijd,
vier kaarsen die zullen branden
vol verwachting en verlangen.
Lichtpuntjes die ons kunnen verbinden,
lichtpuntjes waarin we ons mogen koesteren,
lichtpuntjes waardoor we durven dromen
Ik wens dat we elkaar mogen behoeden
op onze adventstocht,
ik wens dat het kind weer in jou geboren mag worden,
ik wens eerst en vooral Vrede.
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Programma tot en met juni 2021
Gezien de vele onzekerheden geven we in tegenstelling tot andere jaren dit jaar geen programmaboekje uit. Bij dezen
het programma voor het eerste half jaar. Indien nodig zullen we het programma aanpassen.
Januari

Woensdag 20 jan. vertrek 13.00 uur

Wandelen (10 km)

Februari

Woensdag 10 feb. om 12.30 uur
Woensdag 17 feb. vertrek 13.00 uur

Wat de pot schaft
Wandelen (5 km)

Maart

Woensdag 10 mrt. om 12.30 uur
Woensdag 17 mrt. vertrek 13.00 uur
Woensdag 24 mrt.
Zondag 28 mrt. om 14.00 uur

Wat de pot schaft
Wandelen (10 km)
Excursie L1
Paasbrunch

April

Woensdag 14 apr. om 12.30 uur
Woensdag 21 apr. vertrek 13.00 uur
Woensdag 28 apr. om 14.00 uur
?? april vertrek 10.30 uur

Wat de pot schaft
Wandelen (5 km)
Jaarvergadering
Fietstocht

Mei

Woensdag 12 mei om 12.30 uur
Woensdag 19 mei vertrek 13.00 uur

Wat de pot schaft
Wandelen (10 km)

Juni

Zondag 06 juni
Woensdag 09 juni om 12.30 uur
Woensdag 16 juni vertrek 13.00 uur
Zondag 27 juni om 14.00 uur

Passiespelen
Wat de pot schaft
Wandelen (5 km)
Barbecue

Aanmelding voor wandelen woensdag 20 januari 2021, vertrek 13.00 uur ‘t Heukske
Naam: .........................................................Adres: .........................................................
Aantal ………x € 3,50 = €............
Formulier inleveren op woensdag 13 januari van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch bestellen kunt u terecht bij Rein Dolstra:
046 475 36 17 of maredol52@gmail.com

Aanmelding voor Passiespelen zondag 6 juni 2021
Naam: .........................................................Adres: .........................................................
Aantal rang 2: ………x € 45,00 resp. ……..x € 50,00 = € ..
Aantal rang 1: ………x € 48,00 resp. ……..x € 54,00 = € ..
Formulier inleveren op woensdag 2 december van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch bestellen kunt u terecht bij Peter Spronck:
06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl
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EEN WITTE KERST
door Godfried Bomans

Er was eens een man die het kerstfeest grondig
wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en
spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing
hij een van die rode bellen, die opgevouwen
weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor
urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast
elk bord stak hij tenslotte een kaarsje aan,
waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte
in zijn handen. Dit was het teken om binnen te
komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd
in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd
is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind
werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al
was er dan veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij
verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar
geleden moet je denken, zoiets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man
legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van
zijn knie en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen
mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen,
hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een
door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij
sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en
de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet
niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek
verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in
de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets,"
zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt
geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren .

4

