
In memoriam

Overleden: op 23 maart mevr. H.A. Leenders-Mol

op 3 apri l dhr. L. ten Have

op 8 apri l dhr. C. Verhoeff

op 1 4 apri l dhr. J. ter Velde

We denken aan hen met eerbied en respect.

We wensen de famil ie en allen die van hen hielden

sterkte en Gods troost bi j het dragen van dit verl ies.

Opstanding

Zoals een bol

diep in de grond geborgen

met sneeuw en ijzel overdekt

tot leven komt

in vroege voorjaarsmorgen

door warme zonneschijn gewekt . . .

Zo slaapt eenmaal

ons lichaam in de aarde,

door God zorgvuldig toegedekt

tot straks door Hem

wat hij zo trouw bewaarde

in volle bloei wordt opgewekt.

Coosje van Campen
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Rectificatie

Varia

U kunt Vri jwil l ige Ouderen Adviseur (VOA) Rineke van Ginkel in de even

weken op maandagmorgen spreken in het Zorgpunt; haar telefoonnummers

zijn: 031 8-41 8250 en 0623481 528.

Voor Bennekom heeft Malkander een steunpunt in de Broek-Akker.

Hier kunt u terecht voor activiteiten en cursussen. Voor meer informatie zie:

www.malkander-ede.nl/meer-weten-over/senioren/steunpunten/bennekom.aspx

Via onze website kunt u een enquête invul len van de Erasmus Universiteit

over het inloggen bij de overheid (DigiD app). Verdere vragen gaan over uw

bewustheid van online gevaren (internet). Het invul len duurt ca. 1 0 minuten.

De link naar die enquête vindt u op onze onderstaande webpagina:

https://www.pcob.nl/uw-afdeling/bennekom/kort-nieuws

Lief en Leed

Leden, die iets verdrietigs of iets bl i j ’s meemaken, kri jgen een kaart of een

bezoekje van PCOB-Bennekom. Dat wordt erg op pri js gesteld merken wij .

Als u leden kent, waarvan u denkt dat die wel een bemoediging in de vorm

van een kaart of bezoekje kunnen gebruiken, geef dat dan aan mij door.

Alvast hartel i jk dank.
Corry Ros-Pronk

Zoals u well icht gemerkt heeft, zi jn op de ledenvergadering van 1 4 maart j . l .

de namen van overleden PCOB-leden voorgelezen. Helaas waren dit de

namen van overledenen in 201 7. Wij bieden u hiervoor onze welgemeende

verontschuldigingen aan.

Ook is gebleken dat in het "In Memoriam" in onze nieuwsbrief van apri l een

foutieve naam staat vermeld. Betrokkenen hebben wij ondertussen onze

excuses aangeboden.

Het Bestuur



Ledenvoordeel

Bij Hartman Tweewielercentrum in Bennekom krijgt u op vertoon van uw

ledenpas 1 0% korting bij aankoop van een (elektrische) fiets.

Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen met dementie, hun partners,

famil ieleden, vrienden en andere belangstel lenden.

De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 1 9.00 uur.

Het programma is van 1 9.30 uur - 21 .30 uur.

Wageningen: Thuis, Stationsstraat 32.
Dinsdag 28 mei 201 9 Dementie en een gezonde nachtrust

Ede: Woon- en dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3.

Donderdag 1 6 mei 201 9 Passende vakantie voor mensen met dementie

Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe

Theater Cultura – Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, kunt u met € 4,- korting genieten

van de toneelvoorstel l ing: "Emma wil leven" op

vri jdag 1 0 mei om 20:1 5 uur

Deze voorstel l ing is gebaseerd op de indrukwekkende documentaire van

Jessica Vil lerius. Speciale pri js voor PCOB leden € 1 8,50

Meer informatie over deze voorstel l ingen op www.cultura-ede.nl

U ontvangt de korting op vertoon van uw PCOB ledenpas bij de kassa van

Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede.

Nieuwsbrief PCOB Bennekom - Mei 2019 3

Verslag ledenmiddag "Onderwijs vroeger en nu"

"In de laatste 1 00 jaar is er veel veranderd in het lager onderwijs”, vertelde

dhr. Leijsen ons op 9 apri l . Hi j nam ons, als gewezen onderwijzer, mee

middels een beeldpresentatie naar het jaar 1 806, toen de eerste nationale

onderwijswet werd ingevoerd. En die wet was alleen bedoeld voor het

openbaar onderwijs.



Dhr. Thorbecke heeft 40 jaar later vri jheid van onderwijs bepleit, echter

andere dan openbare scholen

moesten de kosten zelf

dragen. Na de schoolstri jd

kwamen de scholen met de

Bijbel. Op dat moment kregen

we beelden te zien van het

onderwijs in Bennekom. De

eerste schoolmeester was

Wouter Augusti jn. De school

stond in de Schoolstraat en

aan de Krulweg/Veenderweg.

De school met de Bijbel was één geheel met de kerk. Daarna kwam de

Kraatsschool. Veel herinneringen kwamen bij de toehoorders naar boven.

Men herinnerde zich de sfeer, de

volle klassen (wel 50 kinderen), de

strafmaatregelen, het klassikaal

leren (ri jtjes opzeggen), de lees-

plankjes, de tekeningen van Jetses,

Ot en Sien boekjes van Scheepstra,

de platen van Isings. Ook de

kroontjespen met inktpot die soms

het mikpunt was van grapjes, wekte

hilariteit op.

Naast een leesplankje kwam er ook

hét leesboekje van o.a. Anne de

Vries: Jaap en Gerdientje. Schri jver W.G. van den Hulst was eveneens

een bekende voor het onderwijs.

Er is heel veel veranderd in het

onderwijs in deze 1 00 jaar. Desti jds

een hoge werkdruk, nu niet minder,

al leen anders. De computer en

tablet zi jn nu moderne leer-

middelen, er is een digitaal school-

bord en er wordt meer gewerkt in

groepsverband.

Het was een boeiend verhaal. De

reacties uit de zaal waren positief.

Tot slot werd dhr. Gerard Leijsen

hartel i jk bedankt voor zijn leerzame, historische presentatie.

Heleen van Wijk
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