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Van de Voorzitter 
Beste leden 

Op woensdag 22 september is 

de herfst begonnen. Maar 

voorlopig zit het blad nog 

volop aan de bomen, en niet 

alleen het blad! Overal in de 

Betuwe zie je de appels en de 

peren aan de bomen hangen. 

Klaar om geplukt te worden. 

Vooral die glimmende rode 

exemplaren zien er verleidelijk uit! De grote fruit kratten staan 

hoog opgestapeld in de boomgaard en hier en daar zien we een 

“pluktrein” rijden. Maar naast het heerlijke fruit dat de herfst 

ons brengt zijn er ook voor de PCOB weer meer mogelijkheden 

om activiteiten te gaan ontplooien 

Tijdens de persconferentie van 14 september jongstleden werd 

bekend dat de maatregelen versoepeld worden. Zoals 

bijvoorbeeld de anderhalve meter maatregel. Ook werd het 

belang van vaccineren genoemd. En natuurlijk het 

vaccinatiebewijs, dat de komende tijd een belangrijke rol gaat 

spelen in onze samenleving. Vanaf 25 september hebben we zo’n 

bewijs nodig als we bepaalde activiteiten willen bezoeken. Een 

maatregel die genomen wordt om ons zelf en onze medemensen 

te beschermen. Ik wil u graag op het volgende attenderen: 

Wie geen DiGiD, smartfoon of computer met printer heeft, kan 

een coronabewijs op papier thuis gestuurd krijgen. De 

“Registratiekaart Coronavaccinatie” is niet voldoende, want er 

moet een QR code op het bewijs staan.  

Ik zie uit naar onze eerste bijeenkomst sinds lange tijd en hoop u 

te ontmoeten op donderdag 21 oktober.  

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 
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Vanuit het bestuur 

 
Het bestuur heeft zich de 

afgelopen weken bezig gehouden 

met: 

1. Het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten in het 4e 

kwartaal. “We mogen weer!!!!!” 

2. Op Donderdag 14 oktober is er een regionale bijeenkomst in 

Kesteren. Geldermalsen zal vertegenwoordigd worden door 

het Dagelijks bestuur. 

3. Vanuit de landelijke PCOB is er een manifest gekomen voor 

een senior vriendelijke gemeente. Dit in het kader van de 

aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Er zijn stellingen ingevuld die o.a. te maken hebben met 

a. Passende en betaalbaar wonen 

b. Toegankelijkheid openbare gebouwen 

c. Goede ouderen zorg / Welzijn en Zorg                                             

Deze stellingen zijn door het bestuur ingevuld en zullen naar 

alle politieke partijen van de Gemeente west Betuwe worden 

gestuurd. En uiteraard hopen wij dat zij dit willen meenemen 

in hun verkiezingsprogramma en ook daadwerkelijk straks 

gaan uitvoeren.  

4 En op naar 21 oktober wanneer wij elkaar mogen begroeten.      

André Wahl 

 

        Agenda 

Donderdag 21 oktober 2021 is er 

een feestelijke bijeenkomst, waar we elkaar na lange tijd weer 

https://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/a/agenda.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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mogen ontmoeten. We zullen nog rekening moeten houden met 

de opgelegde regels, wat betreft COVID 19, geldend voor de 

horeca. Dit houdt in dat u in het bezit moet zijn van een 

vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs niet ouder dan 24 uur. 
U wordt verwend met een kopje koffie/ thee met een traktatie. Er 

is muziek van Wim en Eva. Met de quiz  “Betuwe toen en nu” 

testen we onze kennis over deze mooie streek. In de pauze is er 

een drankje en een hapje, waarin u tevens de gelegenheid krijgt 

om met de andere leden bij te praten. 

De bijeenkomst vindt plaats in: 

Zalencentrum “De Ontmoeting” 

bij de Centrumkerk te Geldermalsen 

van 14.30 uur tot  ongeveer 16.30 uur. 

Opgave voor deze bijeenkomst is noodzakelijk. 

Uiterlijk op 13 oktober 2021 !!!   

U kunt zich opgeven bij:  

Jenny Verbeek, telefoon 0345 571847                                                   

of e-mail: pcobgeldermalsen@gmail.com 

  en  bij André Wahl, telefoon: 06 20280983 of 

  jrwahl0001@kpnmail.nl 

 

Noteert u verder alvast in uw agenda:              

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

         16 december     Kerstbijeenkomst           

          Ook deze bijeenkomsten vinden plaats in het zalencentrum  

          “De Ontmoeting” bij de Centrumkerk te Geldermalsen.         

De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en zijn tot 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 

mailto:jrwahl0001@kpnmail.nl
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          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. 

Let op: Achter ‘t Veer is betaald parkeren 

 

In gesprek met………                               
de heer Cees Hendriks, woonachtig te |Deil  

 

Cees is kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

geboren in Zaandam.  Hij is opgegroeid in het Havenkwartier 

samen met drie broers. Zijn moeder 

heeft het erg druk gehad met  de vier 

jongens, die een stelletje 

kabaalschoppers waren. Zijn vader 

liet die druktemakers hun gang gaan. 

Het was een levendig en gezellig 

gezin.  Door ziekte en de  nasleep 

van de oorlog verliet hij de school op 

14-jarige leeftijd en ging werken bij 

een drukkerij in Zaandam. Hier heeft 

hij de nodige opleidingen kunnen 

volgen. Deze opleidingen bepaalde 

zijn loopbaan na zijn diensttijd. Begin jaren ’60 werd Cees 

opgeroepen voor zijn dienstplicht en werd ingedeeld bij de 

Geneeskundige Troepen in Amersfoort. Deze periode in zijn 

leven heeft Cees als een fantastische tijd ervaren. Tijdens het 

gesprek begint zijn gezicht te glunderen en de ogen te glimmen. 

Vele verhalen komen los: 

Gelegerd in Frankrijk in de plaats La Courtine (In 1964 had Rijk 

de Gooijer een hit met het lied Brief uit La Courtine) en nog een 

tijd in Duitsland. Later werd hij  ingedeeld bij de tankeenheid, de 
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zogenaamde zwarte baretten. Als verpleger bevond hij zich tussen 

de stoere jongens die de tanks bemanden. In die tijd was het 

verplicht om in het openbaar vervoer in uniform te reizen. Zijn 

zwarte baret gaf regelmatig problemen bij een controle. 

Geneeskundige troepen en dan een zwarte baret, dat kon niet 

volgens de controleurs. Maar de mannen van de tanks namen het 

voor hem op, dat hij één van hen was.  

Zijn maatje in dienst was woonachtig in Nijkerk. Hij werd 

uitgenodigd om met hem mee te gaan en bij zijn thuis te logeren. 

In het uitgaansleven in Nijkerk ontmoette Cees zijn liefde Ger. In 

1962 werd besloten om te trouwen. Dit werd een bijzondere 

gelegenheid, omdat Ger en haar zus gelijktijdig wilden trouwen 

en  zelfs met een identieke trouwjapon.  

Na zijn diensttijd ging Cees bij drukkerij Callenbach in Nijkerk 

werken. Na 15 jaar kwam hij terecht bij de Barneveldse drukkerij 

en uitgeverij. Eind 1979 kreeg hij het verzoek om bij Grafica, een 

onderdeel van de Barneveldse drukkerij, in Geldermalsen te gaan 

werken. Hier werd toen nog gewerkt op de ouderwetse wijze met 

het zetten van  loden letters. Een druksysteem, waarin Cees was 

opgeleid en nog maar weinig gebruik van werd gemaakt. Cees kon 

daar zelfstandig werken. Het werk was gevarieerd. Contacten met 

professionele instanties en het werven van advertenties. Zo kwam 

het Nieuws en Advertentie Blad Geldermalsen tot stand. 

Zijn huwelijk met Ger heeft mooie tijden gekend. Zij kregen twee 

dochters, drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Met de 

caravan hebben ze 40 jaar mooie reizen mogen maken. 

Helaas kwam hier een einde aan 

toen bij Ger de diagnose 

Alzheimer werd vastgesteld. De 

eerste jaren heeft Cees met hulp 

van zijn dochters en overburen 

voor Ger kunnen zorgen. Helaas 
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was  een jaar geleden dit niet langer mogelijk en werd Ger 

opgenomen in “De Bloementuin” te Geldermalsen, waar hij haar 

regelmatig bezoekt. Dat Ger minder grip krijgt op haar leven en 

het verliezen van zijn maatje doet Cees veel verdriet.  

Gelukkig heeft Cees meerdere hobby’s. Muziek maken, zingen bij 

een koor, tuinieren, maar bovenal ook het omzetten van 8 mm 

films op dvd of usb sticks. Onlangs nog voor het 75 jarig bestaan 

van zorgcentrum “Ravestein”. Dit is te bekijken op Youtube 

Ravestein 75 jaar. Daarnaast verzorgt Cees nog zelfstandig zijn 

huishouden. Cees ik neem mijn petje voor je af en dank je voor 

het vertrouwelijk gesprek. 

Gedicht achterzijde kaft is aangeleverd door Cees Hendriks. 

Telkens weer raakt dit gedicht hem. 

 

Mocht u mantelzorger zijn van een naaste met Alzheimer, dan wil 

ik u wijzen op het Alzheimer Trefpunt West Betuwe. 

Zie nadere informatie in dit blad.Wilt u  uitgebreide  

informatie dan kunt u contact opnemen met 

Alzheimer Nederland. Zij zijn u graag van dienst!  

Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur is Alzheimer 

Nederland bereikbaar via telefoonnummer 033-303 

25 02 

Jenny Verbeek- van Lienden 

 

Alzheimer Trefpunt West Betuwe 
Het Alzheimer Trefpunt West Betuwe heeft 6 bijeenkomsten per 

jaar in de nieuwe gemeente (verspreid over Geldermalsen, 

Haaften en Herwijnen) voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. In het Alzheimer Trefpunt krijgt u informatie en 

wordt voor  een aangename, veilige sfeer gezorgd, waar mensen 

hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers 
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en professionals worden deze avonden voorbereid en 

georganiseerd. 

Een avond ziet er als volgt uit: 

19.00 uur      Inloop met koffie en thee. 

19.30 uur      Achtergrondinformatie over dementie. 

20.00 uur      Pauze, voor onderling contact met koffie en thee 

20. 30 uur    Gelegenheid tot het stellen van vragen.   

21.00 uur    Informeel samenzijn, “napraten”. 

 

 

Agenda: 

13 oktober 2021: Notaris: juridische aspecten 

Het Klokhuis, Jeugdlaan 2, Beesd 

9 november 2021 en 7 december:  

Theatershow: “Ach, die lieve oudjes” 

Theater De Pluk, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen 

Contact: Babs Bergs, tel 0345-573688, 

e-mail b.bergs@alzheimervrijwilligers.nl  

 

Nostalgie 
In het gesprek met Cees Hendriks kwam de  drukkerij 

Callenbach aan de orde. Dit bracht mij bij de uitgeverij G.F. 

Callenbach uit Nijkerk (1854-1997) . Vele boekjes uit mijn 

zondagsschooltijd werden door deze uitgeverij uitgegeven. Ieder 

kind kreeg aan het eind van 

de kerstviering een boekje, 

meestal van de schrijvers 

W.G. van de Hulst, Anne 

de Vries, Cor Bruijn of 

Klaas Norel. Doordat ik 

lange tijd in de mooie stad 

Nijkerk heb gewerkt, bracht 
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ik eens een bezoek aan het Museum Nijkerk. Daar zijn 

verzamelingen van genoemde schrijvers. Mijn echtgenoot had 

menig boekje van deze schrijvers bewaard en zo werden wij 

enthousiast om op meerdere rommel- en boekenmarkten op zoek 

te gaan om onze verzameling aan te vullen.  Onze interesse ging 

voornamelijk uit naar de boekjes van W.G. van der Hulst “Voor 

onze kleinen” Deze verzameling hebben we inmiddels compleet. 

Helaas bij het voorlezen aan onze kleinkinderen bleken de 

boekjes niet meer van deze tijd te zijn. Spijtig voor ons. Onlangs 

lazen we dat de omnibus “Reis door de Nacht” van Anne de 

Vries weer is uitgegeven. Hij schreef de boeken tussen 1951 en 

1958, op verzoek van de Stichting 1940-1945. Deze omnibus 

bestaat uit vier boeken: De Duisternis in, De Storm steekt op, 

Ochtendgloren, De Nieuwe Dag. Een spannende jeugdklassieker 

die zich afspeelt in de Tweede  Wereldoorlog. Wellicht is dit 

voor de tegenwoordige jeugd een aanrader.  

Jenny Verbeek- van Lienden 

 

  

Nieuw lid 
Van harte welkom als nieuw lid: 

Mevrouw A. van den Heuvel – Versteeg,  

Dijkmanszoet 35, 4191DP Geldermalsen 

 

Lief en Leed 

Op 20 augustus 2021 is overleden de heer C. Horsman, 

Kuipershof 23, 4191 KL Geldermalsen. De heer Horsman heeft 

zich ingezet bij het invullen van belastingformulieren voor leden 

van onze afdeling. Wij zijn hem daar dankbaar voor. Wij wensen 

zijn echtgenote, kinderen en kleinkind veel sterkte toe bij het 

verwerken van dit verlies.  

 


