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Beste PCOB leden 

In het november nummer van Even Bijpraten vorig jaar, schreef ik onbekommerd over de 

strenge winter van 1962 en 1963! En over het belang van de griepspuit, die de meesten van 

ons zullen krijgen in oktober of november. Terwijl ik dat teruglees, realiseer ik mij het gemak 

waarmee wij praten over de beschikbaarheid van griepvaccinaties, antibiotica en andere 

medicatie die wij nodig hebben om prettig te kunnen leven en  om gezond te kunnen blijven. 

Natuurlijk is er niet voor ieder kwaal een medicijn! Sommige zeer ernstige ziektes zijn helaas 

niet te genezen met medicatie! Maar zeker voor onze ouderen en kwetsbare medemensen is 

bijvoorbeeld de jaarlijkse griepspuit een zegen! Sinds 1996 krijgen 65 plussers deze 

griepspuit aangeboden. Ook dit jaar krijgen weer zo’n 6 miljoen mensen de vaccinatie. Een 

nieuw vaccin, wat van af dit jaar beschermt tegen vier verschillende influenza virussen. 

Als u dit leest denkt u vast “allemaal mooi en wel, maar was dat andere vaccin er maar vast”. 

Want daarop is het wachten natuurlijk! Een vaccin tegen het COVID-19 virus. 

Vele dokteren en wetenschappers zijn bezig met de ontwikkeling van dit vaccin. Dat het hard 

nodig is blijkt elke dag. Op het moment dat  ik dit schrijf  zijn er vandaag  5831 nieuwe 

besmettingen bijgekomen. Weer een nieuw dagrecord! En helaas lopen ook de  ziekenhuis 

opnames  snel op. Ik hoop van harte dat ik volgend jaar kan schrijven dat wij naast de 

griepspuit ook de Corona spuit kunnen halen ! Maar zover is het nu helaas nog niet! 

Omdat de cijfers oplopen worden wij weer extra voorzichtig. En natuurlijk missen we 

inmiddels ook het mooie zomer en herfst weer! Het was toch wel erg fijn om elkaar buiten te 

treffen, waar het afstand houden iets gemakkelijker gaat dan binnen! 

Ons sociale leven wordt steeds stiller, en de groep mensen om ons heen steeds kleiner. Ook 

als PCOB Geldermalsen  wordt het  moeilijker om iets voor u te betekenen. 

Ik kan natuurlijk wel een oproep aan u allen doen! Kijk naar elkaar om! Een telefoontje, een 

kaart of een bloemetje kan soms al een groot verschil maken! 

Tot slot  wens ik u allen veel goeds toe en blijf gezond! 

Vriendelijke groeten, Jacky Bertens 

 

Aandacht                                                                                                                            

Aandacht is eerbiedig.     Ze doet wat ze zegt.                                                        

Ze dringt zich niet op.                               Aandacht is trouw.                                                         

Ze kan wachten,                         Ze blijft komen.                                                            

ze laat vertrouwen groeien,    Ze houdt de lange duur vol.                             

Aandacht is ontvankelijk.   Ze komt ook in moeilijke tijden                          

Ze stelt zich open.     Aandacht is aanwezigheid.                                         

Ze leeft zich in.                 Ze kent de waarde van er zijn.                                  

Ze kan ontvangen.                                Ze weet stil te zijn.                                              

Aandacht is tijd.                                             Ze is eenvoudig.                                                    

Ze neemt de tijd,                            Aandacht heelt onze wonden.                                        

ze jaagt niet op.                                           Aandacht versterkt onze innerlijke kracht.               

Ze overhaast zich niet.   Aandacht schept gemeenschap.                                     

Aandacht is attent.                                         Gelukkig de mens die aandacht                                  

Ze ziet het kleine.     schenkt en die aandacht ontvangt.                                     

Ze vergeet niet                                                                                                 

     Marinus van den Berg   ZOZ 



 Even voorstellen 

Het bestuur heeft mij verzocht om per 1 oktober de taak van 

penningmeester van de PCOB afdeling Geldermalsen van Kees 

Voorwinden, die naar Wilp is verhuisd, over te nemen. Aan dit 

verzoek heb ik graag willen voldoen en hierbij  wil ik mij aan u 

voorstellen.  

Ik ben 64 jaar en getrouwd met Henriëtte en wij hebben twee 

kinderen, Frank (die samen met Sjanne en hun kinderen Hidde en 

Jinte woont Erichem) en Karin (die al 5 jaar met Erik en hun kinderen 

Nora en Timo in Hamilton in Nieuw Zeeland woont).    

In 1988 zijn mijn gezin en ik vanuit Eibergen naar Geldermalsen 

verhuisd omdat ik als hoofd Administratie benoemd werd bij het 

Ziekenhuis Rivierenland.  Vanaf 2010 ben ik in dezelfde functie 

verantwoordelijk geweest voor de financiën bij SZR voor Vrijthof Tiel, Walstede Tiel, 

Ravestein Geldermalsen en Lingehof in Beesd. Per 1 oktober 2020 ben ik met vervroegd 

pensioen gegaan en geniet nu van mijn vrije tijd en mijn kleinkinderen. Ik vervul verder nog 

vrijwilligerswerk bij de voedselbank in Tiel (administrateur), VPTZ Rivierenland 

(penningmeester), Welzijn West Betuwe bij de formulierenbrigade en bij de 

voetbalvereniging Tricht.  

Mijn ouders waren ook lid van de PCOB te Vorden en bezochten daar regelmatig de 

bijeenkomsten. Ik ben lid geworden omdat ik in wijlen Aart Bronkhorst een voorbeeld heb 

gezien. Aart was veel bezig met administratieve zaken voor ouderen en ik vond dat een 

prachtige bezigheid voor invulling van mijn vrije tijd in de pensioenjaren.  

Bij de PCOB wil ik mij inzetten voor de ouderen die met vragen zitten op het gebied van 

financiën, hieronder valt ook straks het belastinginvullen o.a. en ik hoop op een financieel 

gezonde PCOB, waarbij evt. fondsenwerving op dit moment een onbekende geldstroom is.  

Voor de toekomst hoop ik dat er snel een medicijn gevonden wordt om het corona virus te 

bestrijden, zodat wij weer snel gezond bij elkaar kunnen komen en dat mensen weer kunnen 

uitkijken naar de mooie en gezellige PCOB middagen. 

 

André Wahl 

 

Mutaties 

Nieuw lid: mevrouw J.A.Kentie, Achtermonde 40, 4156 AD Rumpt. Hartelijk welkom. Wij 

hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen bij onze club.                                     

                                    

Verhuisd: mevrouw G.Hendriks - van der Pol naar de Bloementuin in Geldermalsen. 

Mevrouw B.M. van Lith – de Ruiter naar Elisabeth hof, Vuurvlinderlaan1, kamer 120, 4105 

TG in Culemborg 

Contacten:                                                                                                                                                                     

voorzitter: Mevrouw Jacky Bertens, Tel: 0345 652304. E-mail:bertensjacky@hotmail.com            

secretaris: Mevrouw Jenny Verbeek – van Lienden, Tel: 0345 571847, E-mail: jverbeek@solcon.nl 


