Nieuwsbrief april 2020

Bijzondere Paasdagen
Nu het Corona virus ons allen in de greep heeft worden het wel heel bijzondere Paasdagen dit jaar.
Vreemd en onwerkelijk. Ons Paasweekend in Hezingen (Ootmarsum) is geannuleerd. We blijven voor het
eerst sinds vele jaren thuis.
Dit zullen voor velen van u ook andere Paasdagen zijn, dan wat u eerder had gedacht. Kerkdiensten zijn
afgelast, geen bloemen op het Sint Pieters plein in Rome, familiebezoek met inachtneming van uiterlijk 3
personen en met 1,5 mtr afstand.. en voor de liefhebbers: geen uitje naar de meubelboulevard op
Tweede Paasdag. De sport-evenementen zijn afgelast en waarschijnlijk blijven de restaurants gesloten.
Nu we niet kunnen gaan en staan waar we willen, wil ik u graag iets vertellen over de bijzondere
gebruiken rond de Paasdagen in mijn geboortestreek Twente. Omdat ze zo symbolisch en ook zo
troostend kunnen zijn in deze onzekere tijd.
In de weken voor Pasen worden door - vooral jonge lui !- de bossen in het buitengebied van Ootmarsum
geschoond en al het oude hout verzameld. Op Stille zaterdag wordt het hout met een bepaalde techniek
op platte karren geladen en onder gezang van Paasliederen het stadje Ootmarsum binnen gebracht. Acht
jonge (vrijgezelle) mannen, de zogenaamde ‘Poaskearls’ lopen voorop. Dan wordt het hout op een grote
berg gegooid voor het Paasvuur. Al het oude hout wordt verbrand. Vroeger gooiden de boeren zelfs ook
al hun houten gereedschap op de berg.
Je hoeft er niet gelovig voor te zijn om deze symboliek van het Paasvuur tot je te nemen. ‘Met Pasen gaat
iets nieuws beginnen, al het oude verdwijnt en er wordt plaats gemaakt voor nieuw ! Het nieuwe hout
begint al te botten’ Een troostende gedachte.
Ooit gaat ook deze Coronacrisis ook weer voorbij. Dan zullen we elkaar weer de hand schudden en elkaar
weer tegenkomen bij de verschillende activiteiten. En gaan ook de Poaskearls weer hand in hand zingend
door Ootmarsum. Dan mogen we elkaar weer omhelzen en kunnen de kinderen en kleinkinderen weer
gewoon bij ons komen.
Ik hoop van harte dat we elkaar over een tijdje weer in goede gezondheid zullen ontmoeten. Namens het
bestuur wens ik u mooie en bijzondere Paasdagen ! Pas goed op u zelf en de mensen om u heen !
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter

De Paoskearls, een standbeeld voor de kerk in het centrum van Ootmarsum.
De Paasgebruiken in Ootmarsum zijn opgenomen in de lijst van Cultureel en Immaterieel Erfgoed in Nederland. Op de website
‘Vlöggeln in Ootmarsum’ kunt u er meer over lezen.

Agenda
Vanwege het Coronavirus heeft het bestuur besloten om alle activiteiten in de maanden april
en mei tot nader aankondiging te annuleren.
Om al vast naar uit te kijken:
- Maandag 8 juni- Marloes Luijken vertelt iets over haar werk als dagbestedingscoach.
14.00 uur – 15.30 uur in De Leuning. Meer bijzonderheden in de volgende Nieuwsbrief.
- Donderdag 20 augustus- jaarlijkse bustochtje.

Gratis naar de film !
Wat was het een fantastisch gebaar van de directie van de Speeldoos !
Tijdens de ‘Beursvloer’ in februari vorig jaar in Baarn hadden we een ‘Match’
‘De Speeldoos geeft onze vereniging gratis kaarten voor een mooie film en wij zorgen voor publiciteit van
dit theater’
We hebben dit natuurlijk in grote dank aanvaard. Op 20 april a.s. was de bedoeling om de mooie film
’Emma’ te bekijken. Maar op dit moment van schrijven zijn alle evenementen tot 1 juni opgeschort. Maar
– zo heeft de directie van de Speeldoos ons beloofd- mogen we alsnog een film tegoed houden voor in
het najaar.
We houden u op de hoogte !!
Nu we thuis moeten blijven…toch films of mooie series kijken?
Dat kan bijvoorbeeld via Netflix. Een abonnement kost € 10,- per maand, maar u kunt ook gekoppeld
worden aan een abonnement van uw kinderen of vrienden bijvoorbeeld. Dan kunt u eventueel de kosten
delen of gratis kijken. Aanraders: ‘The Crown’ (over het Britse Koningshuis. Met schitterende acteurs en
prachtige kostuums) , Weissensee ( over de tijd vlak voor de val van de muur in de DDR. Een jongen uit
een typisch Stasi gezin wordt verliefd op een dochter van een kunstenares) The Restaurant, een
Deense serie.
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ALV 2020
Tijdens de ALV op 11 maart werden Gerda Merks en Ria Koops in de bloemen gezet als dank voor hun
bestuurswerk.
Beiden hadden aangegeven wel als ‘meewerkend lid’ betrokken te willen blijven bij de vereniging, maar te
willen stoppen als bestuurslid. Dat besluit werd uiteraard gerespecteerd.
Gerda Merks blijft de coördinatie van het wandelen op zich nemen en Ria Koops zal vanuit haar huis de
ledenadministratie blijven doen.
De opkomst bij deze ALV was helaas niet erg hoog. Slechts 20 leden waren aanwezig. De Bingo na afloop
was er gelukkig niet minder gezellig om !
Deze bestuurswisseling betekende ook een gewijzigde taakverdeling. Hieronder ziet u hoe de taken nu
verdeeld zijn.
Voorzitter: Anneke
Maarleveld-Krommendijk

Secretaris: Roel Thomas

Penningmeester: Ad
Meijer

Taken:
Voorzitten vergaderingen
Opstellen concept agenda
Externe contacten (Baarn)
Communicatie
Nieuwsbrief
Coördinatie activiteiten

Taken:
Afstemming agenda met
voorzitter
Verslaglegging vergaderingen
Secretariaat, postadres
Post beheer/ Beheer archief
Sociaal jaarverslag maken

Taken
Begroting en jaarrekening
Doorrekening activiteiten
Coördinatie hydrotherapie

Lid: Nelie Breunesse

Meewerkende leden:
 Ria Koops,
ledenadministratie en
verzending digitale
Nieuwsbrief.
 Gerda Merks,
coördinatie aangepast
wandelen.
 Aard van Slooten,
website beheer

Taken
Gastvrouw bestuursvergaderingen
Ledenzorg
Coördinatie verspreiding
papieren Nieuwsbrief
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Voortgang Nieuwsbrief
Nu er in deze tijd weinig nieuws te melden is, is het onzeker of we wel een Nieuwsbrief uit kunnen
brengen in de maanden april en mei. Is het misschien een leuk idee dat u zelf wat tekst levert voor de
volgende Nieuwsbrieven ? Stukjes waar iedereen een beetje vrolijk van wordt ? Iets bijzonders wat u
hebt beleefd in deze dagen en wat u graag wilt delen ? Een puzzeltje, een recept ? Ideeën hoe we toch
kunnen blijven bewegen ? Het stukje mag niet langer zijn dan 150 woorden.
Doet u mee ?
Stuur het voor 15 april naar de voorzitter, per post of per mail en wij kijken of we het kunnen plaatsen.
Dank al vast !

Beweeg groepen (lidmaatschap van €17,50,- per jaar is verplicht)
Aangepast wandelen:
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur. Onder leiding van een ervaren wandeltrainer. Daarna
gezamenlijk koffie/thee drinken. Bel voor informatie naar Gerda Merks (coördinator) tel. 06 10803098
Kosten voor leden: 10 lessen voor € 17,50
Hydro therapie:
Iedere vrijdagmorgen van 12.00 – 13.00 uur in het zwembad van Amerpoort. Onder leiding van een
ervaren fysiotherapeut. Voor meer informatie of een gratis introductie les belt u met Ad Meijer
(coördinator) tel: 035 6025768.
Kosten voor leden: € 75,00 per kwartaal.

Het Bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
Roel Thomas, secretaris tel: 035 6013830
Ad Meijer, penningmeester en coördinator Hydro zwemmen tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid o.a. ledenzorg tel. 035-5418551
Meewerkende leden:
Ria Koops, ledenadministratie en verzending digitale Nieuwsbrief. tel 06 10482573
Gerda Merks, coördinatie aangepast wandelen. tel 06 10803098
Aard van Slooten, website beheer

Adres secretariaat: Koperwiek 33, 3766 AM Soest
website: www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail: rpvbaarnsoesteo@gmail.com
SNS bank IBAN rek nr. NL41SNSB094.43.67.461 te Soest
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind april

4

