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Van de Voorzitter 

Beste leden 

 

 

De zomer ligt al weer bijna 

achter ons. Het was een echte 

Hollandse zomer. Een zomer 

waarin wij ook geconfronteerd 

werden met extreem weer. 

In Nederland heeft vooral een 

deel van Limburg daar ernstig onder moeten lijden. Maar ook 

bij ons in de Betuwe stond het water van de rivieren tot boven 

aan de dijken. 

Wij mogen dankbaar zijn dat de dijken in het Rivierengebied 

versterkt zijn na de extreem hoge waterstand in 1995 

Wij werden toen, op 31 januari en in de dagen daarna, samen 

met 250.000 andere mensen geëvacueerd uit het rivierengebied. 

Dit alles vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Maas, 

de Rijn, de Waal en de IJssel. 

Bij het zien van de beelden uit Limburg en onze buurlanden 

moest ik terugdenken aan deze periode, die alweer 29 jaar 

achter ons ligt!  

En natuurlijk aan de watersnoodramp in Zeeland, Zuid-Holland 

en Noord-Brabant. Een ramp die zich voltrok in de nacht van 31 

januari op 1 februari in 1953. Alweer 68 jaar geleden. 

Maar gelukkig ligt dat ver achter ons, en kunnen wij plannen 

maken voor de toekomst.  

In ons geval zijn dat uiteraard plannen voor onze PCOB 

afdeling. 

De grote vraag voor het bestuur was natuurlijk ‘wanneer 

kunnen wij weer starten met onze bijeenkomsten’?  
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Want helaas moeten wij nog steeds rekening houden met het 

Corona virus. Maar, als de omstandigheden het toelaten, hopen 

wij op 21 oktober, precies 20 maanden na onze laatste 

bijeenkomst, op feestelijke wijze te starten 

Informatie over deze middag vind u verderop in ‘Even 

Bijpraten’. 

 

Ik wens u allen nog een fijne nazomer toe en ik hoop u te zien op 

21 oktober.  

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 

 

 

Vanuit het bestuur 

 
Ondanks de beperkingen van de 

corona maateregelen heeft het 

bestuur niet stil gezeten de afgelopen maanden. Een kleine 

opsomming van de activiteiten van het bestuur. 

1. Het dagelijks bestuur is maandelijks bij elkaar gekomen 

2. Het voltallige bestuur heeft inmiddels alweer 2x vergaderd en 

plannen voor de toekomst op poten gezet. 

3. Op woensdag 4 augustus is afscheid genomen van onze oud 

penningmeester Cees Voorwinden. Dit vond plaats tijdens een 

lunch bijeenkomst op de Mariënwaerdt. Cees woont 

inmiddels in Klarenbeek in afwachting op het gereed komen 

van hun appartement in Zutphen 

4. De actie kersen van 2020 heeft een vervolg gekregen in de 

actie aardbeien. De coördinatie en bezorging verliep 

soepeltjes dankzij de inzet van velen. 
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5. Bij de Gemeente West Betuwe is subsidie aangevraagd en 

gehonoreerd voor steun van kosten en gemiste inkomsten ten 

tijde van de corona pandemie 

6. De Wet WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen) 

welke per 1 juli 2021 is ingegaan heeft ook bij ons de nodige 

aandacht gehad. Ondanks dat het hoofdkantoor van de PCOB 

hier nog meer mee te maken heeft, hebben wij op voorhand: 

functieprofielen voor alle functies, vergoedingsregeling en 

een rooster van aftreden opgesteld. 

7. Wij zijn volop bezig met het kijken naar een goede oplossing 

voor een ruimte ter vervanging van “D’n Dries”. Consumpties 

en verdere catering bij “De Ontmoeting” is niet goedkoop en 

vele malen duurder als bij” D’n Dries”, waar alles in eigen 

beheer werd gedaan. Wij houden u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

      André Wahl 

 

Agenda 

 
         Na lange tijd kunnen we eindelijk, onder voorbehoud, weer                        

         bijeenkomsten organiseren. Noteert u alvast in uw agenda: 

 

21 oktober       Start bijeenkomst met een feestelijk tintje 

         18 november    Lezing “De Nieuwe Natuur” door dhr. D. van Toorn 

         16 december     Kerstbijeenkomst 

           

          De bijeenkomsten vinden plaats in het zalencentrum  

          “De Ontmoeting” bij de Centrumkerk te Geldermalsen. 

          De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en zijn tot 

https://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/a/agenda.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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          ongeveer 16.30 uur. 

          In “De Ontmoeting “ worden de richtlijnen van het RIVM  

          in acht genomen. 

          Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor alle leden.  

          Wij gaan ervanuit dat u volledig gevaccineerd en niet  verkouden 

          bent, wanneer u de bijeenkomsten bezoekt. 

          Dit is voor u en de andere leden van groot belang! 

 

          Het bestuur verheugt zich erop u weer te ontmoeten.  

                                  U bent van harte welkom. 

         

 

 

 

 

In gesprek met ………..  
mevrouw Joke Hokken,  

woonachtig te Geldermalsen 

 

Velen van u kennen Joke Hokken, 

de mevrouw in de rolstoel die op 

bijna alle bijeenkomsten aanwezig 

is. Maar hoe lang zit ze daarin en 

hoe is dat gekomen? Dat was voor 

mij de aanleiding om met haar in 

gesprek te gaan. 

 

Joke werd op 18 augustus 1940 om een paar minuten over 12 

geboren in Sliedrecht. Haar vader, werkzaam op een 

baggermolen, kwam net te laat thuis om de 7 maands-baby van 

1500 gram geboren te zien worden. 

Er was geen couveuse beschikbaar en daarom werd ze in een 
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ledikantje voor het brandende fornuis in de keuken gezet 

(augustus!) en ze moest ook in het bed verschoond worden . 

Tot 7 maanden ging alles goed, maar uit zichzelf kon ze niet gaan 

zitten en haar Moeder dacht “hier klopt iets niet” Op naar de 

dokter, maar alles werd afgeschoven op de vroeggeboorte. Met 

anderhalf kon ze wel waggelend lopen en van de orthopeed kreeg 

ze piepkleine voetsteuntjes van gips. (ze liggen nu als 

bijzonderheid in een museum).  

Met 2 jaar lag ze in een spreidbroek van gips die om de 6 weken 

vervangen moest worden, dus iedere keer een opname van 2 of 3 

dagen in het ziekenhuis. Tijdens de luchtaanvallen vertelden de 

zusters verhaaltjes om de kinderen rustig te houden. Toch kon ze 

met 6 jaar naar de lagere school en daarna ging ze naar de Mulo.                                                            

Inmiddels was het gezin gegroeid tot 4 kinderen en gingen ze 

verhuizen naar Arnhem. Joke kon nog steeds niet goed lopen en 

tillen, maar toen ze een auto had gekocht om boodschappen te 

doen, ging ze zelfstandig wonen. Ze werkte bij grote en kleine 

bedrijven in diverse administratieve functies. 

 

Op weg naar familie werd ze lopend aangereden door een auto en 

kreeg meerdere botbreuken. Na 1 jaar ziekenhuis en revalidatie 

kon ze terug naar haar eigen huis. In 1988 kreeg ze een baan bij 

de Ruilverkaveling in Geldermalsen, gevestigd in het houten 

kantoor in de Sleedoornstraat en verhuisde ze naar de woning aan 

de Dijkmanszoet, waar ze nu nog woont. In 1992 en 1993 werd 

ze geopereerd aan haar heupen en doordat de 2e operatie volledig 

mislukte, belandde ze voorgoed in een rolstoel. Toch bleef ze 

gewoon werken, maar door reorganisaties kwam ze terecht in een 

historisch pand in Zetten, waar ze alleen in en uit kon met hulp 

van collega’s om haar op te tillen. Dat werd te veel voor  

haar en is ze met vervroegd pensioen gegaan. 

Naast haar werk en in de tijd dat ze thuis kwam heeft ze heel veel 
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vrijwilligerswerk gedaan, een goede methode om in te burgeren  

in Geldermalsen. Ze was o.a. lid van de Emancipatie commissie, 

de VAC (Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw), 

actief voor  het gehandicaptenplatform, secretaresse van de 

woningbouwvereniging en lid van de Stichting Welzijn voor de 

thuisadministratie van mensen die in het nauw geraakt waren en 

waarvoor allerlei instanties moesten worden benaderd. 

Geheel terecht werd ze benoemd als lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Met het ouder worden heeft ze veel vrijwilligerswerk 

afgebouwd. 

 

Joke praat met veel liefde over haar ouders en broers en zus.  

Ondanks alle beperkingen vindt ze dat ze een prima leven heeft 

en dat komt vooral door haar opvoeding. Haar ouders hebben haar 

met liefde omringd, maar er werd steeds op gewezen dat ze een 

“normaal” mens was en dat ze moest proberen te doen wat maar 

mogelijk was. Als ze bijv. zei “die snertbenen” en verdrietig was, 

zei haar vader “ze dragen je nog steeds, wees er blij mee”.  

Daarnaast kreeg ze veel aandacht en hulp omdat ze in het gezin 

een bijzondere positie innam. Joke zegt “Ze hebben ervoor 

gezorgd, dat ik me niet minderwaardig ben gaan voelen”. 

Joke heeft met goede vriendinnen fijne vakantiereizen kunnen  

maken in Nederland en in Europa. Deze coronatijd is ze 

doorgekomen met hulp van vrienden en buren. 

 

Joke, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik bewonder je omdat je, 

ondanks alle problemen, steeds positief in het leven staat. 

Ria van Soelen. 
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Nostalgie 
Wie kent ze niet? Flipje en zijn vriendjes. 

Voor velen onder u  herinneringen 

aan de potten jam van “De 

Betuwe” voorzien van een 

spaarplaatje van Flipje, om 

te sparen voor stripboekjes, waarin 

Flipje met zijn vrienden vele 

avonturen beleeft. 

De geboorte van Flipje 

Zijn avonturen beginnen in 

Kabouterland. Tuinman Pip en zijn 

zoon Pipie hebben een 

frambozenplantje in de Betuwe staan. 

Eén framboos wordt een enorme vrucht 

en deze brengen ze naar de zomer fee en 

de andere kabouters en wordt als dessert 

op tafel gezet. De zomer fee maakt iets moois van de framboos en 

zo wordt Flipje geboren. (1936) 

Flipje en zijn vriendjes 

Flipje ging een keer 

ballonvaren. De wind nam 

hem mee. Na uren zag hij de 

kans om eruit te springen en 

kwam hij terecht in 

dierenland. Met Jasper aap, 

Bertje big,  Flapoor olifant en 

vele andere dieren beleefde 

Flipje vele avonturen tot 

groot plezier van de vele lezers. 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden 
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Lief en Leed  

Nieuw lid: 

Mevrouw H.M. de Ruiter- de Jong, Rijnstraat 19 E,  

4191 CK Geldermalsen 

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich snel bij ons thuis voelt. 

 

Verhuisd: 

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

4191 TN Geldermalsen naar Prins Bernhardlaan 5-21, 4191 AN 

Geldermalsen  

Veel woonplezier  in uw nieuwe woning toegewenst 


