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Beste leden van de PCOB  

Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat ik mijn 

voorwoord mocht schrijven voor “Even Bijpraten”. Om te 

beginnen is het nieuwe jaar 2021 aangebroken, en 

natuurlijk wil ik u nog onze goede wensen overbrengen. 

Namens het voltallige bestuur wens ik u allen een gezond 

en gezegend 2021 toe. Een nieuw jaar waarin we hopelijk 

COVID-19 de rug toe kunnen keren. Voor de komende tijd 

ziet dat er goed uit. Hopelijk zijn wij aan het eind van dit 

jaar allemaal gevaccineerd en zijn wij het virus de baas. 

Ondanks het geweldige positieve nieuws dat er een vaccin 

is gevonden, zijn wij er echter nog niet. Woensdag 20 

januari zal er weer een persconferentie plaatsvinden en de 

verwachting is dat de maatregelen verder aangescherpt 

worden, in verband met de opkomst van de Engelse variant 

van het virus. Maar, zoals het er nu uitziet zijn het de 

“laatste loodjes”! We moeten nog even de tanden op elkaar 

zetten om erger te voorkomen, totdat iedereen is 

gevaccineerd! Wij zijn er dus nog niet, maar de situatie is 

zeker hoopvol. 

Zo hoopvol, dat ik er van uit ga dat het PCOB bestuur na 

de zomer, weer voorzichtig wat activiteiten kan gaan 

organiseren. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Verder is het u natuurlijk opgevallen dat 

u voor het eerst sinds maanden weer een echte “Even 

Bijpraten” in handen hebt. Aan het begin van de Corona 

crisis zijn wij tijdelijk overgestapt op een nieuwsbrief. 
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Maar de afgelopen tijd heeft onze hoofdredacteur, Aart 

Bongers, samen met Cees Hendriks en Jenny Verbeek hard 

gewerkt aan een vernieuwde uitgave van “Even 

Bijpraten”. Met dank aan dit trio, wens ik u allen heel veel 

leesplezier toe!  

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 

Agenda bijeenkomsten en activiteiten 

 
Helaas naar aanleiding van Covid 19 kunnen we nog geen 

bijeenkomsten vermelden. Zodra dit weer mogelijk is 

houden we u op de hoogte door middel van ‘Even 

Bijpraten’ 

 

Verslag activiteiten 

 

Het bestuur probeert in deze bijzondere tijd contacten met 

u te onderhouden door u af en toe te verrassen met een 

attentie. De reactie daarop zijn hartverwarmend. Eén 

hiervan willen wij u niet onthouden  

 

 Geachte bestuursleden van de PCOB! 

Alle leden van PCOB Geldermalsen ken ik niet 

ook niet alle bestuursleden, zoals u ziet. 

Maar voor Sint PCOB is mijn bewondering groot   

  die zich vanmorgen voor mijn (achter)deur 'aanbood'. 

 

Zij verraste mij met chocolade letter en gedicht 

  voor ik het wist was ze weer weg ... er moest meer werk 

worden verricht .... 
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Daar stond ik .. perplex met pakje en gedicht in de hand, 

terwijl ze al weer gevlogen was naar haar volgende 

'klant'. 

 

U allen wil ik danken voor dit spontane gebaar; 

t zijn niet de kosten die tellen ...maar juist het gebaar  

en de inzet van u die ik heel erg waardeer ... . 

Wellicht tot gauw, een andere keer. 

 

Veel dank voor uw werk voor leden .... heel breed; 

dit onderstreept dat u uw leden niet vergeet. 

En daarmee bovendien, in deze lastige tijden, velen 

motiveert 

er te zijn voor die ander ..... hen 'mobiliseert'. 

 

Willem van Heerde 

 
Ook werd u met de Kerst niet 

vergeten. Het bestuur met 

enkele vrijwilligers 

hebben bij u een lekkere 

kerststaaf en een kerstkaart 

bezorgd. 

Vrijwilligers hartelijk dank 

voor het mede bezorgen van de  

Sint- en Kerstattentie 

 

 
 

 

Deze foto van Onbekende 

http://socius.be/dankjewel-aan-alle-vrijwilligers/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Informatie : Digitaal 

In deze rubriek zult u iedere keer een ander onderwerp 

aantreffen. Deze keer nemen we u mee de digitale snelweg 

op. Tegenwoordig komt er veel informatie op u af. Op 

google kunt u bij vragen van alles vinden.  Wat betreft 

informatie over KBO/PCOB willen wij u verwijzen naar 

de volgende websites: 

Landelijke website KBO/PCOB: www.kbo-pcob.nl 

KBO/PCOB afdeling Geldermalsen:www.pcob.nl/uw-

afdeling/geldermalsen 

Voor recente informatie over wat de 

landelijke KBO/PCOB onderneemt 

is er de KBO/PCOB app. Deze app 

kunt u gratis downloaden in de 

appstore.  

Beweegt u zich niet op de digitale 

snelweg, dan is een binnenweg ook aan te bevelen. 

Hopelijk leest u met plezier het KBO/PCOB magazine en 

“Even Bijpraten” uw ledenblad van de plaatselijk afdeling, 

Belastingaangifte 2020 

Ondanks de Coronacrisis bestaat er ook dit jaar 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. 

IJs, weder en corona dienende kan dit op drie vrijdagen 

van 9.00 uur tot 16.00 uur, en wel op 19 maart, 26 maart 

http://www.kbo-pcob.nl/


5 
 

en 2 april. 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 2020. 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 2020. 

- Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ 

beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 

2019 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker 

over 2020 

- De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2020 

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 

(tel 0345 573688) of met één van de invullers zullen 

zij contact met u opnemen over het aanvragen van 

een eventuele machtigingscode of DiGiD. 

Dit seizoen zal de ploeg belastinginvullers van 

samenstelling veranderen. De heer Voorwinden is 



6 
 

verhuisd naar Wilp in Overijssel en wegens ziekte 

ontbreekt ook de heer Horsman dit jaar. Gelukkig komt 

onze penningmeester de heer Wahl het team versterken. 

 
Tijd en Verbinden                                                                   
U heeft wellicht eens het Open Luchtmuseum en/of het 

Zuiderzeemuseum bezocht. Hier wordt men meegenomen 

naar lang vervlogen tijden. Kleine huisjes, waarin grote 

gezinnen leefden. Arbeiders die hard moesten werken van 

de vroege morgen tot de late avond met eenvoudige 

gereedschappen. Huisvrouwen die niet in het bezit waren 

van al die luxe, die ons nu ten deel valt. Het was een tijd 

van hard werken en veel armoede.In het boek “Gouden 

Jaren” geschreven door Annegreet van Bergen wordt men 

meegenomen naar het dagelijks leven van een halve eeuw 

geleden. Onvoorstelbaar wat er in die tijd is veranderd. De 

foto’s in het boek zijn voor mij een feest van herkenning. 

U kent het nog wel: die wasmachine met een wringer. De 

kolenkachels die een behaaglijke warmte uitstraalden, 

maar wanneer je de morgen daarop in de huiskamer kwam 

was het koud. De afwas werd gedaan in een teiltje, dat na 

gebruik werd opgeborgen achter het gordijntje onder de 

gootsteen.In 1960 had één op de drie Nederlanders een 

kunstgebit. De naoorlogse generatie leerde geleidelijk aan 

hoe je een gebit gezond houdt. De schooltandarts hielp bij 

het bevorderen van dit gebitsbewust zijn. Wanneer deze 

bus bij school stond was het een spannende tijd voor de 

schooljeugd. Geen fijne herinneringen. Wat bij mij 

nostalgische herinneringen oproepen zijn een aantal 
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spullen die in ons huis staan of hangen. Zo is er een klok, 

geschonken door mijn opa in 1934 aan zijn ouders ter 

gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk.  Deze 

klok verbindt mij met mijn voorgeslacht en 

laat nog dagelijks zijn prachtig bimbam 

horen. Zo zult ook  u wel voorwerpen in uw 

huis hebben, die herinneringen oproepen met 

iemand waarmee u zich  verbonden voelt. Wij 

leven nu in een bijzondere tijd. Het 

coronavirus blijft zijn kop opsteken. Het 

maakt ons allemaal kwetsbaar. Raakt het u of 

mij? Belangrijk is het dat we met elkaar in verbinding 

blijven staan. Tijd vrij maken om contact te zoeken met 

een ander. De tijd nemen voor gebed om Hem te vragen of 

Hij ons nabij wilt zijn en over ons wilt ontfermen. Met 

Hem en samen komen we ook deze periode in ons leven 

met het coronavirus door. Ik hoop dat dit u de nodige troost 

geeft. Mocht u digitaal vaardig zijn dan wil ik u wijzen op 

het lied:” Alles heeft zijn tijd “gezongen door het koor 

Choir4Hope met soliste Annelies Schep     

Refrein: 

Tijd om te delen,   Met vriendelijke groet 

tijd voor elkaar;  Jenny Verbeek van  Lienden 

tijd om te vergeten                

en tijd die je bewaart. 

 

 

 

 

 


