
1 
 

 

Van de voorzitter 

 
Beste PCOB leden 

  

In deze tijd is er meer dan ooit behoefte aan warmte, verbinding en 

hoop. Want door de Corona maatregelen wordt het leven nog steeds aan 

banden gelegd, zodat veel mensen op zichzelf worden teruggeworpen en 

dat doet een mens geen goed. Want juist het voelen van verbondenheid 

is fundamenteel voor je gezondheid, je stemming en je levenslust. 

In ons christelijk geloof is “verbondenheid” een belangrijke waarde. Het 

is de rode draad in de bijbel. God verbindt zich met mensen, hij laat hen 

niet aan hun lot over. In het scheppingsverhaal horen we God zeggen 

“Het is niet goed dat de mens alleen is”. 

De Passion, die dit jaar weer op Witte Donderdag wordt uitgezonden, 

sluit hierop aan en heeft dit jaar als thema gekozen “Ik ben er voor jou”. 

Een thema dat uitnodigt om te laten horen voor wie wij er willen zijn! 

Er zijn voor elkaar. Dat hebben wij als PCOB ook hoog in het vaandel 

staan, en dat willen wij ook laten blijken. Met een attentie, een kaart en 

met ons mooie vernieuwde “Even Bijpraten”! 

Maar ook u kunt deze boodschap uitdragen. Stuur bijvoorbeeld een 

kaartje naar iemand die een teken van geloof, hoop en liefde kan 

gebruiken. Voor een Paas-kaartje met een mooie wens of groet bent u 

waarschijnlijk net te laat. Maar dat geeft niets, want naar elkaar 

omkijken kan het hele jaar door. 

Laten weten dat wij aan elkaar denken. Dat wij verbonden zijn met 

elkaar. Want zonder elkaar is er geen leven. 

  

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 
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Informatie  

In deze uitgave van “Even Bijpraten” treft u enkele nieuwe rubrieken aan. 

Juist in deze Covid-19 tijd, waarin geen 

bijeenkomsten zijn, willen we als bestuur 

graag contact met de leden blijven houden.      We 

gaan: In gesprek met……………..  

De eerste keer is dit met de heer C.J. 

Schreuders, woonachtig in Geldermalsen, die in maart 25 jaar lid was van 

de PCOB. Op gepaste afstand is er een gesprek geweest met de heer 

Schreuders, na eerst geïnformeerd te hebben of hij bereid is, aan de hand 

van vragen, iets over zijn leven te vertellen. 

Verder gaan we: Op zoek naar heerlijke recepten, die we graag met 

elkaar kunnen en willen delen. Of een leuk verhaal over koken in 

vroegere tijden. 

De lente komt eraan en hopelijk kunnen we dan weer 

meer naar buiten. Behoort het tot uw mogelijkheden om 

per auto of op de fiets te gaan, dan worden u ideeën 

aangereikt : Op stap in eigen streek 

Wilt u graag in gesprek gaan met een bestuurslid en 

iets over u zelf vertellen? 

Of heeft u een heerlijk recept of een leuk verhaal over koken.  

Wellicht ook een idee voor: Op stap in eigen streek 

Neemt u dan gerust contact op met de secretaris: 

Jenny Verbeek van Lienden. Telefoon: 0345 571847 

In gesprek met …………De heer C.J. Schreuders wonende te 

Geldermalsen. 

Het was een hartelijk welkom bij de heer Schreuders. 
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Op de vraag: Wilt u iets over uzelf vertellen? Kwamen de nodige 

verhalen los.  

 

Wanneer 

en waar 

bent u 

geboren? 

Ik ben geboren in 1929 bij de steenoven (steenfabriek) gelegen tussen de 

plaatsen Dreumel en  Heerewaarden.  

 

Waar bent u opgegroeid en samen met wie? 

Ik ben bij de steenoven opgegroeid samen met een zus, die 10 jaar jonger 

is. 

 

Waar heeft u op school gezeten? 

Toen ik leerplichtig werd, ging ik naar de lagere school in Heerewaarden. 

Dit was 5 km heen lopen en na schooltijd weer 5 km terug. Dit alles op 

mijn houten klompjes. In 1943 ging ik op de fiets naar de ambachtsschool 

in Zaltbommel voor de opleiding smid-bankwerker. Door de oorlog heb 

ik er weinig of niets geleerd en werd de school al gauw gesloten. Voor 

“Dolle Dinsdag” op 5 september 1944 bezocht ik de ambachtsschool  in 

Tiel. Mijn keuze werd de opleiding tot elektricien. Ook deze opleiding 

werd spoedig afgebroken. De hongerwinter volgde en ons gezin 

evacueerde naar Alphen aan de Maas. Na de oorlog heb ik de opleiding 

tot elektricien af kunnen maken en kwam ik in dienst bij de PTT. Hier 

heb ik 40 jaar mogen werken. 

Bent getrouwd geweest? Zo ja,  met wie? 

Dreumel was is die tijd overwegend Rooms-Katholiek en Heerewaarden 

Protestants. Toen ik op die leeftijd kwam, dat meisjes een rol gingen 

spelen in mijn leven was het verstandig om als protestante jongen  

verkering te krijgen met een meisje uit Heerewaarden. Zo ontmoette ik 

het meisje Brinkman, met wie ik in 1957 ben getrouwd en samen ons 50 

jarig huwelijk mocht vieren. Helaas korte tijd daarna overleed mijn 

echtgenote.  

 

Heeft u kinderen? 
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We kregen samen een zoon en een dochter.  Ik ben de trotse grootvader 

van 4 kleinkinderen en overgrootvader van 1 achterkleinkind. 

 

Wat waren of zijn uw hobby’s? 

Ik raakte bij de wandelsportvereniging “Prinses Marijke” 

betrokken door mijn dochter. Al gauw werd ik penningmeester van deze 

vereniging en heb dat 35 jaar gedaan, Niet alleen het 

beheren van de financiën was mijn taak. Het uitzetten van 

vele wandeltochten tot mede de ”Rode Kruis 

Bloesemtocht” toe. Ik werd ook een fanatiek wandelaar 

en heb vele tochten gelopen. Zoals meerdere keren de 

Vierdaagse in Apeldoorn. Toen ik 65 jaar werd ben ik 

begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. 30 km per dag. 

Deze vierdaagse heb ik 21 keer gelopen. Daarna ben ik 

overstapt naar de catering tijdens deze vierdaagse voor de 

wandelaars die betrokken zijn bij CWSV“Prinses 

Marijke” 

Actief ben ik gebleven tot Covid- 19. 

   

Dank u wel heer Schreuders dat ik een gesprek met u mocht hebben. Het 

was bijzonder om de vele medailles te zien en al die plakboeken van de 

vele tochten die  u gelopen hebt. Ik begrijp dat uw echtgenote zei:  

“CWSV “Prinses Marijke” is zijn tweede liefde”. 

 

                                               Jenny Verbeek- van Lienden 

 

 

Op zoek naar heerlijke recepten!!! 

 

“Vergeten groente” 

 
Kent u ze nog de groenten die nu niet zo 

vaak meer worden gegeten? 
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Op zoek naar een recept zat ik te bladeren in een boek van de Haagsche 

Kook-school 

Geschreven door: A.C. Manden en uitgegeven op  25 Mei 1895 

 

 

 

Twee recepten wil ik u niet onthouden 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben 

benieuwd naar 

uw heerlijk 

recept of 

verhaal. 

Ik hoor graag 

van u. 

 

Jenny Verbeek- 

van Lienden 
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Op stap in eigen streek…….. 

Een zonnewijzer is een instrument om met behulp 

van de zon de tijd aan te wijzen, meestal in de vorm 

van een vlak of schijf waarop de tijd valt af te lezen 

aan de plaats van de schaduw die een stift (de stijl) 

erop werpt. De oudst bekende zonnewijzer dateert van omstreeks 1500 v. 

Chr. en werd in Egypte gevonden. (wikipeda) 

Het is weer Zomertijd.  Dit is de tijd die gedurende 

de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te 

zetten; dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op 

de standaardtijd, die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt. 
De zon zelf maakt geen onderscheid in zomer- of wintertijd. De zon duidt 

puur het zonne-uur aan. De kloktijd loopt in ons land altijd voor op de 

zonnetijd, waarbij er verschillen zijn te vinden tussen het oosten en 

westen van ons land.  Bijzonder is het dat de zonnewijzer in Deil de 

zomertijd aangeeft.In de gemeente West Betuwe zijn meerdere 

zonnewijzers. We nemen u mee naar de zonnewijzer in Geldermalsen, 

Tricht en Deil. In de volgende “Even Bijpraten” worden de overige 

zonnewijzers geplaatst.                                       

‘De zon als klok’ 

Op de hoek van de Korte Kerkstraat en de 
Kerkstraat in Geldermalsen ligt een fraaie 
zonnewijzer. In het midden ligt een plaat 
met daarop de maanden. Als je op de juiste 
maand gaat staan, geeft de schaduw aan 

hoe laat het is.  
De zonnewijzer ‘De zon voedt de aarde’ op 

een huis in Tricht, Lingedijk 102.  Dit is de 

woning van Astrid van der Werff. Mede 

initiatiefnemer van de Stichting 

Zonnewijzerroute Geldermalsen. 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetgereedschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdmeting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klok_(tijd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardtijd
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De Wetenschap – zonnewijzer in Deil 

De schaduw van de schaduwwerper valt op bij een uur lijn en geeft aan 

hoe laat het is. De uren zijn om de twee uur aangegeven met Romeinse 

cijfers. De halve uren zijn aangegeven met 

stippen. De eerste uur lijn aan de linkerkant geeft 

7 uur ’s ochtends aan. De laatste uur lijn aan de 

rechterkant geeft 7 uur ’s avonds aan. Deze 

zonnewijzer geeft de zomertijd aan. In de 

winter is het een uur vroeger. Over de uren 

loopt een horizontale lijn. Dit is de datumlijn van 

29 september, de naamdag van aartsengel 

Michaël. Op deze dag schuift de schaduw van het 

bolletje op de schaduwwerper over de datumlijn 

heen. 
Bron: www.zonnewijzerroutegeldermalsen.n 

Verhaal 

Schrijven in het zand… 

Twee vrienden liepen door de woestijn. Op 

een bepaald moment van hun wandeltocht, 

kregen ze een meningsverschil en een vriend sloeg de 

ander in het gezicht. De ander, die in het gezicht 

geslagen werd, had verdriet, maar zonder iets te 

zeggen, schreef hij in het zand: 

MIJN BESTE VRIEND SLOEG ME IN HET GEZICHT.                    

Ze bleven verder lopen, totdat ze een Oase vonden, waar ze besloten een 

bad te nemen. Degene die geslagen was en verdriet had kon niet 

zwemmen en verdronk bijna, maar de andere vriend redde hem. Toen 

hij bij kwam schreef hij op een steen:VANDAAG HEEFT MIJN 

BESTE VRIEND ME HET LEVEN GERED.                                        

De vriend wie de ander geslagen en gered had vroeg hem: “Waarom heb 

je, nadat ik je geslagen heb in het zand geschreven, en nu op een steen 

geschreven?” 

De andere vriend, glimlachend, antwoordde: 

“Wanneer een vriend ons verdriet doet, dienen we dat in het zand te 

schrijven, waar de wind van vergeving het over neemt om het te wissen, 

http://www.zonnewijzerroutegeldermalsen.n/
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en wanneer iets moois gebeurt moeten we dat op de steen van ons hart 

schrijven, waar geen wind het kan wissen.” 

Lief en Leed                   

Op 4 maart is overleden mevrouw G.F. de Winter -Bokhorst in de leeftijd 

van 88 jaar 

 

Wij wensen de nabestaanden heel veel kracht 

en sterkte toe voor de komende tijd.  

 

 


