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Rondleiding Werk aan het Spoel.

Samen met de KBO gaan we woensdag 24 mei naar Werk aan het Spoel voor
een rondleiding. Dat is - voor wie het niet meer weet – op de dijk naar
Everdingen. De eerste halte met restaurant is Werk aan het Spoel..
De locatie was in vroeger tijden onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Om de provincies te verdedigen werden plannen gemaakt om delen van het
voorland bij een vijandelijke aanval onder water te zetten. Met name de
kwetsbare onderdelen van de waterlinie, zoals sluizen en stuwen, werden
beveiligd met forten. Fort aan het Spoel is gebouwd in de periode 1816-1824
en is een aantal jaren terug opgeknapt. Sindsdien is het een culturele en
sociale ontmoetingsplaats.
De organisatie organiseert ook rondleidingen. Wilt u deelnemen aan zo’n tocht
en rondleiding dan dient u zich op te geven door een bedrag van € 5 per
persoon te storten op de rekening NL05 RABO 0159 3811 50 van de PCOB,
afdeling Culemborg. De rondleiding start om 14:00 uur. We beginnen met een
kopje koffie (in de prijs inbegrepen). U wordt verzocht de €.5 te storten voor
17 mei. Een gids leidt ons verder rond. Het programma duurt 4 à 5 kwartier.
Bepaalde stukken zijn niet zo geschikt voor mensen die moeilijk te been zijn.
Er is plaats voor 20 personen. Bij aanmelding van meer dan 20 zal worden
bekeken of een 2e gids kan worden ingeschakeld.
De bedoeling is dat u ter plaatse bent om 14.00 uur. Pak dus de fiets, ga
lopen of neem de auto.

Altijd al nieuwsgierig geweest wat deze foto’s met de plek te maken hebben?
Geef u dan op en ga met ons mee.

Nog een activiteit: 18 mei organiseert KBO Culemborg een fietstocht van 25 à
30 km. Vertrek 13.00 uur vanaf de Parallelweg West 2e parkeerplaats NS
tegenover Gispen.

De laatste ledenmiddag was op woensdag 19 april
We waren toen in het Parochiehuis in de Ridderstraat 198. We waren toch wel
enigszins ontsteld over de zeer lage opkomst. Er waren 14 personen
aanwezig. Veertien: dat is bar weinig. Van de PCOB waren de 4 bestuursleden
aanwezig + 3 leden. De KBO was dus ook met 7 mensen aanwezig. We vragen
ons af wat de reden van deze lage opkomst was.
Op 9 maart 2016 hadden we een bijzondere ledenvergadering. Bijzonder
omdat het een jaarvergadering betrof? Bijzonder omdat er een lunch werd
geserveerd? De opkomst was heel goed. Toen werd de vraag gesteld wat men
van de toekomst van de PCOB dacht? Het aantal deelnemers aan de
ledenmiddagen liep terug. Hoe konden we dit oplossen? De keuze was aan de
leden die aanwezig waren. Zouden we stoppen? Zouden we met de KBO
samenwerken? Er is toen door een meerderheid gekozen voor samenwerking
met de KBO. We zouden dit een jaar proberen. En dan kijken hoe het loopt.
Maar zo’n lage opkomst als die op de middag van 19 april hebben we nog nooit
gehad. Wat is de reden?
- Is het vervoer een probleem? In het verleden hebben diverse mensen zich
opgegeven aan wie u mocht vragen of ze u konden ophalen. Dat waren toen
o.a. de families J. Smits (Tel. 533 842), A. Steen (516 531), Danhof (513 657).
L. den Hertog (519.448).
- Was de plaats (het Parochiehuis) een probleem? We hadden toch voor
samenwerking met de KBO gekozen? Het Parochiehuis is met de auto ook goed
bereikbaar.
- Iemand vertelde dat zij niet kwam, omdat het wel erg vol zou wezen in dat
Parochiehuis. Dat was dus niet zo.
- Iets anders? Een ander programma? Bijbel open?
We weten dat lezers niet vaak reageren op een oproep, maar hier is dan toch
het verzoek: laat ons weten hoe dat komt en wat wij daaraan kunnen doen
voor een volgende keer.
We wensen u een fijn voorjaar en een prachtige zomer met de zegen van de
Allerhoogste!
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