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Van de Voorzitter 
Beste leden 

 

Voor u ligt alweer de laatste Even 

Bijpraten van het jaar. Een heel bijzonder 

jaar. 

Een jaar dat nog steeds in het teken staat 

van COVID-19. 

In januari begonnen wij met de avondklok en ons land bevond 

zich in een Lockdown. Gelukkig was er ook goed nieuws! Er 

waren vaccins ontwikkeld die ons konden beschermen tegen het 

Corona virus. 

In juni ging de samenleving weer langzaam open en op 21 

oktober konden wij, na ruim anderhalf jaar, weer een PCOB 

bijeenkomst organiseren. 

Compleet met een Corona QR code check bij binnenkomst. 

Een handeling die u allen zonder mopperen onderging, 

waarvoor nog hartelijk dank! 

Helaas zijn wij er nog niet, want de besmettingen lopen weer 

snel op, en op 12 november keken wij naar de 32e Corona 

persconferentie. 

Er werden opnieuw beperkende maatregelen afgekondigd. 

Gelukkig kunnen de bijeenkomsten van de PCOB vooralsnog 

doorgaan. Uiteraard met inachtneming van de door het RIVM 

opgestelde richtlijnen. 

Het is heel fijn dat wij in ‘De Ontmoeting’ bij elkaar kunnen 

komen in een zaal waar voldoende ruimte is met een goede 

ventilatie. 

Hoe het de komende tijd met onze PCOB middagen gaat 

verlopen weet niemand, maar ik hoop van harte dat wij ook in 

2022 elkaar weer regelmatig kunnen ontmoeten. 
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Veel zal afhangen van de situatie rondom het virus. Wij kunnen 

slechts hopen op een toekomst zonder zorgen en belemmeringen. 

 

Een toekomst vol geloof, hoop en liefde, waarin wij geloof kiezen 

boven bezorgdheid, hoop boven zorgen en liefde boven angst. 

 

Ik wens u een gezond en gelukkig nieuw jaar toe met Gods 

zegen. 

 

Vriendelijke groeten, Jacky Bertens 

 

Vanuit het bestuur 

 

 
        

 

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken bezig 

gehouden met: 

1. 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. Toch mochten wij een bedrag van € 

207,48 ontvangen omdat 18 leden van de Rabo Bank een 

stem op ons hebben uitgebracht. Allen hartelijk dank 

hiervoor. 

2. De Hr. H. Voorhorst heeft te kennen gegeven op de 

eerstvolgende jaarvergadering af te treden als bestuurslid. 

Uiteraard danken wij Henk hierbij voor zijn werkzaamheden 

in de afgelopen 12 jaar. Henk zal nog wel contactpersoon 

blijven voor “Even bijpraten” en het magazine. 
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3. Het bestuur is dus op zoek naar een opvolger voor Henk 

ofwel een aanvulling in het bestuur. 

4. In de bestuursvergadering van 9 november jl. hebben wij 

kennis gemaakt met Mevr. Patricia Visée, gebiedsmakelaar 

van de Gemeente West Betuwe. Wij hebben onze zorgen 

gedeeld voor een ontmoetingsplek voor de ouderen in onze 

Gemeente.  

5. De bijeenkomst van 21 oktober is bezocht door 50 personen 

en we hebben positieve reacties ontvangen van velen van u. 

Zelfs een gift van € 40,00 viel ons ten deel. 

6. De bijeenkomst van 18 november voor de 1e keer in de 

Ontmoeting werd door ruim 40 personen bezocht en Dhr. 

Dick van Toorn uit Buurmalsen had een mooie lezing over de 

natuur in Nederland met prachtige foto’s. 

7. Covid: Uiteraard hanteren wij de landelijke afspraken rondom 

Covid en ook vanuit de landelijke PCOB komen richtlijnen die 

wij naleven. Vandaar de controle op de QR code en houdt 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

8. Het bestuur probeert maandelijks aandacht te besteden aan 

KBO/PCOB magazine en belangrijke wetenswaardigheden te 

vermelden in “Even Bijpraten”. Vanaf deze maand zal dit 

worden opgestart. 
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Donderdag 16 december:  Kerstbijeenkomst 
 

Een gezellige kerstmiddag met muzikale medewerking 

van Teuni Trouwborst, Jorrit Meulenbeek, Wim Bertens 

en Eva Schoemaker. De middag sluiten we af met een koud- en 

warm buffet.  

U moet zich  voor deze bijeenkomst aanmelden bij:  

Ria van Soelen tel:0345 581270 of Jenny Verbeek: 0345 571847 

Per e-mail: pcobgeldermalsen@gmail.com 

 

De kosten voor het buffet zijn  € 20,00 p.p. 

Gelieve dit bedrag uiterlijk op 13 december  over te maken naar: 

Banknummer t.n.v penningmeester PCOB,  

afdeling Geldermalsen RABO bank: NL92RABO01669.83.608 

 

De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum 

“De Ontmoeting” 

Achter ’t Veer 20, 4191 AD Geldermalsen 

U bent van harte welkom om 14.30 uur 

 

Let op !: Achter ’t Veer is betaald parkeren. 

Kosten € 0,60 per uur. B.v. parkeren van 14.15 

uur tot 16.45 uur is € 1.50 

Voor de kerstmiddag zult u tot 18.00 uur 

parkeergeld moeten betalen. € 2,40     Na 18.00  uur is het op 

donderdag gratis.  

Uiteraard houden we rekening met de Covid 19 regels. Het aantal 

plaatsen zal beperkt zijn. U wordt verzocht de QR code te tonen 

en bij het lopen een mondkapje te dragen en 1 ½ meter afstand te 

tel:0345
mailto:pcobgeldermalsen@gmail.com
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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bewaren. We hopen in ieder geval dat deze middag plaats mag 

vinden 

De bijeenkomst is onder voorbehoud 

 

 

Donderdag 20 januari 2022: Nostalgie 

 
De heer Gert van den Born bezorgt ons een middag die bol staat 

van herkenning. We mogen de jaren 60 en 70 opnieuw beleven  

en de nodige herinneringen ophalen. 

 

De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum 

“De Ontmoeting”, 

Achter ’t Veer 20 te Geldermalsen.” 

U bent van harte welkom om 14.30 uur 

 

Let op !: Achter ’t Veer is betaald parkeren. Kosten € 0,60 per 

uur. B.v. parkeren van 14.15 uur tot 16.45 uur is € 1.50 

  

De Covid 19 regels worden in acht genomen. 

 

De volgende “Even Bijpraten” verschijnt in februari 2022 
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In gesprek met…….. Heidi Maat 
 

In 1968 ontmoeten Arnold (Arry) Maat en Heidi Muilwijk elkaar 

bij een Gondelfeest (boottocht op de rivier Giessen) – en de 

boerenzoon uit Hoornaar en de boerendochter uit Peursum kregen 

verkering. In 1971 zijn ze getrouwd. Hij werkte op het 

familiebedrijf van 2 tantes  maar moest ook het werk doen op de 

boerderij van zijn vader. Dus hadden ze 2 bedrijven om te 

bewerken.  Arry wilde timmerman worden, maar dat ging niet 

door want het was zijn plicht om op het bedrijf van zijn vader te 

werken. Ze gingen wonen aan de Lage Giessen in Hoornaar en de 

tantes trokken in een noodwoning op het terrein was gebouwd. 

Heidi hielp mee op de boerderij en deed alles wat nodig was. De 

tantes hielden het jonge gezin voortdurend in de gaten en Heidi 

kreeg regelmatig op- en aanmerkingen als ze iets anders deed dan 

de dames gewend waren. Arry “stoof” dus heen en weer tussen de 

2 bedrijven en hij was van ’s morgens 4 uur tot ’s avonds 10 uur 

in de weer. Heidi was in de eerste jaren heel erg eenzaam, vooral 

omdat ze dit leven niet gewend was. Voor haar huwelijk werkte 

ze in een damesmodezaak en ze had veel contact met mensen. 

Na 2 jaar werd Arnold geboren en na 6 jaar 

Henk. Arnold heeft van kleins af aan zijn 

vader geholpen in het bedrijf, maar Henk had 

meer gevoel voor techniek en ging in die 

richting studeren. Heidi hielp mee met het 

melken van de koeien. In eerste instantie 

gebeurde dat ’s zomers nog in de wei. Het 

sjouwen met melkketels was heel zwaar en 

de aanschaf van een koeltank was een grote 
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vooruitgang. Financieel was het niet gemakkelijk: iedere 

verdienste werd geïnvesteerd in de bedrijven en van lieverlee 

werden er machines aangeschaft, bijv. een hooikanon (met een 

opraapwagen werd het hooi naar huis gehaald en dat moest ook 

nog naar de zolder) en ook werd er grond bijgekocht enz. Het 

kuilen van het gras gebeurde in de avonduren en daardoor kregen 

ze een hoop narigheid met de buren, te veel lawaai, maar gelukkig 

kregen ze toestemming van de gemeente om 20 avonden te kuilen. 

Inmiddels was het bedrijf gegroeid van 10 naar 100 koeien en 

werd er een ligboxen stal gebouwd met een melkput. 

In 2004 heeft Arnold het bedrijf overgenomen en is Arry bij een 

metaalbedrijf gaan werken. Arnold en zijn vrouw gingen op de 

boerderij wonen en Arry en Heidi trokken in een rijtjeshuis.  

’s Avonds ging Arry zijn zoon helpen en Heidi voerde, zoals ze al 

die jaren gedaan had, 2 keer per dag de kalfjes. Omdat het bedrijf 

dicht bij het dorp was kregen ze problemen met het mest uitrijden 

en na 2 jaar werd de boerderij door de gemeente onteigend om 

plaats te maken voor de bouw van een bejaardenhuis. Zoon 

Arnold besloot in de provincie Groningen een bedrijf te kopen en 

dat is gelukt in Vlagtwedde, en hij is daar met zijn gezin gaan 

wonen. Dat was voor Arry en Heidi een grote omschakeling. 

Iedere veertien dagen gingen ze daar naar toe om te helpen en 

Heidi deed als van ouds de boekhouding. Toen Arry 60 jaar was 

werd er darmkanker bij hem geconstateerd en er volgenden jaren 

van onderzoeken, operaties, chemokuren. Nooit heeft hij 

geklaagd en ook nooit zijn goede humeur verloren. Ondanks zijn 

ziekte deed hij vele jaren vrijwilligerswerk voor de kringloop in 

Arkel. Inmiddels waren ze in 2017  verhuisd naar Opijnen. Heidi 

was naast haar drukke bestaan jaren bestuurslid van de LTO 
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Boerinnengroep en later van Passage in Hoornaar. Na de 

verhuizing zijn ze gelijk lid geworden van de PCOB. Het 

inburgeren in Opijnen ging soepel omdat Heidi lid werd van de 

Vrouwenvereniging die haar goed hebben opgevangen. Als snel 

bezocht ze als vrijwilliger ouderen en zieken en dat terwijl ze voor 

Arry moest zorgen die steeds zieker werd en in februari 2021 is 

overleden. 

Heidi, ik ben onder de indruk van jullie beider moed en 

doorzettingsvermogen in het zware leven dat jullie achter je 

hebben. Gelukkig staan je zonen je bij om moedig alleen verder 

te gaan. Je hebt veel verdriet, maar het lukt je zeker. Hartelijk 

dank dat je mij dit verhaal hebt willen/kunnen vertellen. 

Daarnaast hebben we ook nog lekker thee gedronken en gelachen. 

Ria van Soelen 

Computervaardigheden           

Het Digi-Taalhuis West Betuwe (voorheen Geldermalsen) biedt 

gratis hulp aan mensen die moeite hebben met digitale 

vaardigheden. Hierbij kunt u denken 

aan omgaan met de computer, mail 

sturen, kijken op internet, een mobieltje 

kunnen gebruiken en meer. Wij werken 

op maat. Dat betekent dat we een korte 

cursus zouden kunnen geven aan een 

groepje, maar ook dat we individuele 

mensen kunnen helpen.  



9 
 

Wilt u gratis geholpen worden, dan kunt u contact opnemen met: 

 Mevrouw Welmoed Homan 

Coördinator Digi-Taalhuis West Betuwe 
Docente NT1, NT2  
Werkdagen maandag, woensdag, donderdag 
Tel 06-48644038 

 
 

 

 

EEN WITTE KERST 

door Godfried Bomans 

  

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. 

Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond 

de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp 

hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, 

maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij 

had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, 

maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte 

een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in 

zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw 

en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen 

glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. 

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." 

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken 

elkaar warm aan. 

"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook 

beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." 

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar 

nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, 
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zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht 

het, al was er dan veel ellende in de wereld. 

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het 

eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over 

de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook 

tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet 

meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de 

banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op 

zijn bord. "Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij 

knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte 

naar de voordeur. 

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte 

ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde 

zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te 

zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar 

een ogenblik zwijgend aan en toen werd de één door een grote 

drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen 

andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar 

terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de 

tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, 

"er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." 

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar 

zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge 

vrouw naast zich, die zwanger was. 

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand 

meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. 

Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. 

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden 

tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," 

zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel 

weer over." En dat was ook zo, men moet 

zich over die dingen kunnen heen zetten. Het 
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werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt 

geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind 

werd opnieuw in een schuur geboren. 

 

Vanuit het Magazine KBO PCOB 

Iedere maand ontvangt u KBO/ PCOB Magazine. De afdracht 

aan de landelijke PCOB is hoog m.i. zeer hoog en wij vragen 

ons wel eens af wat krijgen wij daarvoor terug. Nu is het 

magazine wel iets dat wij voor deze afdracht terug krijgen en 

zoals u kunt zien kost een los exemplaar € 4,95 en 12 x €  4,95 is 

nog altijd veel meer dan de afdracht die wij als afdeling doen 

aan de landelijke bond.  

Dus laten we dan ook proberen zoveel mogelijk uit het magazine 

te halen. Daarom heeft het bestuur besloten om regelmatig 

aandacht te besteden aan het magazine en aan u te laten weten 

wat interessante artikelen zijn. Helaas praten wij dan altijd wel 

in de verleden tijd, want het magazine ontvangt u tegelijkertijd 

met “Even bijpraten” en wij hebben geen inzicht in de toekomst 

ofwel we kunnen niet het magazine van te voren bekijken. Dus 

graag het magazine bewaren als u er later nog naar wilt kijken of 

uit lezen. 

Wat kunnen interessante artikelen zijn en wat valt mij op. 

Uiteraard is dit uit de ogen van ondergetekende en wellicht heeft 

u andere artikelen die u veel meer aanspreekt. En uiteraard kunt 

u ons berichten als u vindt dat een andere artikel meer belicht 

mag worden. 
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Magazine 11, november 

1. De reacties van pag 6 – 9 zijn altijd korte 

wetenswaardigheden 

2. Als penningmeester is natuurlijk pag 20 en 21 

interessant, hoe verlaag ik de eigen bijdrage 

3. En als geboren Vordenaar beveel ik het artikel op blz. 

38-41  bij u aan. 

4. De Griepprik op blz. 44 – 45 

5. Gesprekspartner blz 49 – 54 

6. En in de digitale wereld worden de wachtwoorden steeds 

belangrijker, blz 58 -59 

7. Ik stond er alleen voor, voor wie is dit niet herkenbaar, 

blz 70-71 

Zo maar een paar artikelen die mij aanspreken en wellicht voor u 

om nog eens het magazine door te bladeren en artikelen te lezen. 

André Wahl 

 

 

 

 


