
Noodeditie Even Bijpraten 

Nieuwsbrief PCOB - Geldermalsen  

April 2020 

Wegens de corona crisis zijn wij niet in staat om ons blad op de gebruikelijke 

manier te doen verschijnen. Vandaar dat we het contact op deze manier 

onderhouden. 

Van de voorzitter 

Beste leden 

“Het coronavirus houdt ons land in de greep.  Ons, én de rest van de wereld. 

Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.” 

Zo klonken de eerste woorden van onze minister-president Mark Rutte op 

maandagavond 16 maart 2020. 

We hebben de speech allemaal gehoord en iedereen weet hoe ernstig de 

situatie is. De maatregelen die worden getroffen zijn ongekend. 

Helaas lopen ouderen extra risico en zij moeten bijzonder voorzichtig zijn met 

hun sociale contacten. Het is niet voor niets dat Mark Rutte zich, in zijn speech, 

speciaal tot de ouderen richt. Ik eindig dit stukje met het einde van de speech. 

“Ik wil eindigen met deze oproep: bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding 

volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten 

dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode 

te boven.                                                                                                                       

Voor ons, als PCOB Geldermalsen hebben alle maatregelen de nodige 

consequenties.  Ons uitstapje naar Soerendonk op 24 maart  is  vervallen,  net 

zoals de lezing van 19 maart. Intussen heeft het bestuur tevens besloten dat 

ook de lezing van 16 april komt te vervallen.  Er was een eerste bijeenkomst in 

de nieuwe locatie gepland voor donderdag 28 mei. U begrijpt dat die helaas 

ook verschoven moet worden. We houden u op de hoogte.                                        

Moeilijke besluiten!  Maar onontkoombaar gezien de situatie. 

Ook een fikse tegenvaller, want ons doel is om u een gezellige en/of 

informatieve middag aan te bieden. Helaas is dat gezien de omstandigheden 

voorlopig onmogelijk. Zoals de situatie nu is zijn er veel mensen alleen.              

In “sociale isolatie”. Twee woorden die voor zich spreken! Laten we proberen 

ons aan de oproep van de premier te houden: “Let een beetje op elkaar” 

Een telefoontje of een kaart kan al veel betekenen! Ik wens u allen de komende 

tijd heel veel sterkte toe.            

Jacky Bertens, namens het bestuur van de PCOB 



                                                     

Coronavirus - Dagtocht 24 maart 

De berichten werden steeds dreigender en de bestuursleden steeds 

ongeruster. Het coronavirus is in ons land vooral actief in Noord-Brabant en dat 

was nu juist de bestemming van onze reis, we zouden naar Soerendonk rijden, 

dicht bij de grens met België. We hebben gebeld en overlegd met de GGD en 

de RIVM. Hoewel er nog geen negatief reisadvies was, hebben we toch 

besloten het risico niet te nemen en de reis te annuleren. Jammer maar het 

kon niet anders. Onze mensen horen bijna allemaal tot de risicogroep en we 

wilden u niet aan de dreiging blootstellen.  

Jacky, Jenny en Ria hebben alle deelnemers (54 personen) gebeld om dit te 

vertellen en iedereen had er begrip voor en meerdere leden waren blij dat wij 

die beslissing hadden genomen.  Zodra de kust weer veilig is, kunnen we het 

reisprogramma direct opnieuw uitvoeren als u dat zou willen. 

Alle leden die hebben betaald krijgen natuurlijk van onze penningmeester het 

geld terug.  We gaan nu beginnen aan het programma voor de zomerreis van                                                                                                                                           

donderdag 20 augustus .                                                                                                          

U kunt deze datum vast noteren. Wat we gaan doen en waar we naar toe gaan 

is nog niet bekend, maar we hopen voor u een plezierige dag te organiseren. 

Een nieuw onderkomen 

Er was een eerste bijeenkomst in de nieuwe locatie gepland voor donderdag 28 

mei. U begrijpt dat die helaas ook verschoven moet worden. We houden u op 

de hoogte.  

 

 

 


