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Van kleinkind naar digitale samenleving en dan naar pcob
Wij zijn opa & oma geworden. Dus . . . een tsunami aan foto’s gaat
vanaf eind april door de familie. Vooral oma is er natuurlijk helemaal
wild van (opa ook, maar die is meer een binnenvetter). Oma heeft
zich goed voorbereid op de geboorte met haar nieuwe camera. En
uiteraard sturen de kersverse ouders bijna dagelijks bericht van hun
kleine meid. Hetzij een foto of een filmpje, via whatsapp…: zo
gedaan. Oma is meer van het laten afdrukken van de leukste foto’s,
opa is papierloos en gebruikt smartphone etc als fotoboekje. Ben je dus ergens
op bezoek en wil je wat foto’s laten zien – smartphone accu leeg en daar tovert
oma haar fotoboekje tevoorschijn – 1 : 0 voor de papieren media.
En nu we het over de papieren media hebben – ik gebruik de printer
steeds minder. Facturen van allerlei instellingen, bedrijven, overheid
- ik krijg het steeds meer digitaal en sla het ook als zodanig op. Mijn
ordners worden steeds dunner. Voorzichtigheid blijft geboden, dat je
geen bestanden kwijt raakt. Een probleem met een harde schijf en
bestanden foetsie. Is me dus één keer gebeurd, weliswaar met de
backup schijf, dus niks kwijt. Sindsdien gebruik ik 2 backup schijven, samen
met het programma FreeFileSync. Geweldig stukje software en nog gratis ook.
Backups worden op een veilige plek bewaard, zodat er na een calamiteit verder
gewerkt kan worden.
In het verenigingsleven zijn er ook calamiteiten. En bij de leeftijd die wij
inmiddels behaald hebben ook niet verwonderlijk. Zo is ons helaas toch nog
onverwacht Hannie Hanhart ontvallen. Begin van dit jaar was zij de aanjager
binnen ons (steeds kleiner) bestuur met het nadenken over programma’s en
het proces van samenwerken met de KBO. Omstreeks april kreeg zij
problemen met lopen en heel snel al kwam de diagnose van niet meer
behandelbare tumoren in ruggenmerg. Haar is nadien veel tijd vergund om van
iedereen afscheid te nemen. Tot op het laatst was zij vol goede moed, nog
steeds meedenkend over ontwikkelingen binnen PCOB en wat daarmee
samenhangt.
Een belangrijke ontwikkeling binnen onze PCOB is de samenwerking met de
KBO. Dat gaat heel plezierig, maar voor beide partijen blijft het zoeken naar
welke stap je het best als volgende kunt doen. Dit jaar zijn we gestart met
onze programma’s meer samen te doen en ook financieel daarbij kosten te
delen. Medio dit jaar hebben we gesproken over de wenselijkheid onze
bestuursvergaderingen samen te houden. Als dat uitpakt zoals ik denk, gaan
we daar in 2018 mee aan de slag.

Echter, één groot probleem. Beide partijen moeten elk dan wel over een
bestuur beschikken. Al vaker is er een oproep geweest om ons
bestuur te komen versterken. Tevergeefs, op Loes van Unen
na, die zich na de laatste ledenvergadering in maart 2016 heeft
aangemeld als algemeen lid en sindsdien is gaan meedenken.
Na de vakanties is het weer het moment om bezig te gaan met
planning voor het volgend jaar. Loes is met Adrie Holtkamp van
KBO bezig met het programma voor volgend jaar. Maar als
bestuur proberen we vooruit te kijken. Er is echter één groot
probleem – bestuursleden ! ! ! Nu lukt het nog met een driekoppig bestuur,
nog wel, maar…
Als u wilt dat de Culemborgse afdeling van de PCOB doorgaat, dan moeten er
nieuwe bestuursleden (bij)komen.
Hans Dirkse
Oud Culemborg tussen dijk en dreef
Onze eerstvolgende ledenmiddag is op woensdag 18 oktober, om 14.00
uur in het Parochiehuis, Ridderstraat 198. Spreker is Kees van de Vate. In
zijn achtertuin staat een heel oud tuinhuis. Onderzoek in het regionaal archief
in Tiel heeft de geschiedenis hiervan blootgelegd.
In de 20ste eeuw had het de functie van oranjerie. Een oranjerie
werd gebouwd om te kunnen pronken met de dure en exotische
bomen die uit verre landen en kolonies werden overgebracht.
In de 19de eeuw hield de notaris er kantoor.
In de 18de eeuw was het een buitenhuis voor de rijke burgerij.
Al met al een lezing die drie eeuwen omvat. Iedereen welkom!

Activiteiten in Culemborg:
Er worden momenteel heel wat activiteiten georganiseerd in Culemborg. Ook
voor ouderen. Zo is er op zaterdag 7 oktober 2017 een themadag voor
senioren. In het historische stadhuis van Culemborg. Gratis inloop
tussen 10 uur en 16 uur met gevarieerd programma.
In de Raadskelder presentaties van dr. Knijnenburg. Zij heeft het over ouder
worden, vergeten en dementie, om 11.30 en 13.30.

Regiotaxi Versis, Transvision (landelijke taxidienst) en Klaartje (de
Culemborgse stadvervoerder) zijn er ook. Deze 3 organisaties presenteren zich
gezamenlijk om 10.30 en om 14.30 uur. Zij leggen dan uit hoe u het
gemakkelijkst van hun diensten gebruik kunt maken.
Ontvangst met koffie of thee met een koekje. ’s Middags een lunch. Vanaf
15.30 uur een drankje met een hapje. Muziek is geregeld. Er komt allerlei
informatie langs.
U kunt er ook uitgebreid over lezen in de Culemborgse Courant.
Studiedag in Haalderen:
In het zalencentrum de Kolk, van der Mondeweg 9-11, 6685 BK Haalderen
(ligt tussen Arnhem en Nijmegen) is er een interessante studiedag op 31
oktober met als onderwerp:
‘Gracieus en waardig ouder worden’.
Programma:
9:30 :Inloop met koffie en thee.
10 uur: lezing over de positieve kracht van de senior.
12 uur: lunch
13 uur: workshop
14.30 : workshop over gracieus ouder worden (Hoe maak ik een boek van mijn
leven?)
€ 7,50 per persoon voor lunch en consumpties. Aanmelden bij
info@kbogelderland.nl
Tentoonstelling over Luther:
In Museum Catharijneconvent in Utrecht is van 22 september 2017 t/m 28
januari 2018 dé tentoonstelling over Maarten Luther te zien. Op 31
oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95
stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde, waarmee hij de grootste
revolutie
in
de
Europese
kerkgeschiedenis
ontketende.
Museum
Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé
tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’.
Ouderenmiddag in de Open Hof:
Elke tweede woensdag van de maand bent u van harte welkom in de Open
Hof. Het programma begint om 14.30. De deuren gaan open om 14 uur. Op 11
oktober komt de slager dhr. Arno Knobbout vertellen over ontstaan en
bedrijfsvoering van de winkels. Gezellige middag? Vast!

Over achtergelaten Bijbels
Enrino Dapozzo is een evangelist, uit Italië afkomstig. Hij vertelt wat hem ooit
overkwam bij zijn zendingsarbeid in Franstalig Zwitserland en Frankrijk
‘Enige tijd geleden liet ik een advertentie plaatsen in enkele kranten. Ik vroeg
daarin om Bijbels. Het mochten ook oude en gebruikte exemplaren zijn.
Gedurende lange tijd hoorde ik niets. Tot er een bericht kwam van een
restauranthouder: “Geachte heer komt u even langs. Ik heb veel Bijbels weg te
geven”. Ik ging erop af. Een vriendelijke gastheer ontving mij. “Ik heb een
hele berg Bijbels. Weet u, daar staat de kerk. Daar trouwt een bruidspaar voor
de kerk en dan krijgen ze van de predikant een prachtige Bijbel. Voorin staat
op de eerste bladzijde de namen van het echtpaar en de datum van hun
huwelijk. Eens getrouwd komen bruid en bruidegom met de bruiloftsgasten
naar mijn restaurant. Ze eten goed en ze drinken rijkelijk. Voor ze vertrekken,
scheuren ze het eerste blad met hun namen eruit, stoppen dat blad in hun zak
en laten de Bijbel bij mij achter!” Toen bracht de waard mij naar een klein
nevenvertrek en daar lagen 62 Bijbels op een tafel, nieuw en achtergelaten!’
Zo doen veel mensen: hun eigen naam nemen ze serieus, houden
die in ere, maar Gods naam en Zijn Woord laten ze liggen. Gods
Woord en Zijn naam horen bij elkaar en wij scheuren ze uit elkaar.
De bladzijde met onze namen nemen we mee, want die zijn
belangrijk. Maar we slaan geen acht op Gods Woord. Boven ons
leven staat onze naam, maar de naam van God verdwijnt. De
Bijbels blijven liggen en wij gaan onze weg. Zo gaan veel mensen om met de
kostbaarste schat die er is: Woorden van leven en liefde, Woorden van
vreugde en vertrouwen, Woorden van hoop en van kracht.
‘Ik zou liever alles verliezen en U vinden, God,
dan alles te winnen en U niet te vinden.’
(Augustinus)
Axel Kühner

‘Überlebensgeschichten für Jeden Tag’

Voorzitter a.i., penningmeester en belastinginvulhulp
Hans Dirkse: dirksonidus@ziggo.nl - (0345) 51 89 35
Bankreknr: 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

