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Van de voorzitter     
Beste leden 

Op 2 oktober 1951 werd, vanuit Studio Irene in Bussum, de 

eerste officiële televisie uitzending in Nederland 

uitgezonden.Een 70 jarig jubileum dus, waar veel aandacht aan 

werd besteed op televisie en andere media. Vele programma’s 

uit de oude doos passeerden de revue. Een feest van herkenning. 

Weet u nog wat uw eerste tv herinnering is? Ik zelf dacht 

onmiddellijk aan Pipo de clown en Mamaloe, en aan oma 

Tingeling met Mik&Mak in het huisje van de 4 windstreken. Ook 

de eerste maanlanding in 1969 staat nog vers in mijn geheugen. 

Heel veel herinneringen en heel veel nostalgie. 

De PCOB bestaat al meer dan 60 jaar. In november 1960 werd 

de landelijke vereniging opgericht. Een Protestants-christelijke 

beweging die zich inzet voor het welzijn van alle ouderen in 

Nederland, en in het bijzonder voor onze eigen leden. 

De PCOB afdeling Geldermalsen bestaat inmiddels 31 jaar. 

Jaren waarin vele lezingen en uitstapjes zijn georganiseerd. En 

nu, nadat er door Corona ruim anderhalf jaar geen lezingen zijn 

geweest, konden wij op 21 oktober, deze mooie traditie weer 

hervatten. Het was heel fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten 

na deze lange periode. Om weer bij te praten en herinneringen 

op te halen. Nostalgie! 

Het is goed om af en toe stil te staan bij wat is geweest en om 

dankbaar te zijn om wat wij hebben. 

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 



2 
 

                                                                                                           

Vanuit het bestuur 

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met: 

1. De bijeenkomst van 21 oktober moest noodgedwongen 

op een andere locatie gehouden i.v.m. uitvaartdienst van 

ons lid Mevr. B. Hacquebord. Wellicht niet optimaal, 

maar laten we hopen dat dit eenmalig is / was. 

2. Op 5 oktober zijn de voorzitter en secretaris aanwezig 

geweest bij de bijeenkomst van de Gemeente West 

Betuwe over “Een tegen Eenzaamheid”. Het was een 

constructieve bijeenkomst waarmee we ons voordeel 

kunnen doen voor onze leden en hopen dat dit in de 

toekomst een vervolg krijgt op onze bijeenkomsten. 

3. De regio bijeenkomst op donderdag 14 oktober in 

Kesteren was ook weer de 1e sinds oktober 2019. Na een 

kennismaking werden er diverse ideeën uitgewisseld 

voor  bijeenkomsten voor onze leden. Wij hopen er in de 

toekomst ons voordeel mee te doen. Het dagelijks 

bestuur was hier vertegenwoordigd. 

4. Eén van de items op de regiobijeenkomst was hoe 

bereiken wij de “jonge senioren”. Wellicht gaan we in de 

toekomst deze groep leden, jonger dan 75 jaar, apart 

benaderen en vragen wij gericht naar hun ideeën en 

wensen 

5. Afgelopen maand heeft / had u mee kunnen doen met 

RABO Club support. Als PCOB Geldermalsen hebben 

wij ons ook ingeschreven. Wij hebben hier niet gericht 

aandacht voor gevraagd bij u als leden. De weg voor het 

uitbrengen van een stem voor de PCOB Geldermalsen is 
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voor ouderen niet gemakkelijk gemaakt. Wij wachten af 

hoeveel stemmen en geld wij mogen ontvangen. 

6. De landelijke PCOB komt de komende maanden met een 

marketing c.q. ledenwerfactie folder. Als plaatselijke 

afdeling kunnen wij hierop inspelen door ook teksten aan 

te leveren voor deze folder. Verspreiding van de folder 

zal in de e.v. bestuursvergadering aan de orde komen. 

 

 

 

18 november 2021: 

Lezing “De Nieuwe Natuur” door 

dhr. D. van Toorn 

          U wordt deze middag meegenomen op een     

          verbazingwekkende zoektocht naar de natuur       

          in Nederland.  

        

          De bijeenkomst vindt plaats in: Zalencentrum “De Ontmoeting” 

          bij de Centrumkerk te Geldermalsen en begint om 14.30 uur. 

           

          U bent van harte welkom en u hoeft zich voor deze bijeenkomst niet op       

           te geven. 

           

          16 december 2021:  

           Kerstbijeenkomst 

           In de volgende Even Bijpraten hierover meer informatie 

          

            In gesprek met……Wim Bijl 
 

 

https://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/a/agenda.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Op 14 oktober 1930 werd Wim Bijl geboren in Herwijnen in het 

huis van zijn tante, waar het gezin Bijl toen inwoonde. Al snel 

verhuisden ze naar een burgerwoning “Het Bruggetje”, onder 

aan de dijk in Herwijnen. 

Na het doorlopen van de ‘School met 

den Bijbel’ ging Wim werken in de 

boomgaard van  Landgoed Frissestyn, 

waar vader Bijl werkte als 

jachtopziener en kooiker. In deze 

periode  kreeg Wim belangstelling 

voor theologie. Toen hij 10 jaar oud 

was begon de 2e wereldoorlog. Wim 

herinnert zich nog heel goed het 

Joodse gezin dat ondergedoken zat in 

de Eendenkooi op het landgoed, en de 

politiemannen uit Zaltbommel die de 

Eendenkooi ook gebruikten om zich te 

verschuilen voor de Duitsers. De jonge 

Wim werkte gewoon door in de 

boomgaard en tussen het werken door 

werden er vele theologische boeken 

gelezen. Ds. Jack van Dijk uit Gameren was onder de indruk van 

zijn theologische kennis en regelde een opleidingsplaats aan het 

theologisch Instituut “Kerk en Wereld”. Maar eerst moest hij 

zijn dienstplicht vervullen. Daarna zou hij  beginnen aan zijn 

studie. In 1949 werd Wim opgeroepen. Hij  kwam terecht bij 

‘De Huzaren van Boreel’,  een cavalerie regiment,  waar de 

paarden inmiddels waren vervangen door tanks! In 1951 

zwaaide hij af en zou beginnen aan zijn theologische studie. 

Maar helaas! Door huiselijke omstandigheden kon dit niet 

doogaan. 
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Het gezin Bijl ging  verhuizen naar Wanneperveen. Zijn vader 

kocht daar een verwaarloosde eendenkooi en Wim ging mee om 

de eendenkooi weer in zijn oude glorie te herstellen. In 

Wanneperveen werd Wim voorzitter van de 

jongelingsvereniging “Ring en Kring”. Tijdens een van de vele 

landelijke bijeenkomsten van “Ring en Kring” ontmoette hij 

Klaasje Slomp uit Ruinerwold. De vlam sloeg over! Het stel 

kreeg verkering.  

Wim was inmiddels begonnen aan de ‘opleidingsschool 

Nistelrode’ van het Korps Rijkspolitie. De eerste standplaats was 

in Helden-Panningen. Klaasje werkte toen in Meppel bij 

‘tabaksfabriek Jacobs’. Het verliefde stel woonde dus 194 

kilometer uit elkaar! Er werd heel  veel op en neer gereisd, 

voordat zij in 1956 trouwden. Het kersverse echtpaar verhuisde 

naar ‘Lutten aan de Dedemsvaart’, waar Wim wachtmeester 

werd.  In 1958 werd zoon Willem geboren. Maar zoals dat bij de 

politie gaat werd Wim weer overgeplaatst. Dit maal naar Urk. 

Deze standplaats beviel niet goed en Wim vroeg al snel 

overplaatsing aan. De volgende standplaats werd Wijhe, waar 

het gezin met heel veel plezier 10 jaar woonde. Dochter Greetje 

werd er geboren in 1963. 

In 1970 werd Wim docent aan de Politieacademie ME (mobiele 

eenheden) in Exloo. Hij  werd Adjudant der Rijkspolitie en 

doceerde “conflict hantering, geweldsbeheersing en stress 

begeleiding”. Natuurlijk moest er weer verhuisd worden, nu van 

Wijhe naar de gemeente Valthe. Wim, die nooit was gestopt met 

het volgen van theologische studies, werd hier kerkelijk werker. 

Maar het noodlot sloeg toe. De school verhuisde van Exloo naar 

Neerijnen en het gezin verhuisde wederom mee, nu naar de 

Kerklaan in Buurmalsen. 

Wim is in zijn tijd bij de Rijkspolitie veel betrokken geweest bij 

ernstige incidenten. Zoals bijvoorbeeld de onderhandelingen 



6 
 

tijdens de treinkaping in de Punt en bij het huwelijk van prinses 

Beatrix waar het er ook heftig aan toe ging. Protest marsen met 

als leuze “Geen woning, Geen kroning”! Wim kreeg hier een 

speciale opdracht. Samen met collega’s moest hij er voor zorgen 

dat de plechtigheid in de kerk niet verstoord zou worden door 

betogers. Later, tijdens een diner waar koningin Beatrix 

aanwezig was, heeft de koningin nog een persoonlijk gesprek 

gehad met Wim.  De inhoud van dit gesprek blijft uiteraard 

geheim! In 1983 werd het instituut verplaatst, naar  Baexem in 

Limburg. Meer dan 100 km verderop.  Dit werd Klaasje te gek! 

Er was inmiddels een huis gekocht in Geldermalsen, aan de 

Lange Akker, en het leven in de Betuwe beviel goed. Zij zijn 

niet meer meeverhuisd naar Limburg. Tijdens Wim zijn hele 

politie loopbaan is hij theologie blijven studeren, en in 1974 

heeft hij kerkelijk examen afgelegd voor de Classis in Tiel, 

waarna hem preekconcent werd verleend. Sindsdien heeft hij in 

vele kerken gepreekt. Ook heeft hij 21 jaar lang in de examen 

commissie voor aanstaande predikanten gezeten. Op 58 jarige 

leeftijd verlaat Wim het politiekorps, en begint meteen aan een 

studie “Bijbelse Theologie “. 

Naast zijn liefde voor theologie is er nog een liefde en dat is zijn 

tuin aan het spoor. Een waar paradijsje waar hij nog dagelijks 

aan het werk is. En als u daar wel eens vliegende kippen ziet, 

dan vergist u zich! Het zijn de wilde Bankiva hoenders van 

Wim, die hoog in de bomen slapen. 

Klaasje en Wim zijn PCOB lid vanaf de oprichting in 

Geldermalsen. En…wees gerust Klaasje! Want nog voor de 

theologie en de wilde hoenders ben jij natuurlijk zijn grootste 

liefde! 

Inmiddels zijn Klaasje en Wim zijn al 65 jaar gelukkig 

getrouwd. 

Jacky Bertens 
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Financieel misbruik 

Veel ouderen hebben hulp nodig; voor 

huishoudelijke taken, maar ook voor hun 

financiële administratie. Doordat veel 

geldzaken tegenwoordig via internet gaan, 

is het voor ouderen vaak nog lastiger 

geworden om hun eigen financiën bij te 

houden. Dit maakt ouderen afhankelijk 

van anderen. Helaas zijn er mensen die 

deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld bij het pinnen of 

internetbankieren. De pleger kan een (klein)kind van de oudere 

zijn, een andere mantelzorger of een professionele zorgverlener. 

Financieel misbruik onopgemerkt 

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij 

vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De 

schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. 

Daardoor blijft financieel misbruik onopgemerkt voor kinderen of 

zorgverleners. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan. 

Financieel misbruik is een veelzijdig probleem. Een oplossing 

vraagt maatwerk en samenwerking tussen verzorgers, 

zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van 

mantelzorgers en familie is belangrijk. 

Signalen 

Er zijn verschillende signalen die kunnen duiden op financieel 

misbruik: 

• Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank 

• Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis 

• Een onverklaarbaar tekort aan geld 

• Het ontstaan van schulden 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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• Huurachterstand 

• Grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen 

van de oudere 

• Het weigeren van informatie over de financiële situatie 

 

Financieel misbruik ouderen bespreekbaar maken 

Financieel misbruik van ouderen tegengaan, begint met er open 

over te praten. Bespreek de situatie met elkaar. Zorg dat het geen 

taboe is. 

In alle gevallen kun je via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. 
Bronnen: ouderenmishandeling 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden 
 

 

https://veiligthuis.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Welkombloem
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

