
1 
 

 

 
Van de voorzitter 

Beste leden 

Voor u ligt alweer het zomer nummer 

2021 van ‘Even Bijpraten’.                                   

Na een koude mei maand kwam de zomer 

langzaam op gang.                                            

Wat betreft Corona gaat het er gelukkig 

steeds zonniger uitzien, en wij zien hals 

reikend uit naar meer bewegingsvrijheid. 

Minister Hugo de Jonge is duidelijk in zijn ambities: de komende tijd 

krijgen miljoenen mensen een coronavaccin. Deze zomer zal het 

grootste deel van de mensen vanaf 18 jaar ingeënt zijn. Dan wordt het 

eindelijk tijd voor de volgende stap:       

een mooie zomer met meer vrijheden!                                                                                                   

Inmiddels is ook duidelijk welke vrijheden dat zijn. Het komt er op 

neer dat, per 26 juni, de meeste maatregelen vervallen. Zelfs de 

mondkapjesplicht gaat vervallen. Alleen daar waar men geen 1,5 

meter afstand kan houden moet nog een mondkapje worden 

gedragen.  

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik was er eigenlijk net aan gewend! 

Ik heb ze overal paraat, in de tas, in mijn jaszak en aan de autospiegel 

bungelen ze met minstens 3 tegelijk.  

Wel wordt steeds vaker gepraat over een vaccinatie bewijs als entree 

bewijs bij evenementen of om naar het buitenland te gaan. Wie 

gevaccineerd is kan dit aantonen met een digitaal Corona bewijs op 

een mobiele telefoon. Of het gele vaccinatie paspoort, waarin een 
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stempel wordt geplaatst. Voor het bewijs op een telefoon is een 

speciale app op een moderne telefoon nodig, waarop een  

zogenaamde QR-code wordt gescand.                                                                                                

Helaas is dit digitale paspoort niet voor iedereen een uitkomst. Er 

zijn tal van mensen die geen geschikte telefoon hebben. De lockdown 

van nu kan zo ongewild overgaan in een digitale lockdown. Je kan je 

huis wel uit, maar niet ergens naar binnen. 

Als wij straks meer vrijheden krijgen, dan zou dit voor iedereen moeten 

gelden, of je nou de juiste smartphone hebt of niet. Hier geldt ook het 

principe van KBO-PCOB: wees digi-aardig voor de mensen die, om 

wat voor reden dan ook, niet kunnen beschikken over een digitaal 

Corona paspoort. Hopelijk komt er een alternatief waardoor ook 

iemand zonder (de juiste) smartphone kan genieten van de hernieuwde 

vrijheden. 

Gelukkig is dit bewijs niet voor alles noodzakelijk! De bakker, slager 

en de groenteboer kunnen wij gewoon bezoeken, alhoewel daar dan 

wel weer het mondkapje op zal moeten! Want de 1,5 meter regel blijft 

voorlopig. 

Hoe het in de toekomst zal gaan is nog niet duidelijk. Her en der duiken 

de woorden ‘de vierde golf’ alweer op! Laten wij hopen dat het goed 

blijft gaan. 

Wat betreft de vrijheden van onze PCOB afdeling is het bestuur 

daarom nog afwachtend. In september willen wij bekijken of het 

verantwoord en mogelijk is om de PCOB middagen weer op te starten. 

Ik wens u een prachtige zomer toe, uiteraard corona vrij! 

Vriendelijke groet Jacky Bertens 
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In gesprek met Dhr. Thijs 

Jaarsma 

Mijnheer Jaarsma heeft voor ons 

een prachtig levensverhaal 

geschreven. Helaas is zijn verhaal 

te lang voor ons blad ’Even 

Bijpraten’. 

Daarom volgt hieronder een zeer 

beknopte versie van mijn hand. 

(Jacky Bertens) 

Wilt u graag het complete verhaal 

lezen, neem dan contact op met Dhr. Bongers.  

Op 5 juni 1929 werd er een jongetje geboren in de Zuidwesthoek 

van Friesland in Workum. Ze noemden hem Ties, in het 

Nederlands Thijs. 

Thijs groeide daar op in een boerengezin. 

Een zwaar leven! Opstaan om 4.15 uur, ‘s middags warm eten 

en om 21.00 uur weer de bedstee in. 

In 1934 vertrok het gezin naar het Heidenskip, vlakbij Workum, 

waar vader werk kreeg op een moderne boerderij met 40 

melkkoeien. Een tijd waarin de bakker elke dag langs kwam en 

de kruidenier en de slager op bestelling leverden. De petroleum 

boer kwam langs met zijn hondenkar. 

Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Thijs was toen 11 jaar oud. 

Veel van het oorlogsgeweld ging aan hem voorbij. Maar toen de 

hongerwinter aanbrak, kwamen de mensen naar het noorden 

voor voedsel. Te voet of met de fiets. In 1944 kreeg het gezin 

een onderduiker in huis. “Rotterdamse Miep”. Op 17 april werd 

het Noorden bevrijd door de Canadezen. Midden in de oorlog in 

1942 ging Thijs, na de ‘School met den Bijbel’ met vrucht te 

hebben doorlopen,  op 1 mei 1942 naar de MULO. Zonder 
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examen te doen kregen de leerlingen in mei 1945 een MULO 

diploma. 

Doorleren was er voor Thijs niet bij. Hij ging werken bij de 

coöperatieve zuivelfabriek  

“De Goede Verwachting’’  in Workum. Tegenwoordig 

Campina. 

In 1949 werd Thijs opgeroepen voor de dienstplicht. 

Hij werd ingedeeld bij de infanterie in Assen. Vrije kost, kleding, 

inwoning en een militaire rijopleiding. Op 11 juni 1950 zwaaide 

dienstplichtig soldaat 290605114 af. Ondertussen was er veel 

veranderd, in plaats van paard en wagen reden er vrachtwagens 

rond. De zuivelfabriek waar Thijs werkte werd verplaatst naar 

Leeuwarden. De oude fabriek stond leeg en het personeel werd 

ontslagen. 

Er wachtte een nieuwe carrière als chauffeur, o.a bij een 

loonbedrijf. Later ging hij werken, als chauffeur, bij een foerage 

handel in het Gaasterland. 

De werkweek bestond toen uit 55 uren, of meer! Later volgde 

een baan als chauffeur voor een oliehandelaar uit Sneek. Voor 5 

gulden per week. Het was zwaar werk. 

In 1956 werd Thijs aangenomen bij de Rijks politie en er volgde 

een opleiding in Arnhem. Na de opleiding werd Thijs ingedeeld 

bij de Parketgroep van de Rijkspolitie in Amsterdam. In 1958 

volgde overplaatsing naar Purmerend. Het werk viel niet altijd 

mee, zeker niet als er dodelijke slachtoffers vielen bij 

verkeersongevallen, maar het was gevarieerd werk. 

Inmiddels was Thijs getrouwd met Griea, ze hadden een huis aan 

de rand van Overwhere. De onregelmatige diensten en de 

nachtelijke telefoontjes eisten echter zijn tol, ook voor Griea. 

Daarom volgde er een succesvolle sollicitatie bij de 

Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie. Regelmatige 
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diensten, vrije weekenden en geen telefoon wacht meer. Griea 

doste, uit blijdschap, de telefoon uit met een feestelijk strik! 

De school stond in Bilthoven en er was nieuwbouw gepland in 

Deil, waar de slipbanen al lagen. Daarom verhuisde de familie 

naar de Betuwe. Op 21 oktober 1969 werd er verhuisd naar de 

Lange Akker 15 in Geldermalsen. Helaas ging de nieuwbouw 

niet door en er volgde een overplaatsing naar Apeldoorn. Thijs 

werd hier hoofd van de  

Sector Rij-en Surveillance Technieken. 

 

Thijs sluit zijn levensverhaal af met de volgende zinnen; 

Alles was alleen mogelijk door mijn vrouw, die mij trouw 

beloofde in goede en kwade dagen. Zonder haar was het zo niet 

mogelijk geweest. Mijn dank daarvoor. 

Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde 

blijft altoos staan. Prediker 1:4.  

(Jacky Bertens) 

 

 

Nostalgie 

 
Vroeger op vakantie 

 Bron: internet 

 

Door de jaren heen verandert er stiekem een hoop. Zo pakken we 

tegenwoordig massaal de auto om op vakantie te gaan. Dat was 

vroeger wel anders! Vroeger op vakantie gaan, hoe ging dat?  

Even een blik werpen op hoe het vroeger was, kan ervoor zorgen 

dat we het heden wat meer waarderen. Bovendien is het stiekem 

ook erg leuk om aan vroeger terug te denken. Een beetje dromen 

naar het verleden, toen wij nog jong waren, dat moet toch kunnen 

van tijd tot tijd? 

https://www.opanoma.nl/?s=vroeger
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Een citaat van Martialis:     “Wie 

van zijn herinneringen kan genieten, 

leeft tweemaal” 

 

Met vrienden en de tent achterop de 

fiets door het land en daarbuiten. 

Niet meer voor te stellen. 

Vliegen naar de zon was in de jaren 

vijftig alleen weggelegd voor de 

rijken, de taxi pakken ook. 

 

 

 

 

 

 
Een goede zomer! 

Jenny Verbeek-van Lienden 

 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 
Op 27 mei  waren de heer  D.A. van Soelen en mevrouw M.J. 

van Soelen- van Paassen 60 jaar getrouwd.  

Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum. 
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Op 31 mei is overleden mevrouw B. van Lith -de Ruiter in de 

leeftijd van 84 jaar. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en 

sterkte toe om dit verlies te verwerken. 

 

Mevrouw J. Tap is verhuisd van Lingedijk 79,  Geldermalsen 

naar Bakerbos 3, 4158 GD Deil  

 

Mevrouw C.M. Vonk -Verrips is verhuisd van    Beltmolen 1 

naar Prins Bernhardlaan 5-21 in Geldermalsen.                                                                                 

Voor beiden geldt “Veel woonplezier in uw nieuwe woning.” 

 

Mevrouw M.H.Kruiswijk- Hol verblijft tijdelijk voor 

revalidatie in Zorgcentrum Beatrix, afdeling revalidatie kamer 

5, Beatrixstraat 20, 4041 HK Culemborg 

Een spoedig herstel toegewenst. 
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