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Bij deze ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomer periode. 

Een zomer waar wij al heel wat prachtige dagen hebben gehad. Terwijl ik dit schrijf is de 

eerste hittegolf van 2020 in aantocht! 

  

Het lijkt misschien “zomers” stil in uw PCOB afdeling, maar dat is slechts schijn. Wij hebben 

u een prachtige bloesemkaart gestuurd, en momenteel is het bestuur volop bezig met 

“Operatie Kers”.  

Niet alleen wij zijn er druk mee, ook de kersenplukkers van de familie van Haarlem zijn volop 

aan het plukken voor ons! Geweldig. 

En als u dit leest, heeft u inmiddels een heerlijke bak met Betuwse kersen ontvangen! 

Een hele operatie! 160 bakken kersen! Ik hoop dat u allen de kersen in goede orde hebt 

ontvangen en dat ze goed hebben gesmaakt!  

Het spreekt uiteraard vanzelf dat wij liever een middag bij elkaar waren geweest .Maar helaas 

is dat voorlopig nog niet mogelijk. 

 

Het bestuur heeft een moeilijk besluit moeten nemen. 

De vraag was: kunnen wij met de 1,5 meter afstand regel nog ledenmiddagen organiseren? 

Die afstand moet worden gehandhaafd! 

Helaas hebben we daar geen mogelijkheid voor, zeker niet een die binnen ons budget past. 

Los van de vraag of het wel gezellig is op deze manier! 

Daarom hebben wij besloten om zeker tot eind september niet met onze leden bij elkaar te 

komen. 

Het bestuur vindt dit heel jammer, want het is toch een van onze doelstellingen om een 

gezellige middag of een uitstapje voor u te organiseren. 

We moeten helaas afwachten wat het virus gaat doen en wanneer er een vaccin zal komen, 

maar tot die tijd zijn er geen grote bijeenkomsten voor onze vereniging. 

We leven in een onzekere tijd. Maar een mooi gezegde is ook “wat in het vat zit verzuurt 

niet”.  

Tot slot nog een mededeling over ”Even Bijpraten”. U ontvangt sinds het uitbreken van het 

virus ons blad “Even Bijpraten” in de vorm van een A4 blad. Het is praktisch onmogelijk, in 

de 1,5 meter samenleving, om het blad in de originele uitvoering voor u samen te stellen. 

Dankzij de inzet van Aart Bongers, kunnen wij u op de hoogte houden via dit inlegvel! In 

verband met de zomer komt het volgende magazine + inlegvel in september. 

  

Ik wens u allen een hele mooie zomer toe, zorg goed voor u zelf en voor elkaar! 
 

Bericht van de penningmeester 
De penningmeester verzoekt de leden die hun contributie over 2020 nog niet hebben 

overgemaakt dit alsnog te doen. U zult wel denken: ”Er zijn tijdens de coronacrisis geen 

activiteiten geweest dus heeft de afdeling geen kosten gemaakt en heeft een heleboel geld 

over kunnen houden”. Maar niets is minder waar. Zeventig procent van onze contributie-



inkomsten gaan naar het landelijk bureau voor landelijke promotie van ons werk ten behoeve 

van de ouderen door een vinger aan de pols te houden bij allerlei regeringsmaatregelen en om 

mee te praten in verschillende overleg situaties. Bovendien praten wij met de gemeente en de 

stichting Welzijn West Betuwe mee over het ouderenbeleid. Ook het versturen en drukken 

van kaarten en de kersengroet kosten geld. Gezien de laatste versoepelingen komt er 

waarschijnlijk toch weer zicht op een busreis of ledenbijeenkomsten voor het laatste deel van 

het jaar. Dus nogmaals ons verzoek om de nog niet betaalde contributie alsnog af te dragen 

 

Op reis…. 

De vakantieperiode is aangebroken en veel mensen hadden zich verheugd om op reis te gaan. 

Enkele grenzen gaan weer open, maar voorzichtigheid blijft geboden. Velen zullen kiezen om 

thuis te blijven of een vakantieadres in eigen land zoeken. 

 

De apostelen gingen ook op reis en dan wel per “”apostel paard”, een uitdrukking, 

dat betekent per voet. Wellicht een idee voor u, indien mogelijk, om  per “apostel 

paard” uw eigen woonomgeving te verkennen. Al wandelen komt u misschien 

een bekende tegen en rekening houdend met de 1,5 m afstand, bent u wellicht in 

de gelegenheid om een praatje te maken. 

Zo is ons leven één grote reis. Hoe ouder men mag worden hoe meer ervaringen 

men opdoet. Dit kunnen blijde, vrolijke en fijne ervaringen zijn, maar ook 

verdriet wordt ons niet altijd bespaard. Verdriet kan behoorlijk ons leven op de 

kop zetten en niet altijd lukt het dan weer om de draad op te pakken. 

Zoals nu in deze tijd van het coronavirus.  Er is een versoepeling van regels, maar 

de toekomst is onzeker, waar gaat het heen. Een behoorlijke hobbel in onze levensreis. 

Wat een troost kan het zijn, wat er ook op ons pad komt, we op reis mogen gaan naar het “Nieuw 

Jeruzalem” 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek-van Lienden 

 

Zomertoer 
De stichting Welzijn West Betuwe heeft ook dit jaar weer een zomertoer georganiseerd voor 

jongeren en ouderen met een keur aan activiteiten in onze nieuwe gemeente West Betuwe zoals: 

Rondleiding op het melkveebedrijf van de familie Hakkert in Tricht, Workshop handlettering 

in Heukelum, Lekkere hapjes maken voor jongeren gecombineerd met een wandeling in Beesd, 

High Tea in Tuil, Zelfverdediging in Waardenburg, Zomercreatie met bloemen in Meteren, 

Rondleiding in fort Vuren, Tweedaagse cursus verven in Asperen, Spelletjes Paradijs in 

Haaften, Bezoek dierenpark “de Paay” in Beesd, Driedaagse cursus theater in Geldermalsen, 

Rugby in Geldermalsen, Jeu de Boules in Rhenoy, Linedancing in Beesd, Bingo in 

Waardenburg en Bezoek aan de Molen “De Blauwe Reiger” in Haaften. Voor aanmelding en 

meer informatie over de activiteiten ( zoals datum, plaats en kosten) zie www.zomertoeren.nl 

 

Overleden                                                                                                                                                                     
Op 14 juni is op 72 jarige leeftijd overleden ons lid: de heer Bauke de Boer,                                                                                                                                         

Bachlaan 24, 4102 BR   te Culemborg.                                                                                                                                                                   

   


