PCOB Nieuwsbrief Culemborg
2017 september

Beste leden,
Al enige tijd wisten we dat Hannie Hanhart ernstig ziek was. We wisten ook dat
het einde in zicht was. Ze is heengegaan. Op 2 augustus is ze overleden. Dat
laat een open plek in de familie Hanhart. We delen in het verdriet om haar
heengaan, maar ook in de dankbaarheid voor wat ze betekende in haar leven.
Onze pcob afdeling dankt het programma voor 2017 aan haar en Loes van
Unen. Beiden hebben zich ingezet voor een programma van dit jaar. Op
zaterdag 16 september om 13:30 uur vindt er een herdenking plaats in de
Grote of Barbarakerk in Culemborg. Daar is iedereen welkom, ook de leden van
onze afdeling.
Maar onze afdeling gaat verder. Op 6 september vergadert ons bestuur, samen
met de kbo afdeling. Naar verwachting zullen daar ook de toekomstplannen
van de pcob en de kbo besproken worden. Komt er een fusie, zoals in Tiel? De
toekomst is nog onduidelijk, maar de verwachting is wel dat een samengaan
een goede oplossing zou zijn. U mag uw mening doorgeven aan
ondergetekende, de secretaris van ons bestuur. Wat wilt u in de toekomst?
Wilt u ons bestuur komen versterken? Wij horen het graag.
Op 13 september zal Alies Derwig een presentatie geven onder de naam
“Culemborgers, in straatnamen vernoemd”. Naar aanleiding van digitale foto’s
(dia’s) van Culemborgse straat-naambordjes zal ze
ingaan op de levens en verrichtingen van de personen die
op deze bordjes staan vermeld. Een leuke manier om in
de geschiedenis van Culemborg te duiken.
Wilt u dus meer weten over onze stad en haar
geschiedenis? Kom dan op 13 september 2017 naar de
Gandhisoos. Het programma begint om 14.00 uur. Pas
op: dit is onze nieuwe tijd !!
Gelezen in De Kijker:
Kunt u niet meer of nauwelijks naar de fotograaf en u hebt toch een pasfoto
nodig? Fotografe Karin van de Kar wil u helpen. Ze komt naar u toe, zorgt voor
een grijze achtergrond, voor lampen en maakt een pasfoto voor € 7,50. Als u
gebruik wilt maken van deze service, bel dan Hennie Smidt (0345-515013) die
u het nummer van Karin van de Kar geeft.

ElkWelzijn kan helpen tegen eenzaamheid. Is daar wat aan te doen?
ElkWelzijn heeft veel programma’s en wil mensen graag helpen. U kunt erover
lezen in de lokale nieuwsbladen. Zo lazen we:
Cursus Creatief Leven in Culemborg: Deze cursus helpt mensen weer zin in
het leven te krijgen. Het volgen van deze cursus kan vanaf woensdag 20
september. Deze cursus is ontwikkeld door Jeanette Rijks op basis van kennis,
ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Het is een serieuze maar plezierige
cursus voor wie zich (te lang) eenzaam voelt. Door het doen van verschillende
oefeningen wordt u zich bewust van uw eigen kracht en mogelijkheden. Deze
tweewekelijkse bijeenkomsten geven nieuwe inzichten en opdrachten waarmee
u direct aan de slag kunt. Hierdoor leert u om uw eenzaamheid op een
structurele manier zelf aan te pakken. Of zoals een van de deelnemers zei: ‘Ik
kwam de cursus binnen als een mus en ga nu als een pauw naar buiten!’
Praktische informatie: Vanaf woensdag 20 september 2017. In totaal zijn
het 8 bijeenkomsten van 2,5 uur op woensdagen van 09.30 – 2.00 uur.
Kosten: € 35,- inclusief werkboek en koffie/thee. Voor iedereen die zich
eenzaam voelt. De cursus wordt in groepsverband gegeven met 8 – 10
deelnemers. De cursus wordt gegeven bij ElkWelzijn aan de Meerlaan 22.
Cursusleidster: Sandra Rigter, gecertificeerd ‘Specialist Eenzaamheid’ en
werkzaam bij ElkWelzijn. Wilt u toch vooraf iets horen hierover? Op woensdag
6 september is er een informatiebijeenkomst van 10.00 – 11.00 uur bij
ElkWelzijn aan de Meerlaan 22. Voor meer informatie of aanmelding kunt u
contact opnemen met Sandra Rigter, 0345 515227 of 06 835 25 108 of
srigter@elkwelzijn.nl
Met vriendelijke groeten,
Uw secretaris Wim Luteijn.

Voorzitter a.i., penningmeester en belastinginvulhulp
Hans Dirkse: dirksonidus@ziggo.nl - (0345) 51 89 35
Bankrekening: NL05 RABO 0159 3811 50 t.n.v. PCOB, afd.
Culemborg
Secretaris Wim Luteijn, Abr. Kuyperstraat 7. 4102 EX Culemborg
secr.pcob.culemborg@gmail.com - (0345) 51 80 59
Programma’s: Loes van Unen

