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Van de voorzitter……… 

In heel Nederland geldt vanaf 

zaterdag 23 januari een 

avondklok.  

Een avondklok in vredestijd. 

Want voor velen van u is dat niet de eerste keer. In 1940, 

tijdens de bezetting door de Duitsers werd in Nederland 

al snel ook een avondklok ingesteld. Dit hield in dat je 's 

avonds tussen bepaalde tijden niet meer op straat mocht 

komen. Als dit toch gebeurde werden er zeer harde 

maatregelen getroffen. 

Ook nu is het niet meer toegestaan om de straat op te 

gaan tussen negen uur ’s avonds en half vijf ’s ochtends. 

Wie wel naar buiten gaat, riskeert een boete van 95 euro. 

Daarnaast is het dringende advies van de overheid om 

niet meer dan één persoon bezoek per dag te ontvangen.  

Moet je wel de straat op na de avondklok, bijvoorbeeld 

voor mantelzorg of werk, dan is dat mogelijk. Geen 

probleem! 

Het zijn maatregelen die genomen worden door de 

overheid om ons te beschermen tegen verdere 

verspreiding van het Corona virus. Kortom om erger te 

voorkomen. Om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. 

Dat is meteen ook het grote verschil met de oorlogsjaren. 

Toen werd de maatregel gebruikt om het volk eronder te 

houden. Om opstand en samenzweringen tegen te gaan. 

De Duitsers deden alles om de macht te behouden en om 

opstand te voorkomen. 

Onze huidige avondklok is hopelijk van zeer tijdelijke 

aard, en gaat geen jaren duren. Het vaccineren gaat 

gestaag door! Mijn beide buurvrouwen van 96 en 89 zijn 

inmiddels in Culemborg gevaccineerd. 
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Hoe zwaar het u wellicht ook soms valt, zeker als u alleen 

bent, het eind komt langzaam in zicht! 

Ik wens u allen heel veel sterkte toe! Zie wat extra om 

naar elkaar. Een telefoontje of een kaart kan een dag 

soms weer helemaal goed maken! 

 

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 

 

Informatie 
Ook al belemmert het coronavirus het bestuur om samen 

te komen, toch zitten we niet stil. Er is af toe bestuurlijk 

overleg met de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De overige bestuursleden worden telefonisch en via de e-

mail benaderd. Helaas is bestuurlijk overleg met de 

gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en het 

regionale overleg met de regio-afdelingen van de PCOB 

niet mogelijk. 

Via een app en nieuwsbrieven worden we op de hoogte 

gehouden van de belangenbehartiging voor senioren door 

de landelijke KBO/PCOB. Zij blijven zich inzetten op 

meerdere terreinen.  In het magazine KBO/ PCOB kunt u  

meerdere acties lezen.  

Een ledenvergadering houden is op dit moment niet 

mogelijk. In deze “Even Bijpraten” leest u een verkort 

jaarverslag en het financieel overzicht. 

Heeft u belangstelling om het hele jaarverslag te 

ontvangen,  dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken. 

pcobgeldermalsen@gmail.com 

 

mailto:pcobgeldermalsen@gmail.com
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Jaarverslag -verkorte versie 

31e Jaarverslag 1 januari – 31 december 2020 

Afdeling Geldermalsen: Niets vermoedend dat 

Covid-19 ons ook zou raken, werd de 

ledenvergadering op 20 februari 2020 gehouden in “D’n 

Dries”, Klepel 6 te Geldermalsen. Helaas werd dit de 

laatste ledenbijeenkomst van 2020. De planning was dat 

we de maandelijkse  bijeenkomsten tot mei 2020   in “D’n 

Dries” konden houden en daarna in het zalencentrum     

“De  Ontmoeting” nabij de Centrum 

Kerk. Helaas Door Covid 19 is dit nog 

niet mogelijk geweest.  

Bestuursvergaderingen werden ook aan banden gelegd. 

Ondanks dat er geen activiteiten waren was het wenselijk 

dat het bestuur op zoek ging naar een nieuwe  

penningmeester. Wegens verhuizing was de heer Kees 

Voorwinden genoodzaakt met het penningmeesterschap te 

stoppen. Officieel zal nog afscheid worden genomen van 

Kees om hem hartelijk te bedanken voor zijn inzet. Het 

bestuur is dankbaar dat de heer  André Wahl bereid is 

gevonden dit penningmeesterschap per 1 oktober op zich 

te nemen.  Een belangrijk gesprekspunt was: “Hoe houden 

we contact met de leden”. Door allerlei acties heeft het 

bestuur contacten onderhouden met de leden. Reacties 

waren hartverwarmend en het werd zeer gewaardeerd.  

Het bestuur is dankbaar, ondanks Covid -19,  voor al die 

leden die zich inzetten voor verschillende werkzaamheden 
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voor de PCOB afdeling Geldermalsen. Allen heel hartelijk 

dank daarvoor. 

Financiën: verantwoording 2019 In de jaarvergadering 

legt penningmeester de heer Kees Voorwinden  

verantwoording af wat betreft de financiën over 2019.  De 

kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw Jeannet Tap 

en mevrouw Joke Hokken hebben alles in orde bevonden, 

derhalve wordt décharge verleend.  

Voorstel verhoging contributie De leden gaan akkoord 

met de contributie verhoging voor echtparen naar € 49,00. 

Voor alleenstaanden blijft de contributie € 29,00. 

Bijeenkomsten: Op donderdag 16 januari 2020 was de 

lezing  “Verliefd, verloofd en getrouwd”.  

Donderdag 20 februari 2020  de jaarvergadering 

met een verrassingsprogramma. Na de pauze was er 

de huldiging van de heer Aart Bongers. Hij werd 

benoemd tot erelid bij de PCOB, afdeling 

Geldermalsen. Aart ontving een oorkonde en speldje. 

Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor al die 

werkzaamheden die Aart verricht heeft en nog doet. 

 

Acties:  In mei ontvingen de leden een kaart met een 

bemoedigende tekst en mooie foto’s van de bloeiende 

Betuwe. Een bakje overheerlijke kersen en een zomergroet 

kaart was de verwennerij in juni. De leden werden ook met 

Sint niet vergeten. Een chocoladeletter met een mooi 

gedicht was de verrassing. Met Kerst werd een banketstaaf 

en kerstkaart bezorgd. 

 

Aantal leden per 31 december 2020:   198 
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Financieel jaarverslag, Verkorte versie 

Zoals u reeds hebt vernomen heb ik, André Wahl, per 

afgelopen 1 oktober 2020 het penningmeesterschap 

overgenomen van Kees Voorwinden, die naar Wilp is 

verhuisd.  

In de maand Januari 2021 is de Jaarrekening opgesteld 

conform de richtlijnen van de landelijke PCOB. Aangezien 

wij in 2020 diverse acties hebben ondernomen, om de band 

met de leden te intensiveren, zijn er meer kosten gemaakt 

dan voorgaande jaren. Hiertegenover stonden geen extra 

inkomsten. Het resultaat van de inkomsten en uitgaven 

over 2020 was dan ook € 1.705,97 negatief. 

Aangezien wij een gezonde organisatie zijn en in de 

afgelopen jaren flink gespaard hebben, heeft dit resultaat 

geen grote gevolgen voor onze reserves. 

De inkomsten in 2020 betrof de contributiegelden, de 

giften van leden die meer geld overmaakten dan de 

contributie bedroeg en de giften die de belastinginvullers 

wisten te genereren. De Gemeente Geldermalsen gaf ons 

een bedrag van € 332,00 aan subsidie. 

Bij de uitgaven is altijd de contributie aan de landelijke 

PCOB een grote post. Overige uitgaven waren de 

ledenbijeenkomsten van Januari en Februari, de 

nieuwsbrieven, de zaalhuur, attenties zieken en 

jubilarissen, bankkosten en de overige algemene kosten. 

De kosten van de kersen, de kaarten, de chocoladeletter en 

de banketstaaf bedroegen € 2.867,74.  
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Zoals gezegd was het saldo tussen inkomsten en uitgaven 

€ 1.705,97 negatief.  

Het banksaldo per 31 december 2020 bedroeg € 7.771,04 

en het Eigen Vermogen, kapitaal bedroeg per 31 december 

2020 € 7.653,01. 

De kascommissie, bestaande uit mevr. R. van Gelderen en 

mevr. J. Hokken hebben de boeken gecontroleerd en het 

verzoek aan het bestuur gegeven om de penningmeester te 

dechargeren voor het gevoerde beleid. Met andere 

woorden zij hebben hun goedkeuring gegeven en geen 

opmerkingen omtrent het gevoerde beleid.  

Het bestuur heeft na aanleiding van het resultaat van 2020 

acties ondernomen om bij Fondsen of andere organisatie 

meer inkomsten te genereren. Het 1e resultaat is reeds 

ontvangen en wij kunnen u meedelen dat wij inmiddels een 

toezegging hebben van € 1.274,42. Hiermee is dus een 

groot deel van het tekort over 2020 gecompenseerd. 

Als nieuwe penningmeester heb ik ook een eigen 

Financieel Jaarverslag vervaardigd en beschikbaar gesteld 

aan Bestuur en kascommissie leden. Dit financieel 

jaarverslag is uiteraard ook digitaal beschikbaar voor leden 

(i.v.m. kostenbesparing niet beschikbaar op papier).Indien 

u een exemplaar wenst te ontvangen, dan verzoek ik u een 

mail te sturen naar jrwahl0001@kpnmail.nl met 

onderwerp “jaarrekening 2020”. 

André Wahl, penningmeester 

 

mailto:jrwahl0001@kpnmail.nl
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Het verhaal van de echo 

Een man en zijn zoon lopen in het bos, 

plotseling struikelt de jongen en omdat 

hij een scherpe pijn voelt roept hij: 

“Ahhhh”. Verrast hoort hij een stem 

vanuit de bergen die “Ahhhh” roept. Vol nieuwsgierigheid 

roept hij: “Wie ben jij?”, maar het enige antwoord dat hij 

terugkrijgt is: “Wie ben jij?”. Hij wordt kwaad en hij roept: 

“Je bent een lafaard!”, waarop de stem antwoordt: “Je bent 

een lafaard!”. Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en 

vraagt: “Papa, wat gebeurt hier?”. 

De man antwoordt: “Zoon, let op!” en hij roept vervolgens: 

“Ik bewonder jou!”. De stem antwoordt: “Ik bewonder 

jou!”. De vader roept: “Jij bent prachtig!” en de stem 

antwoordt: “Jij bent prachtig!”. De jongen is verbaasd, 

maar begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is. 

Daarop legt de vader uit: “De mensen noemen dit ECHO, 

maar in feite is dit het LEVEN! 

Het leven geeft je altijd terug wat jij erin binnen brengt. 

Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer 

liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer 

vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Als je 

begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je 

dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan, geef 

hen dan geduld en respect! Deze natuurwet gaat op voor 

elk aspect van ons leven.” 

Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt, het is geen 

toeval, maar een spiegel van jouw eigen handelingen. 
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Kruiswoordpuzzel  

Horizontaal 

1 transparant blad - 5 citroengras - 9 dicht - 10 in orde 11 

papegaai - 12 scheersteen - 13 sprookjesbeest  

14 persfotobureau - 16 getijde - 18 gedroogde vrucht  20 

persoonlijk vnw. - 21 weg met bomen  

22 wisselborgtocht - 23 mislukking - 26 vis  

28 heildronk - 31 uitstekend strookje   

32 Bijbelse vrouw - 33 mannelijk dier - 34 deel van een 

fiets - 36 bovenste dakrand - 38 dansontwerper 

 

Verticaal  

1 opgetaste hoop - 2 dierenverblijf - 3 tijdperk  

4 printerinkt - 5 vierdeursauto - 6 getroffen  
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7 jaartelling - 8 gereedschap - 15 tegenspoed  

17 genoeg! - 18 zangvogel - 19 maispannenkoek  

20 ongezuurd brood - 24 cosmetisch product  

25 zoutmeer - 26 pleisterkalk - 27 rivier in Spanje  

29 zeezoogdier - 30 gedroogd veen - 35 bijwoord  

37 olympisch record. 

      © Puzzelbureau Creataal, Schijndel 

 

De oplossing: breng de letters uit de gelijkgenummerde 

hokjes over naar de hokjes   

 

 

 

Los de puzzel op en schrijf u in voor een 

gratis puzzelboek twv € 11,90 

Onder alle goede inzenders wordt een 

halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot twv € 83,22. 

Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven 

voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 

weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar 

https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te 

nemen.  

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een 

brief(kaart) sturen aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ 

Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / 

uw adres / uw telefoonnummer. 

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De 

actie valt onder het Protocol klein Promotioneel Kansspel 

Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de 

spelregels van Roniko BV van toepassing. Deze zijn te 

vinden op www.puzzelbrein.nl 

 

http://www.puzzelbrein.nl/
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Om ruimte te sparen in “Even Bijpraten” vermelden we 

alleen deze keer waar u de oplossing van de puzzel naar 

toe kunt sturen. Wilt u de puzzel opsturen of mailen en 

dit in het vervolg blijven doen,  bewaar dan deze 

“Even Bijpraten” voor de juiste gegevens. 

Veel plezier en succes met het invullen. 

 

 

 

KBO-PCOB reageert op pensioenplannen 

minister Koolmees  

KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden blijven 

kritiek houden op de pensioenplannen van minister 

Koolmees. Zij willen dat deze aangepast worden, zodat 

niet korten maar indexatie dichterbij komt. Ook willen ze 

dat een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie een 

bindend advies kan geven over een generatie-

evenwichtige verdeling van pensioenvermogen.  

 Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie 

op de internetconsultatie van minister Koolmees van 

Sociale Zaken. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-

PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, de Ledenraad en 

het bestuur te hebben gesproken, denken we dat het 

pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter 

pensioen. Maar evenals in december plaatsen we een 

aantal kritische kanttekeningen en doen we, samen met de 

twee andere organisaties, verbetervoorstellen. Die moeten 

ervoor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar stilstand 

weer perspectief op indexatie hebben én het draagvlak 

onder het pensioenstelsel, ook onder werkenden, wordt 

vergroot.” 

 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/UEq9l1ju9gGuKkmR2X35odpq2r0CMfDOY9YdBWG_VAfbSYLTbvtPt2VESn7jxYzCDNzuFx3kyvqD0hkYUH0Vgw/7Wq5yMtJYfaKevC
http://www.allwhitebackground.com/fountain-pen.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Tweede kamer wil huurprijzen beperken 
Mede onder druk van KBO-PCOB en andere 

organisaties, ging de Tweede Kamer vlak voor het reces 

akkoord met ingrepen in de huursector. De Kamer 

steunde een wet om een maximum te stellen aan 

huurprijsverhogingen en moties om ook sociale huur te 

matigen, en om onderzoek te doen naar het ingrijpen in 

de huursector. 

  

 Betaalbaar maken van huren was een onderdeel van de 

petitie die de Woonbond, KBO-PCOB en andere partijen 

afgelopen zomer lanceerden. Gezamenlijk was er een 

oproep aan de politiek om de wooncrisis in Nederland 

aan te pakken. 

  

 “Wat starters, gezinnen en senioren allemaal gemeen 

hebben is dit: er is te weinig aanbod aan betaalbare en 

geschikte woningen. De huren zijn bovendien te hard 

gestegen ten opzichte van de meeste inkomens. Daarom 

sloegen we de handen ineen”, aldus Marcel Sturkenboom, 

directeur KBO-PCOB. 

 

Lief en Leed 
Op 23 januari 2021 heeft de heer J.H. van der Eijk door 

overlijden afscheid moeten nemen van zijn echtgenote 

 G.H. van der Eijk- van Middelkoop. 

       

Op 9 februari 2021 is overleden de heer A. Maat in de 

leeftijd van 74 jaar. 

 

Op 13 februari is overleden de heer A. Vonk in de leeftijd 

van 80 jaar. 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/sRn6CU-FBwmosMgJ4zmrBQLm_WaHbr-Yh8zUqldm1ClwdJVu2PCO7_s1EVuqQ6SIivz1T3M9tNYqjkYPWllN7A/mpaH7QNCmjxtQWE
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Op 13 februari is overleden mevrouw H.C. de Zeeuw- 

van de Geijn in de leeftijd van 85 jaar, 2 maanden na het 

overlijden van haar man 

 

Wij wensen de nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe voor de komende tijd.  

 

 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen de 

nodige troost van Hem toe 

 

 

 

 

 

Op 30 januari 2021 was het echtpaar A. van Wijlen-Heil 

40 jaar getrouwd. 

 

Op  2 februari  2021 was het echtpaar H.van Walderveen 

-van Eck 

60 jaar getrouwd 

Beide echtparen van harte gefeliciteerd met 

 uw robijnen en 

diamanten huwelijk 

 

 

 

 

 

 

De oplossing van de puzzel is: salade 

http://www.wiskundemeisjes.nl/category/column/page/9/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/

