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Beste leden van onze afdeling,
We lezen over thuishulp, over mantelzorg, over workshops, maar we zijn nog
zo jong, zo gezond en we hebben geen problemen. Maar morgen kan het heel
anders zijn. Daarom toch lid zijn van onze PCOB, of lid worden. Want… morgen
kan het … We zijn op alle leeftijden kwetsbaar, maar toch in het bijzonder op
onze leeftijd. Kwetsbaar, maar ook veilig in de handen van onze God. Ja, ook
als we zouden moeten sterven, zijn we … Ik weet het: het is een
geloofsbelijdenis. Het is een houvast in ons leven.
9 maart 2016 hadden we een speciale editie van onze ledenvergadering. Het
was er één met een extra lunch. Die naar men vertelt, toch heel lekker was.
Uw secretaris was wegens ziekte afwezig. Over die lunch vertelt Elsfried
Koelman:
Tijdens de laatste jaarvergadering hebben we genoten van een heerlijke lunch.
Vanwege de vele opmerkingen die erover gemaakt zijn, wil ik graag iets
toelichten. De vrouw die sinds kort met een cateringbedrijfje is begonnen, heet
Kim. Zij woont in Culemborg en werkte al bij Lekkers aan de Lek. Als Lekkers
aan de Lek (Varkensmarkt) binnenkort opengaat op de nieuwe locatie, blijft
Kim werken voor Lekkers aan de Lek, maar gaat daarnaast ook verder met
haar eigen cateringbedrijf. Bent u nieuwsgierig naar haar werkzaamheden en
het lekkers dat zij bereidt, kijk dan op haar website www.kimskeuken.nl. Haar
mailadres is info@kimskeuken.nl
Hèhè, dit was gratis reclame van Elsfried.
Verslag ledenvergadering en conclusies daaruit te trekken
Een geweldige opkomst. Goed om te zien en gezien het thema van de middag
ook goed om met een grote groep uit de leden stil te staan bij en na te denken
over de toekomst van onze Culemborgse afdeling.
Onderliggend probleem is het niet kunnen invullen van bestuursfuncties. Het
bestuur kent steeds meer vacatures en dat heeft consequenties. Wat zijn onze
opties in deze situatie?
Dat zijn er 4 :
1. De afdeling opheffen: de leden blijven landelijk lid en krijgen het blad
Perspectief per post.
2. De afdeling opheffen: de leden worden (weer) deel van Geldermalsen.
3. Inhaken bij het samengaan wat PCOB en KBO landelijk bezig zijn te
realiseren. Als bekend gaan PCOB en KBO landelijk fuseren. Dat zal in
fases gaan gebeuren. Plaatselijk hadden we hier al ruim een jaar als
besturen een regelmatig overleg met de KBO. Ook bij andere
gebeurtenissen/evenementen kwamen we elkaar tegen en het contact

verliep steeds heel prettig. Er is al sprake van het uitwisselen van elkaars
programma's en vorig jaar hebben we een gezamenlijke ontmoeting bij
Bolderburen gehad. In het licht hiervan reden om de samenwerking te
intensiveren, de krachten te bundelen.
4. Anders: suggesties vanuit de ledenvergadering
Voor de lunch waren er 4 tafels met aan elke tafel 6 - 7 leden. Gemakkelijk
voor het lunchen, maar ook handig doordat we als tafel met elkaar konden
overleggen over voorliggende problematiek. Tegen het eind van de middag is
er een evaluatie per tafel gehouden. En het resultaat?
Voor de eerste twee mogelijkheden bestond geen tot weinig animo. De
ledenmiddagen, het elkaar ontmoeten werd toch wel als prettig ervaren. Het
werd als wenselijk ervaren om als afdeling door te gaan.
Doorgaan en samenwerken met de KBO vond brede instemming.
Als bestuur hebben we kort na de ledenvergadering nagedacht over de
geformuleerde conclusies van de ledenvergadering en is er besloten tot het
volgende.
1. Het programma voor 2016 wordt afgemaakt.
2. Voor 2017 zal een afgeslankt programma worden opgesteld.
Vermoedelijk ook geen middagen meer in de Gandhisoos. We zijn aan
het nadenken over ontmoetingen bij leden thuis. Wie zijn huis - bij
toerbeurt - beschikbaar wil stellen, mag ons dat laten weten. Verder zal
er aandacht worden gegeven aan programma's georganiseerd door bijv.
de PKN en uiteraard het KBO. Tevens willen we u hierbij ook nog even
wijzen op de activiteiten van de SSCC (de voormalige ANBO).
De vroegere ANBO had speciale tarieven voor de eigen leden, maar nu
kent men er geen leden meer en iedereen is er welkom. U kunt zich
gratis aanmelden op het blad de Kijker (Ton Scholtens,
a.h.scholtens@tele2.nl of tel. 753039) en daarin staan alle activiteiten:
reizen, enz..
3. Wij nemen contact op met Zwolle over de mogelijkheid van
samenwerken/samengaan met de KBO en of er meer ervaringen op dit
gebied zijn waar wij ons voordeel mee kunnen doen.
4. De gesprekken met het KBO gaan een volgende fase in waarin we gaan
bezien wat wij als belangengroepen voor en met elkaar kunnen
betekenen. De P en de K maakt een onderscheiding en dat gaat ver
terug, maar zijn er hier ook punten waar je elkaar in kunt vinden?
Al met al heeft deze middag stof genoeg geboden om over na te denken en
werd ook de inwendige mens niet teleurgesteld met een schitterend verzorgde
lunch.
Het bestuur wenst u een fijn voorjaar en Gods zegen.

Wat er nog allemaal komt:

Op dinsdag 26 april 2016 hebben we weer een ledenmiddag met spreker.
Pieter Weber kwam in januari al vertellen over Egypte. Hij vervolgt zijn
verhaal op de komende ledenmiddag. Hij komt elk jaar in dat land en heeft
er veel over te vertellen. Vorige keer was de opkomst helaas erg klein. We
hopen op een betere bezetting. Dus om 14.30 uur in de Ganhdisoos: een
boeiend verhaal over Egypte!
Iedereen welkom!
1. Elke 2e woensdag van de maand t/m mei en daarna vanaf september is
er ook een ouderenmiddag in de Open Hof. Ze hebben er een
gelijkaardig programma als bij ons. Het programma loopt van 14.30 uur
tot ongeveer 16.30.
-Op 13 april komt Giel Smits vertellen over zijn werk als ondernemer en
filiaalhouder van de supermarkt PLUS.
-Op 11 mei: uitstapje: varen en lunch bij Appeltern.
2. Gratis cursus in de Bibliotheek: leren hoe je gebruik kunt maken van de
digitale (overheid)diensten van de gemeente, het UWV en de
Belastingdienst: aanvragen huurtoeslag, werk zoeken, verhuizing, …
Moeilijk? Daarom deze internetcursus ‘Digisterker. Alles in vier bijeenkomsten. Je leert handige informatie te vinden en hoe je iets moet
aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente Culemborg. Je hoort wat de
overheid allemaal al over je weet. Je leert hoe je DigiD kunt aanvragen
en gebruiken. De cursus is voor inwoners van de gemeente Culemborg
die al met internet kunnen omgaan. Kleine groepen van maximaal 8
personen. In Bibliotheek Aanmelden kan via Tel 0344-63 99 40 of via
deze link:
http://www.bibliotheekrivierenland.nl/aanmelding/aanmeldingsformulierdigisterker-gemeente-culemborg.html .
Data :
donderdag 7, 14, 21 en 28 april van 09.30 tot 11.30
donderdag 9, 16, 23 en 30 juni van 09.30 - 11.30 uur
Er volgt nog een cursusreeks in de zomer en één in het najaar.
3. Gratis workshop bij ELK op maandag 11 april 2016: ‘Grenzen stellen voor
vrijwilligers’. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Bij ELK
Welzijn, Meerlaan 22.
Opgeven kan via mail: srigter@elkwelzijn.nl of
per telefoon 0345-515227.

Tenslotte op verzoek van onze leden:
de rest van ons eigen jaarprogramma:
26 april: Pieter Weeber: Egypte (2e deel).
28 juni: bezoek theetuin en kaasboerderij in Werkhoven (fiets of auto).
27 september: reisverslag over de Shongololo express )Afrika)
met Jan Vermeulen.
29 november: Mw. Drs. Diklah Zohar over Constantinopel en haar keizers.
Wat voorbij is:
Gisteren middag (1 maart), was de ledenmiddag tot mijn grote verbazing en
vreugde, goed bezocht. Zo' n 20 man telden wij ( exclusief ons). De heer Henk
Vaessen vertelde over zijn boeken; een beetje promotie uiteraard maar vooral
wat hem dreef om de boeken te schrijven.
Over Putten ( de mannen razzia) " stille finale" ; over het leven van een zeer
eenvoudige vrouw Piel , met een hechte relatie met God en een theoloog, die
heel veel Bijbelkennis heeft en van haar leert wat het is om een relatie te
hebben met de auteur van de bijbel! Over vergeving, over de relatie
Jodendom- Christendom en antisemitisme. Ademloos luisterden de aanwezige
leden naar zijn verhalen. Het onze Vader, Jesaja 2. De lessen die wij daaruit
kunnen leren. (Bekijk zijn internet pagina.). De rode draad in zijn betoog;
Niets is wat het lijkt; iedereen heeft zijn eigen verhaal. Je kan soms een
verkeerd beeld hebben van iemand totdat je weet welk verdriet, welk
levensverhaal er achter schuil gaat.
Een zeer leerzame middag.
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