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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

Het voorjaar is traag begonnen dit jaar. 

Maar gelukkig staan de appelbomen 

inmiddels weer volop in bloei. Zon of geen zon, de Betuwe 

bloeit! Wij kunnen weer volop genieten van alle bloesem 

pracht, en natuurlijk hopen wij voor alle fruittelers op een 

geweldige oogst. Een mooi vooruitzicht.  

Ook een zomer, waarin steeds meer mensen gevaccineerd 

zijn. Een groot deel van de ouderen is inmiddels 

beschermd. Volgens een schatting van het RIVM heeft ruim 

driekwart van de mensen boven de 70 jaar nu minimaal 

één prik ontvangen. Bijna driekwart (71%) van de 50-

plussers die nog geen vaccin heeft gekregen is van plan die 

te gaan halen. Een deel (14%) twijfelt nog en de rest wil 

helemaal geen prik. Dit blijkt uit een enquête van KBO-

PCOB. Negatieve berichtgeving over de vaccins via de 

media, speelt hierin zeker een rol. Ik zelf heb inmiddels 

mijn eerst prik gehad en krijg half mei de tweede. Hoe wij 

verder gaan als de meeste van ons zijn gevaccineerd is nog 

de vraag. Gaan we testen of komt er een Corona paspoort. 

Hoe het ook gaat, een goede communicatie is belangrijk. 

Gelukkig hebben wij de vrijheid om hierover zelf een 

besluit te nemen. 

Ik wil graag mijn voorwoord afsluiten met het slot van de 

4 mei lezing van André van Duin, uitgesproken tijdens de 

Nationale Herdenking van 2021:” De Nederlandse 
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grondwet ademt verdraagzaamheid en tolerantie. Je kunt 

hier over het algemeen doen en laten wat je wilt, en zeggen 

wat je wilt… Je bent hier vrij. Vrij met de oorlog als het 

negatief, van de kleurenfoto van de vrede. En morgen 

vieren we die vrijheid.” 

Ondanks alle beperkingen die het corona-virus met zich 

meebrengt, vieren we onze vrijheid…  Ik ook. Maar ik doe 

dat wel in de overtuiging, dat ook ik verantwoordelijk ben, 

om die vrijheid van ons door te geven, aan de nieuwe 

generatie. Want, het is al vaak gezegd, ‘vrijheid is niet 

vanzelfsprekend’. Het had ook heel anders kunnen 

aflopen… Toen… 76 jaar geleden. Dan had ik deze 

toespraak misschien nu, in het Duits moeten doen. 

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 

 

 

In gesprek met……………….de heer en mevrouw  

F.M. Verstegen- van Vuren, woonachtig in Geldermalsen. 
 

Er werd spontaan gereageerd door Maaike, 88 jaar en 

Floris, 90 jaar op mijn vraag of zij met mij in gesprek 

wilden gaan voor een stukje in “Even Bijpraten”. Het werd 

een fijn gesprek met dankbare en ontroerende momenten. 

Waar zijn jullie geboren en opgegroeid? 

Maaike is geboren in Spijk en opgegroeid op een boerderij 

in het Culemborgse veld. Ondanks twee oudere  en twee 

jongere broers moest zij al gauw mee helpen op de 

boerderij. Melken, kaas maken, karnen en wat voor handen 
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kwam. Ze bezocht de lagere school en huishoudschool in 

Culemborg. Bijzonder voor die tijd dat zij op muziekles 

mocht en zo leerde om orgel te spelen. Ze bracht het zover 

dat zij op een kerkorgel in Culemborg heeft gespeeld. Zij 

werd aangespoord door haar vader om haar rijbewijs te 

halen, om zo haar moeder naar de winkels te brengen. Deze 

maand is dit rijbewijs  zeventig jaar in haar bezit. 

Floor is geboren en opgegroeid in Rhenoy. Er waren negen 

kinderen, waarvan vijf zussen. Floor bezocht de lagere 

school in Rhenoy en de lagere landbouwschool in 

Geldermalsen. Vervolgens de middelbare landbouwschool 

in Gorinchem. 

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen 

en hoe lang zijn jullie  getrouwd? 

Maaike en Floor hebben elkaar leren 

kennen op de Diefdijk bij het viaduct 

bijna eenenzeventig jaar geleden. De 

vriend van Floor en vriendin van 

Maaike vonden elkaar erg leuk, maar 

dat is niets geworden, Bij Maaike en Floor sloeg de vlam 

wel over.  Ze zijn getrouwd op 18 mei 1954. Na hun 

huwelijk hebben ze eerst in Rhenoy gewoond en daarna 

verhuisd naar Gouderak. Eenentwintig jaar geleden zijn ze 

weer in de Betuwe neergestreken. Ze kregen twee kinderen 

een zoon en een dochter.  Een groot verdriet overkwam hen 

toen hun dochtertje op jonge leeftijd overleed. Dankbaar 

zijn ze met hun zoon Barend-Jan, die hun steun en 

toeverlaat is.  Ze hebben drie kleinkinderen en vier 

achterkleinkinderen. Niets vermoedend toen zij 

zevenendertig jaar geleden Israël bezochten, dat Het Heilig 

Land ook nog een andere trekpleister voor hen zou worden. 
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Een kleindochter met haar echtgenoot en drie 

achterkleinkinderen wonen in Israël. 

Zes  keer hebben zij  mogen beleven om bij hen op bezoek 

te gaan. 

 

Wat voor werk hebben jullie gedaan? Was er ook tijd 

voor vrijwilligerswerk. 

Maaike is een BABS geweest, Buitengewoon Ambtenaar 

Burgerlijke Stand. Begonnen in Gouderak en 

vervolgens op meerdere plaatsen. Zelfs ook op 

het kasteel Neerijnen. Dit heeft zij met veel 

plezier en inzet vijfentwintig jaar mogen doen. 

Maaike heeft een koninklijke onderscheiding 

ontvangen voor het vele vrijwilligerswerk 

verricht op kerkelijk terrein. Zij is elf jaar 

ouderling geweest. Zat in de classis en vier jaar 

in de synode. Ze heeft dit als een bijzondere en 

leerzame periode ervaren. Zij is eenenzeventig 

jaar lid geweest van de Nederlandse Bond voor 

Plattelandsvrouwen, waarvan zij zesendertig  

jaar een bestuurlijke functie heeft vervuld. 

Floor heeft gewerkt in de pluimveesector. Hij gaf daar 

voorlichting, maar was er ook selecteur. Vele kippetjes 

zijn door zijn handen gegaan. Gaven ze nog genoeg eieren 

of werden ze geselecteerd voor de slacht. Vervolgens is hij 

vertegenwoordiger geworden in de agrarische sector. Floor 

kennen we ook van het bijhouden van de tuin bij de 

Centrum Kerk. Dit heeft hij met veel verve gedaan.  

Maaike is mantelzorger voor Floor. Hoe groot waren haar 

zorgen toen zij na een operatie werd opgenomen in een 

verpleeghuis in ‘s-Hertogenbosch. Het ontroert haar nu 
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nog steeds en is met dankbaarheid vervuld hoe een sterk 

sociaal netwerk om hen heen stond. Vijf weken lang werd 

er iedere dag door dit netwerk een maaltijd voor Floor 

bezorgd. Ook de was van hen beiden werd verzorgd. Wat  

hebben zij een liefde en zorg van hun medemensen mogen  

ervaren. Tijdens deze opname werd met spoed geregeld dat 

Floor naar een dagopvang kon. Tot op heden is dit voor 

Maaike drie dagen in de week respijtzorg. Zij heeft dan een 

moment tijd voor zichzelf. Maar de dankbaarheid dat ze 

nog samen zijn overheerst. Bijzonder was het dat Floor het 

volgende aangaf: 

”Dankbaar ben ik,  dat ik alles nog kan doen, wat ik op 

mijn  leeftijd nog moet kunnen.” 

Maaike en Floor hartelijk dank voor jullie open gesprek. 

Ik heb er van mogen leren.  Jenny Verbeek- van Lienden 

 

 

Mantelzorg 

Waar komt het woord ‘mantelzorg’ vandaan? 

Het  woord ‘mantelzorg’ is bedacht 

door een professor in de 

gezondheidszorg. Hij wilde hiermee 

zeggen dat mensen ‘onder de mantel 

der liefde’ voor elkaar zorgen. 

Mantelzorg is warm, als een mantel die 

om je heen zit. In de legende van de 

heilige Sint Maarten komt ook zo’n 
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‘mantel der liefde‘ voor. Sint Maarten kwam onderweg een 

arme man tegen die hulp nodig had. Omdat Sint Maarten 

al zijn bezittingen al had weggegeven, pakte hij zijn 

mantel. Hij sneed deze in twee stukken en gaf de arme 

bedelaar de helft. Dit verhaal speelde zich al af in de vierde 

eeuw, heel lang geleden dus. Bron: internet 

 

Wat is mantelzorg? 

Een mantelzorger is niet iemand die daarvoor geleerd 

heeft. Hij of zij helpt de zieke of gehandicapte persoon 

omdat hij die goed kent, uit liefde voor die persoon. 

Deze zorg overkomt je. Je hebt er niet voor gekozen. De 

meeste mensen vinden het heel normaal om voor een 

naaste te zorgen. Dat is mooi, maar kan ook zwaar zijn. 

Daarom is het belangrijk dat u als 

mantelzorger óók goed voor uzelf 

zorgt. 

Wat doet een mantelzorger? 

Als mantelzorger kunt u veel 

verschillende zorgtaken hebben. Denk 

aan huishoudelijke hulp, gezelschap 

bieden of het regelen van de administratie. Maar u kunt 

bijvoorbeeld ook meegaan naar de dokter of helpen bij de 

persoonlijke verzorging. Dat hangt af van de zorg die uw 

naaste nodig heeft. Door uw ondersteuning kan uw naaste 

vaak langer thuis blijven wonen. 

Wanneer bent u mantelzorger. 

U bent mantelzorger wanneer u meer dan 8 uur per week 

en langer dan 3 maanden u inzet voor degene aan wie u 

zorg verleend. 

Deze foto van 

https://www.kindengeloof.nl/stmaarten.html
http://tilburgers.nl/gratis-voor-mantelzorgers/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Blijf in balans! 

Het is belangrijk dat u als mantelzorger 

óók goed voor uzelf zorgt. Dagelijks 

tijd nemen voor uzelf, waarin u de 

nodige ontspanning vindt. Ook kunt u 

de zorg tijdelijk overdragen aan een 

ander. Dit heet respijtzorg. Worden de mantelzorgtaken bij 

persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken te zwaar, 

dan zijn er mogelijkheden om een beroep te doen op een 

thuiszorgorganisatie. 

Voor meer informatie over ondersteuning bij mantelzorg 

kunt u terecht bij  Welzijn West Betuwe Tel: 0345 573366 

 

Met vriendelijke groet,  Jenny Verbeek- van Lienden 

 

 

 

 

 

 
Vanaf 1 september 2013 ben ik penningmeester van de 

VPTZ Rivierenland. Nu is de naam VPTZ en hun werk niet 

algemeen bekend. Door middel van bijgaande informatie 

hoop ik dat u inzicht in de werkzaamheden van de VPTZ 

krijgt. 

De VPTZ is een landelijke organisatie met ruim 200 lid 

organisaties. VPTZ Rivierenland is een zelfstandige 

stichting die werkt in de gemeenten Tiel, Buren en Neder-

Betuwe.  Momenteel zijn er 35 vrijwilligers actief. Een 

deel van onze vrijwilligers werkt in het hospice in Tiel. 
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Een ander deel van de vrijwilligers biedt ondersteuning bij 

de mensen thuis. We komen bij mensen in de terminale 

fase. Meestal worden we gevraagd door de 

wijkverpleegkundige, de huisarts of door de familie. 

Iedereen kan een beroep op ons doen en er zijn geen kosten 

aan verbonden. We kunnen gemiddeld 1 nacht per week en 

2 keer per week overdag  bij iemand aanwezig zijn. Maar 

we kijken per situatie wat gewenst is en kunnen heel 

flexibel zijn. De vrijwilligers hebben een basiscursus van 

7 dagdelen gevolgd over thema’s rondom het levenseinde. 

Het motto van VPTZ is “Er zijn “. En dat doen we. We zijn 

aanwezig bij de zieke zodat deze niet alleen hoeft te zijn 

en de mantelzorgers  even ontlast worden. We hebben zeer 

verschillende situaties meegemaakt: een wandelingetje 

samen maken, met de kinderen pannenkoeken bakken,  in 

rust aanwezig zijn naast het bed, waken in de nacht. We 

kunnen de betrokken gesprekspartner zijn die 

onderwerpen niet schuwt en niet de emotionele 

betrokkenheid van de familie heeft. We mogen niets met 

medicatie doen en we verrichten geen huishoudelijke 

taken. Uiteraard ook geen verpleegkundige handelingen 

maar we hebben wel eenvoudige handelingen geleerd om 

iemand zo comfortabel mogelijk te laten liggen of zitten. 

André Wahl 

Binnen de Gemeente West Betuwe opereert VPTZ 

Culemborg en West Betuwe.  

Telefoon: 06 29 48 22 33      

www.vptzculemborg.nl 

 

 

http://www.vptzculemborg.nl/
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 Nostalgie 

U kent ze vast wel, de moestuintjes die we onlangs weer 

bij de boodschappen kregen in een grote supermarkt. Deze 

moestuintuintjes roepen bij mij  nostalgische gevoelens op. 

In de jaren ’50 had mijn vader een grote moestuin, waarop 

hij vele uren aan het werk was. Spitten, zaaien, wieden en 

oogsten. De oogst gaf thuis altijd weer een grote drukte. 

Grote teilen op de stoep waarin de andijvie werd gewassen. 

De snijbonenmolen stond uren aan de 

tafel bevestigd voor het snijden van de 

bonen, die in het zout gingen in een 

bruine keulse pot. Niet te vergeten al 

die weckpotten die klaar stonden om 

gevuld te worden. De weckketel op het 

fornuis met een thermometer erin. Het 

resultaat was een goed gevulde kelder. 

Een voorraad voor de aankomende 

winter. 

In het begin van mijn huwelijk was ook mijn echtgenoot 

bevlogen om een moestuin te hebben. Een stuk grond naast 

de spoorlijn in het Trichtse veld. Met veel enthousiasme 

was hij daar aan het werk. Aan wecken deden we toen niet 

meer. Wel gingen er zakken met groente in de diepvries. 

Maar zijn trots waren de lekkere eigenheimers. Hij 

vertelde hierover aan zijn collega’s. Hij kon bijna gaan 

rooien. Dit lieten de collega’s niet op zich zitten en hebben 

zijn moestuin op enig moment bezocht en enkele 

aardappelplanten gerooid. Er appels voor in  terug 

geplaatst en het loof er weer bovenop gezet. Wat had ik 

graag het gezicht van mijn echtgenoot gezien, toen hij 

appels rooide en geen aardappels. Enige tijd later werd hij 

door zijn collega’s mee uit eten genomen naar een Chinees, 
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waar voor hem een bord met zijn eigen krieltjes werd 

geserveerd. 

 

Met vriendelijke groet, Jenny Verbeek- van Lienden 

 

 

 

Hulp bij belastingaangifte 

 

8 mei was de laatste dag 

dat men belastingaangifte 

kon doen. De leden van de 

werkgroep hebben op 4 

vrijdagen zitting gehad in 

de Pluk om alle ouderen 

van de gemeente West 

Betuwe van dienst te 

kunnen zijn. De bedoeling was 3 vrijdagen maar de 

belangstelling was zo groot dat we er nog een 4e vrijdag 

aan hebben moeten toevoegen. Naast deze bezoekers 

hebben we ook cliënten thuis opgezocht die niet op de 

aangegeven data konden of lichamelijk daartoe niet in staat 

waren. De hulp in de Pluk is in principe gratis, bij bezoek 

thuis worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. We 

hebben gemerkt dat de meeste cliënten een bijdrage voor 

de PCOB geven en daarvoor is onze penningmeester heel 

dankbaar en kunnen we de contributie laag houden en 

kunnen we leuke dingen doen. We merken dat deze hulp 

vanuit onze afdeling zeer op prijs wordt gesteld. Wij 

denken dat het heel goed is voor de naamsbekendheid van 

de PCOB en speciaal van de PCOB in Geldermalsen. De 
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werkgroep bestaat uit 8 leden waarvan 6 lid zijn van onze 

afdeling te weten; Teun Looman, Jan Neijenhuis, Willem 

van Heerde, Cees Horsman, André Wahl en Aart Bongers.     

Daarnaast werken nog mee Marga Hillaert namens de 

ANBO en Henk Bessels als vrijwilliger van de stichting 

Welzijn West Betuwe. Bij deze willen we alle 

belastinginvulhulpen  bedanken voor hun inzet en we 

hopen dat we volgend jaar weer een beroep op ze kunnen 

doen. 

 

Lief en Leed 
  

Op 14 mei is overleden de heer C.J. Schreuders op de 

leeftijd van 91 jaar. Wij wensen de nabestaanden veel 

kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.   

Als trouwe bezoeker van de bijeenkomsten en reisjes 

zullen we zijn aanwezigheid missen. 

 

Mevrouw R Schreuders is verhuisd van Bakerbos 5 in 

Deil naar Zorgcentrum Ravenstein, Wieken 11, kamer 77, 

4191 TS in Geldermalsen. 

 

Op zondag 24 mei is ons lid de heer J Vinkenborg 100 

jaar geworden. Van harte gelukgewenst!  

Zijn adres is; Zorgcentrum Ravenstein, Wieken 11, kamer 

121, 4191TS in Geldermalsen.  
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Puzzel 

 

 


