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Van de Voorzitter 

Beste leden, 
Liever had ik het er in deze nieuwsbrief niet over gehad, maar het is nu eenmaal onontkoombaar, het 
coronavirus. Beter gezegd, de gevolgen daarvan en van de maatregelen tegen verspreiding van het 
virus. 
Die gevolgen en maatregelen zijn voor ons allen merkbaar. Misschien kent u wel iemand die door de 
ziekte is getroffen of daar zelfs aan is overleden. Gelukkig dalen de cijfers gestaag. Er liggen steeds 
minder mensen op de Intensive Care en er vinden minder opnames plaats. Een opluchting voor ons 
allen. Door deze positieve ontwikkelingen zou de gedachte op kunnen komen om het maar op zijn 
beloop te laten. 
Maar helaas is het virus er nog steeds en een tweede “Lock down “ willen wij natuurlijk voorkomen. 
De opgelegde maatregelen zijn dus echt noodzakelijk. Dat de vraag wordt gesteld of het middel niet 
erger is dan de kwaal is begrijpelijk, maar met de kennis van nu kan die vraag alleen maar met ‘nee’ 
beantwoord worden. 
Daarmee kan natuurlijk niet worden ontkend dat veel mensen ernstig in de problemen komen; door 
het verlies van werk, ouderen die niet bezocht worden, eenzaamheid, uitgestelde operaties...... 
Gelukkig doet de overheid haar uiterste best om iedereen van een basisinkomen te voorzien. De 
ziekenhuizen proberen de reguliere zorg weer op te 
starten en ouderen in verzorg en verpleeghuizen mogen weer mondjesmaat worden bezocht. Heel 
langzaam wordt het leven weer opgepakt. Maar niet zoals wij het gewend zijn. Het virus zorgt er voor 
dat wij op onze hoede moeten zijn. 
Wat doen wij in deze omstandigheden als PCOB-leden onder elkaar? Wij behoren tot de doelgroep 
die qua gezondheid het meest heeft te vrezen. Juist daarom is het zaak om goed op onszelf en elkaar 
te passen. Ik roep u op om elkaar regelmatig te bellen en te vragen of het nog wel goed gaat, of er 
misschien hulp nodig is. Dat kan concreet worden in simpel- weg luisteren of in het doen van 
boodschappen voor iemand die de deur niet meer uit kan of durft. ‘Omzien naar elkaar’ blijft heel 
belangrijk! 
Tot slot wil ik u graag attent maken op de ‘Ouderen-infolijn’      
 KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen                                                                          
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei 
vragen heeft. We weten ook, dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte 
te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te 
spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.  Voor al deze mensen heeft 
KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600, bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur                                                                                                                                              
Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle 
leden: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op.                                                                                                                                                                         
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Voor advies of gewoon voor een 
praatje.   Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende maatregelen wel verbonden blijven 
met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Bel, schrijf, mail zodat u in contact blijft. Zorg 
voor elkaar en blijf omzien naar elkaar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Natuurlijk kunt u ook altijd iemand van het eigen bestuur bellen. 
Jacky Bertens 0345-652304; Ria van Soelen 0345-581270; Jenny Verbeek 0345-571847;  
Adri Key 0345-581385 en Henk Voorhorst 0345-652530  
U mist in dit lijstje Kees Voorwinden, onze penningmeester! 



Maar Kees is verhuisd naar Wilp! Een heel eind uit de buurt en daarom zijn wij  dringend op zoek 
naar een nieuwe penningmeester! Als u meer wil weten over wat deze taak inhoudt kunt u mij 
bellen, of Kees op 0628950429. Wij wensen u allen een goede gezondheid toe!                                         
Jacky Bertens, namens het bestuur van de PCOB 
 
Reizen? De stand van zaken.                                                                                                                                   

Het is  jammer dat we in augustus niet met elkaar op reis kunnen, maar achter de schermen wordt er 

aan gewerkt om klaar te  zijn als we weer weg mogen. Van de firma Krol ontvingen wij het bericht dat 

alle touringcars aan een, extra, schoonmaakbeurt worden onderworpen en dat men druk bezig is om 

voor de komende winter mooie, scherp geprijsde reisjes samen te stellen. Vanzelfsprekend worden 

de richtlijnen van het RIVM omtrent de afstand en hygiëne gevolgd. Zodra de regering toestemming 

geeft en het volgens  het RIVM verantwoord is gaan wij voor u aan het werk om een gezellige reisdag 

te organiseren. Het wordt hoog tijd dat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten. We moeten nog 

even wachten maar “wat in het vat zit verzuurt niet”. In de tussentijd : alle goeds voor iedereen.                                                                                                                                                                                                   

Vriendelijke groet, Ria van Soelen. 

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter                                                                                                

Haast onopgemerkt vanwege de coronacrisis is op 24 april onze voorzitter benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau. Een geweldige eer waar wij als afdeling Geldermalsen van de PCOB enorm 

trots op zijn. Bij de uitreiking werd de volgende argumentatie meegegeven:   Mevrouw Jacky Bertens 

– Vorst uit Deil is sinds 1989 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Geldermalsen als bestuurslid, 

diaken, ouderling en organisator van de jaarlijkse “Kerstinn” Zij was van 2009 tot 2015 vrijwilliger en 

medeoprichter van het Alzheimer Café in Geldermalsen. Sinds 2018 is zij voorzitter van de 

ouderenorganisatie PCOB in Geldermalsen. Ook coördineert zij bij ’s Heerenloo het vervoer van de 

bewoners naar de kerkdiensten, ondersteunt zij haar hulpbehoevende buren en verzorgt zij de 

vrouwendienst. Nogmaals van harte gelukgewenst met deze onderscheiding. 

Het goede leven                                                                                                                                                      

Nederland is in korte tijd rijker geworden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Nieuwe 

wetenschappelijke inzichten en technische mogelijkheden zorgden ervoor dat de wereld letterlijk en 

figuurlijk werd opengebroken. Met bromfiets of auto kwamen we steeds verder van huis. Televisie 

bracht onbekende landen en volkeren de woonkamer binnen. De zondag veranderde van een 

rustdag in een dag om erop uit te trekken.                                                                                                         

In het boek “Het goede leven” pakt Annegreet van Bergen de draad op van haar bestseller Gouden 

Jaren en laat ze met nieuwe observaties en anekdotes zien hoe de sterke naoorlogse groei het leven 

in Nederland onherkenbaar heeft veranderd.  De tijd is voorbij dat verloofde stellen jaren moesten 

sparen voor hun uitzet of dat mensen maanden op een telefoonaansluiting moesten wachten.   

Welke vrouw wordt nu nog ontslagen als ze gaat trouwen? Wie biedt zijn gasten nog een 

rokertje aan? En, welk kind spaart tegenwoordig nog sigarenbandjes?                                                                                              

“Het goede leven” is behalve een nostalgisch lees- en kijkboek ook een analyse van de naoorlogse 

jaren.  Schrijfster is Annegreet van Bergen, uitgeverij Atlascontact.  Wil iemand dit boek eens 

inzien/lezen, neem dan contact op met Henk Voorhorst, Tel. 652530. 

Verhuisd                                                                                                                                                                     

De heer A. van Beuzekom                                                                                                                                              

Oud adres: Steenspil 17, 4191 TD Geldermalsen                                                                                                   

Nieuw adres: Verpleeghuis Waerthove, Kerkbuurt 202F, 3361 EM Sliedrecht 

   


