
februari 2020 

 

 Van de voorzitter 

Beste leden, 

Allereerst wil ik u allen nog een heel gezond en gelukkig 

nieuwjaar toewensen. 

En natuurlijk een heel goed en gezellig PCOB jaar! 

 

Het bestuur is al weer druk bezig met het samenstellen van 

het nieuwe programma. Wij hopen u weer veel gezellige en 

informatieve middagen aan te kunnen bieden. Ook de 

jaarlijkse reisjes worden niet vergeten! 

 

Los van de gezelligheid en de informatie die de PCOB 

middagen ons brengen, hoop ik van harte dat het 

samenzijn, elkaar ontmoeten en het naar elkaar omzien een 

belangrijk aspect blijven op onze bijeenkomsten. 

Een plek om elkaar te zien en te ontmoeten! 

 

Helaas kan dat in de toekomst niet meer in de vertrouwde 

“Den Dries” aan de Klepel! Jarenlang waren we zeer 

prettig en met veel plezier gehuisvest in Den Dries. Maar 

door de verkoop van het pand komt hier jammer genoeg 

een einde aan! Op donderdag16 april hebben wij onze 

laatste bijeenkomst in Den Dries. 

Dus daarna zijn we eigenlijk een beetje dakloos! 

Maar wees gerust! Het bestuur werkt hard aan een 

oplossing, en wij hebben er alle vertrouwen in dat wij een 

geschikte locatie zullen vinden. Zodra hierover meer 

bekend is, laten wij u dat weten. 

 

Tot slot ga ik, samen met Toon Hermans, terug naar de 

eerste regel van dit stukje! 

 

Geluk is geen kathedraal, 

misschien een klein kapelletje. 

Geen kermis luid en kolossaal, 

misschien een carrouselletje. 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 

maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 

’t is hooguit ’n ballonnetje. 

 

Vriendelijk groet, Jacky Bertens 

 

Verslag kerstbijeenkomst 14 december 2019 
Nadat de gasten waren ontvangen met koffie of thee en een 

traktatie opende voorzitter Jacky Bertens voor een volle 

zaal de kerstbijeenkomst met een hartelijk welkom. In het 

bijzonder werden welkom geheten gastspreekster mevrouw 

Buyserd en de muzikanten Eva en Wim. Helaas door ziekte 

konden de bestuursleden Ria van Soelen-van Paassen en 

Henk Voorhorst niet aanwezig zijn. Ria had de 

kerstbijeenkomst zoveel mogelijk voorbereid.  

Jacky begon de kerstbijeenkomst met een bijbellezing uit 

Mattheüs  2 : 1 t/m 12 gevolgd door onderstaande 

overdenking. 

“Het staat in de sterren geschreven. Dat is een uitdrukking 

om duidelijk te maken dat de gang van het leven bepaald is 

door de stand van de sterren. 

De gedachte dat je lot vastligt in de sterren gaat in tegen de 

gedachte dat je leven in Gods Hand ligt. 



Het is niet voor niets dat de magiërs, de wijzen uit het 

Oosten, lange tijd in de traditie van de kerk de koningen 

zijn genoemd. De drie koningen. Toch ontdekten deze 

magiërs de boodschap in de sterren: In het oosten hebben 

ze een ster zien opgaan en daar conclusies aan verbonden. 

Ze lezen er de geboorte in van een bijzonder kind, een 

Koningskind  Ze komen in beweging, ze gaan op weg en 

volgen de ster. Ze komen terecht bij Koning Herodes in 

Jeruzalem. Ze gaan er namelijk vanuit dat het Koningskind 

daar te vinden is. Ze blijken op de verkeerde weg te zijn.  

 

Werkt het zo? Raken wij het spoor kwijt als we teveel 

afgaan op ons eigen inzicht? Komen we dan op de 

verkeerde weg en kunnen we het Koningskind niet vinden? 

 

Herodes laat hogepriesters en schriftgeleerden komen om 

opheldering te geven. Hoezo een koningskind? Zij slaan de 

Schrift open en vinden het Woord waar de wijzen mee 

verder kunnen. Bethlehem. De priesters lezen het, maar 

laten het niet toe in hun hart. De wijzen laten het woord wel 

toe in hun hart en gaan helemaal alleen op weg. Zo komt 

het ook met de ster weer goed, want zodra ze de juiste 

richting kiezen is de ster weer terug op hun pad. Niet als 

een vaststaand teken aan de hemel, maar als een lichtend 

teken voor onderweg. Volg de ster ”Wegwijzer op weg 

naar eerbetoon en aanbidding”. In Bethlehem vinden de 

drie wijzen een verrassende Koning, open en toegankelijk 

voor wie Hem zoekt. 

 

Op wie lijken wij? Zijn we als de schriftgeleerden en 

hogepriesters…. We weten het allemaal wel…. We kennen 

de verhalen, maar ze raken ons hart niet. Of hebben we iets 

van Herodes in ons, die met hand en tand vast houdt wat hij 

heeft opgebouwd aan zekerheid. 

 

Of lijken we op de wijzen.. gevormd door een bepaalde 

vorm van zekerheid, maar open om verrast te worden… in 

staat om op pad te gaan de ster te volgen. 

Uit deze geschiedenis leren we dat de instelling van de 

wijzen de meeste kans geeft op ontmoeting met het 

Koningskind dat gekomen is om de wereld te veranderen. 

Wie openstaat voor verrassing kan op de meest 

onverwachte momenten en plaatsen iets van God 

ontdekken. Je vindt het Kind alleen als je oor hebt voor wat 

de Schrift vertelt en openstaat voor een verrassende 

wending. Want dan ontdek je: het staat in de sterren 

geschreven: In dé Ster. De Morgenster die is opgegaan. 

Volg die ster. Hij wijst ons de weg. 

 

De overdenking werd afgesloten met het zingen van: ”Ere 

zij God in den hoge”. 

Na de overdenking werden de gasten uitgenodigd tot het 

zingen van bekende kerstliederen onder muzikale 

begeleiding van Eva en Wim. Om de kwaliteit van onze 

stemmen te toetsen gaf Wim soms de opdracht dat we a 

capella moesten zingen. Dit was voor de gasten geen 

probleem. Het blijkt dat velen nog in staat zijn om  aan hun 

muzikale kwaliteiten gehoor te geven. Tot slot werden Eva 

en Wim hartelijk bedankt voor hun muzikale medewerking 

Vervolgens werden de gasten verwend met een drankje en 

een kerstchocolaatje. 



Na de pauze gaf Jacky het woord aan mevrouw Buyserd. 

Zij ging op haar eigen wijze, met regelmatig  de nodige 

humor, vertellen over het Kerstmis vieren in Vlaanderen. 

Eerst nam zij ons enkele eeuwen mee terug in de 

geschiedenis hoe het  het katholicisme in de zuidelijke 

Nederlanden, het huidige België, en het protestantisme in 

ons eigen land is ontstaan. Deze stromingen hebben heel 

veel invloed gehad op het leven en met name het geloof in 

beide landen. In België hecht men heel veel waarde aan 

tradities. Met veel enthousiasme vertelt mevrouw Buyserd 

over het beleven van de feestdagen  in Vlaanderen tijdens 

de periode van Sint-Nicolaas tot aan drie Koningen. Tot 

slot bedankt Jacky mevrouw Buyserd hartelijk voor haar  

lezing  tijdens deze kerstbijeenkomst. 

De middag werd afgesloten met een smakelijk buffet met 

vooraf een hapje en een drankje. Na afloop bedankt Jacky 

de horecamedewerkers  Marinus, Yvonne, Pascalle en 

Daniëlle voor hun inzet en wens zij de gasten en 

medewerkers goede kerstdagen en een voorspoedig 2020 

toe. 

Tijdens het schrijven van dit stuk ben ik in gedachten bezig 

geweest wat deze middag voor mij betekend heeft. Het was 

gezellig om zo bij elkaar te zijn. We mochten zingen over 

de geboorte van het Kindje Jezus. Samen eten van het 

heerlijke buffet. Het verhaal van mevrouw Buyserd was met 

de nodige humor, maar liet mij duidelijk het verschil zien in 

ervaringen van het geloof van de geboorte van Jezus 

Christus. Ook ik houd van tradities. In de donkere periode 

voor Kerst zijn er brandende kaarsen en de kerstboom is 

bij ons thuis opgetuigd. Deze lichtjes  verwijzen mij naar de 

geboorte van het Kind Jezus Christus. Hij is het Licht der 

wereld. U en ik mogen op Hem vertrouwen en Hem volgen 

op weg naar Pasen. Gaat u mee? 

Jenny Verbeek- van Lienden 

 

Verslag Ledenbijeenkomst 16 januari 2020 

Voorzitter Jacky Bertens heet de aanwezigen van harte 

welkom. Een bijzonder woord van welkom aan mevrouw 

Ina Timmer en de heer Arie Niks,  die deze middag de 

lezing “Verliefd, verloofd en getrouwd” verzorgden. Om 

vast al in de stemming te komen waren enkele trouwjurken 

en een trouwpak ten toon gesteld. Er was zowaar een 

bruidspaar in ons midden, die onlangs hun 50 jarig 

huwelijk hadden gevierd en haar trouwjurk hadden 

meegenomen. Oude trouwfoto’s  kon men bekijken. Heel 

bijzonder waren de oude gelukstelegrammen. Ik had ze nog 

nooit gezien en werd er zowaar lyrisch van. Wat een 

prachtige pronkstukken. 

Jacky opent de middag met een korte overdenking met als 

thema “Liefde” 

Zij leest uit 1 Corinthiërs 13 de verzen 1-13  “De liefde”. 

Leest u dit bijbelstuk nog eens na. In 1997 las de Engelse 

premier Tony Blair dit hoofdstuk in de herdenkingsdienst 

voor prinses Diana. Ook kreeg het een plek in  de 

huwelijksdienst van prins Johan Friso en prinses Mabel 

(2004) 

Het wordt ook wel HET loflied op de liefde genoemd. En 

wat Paulus hier over de liefde zegt is erg mooi en positief. 

Maar …. de reden van zijn betoog destijds was eigenlijk 

helemaal niet zo positief. Het was een waarschuwing om de 

ware liefde te behouden. En nu, heel veel later, over de 



hoofden van de Corinthiërs heen, is de waarschuwing van 

Paulus wellicht ook voor ons nog steeds actueel. 

Het woord werd gegeven aan Ina. Zij heeft als BABS 

(buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) meer 

dan 3.000 huwelijken gesloten. Deze middag deed zij dan 

ook de presentatie in toga. 

Zij nam ons mee terug in de tijd. Aan de hand van foto’s 

van schilderijen van o.a. Rembrandt, Jan Steen en Rubens 

vertelde zij hoe een bruiloft in het verre verleden tot stand 

kwam en hoe dit gevierd werd. Uitleg van de schilderijen  

was zeer verrassend. Een hondje als teken van trouw. Een 

witte zakdoek als teken van reinheid,  een sinaasappel voor 

de vruchtbaarheid. En de zonnebloem als 

huwelijkssymbool. Interessant was  de uitleg over de 

huwelijkskleding op deze schilderijen.  

Allerlei wetenswaardigheden kwamen aan de orde. Wat 

had Karel de Grote er mee van doen? En wat heeft een 

vroegere paus voor invloed gehad? En laten we niet 

Napoleon Bonaparte vergeten. 

Kleding van vroeger en nu, het koppelen, het 

huwelijksbootje en de bruidstaart. Meerdere stijlen kwamen 

aan de orde. Van voor de oorlog, kleding in het zwart en 

familieleden op klompen. Na de oorlog werd er hoe langer 

hoe meer wit gedragen. Lang met een sleep, maar ook tot 

op de knie en later in ministijl. We vergaten ook de flower 

power tijd niet. Gebloemde kleding en een ribfluwelen pak. 

Geweldig was ook de uitleg van de stijlen van de 

bruidsboeketten. Iedere tijd had zijn eigen stijl en soort 

bloemen. Dit alles begeleid door een powerpoint 

presentatie die het voor ons levendig maakte. Graag wil ik 

u onderstaande foto’s niet onthouden. Vorstenhuizen 

trouwden al eerder in het wit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Willem III                    Prinses Wilhelmina 

                                           

Prinses Emma                           Prins  Hendrik van                                           

Van Waldeck Pyrmont            Mecklenburg Schwerin                                                              

 

Ik vond het een interessante middag. U ook? 

Jenny Verbeek- van Lienden 

 

Korte voorjaarsreis op dinsdag 24 maart              
Vorig jaar hebben we een korte voorjaarsreis gemaakt naar 

de Utrechtse Heuvelrug en de deelnemers hebben daarvan 

genoten. Men heeft ons gevraagd een dergelijke reis in ons 

programma op te nemen en dat doen wij graag. 

Natuurlijk reizen we weer met de firma Krol uit Tiel, maar 

tot onze spijt is het programma nog niet helemaal klaar. We 

zijn nog bezig om een fijne dag voor u te organiseren. We 

proberen het zo uit te zoeken dat u bijv. om half 11 vertrekt 

en om een uur of half 6 weer terug bent in Geldermalsen. 



Noteert u vast de datum : dinsdag 24 maart. Als u denkt "ik 

wil wel mee" dan kunt u  bellen naar Ria van Soelen - tel. 

0345-581270.  

Tot ziens.  

Wmo verandert in 2020 

 

 

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal 

dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 

een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen 

bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje 

wat klanten van de Wmo kunnen verwachten. 

Factuurtermijn                                                                      

In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode 

van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf 

verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die 

u ontvangt. Dit betekent dat u in dezelfde maand dat u zorg 

en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.                      

Eigen bijdrage 

In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal 

€17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand 

maximaal een eigen bijdrage van €19,00 gaan betalen aan 

het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage 

int.                                                                                         

Overgang zorgt voor extra rekeningen in januari         

Doordat het CAK overgaat op dit nieuwe systeem zult u 

aan het begin van 2020 meerdere facturen krijgen: de 

laatste facturen van 2019 én de eerste factuur van 2020. De 

laatste rekeningen van 2019 ontvangt u dus niet in 2019, 

maar in 2020. Houdt u er dus rekening mee dat u in januari 

2020 ook moet betalen voor 2019.                                       

Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen 

opstapelen in januari 2020, dan kunt u kosteloos 

gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u 

nadat u de factuur ontvangt contact opnemen met het 

CAK.Informatiepakket                                                           

De gemeente waarin u woont, zal de gegevens aanleveren 

aan het CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens aan te leveren. 

Begin 2020 zult u een pakket met praktische informatie 

over het nieuwe abonnementstarief ontvangen. In dit 

pakket zal naast de informatie ook de beschikking en 

vastgestelde eigen bijdrage worden vermeld. Daarbij 

ontvangt u ook een contactformulier.                               

Bron: KBO-PCOB NU  dec 2019 

 



Bijeenkomsten: 

Op donderdag 20 februari 2020 is de jaarvergadering met 

een korte terugblik op de activiteiten van 2019. Ook het 

financieel jaarverslag ontbreek niet. 

We gaan er een gezellige middag van maken met een 

verrassingsprogramma met o.a. muziek en zang.  

Laat u zich ook verrassen?  

U bent van harte welkom om 14.30 uur  in Den Dries 

 

 

Op donderdag 19 maart 2020 verzorgt ds. G.J. Krol een 

lezing over de Mattheüs –Passion 

gecomponeerd door Johann Sebastiaan 

Bach. 

(1685-1750) 

Op een bevlogen wijze vertelt ds. Krol 

over de Passion die gaat over het lijden 

en sterven van Jezus Christus . Het is 

muziek die je raakt wanneer je je verdiept 

in het lijdensverhaal.  

U bent van harte welkom om 14.30 uur in Den Dries 

 

Op donderdag 16 april 2020 geeft de heer van Toorn een 

interessante lezing over de “Nieuwe Natuur”  
Is ons land overvol?  

Vele steden en dorpen breiden gestaag uit, oude en nieuwe 

infrastructuur doorploegt het land.  

Er komen steeds meer menselijke activiteiten. Waar is nog 

rust en ruimte?  

U wordt deze middag meegenomen op een 

verbazingwekkende zoektocht naar de natuur in Nederland. 

Die is letterlijk overal te vinden: Op, in en aan het water, in 

duinen en polders, bossen en boerenland, tuinen en parken, 

maar ook in de bebouwing.  

U gaat zien hoeveel mooie en 

gevarieerde natuuraspecten ons 

landje heeft.  

Er is heel veel te genieten en… 

er komen nieuwe kansen. 

Landschappen worden hersteld 

of nieuw aangelegd, de loop 

van rivieren en beken 

aangepast. Daarnaast worden exotische soorten of 

woekeringen verwijderd en oorspronkelijke soorten 

opnieuw ingevoerd.  

Het is nooit klaar, maar verbaas u over wat er is en ga mee:  

Op avontuur in de ‘nieuwe’ natuur! 

U bent van harte welkom om 14.30 uur in Den Dries 

 
 

Verlopen rijbewijs 75-plussers met jaar verlengd. 

Procedure Rijbewijskeuring 75+ 

- Ophalen “Eigen Verklaring” (Gemeentehuis of via 

mijn.cbr.nl)   € 37,50                                                             

- Met de ingevulde” Eigen verklaring” een afspraak maken 

met de keuringsarts van Mediapartners : 071-5728434.        

- De keuring vindt één maal per maand plaats in Ravenstein 

in Geldermalsen                                                                     

- Kosten PCOB leden € 22,50 - Niet-leden € 27.50 

(pinbetaling aan arts).                                                                             

- Meebrengen voor de keuring :                                      



klein flesje met uw eigen urine, lijst met medicijnen die u 

gebruikt (gratis te verkrijgen bij de apotheek. Als u 

geen medicijnen gebruikt ook daarvan een bericht bij de  

apotheek halen), bril die u draagt bij het autorijden en 

de PCOB ledenpas.                                                                 

- Het door de keuringsarts ingevulde formulier opsturen 

naar het CBR. 

Is dat allemaal geregeld dan mogen ruim 86.000 75 

plussers nog een jaar doortuffen met hun verlopen 

rijbewijs. Met deze tijdelijke regeling komt 

verantwoordelijk minister  Cora van Nieuwenhuizen 

ouderen tegemoet die lang op hun beurt moeten wachten 

voor een medische keuring van het CBR, dat onder meer 

kampt met een tekort aan keuringsartsen.  

Nadeel is dat de tijdelijke verlenging geregistreerd wordt in 

het rijbewijzenregister, dat alleen in Nederland 

geraadpleegd kan worden. Rijden in het buitenland kan 

daarom niet. Uitgesloten zijn zij die om medische reden 

een rijbewijs hebben dat korter geldig is dan vijf jaar. De 

minister verwacht dat de wachttijden pas in 2021 verholpen 

zijn. 
Bron: CNV Connectief dec 2019 

Belastingaangifte 2019 

Geldermalsen - Ook dit jaar bestaat er weer de 

mogelijkheid om de belastingaangifte te laten invullen 

voor inwoners van de gemeente West Betuwe vanaf 65 

jaar. De maanden maart en april zijn voor de 

belastingconsulenten dan ook drukke maanden. 

De dienstverlening wordt aangeboden op twee vrijdagen 

van 9.00 uur tot 16.00 uur, en wel op 06 maart en 13 

maart.  

Stichting WelzijnWestBetuwe stelt hiervoor haar kantoren 

en faciliteiten beschikbaar, zodat de mogelijkheid bestaat 

om de aangifte ter plaatse direct digitaal te versturen en u 

een print mee te geven..  

Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige 

aangiften over 2019. De belastingaangever heeft de plicht 

tot geheimhouding en de cliënt blijft te allen tijde 

verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.  

Inwoners die gebruik maken van de belastingservice 

moeten de volgende documenten meenemen: 

- Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de 

jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en 

lijfrenteverzekeraars over 2019. 

- Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ 

beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 

2018 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker 

over 2019 

- De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2019 

van bank-, giro- en beleggingsrekeningen  

- Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met 

ziekte. Aftrekbaar zijn op voorschrift verkregen 

medicijnen, hulpmiddelen die een lichamelijke functie 

vervangen of ondersteunen, dieetkosten (mits op 

doktersvoorschrift), vervoerkosten naar ziekenhuis, 

specialisten en tandarts. 

- Bewijsstukken van gedane giften. 

- Nadat u een afspraak heeft gemaakt met Stichting of 

met een van de invullers zullen zij contact met u 

opnemen over het aanvragen van een eventuele 

machtigingscode of DiGiD 



- De aangifte van 2018 

Indien het bezwaarlijk is naar het gebouw van de Stichting 

Welzijn Geldermalsen te komen of als u op bovenstaande 

data niet kunt, kunt u ook een afspraak maken met één van 

de hier onder genoemde heren. Aangezien het invullen het 

snelst en eenvoudigst gaat op een computer en zij daar 

allen over beschikken, kunt u een afspraak maken om bij u 

langs te komen. Aan deze service zijn echter wel kosten 

verbonden zoals vervoers-, print-, internet en 

verzendkosten. 

Hulpen bij het invullen: De heren T.Looman (tel: 572510), 

J. Neyenhuis (tel: 651692), C.Horsman (tel: 581358), A.W. 

van Heerde (tel: 581431), K. Voorwinden (tel: 580704)  en 

A.Bongers (tel: 652552) 

Tel Stichting WelzijnWestBetuwe 0345-573688 
 

 

 Wijziging inkomensgrenzen huurtoeslag 

 

 

Vanaf 1 januari 2020 is er een wijziging in de huurtoeslag. 

De maximale inkomensgrenzen zijn vervallen. Bij een 

stijging van uw inkomen wordt de toeslag voortaan 

geleidelijk afgebouwd.  Zo verliest u niet direct meer het 

recht op huurtoeslag na een kleine inkomensstijging. De 

geleidelijke overgang is iets waar KBO-PCOB zich altijd 

voor heeft hardgemaakt. 

Door deze wijziging kunnen ook huurders met een 

inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen 

voortaan huurtoeslag aanvragen. Wat betekent dit voor u? 

Op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen of u 

voor 2020 in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

Bent u al huurtoeslagontvanger en blijft uw inkomen 

gelijk? Dan verandert er voor u niets. 

Woont u in een sociale huurwoning? Dan gelden de 

maximale inkomensgrenzen mogelijk nog wel. Corporaties 

moeten namelijk op grond van de Woningwet passend 

toewijzen. 

Meer informatie 

Een overzicht van de huurprijsgrenzen en de grenzen voor 

passend toewijzen zijn te vinden op de site van de 

Rijksoverheid. Hier vindt u ook meer informatie over het 

nieuwe inkomensbereik per 2020. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/23/maximale-inkomensgrenzen-in-de-huurtoeslag-vervallen-in-2020
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/23/maximale-inkomensgrenzen-in-de-huurtoeslag-vervallen-in-2020


Lief en Leed 

Uit ervaring blijkt dat het lastig blijft om het wel en wee 

van de leden te vermelden. 

Het bestuur is hiervan niet altijd op de hoogte. Om niemand 

tekort te doen is er besloten dat er alleen melding wordt 

gemaakt van nieuwe leden of leden die verhuisd zijn of 

overleden 

Wel blijft het verzoek gehandhaafd dat het bestuur graag op 

de hoogte wordt gesteld van ziekte, jubileum e.d. zodat 

hieraan enige aandacht geschonken kan worden. 

Wij willen echter beginnen met een uitzondering te maken 

voor een 60-jarig huwelijk. Mijnheer Jan de Zeeuw en 

Mevrouw Riek van de Gein zijn op 27 februari 2020 60 

jaar getrouwd.  Wij feliciteren het diamanten echtpaar van 

harte, en wensen hen een onvergetelijke dag toe op 27 

februari! 

 

Mutaties 

Nieuwe leden: 

De heer J. Werner en mevrouw C. Werner-Bloos, Van 

Limburg Stirumstraat 26, 4191 GD Geldermalsen 

Mevrouw C. Nijhoff- de Kock, Schoresteijnstraat 31, 4158 

DC Deil 

Mevrouw D. Boudewijn- Haan, Schoresteijnstraat 41, 4158 

DD Deil 

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich snel bij ons thuis 

zult voelen. 

 

 


