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Van de Voorzitter 

 

Beste leden 

In dit eerste voorwoord van het nieuwe jaar, wil ik u allereerst 

veel heil en zegen toewensen voor 2022.Hopelijk wordt het een 

jaar waarin wij leren leven met het COVID virus, een jaar 

waarin wij het gewone leven weer kunnen omarmen! 

Helaas zijn wij als ‘PCOB vereniging’ het jaar verdrietig 

begonnen. Drie van onze leden zijn rond de jaarwisseling 

overleden mevrouw Sinie van de Water-van Doorn, mevrouw 

Lijntje Werner-Blom en ons bestuurslid de heer Henk Voorhorst.  

Onze gedachten gaan uit naar de families, wij wensen hen veel 

sterkte toe. 

Ik hoop u allen in 2022 weer te ontmoeten tijdens onze 

maandelijkse bijeenkomsten, maar uiteraard zal dat afhangen 

van de Corona maatregelen. De bijeenkomst van januari kon 

helaas niet doorgaan .Alle hoop is nu gevestigd op de 

bijeenkomst van 17 februari. 

Wij hopen u dan te verrassen met een gezellige middag, na de 

bespreking van onze PCOB jaarverslagen.  

 

Vriendelijke groeten, Jacky Bertens 
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17 februari 2022   
Jaarvergadering met na de pauze een verrassingsprogramma 

 

 

 

 

 

 

 

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. Parkeren van 14.15 uur tot 16.45 uur is € 1.50 

  

De Covid 19 regels worden in acht genomen. 

Bijeenkomsten zijn onder voorbehoud. 

Mocht u informatie willen over de bijeenkomsten. 

Neem dan contact op met  een bestuurslid of e-mail: 

pcobgeldermalsen @gmail.com 

 

Noteert u vast in uw agenda 
Omdat de “De Ontmoeting” op onze vaste derde donderdag van 

de maand al gereserveerd was is in de maanden maart en april 

zijn de bijeenkomsten verzet naar: 

 donderdag 24 maart en woensdag 20 april.  
Een week later in maart en een dag eerder in april. 
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Vanuit het bestuur 
 

 
        

 

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken bezig 

gehouden met: 

1. In December 2021 hebben wij de chocoladeletters 

uitgedeeld rondom Sinterklaas en vlak voor Kerst werd u 

verblijd door een Kerststol. 

2. Helaas kon de Kerstbijeenkomst niet doorgaan, maar de 

kerststol voor ieder lid was een welkome verrassing. 

3. Tijdens de jaarwisseling werden we met droevige berichten 

geconfronteerd. Zie het voorwoord van de voorzitter. 

4. Voorlopig heb ik, André Wahl, de taak van Henk Voorhorst 

op mij genomen m.b.t. de coördinatie van verspreiding van 

de magazines en Even Bijpraten. Het is niet de bedoeling 

dat dit tot mijn taak gaat behoren, dus we gaan op zoek naar 

een definitieve vervanger. 

5. Mede om de leden snel op de hoogte te brengen van 

bijzonder nieuws, willen wij wederom een beroep doen 

op u om uw mail adres (als u deze hebt) aan ons door te 

geven. Zodat wij u per mail snel op de hoogte kunnen 

brengen van goed c.q. slecht nieuws. Graag uw mail 

adres naar pcobgeldermalsen@gmail.com 

6. Het Financieel Jaarverslag is aangeboden aan de kas 

controlecommissie en aan het bestuur. We hebben een 

mailto:pcobgeldermalsen@gmail.com
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positief resultaat behaald van € 1.779,45, welke toegevoegd 

wordt aan het vermogen.  In een volgend EB een uitgebreid 

verslag 

7. Ook het jaarverslag van de secretaris is in concept gereed en 

aangeboden aan bestuur, ook dit zal uitgebreider in een 

volgend EB aan de orde komen. 

8. De contributie brieven zijn in de 2e week van Januari 

rondgebracht. Wij hopen dat u ondanks geen 

acceptgirokaart, toch de betaling vóór 8 februari 2022 kunt 

realiseren. 

9. Wij willen in de e.v. bestuursvergadering een richtlijn / 

procedure bespreken voor attenties, rondom verjaardagen, 

huwelijksjubilea etc. 

 

 

Vanuit het Magazine KBO PCOB  

Voor degene die mails kunnen ontvangen hebt u zich al 

“geabonneerd” op KBO-PCOB Voordeel. 1 x per 3 weken krijgt 

u dan een mail / nieuwsbrief waarin voordelen worden 

aangeprezen. Aanmelden geschiedt door dit aan te geven bij 

“mijnPCOB”. U kunt inloggen met uw lidnummer als 

gebruikersnaam en uw postcode als wachtwoord. Is uw 

lidnummer niet bekend?? Kijk op uw ledenvoordeelpas of neem 

contact op met het verenigingsbureau door te mailen naar 

secretariaat@kbo-pcob.nl of te bellen naar 030 – 34 00 600 

Ook kunt u zich hier aanmelden voor de wekelijkse 

nieuwsbrieven. Welke m.i. ook interessant zijn voor u als lid. 

mailto:secretariaat@kbo-pcob.nl
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In Magazine 12, December / Januari 2022 viel mij op 

1. Blz. 8, “Blij met de kaarten”. Mensen zijn altijd zeer blij 

met een kaart, kleine moeite om iemand gelukkig te 

maken, toch?? 

2. Blz. 14, Loes Uitbundig Luca – Hoe blij ben je als 

iemand nog mama tegen je zegt. 

3. Blz. 20, Regelen vóór 1 januari - Schenking, wellicht te 

laat voor 2021, maar wel goed om er nu over na te 

denken wat u gaat schenken in 2022, als u daar de 

mogelijkheden voor hebt. En belastingtechnisch 

aantrekkelijk, wellicht 

4. Blz. 29 Gebaren van goedheid, bestaan er nog mensen 

die andere mensen helpen?? 

5. Blz. 47 Zorgverzekering, blijft een lastig onderwerp en 

zeer individueel 

6. Blz. 56 Weggestuurd uit Hospice. Wetgeving en 

regelgeving is theorie en de praktijk, de 

uitzonderingsgevallen, hoe gaan we hier mee om 

Ook nu 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 

Belastingaangifte 2021 
Ondanks de Coronacrisis bestaat er ook dit jaar weer de 

mogelijkheid om de belastingaangifte te laten invullen voor 

inwoners van de gemeente West Betuwe vanaf 65 jaar. De 

maanden maart en april zijn voor de belastingconsulenten dan 

ook drukke maanden. 
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IJs, weder en corona dienende kan dit op drie vrijdagen van 9.00 

uur tot 16.00 uur, en wel op 18 maart, 25 maart en 1 april. 

Stichting WelzijnWestBetuwe stelt hiervoor haar kantoren en 

faciliteiten beschikbaar, zodat de mogelijkheid bestaat om de 

aangifte ter plaatse direct digitaal te versturen en u een print mee 

te geven.  

Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige aangiften over 

2021. De belastingaangever heeft de plicht tot geheimhouding en 

de cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar 

belastingaangifte.  Inwoners die gebruik maken van de 

belastingservice moeten de volgende documenten meenemen: 

- Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de 

jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en 

lijfrenteverzekeraars over 2021. 

- Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ beschikking 

van de gemeente met peildatum 1 januari 2020 en de 

jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2021 

- De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2021 van 

bank-, giro- en beleggingsrekeningen  

- Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met 

ziekte. Aftrekbaar zijn op voorschrift verkregen medicijnen, 

hulpmiddelen die een lichamelijke functie vervangen of 

ondersteunen, dieetkosten (mits op doktersvoorschrift), 

vervoerkosten naar ziekenhuis, specialisten en tandarts. 

- Bewijsstukken van gedane giften. 

- Nadat u een afspraak heeft gemaakt met Stichting (tel 

0345 573688) of met één van de invullers zullen zij contact 

met u opnemen over het aanvragen van een eventuele 

machtigingscode of DiGiD. 
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Persbericht  

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het 

belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en 

gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, 

vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en bus aan 

leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met 

openbaar vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp 

bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren 

geannuleerd, maar met vragen over reizen met het openbaar 

vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs! 

Interactieve online informatiebijeenkomst over het 

reizen met het OV 
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer. 

Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien 

niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan bieden de 

interactieve online OV-informatiebijeenkomsten uitkomst.  

Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op:  

donderdag 20 januari, maandag 24 januari 2022 

dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari 2022 

dinsdag 15 maart 2022 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een 

uur. 
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In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit 

hoe een OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het openbaar 

vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en 

ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in 

het openbaar vervoer. 

Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of 

telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen deelnemers een inlogcode. 

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers 

een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. 

Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen 

telefonisch op weg geholpen worden. 

Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te 

maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het 

maken van een proefreisje onder begeleiding. 

Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de 

deelnemer zelf de reiskosten. 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV 

dagelijks bereikbaar 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar 

vervoer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt 

u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% 

korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de 

coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over 

verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u 

(onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent 

maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur 

tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt 

met het antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via 

beeldbellen.  

mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
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Wanneer:  

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur 

dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur 

maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur 

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!  

Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

Contactinformatie OV-ambassadeurs  

p/a YMCA (uitvoerder project) 

Peterskampweg 12  

8031 LK Zwolle 

tel, 038-454 01 30 

Ter herinnering aan Henk 

Voorhorst, 

In het mei nummer van Even 

bijpraten van 2021 kunt een door 

hem zelf geschreven 

levensbeschrijving vinden. In deze 

herinnering gaan we vooral in op het 

werk wat hij  voor de ouderen heeft 

gedaan bij de PCOB en voor de 

stichting Welzijn Geldermalsen.     

De laatste jaren dat hij op de sociale 

dienst voor de gemeente 

Geldermalsen werkte was hij als 

ouderenconsulent speciaal belast met 

het ouderenwerk. Hij kwam zo heel veel in contact met ouderen 

die het of financieel of anders moeilijk hadden en wist ook wat 

http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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er onder hen leefde. Hij trok zich het lot van deze mensen erg 

aan, zodanig zelfs dat hij na zijn pensionering zijn “klantjes” 

bleef begeleiden en hen op weg hielp om  bijvoorbeeld 

bijzondere bijstand aan te vragen en op andere manier 

ondersteunde. Toen Henk in oktober 2010 werd gevraagd voor 

een bestuursfunctie bij de PCOB zei hij daarop volmondig “Ja”.  

Hij was ook lid van de formulierenbrigade van de Stchting 

Welzijn Ouderen en later de Stichting Welzijn Geldermalsen. 

Hij beschikte over veel informatie van de plannen van de 

gemeente op het gebied van ouderenwerk en had ook zitting in 

de WMO raad, later de adviesraad van het Sociaal Domein in 

Geldermalsen. Toen op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente 

West Betuwe ontstond en de diverse adviesraden werden 

ontbonden en er een nieuwe adviesraad ontstond voor de 

gemeente West Betuwe, keerde Henk hier niet meer in terug. 

Hij was ook lid van “Het Lokaal Comité Dag van de Ouderen” 

in Geldermalsen. Dit comité organiseerde elk jaar rond 1 oktober 

(internationale dag van de ouderen) een groots festijn met meer 

dan 100 mensen dat wisselend in de dorpshuizen van de 

verschillende dorpen werd gehouden. Eén van de hoogtepunten 

was een  programma met tante Lien (Wieteke van Dort) in 

Meteren. Ook werd vele jaren samen met de 

scholengemeenschap Lingeborgh een maaltijd voor jong en oud 

georganiseerd. De ouderen mochten het opeten en de jongeren 

bereiden en opdienen. Dit gold voor de jongeren als een soort 

proefwerk en dat leidde wel eens tot zenuwachtige toestanden. 

Ook werd samen met de stichting Welzijn Geldermalsen 

verschillende keren een 50+ beurs georganiseerd waar heel veel 

bezoekers op af kwamen. 
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Zijn belangrijkste taak bij de PCOB was de laatste jaren de zorg 

voor het distribueren van het “KBO-PCOB Magazine” en “Even 

Bijpraten”. Een enorme klus! Hij maakte keurig elke maand de 

tasjes voor de bezorgers klaar, voerde eventuele mutaties in 

bracht ze dan naar de heer Loorbach , die de tasjes bij de 

bezorgers bracht.  

Hij was een gezelligheidsmens en sterk betrokken bij zijn 

medemens. We zullen hem missen.                                               

het bestuur  

 

Lief en Leed         

 

Jubileum: 
De heer en mevrouw  J. Boelhouwer- Bel mochten op 21 

november 2021 hun 60 jarig huwelijk vieren 

 

De heer en mevrouw A. Wahl- Vinke mochten op 27 november 

2021 hun 40 jarig huwelijk vieren 

 

De heer en mevrouw W. Bijl- Slomp mochten op 29 december 

2021 hun 65 jarig huwelijk vieren 

 

Bruidsparen alsnog van harte gefeliciteerd met uw 

huwelijksjubileum.  Samen nog gelukkige en gezonde jaren 

toegewenst. 

 

Nieuw leden:  

De heer L. Leemans, Hooimijt 35, 5301 VZ Zaltbommel 
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De heer A, van den Heuvel, Dijkmanszoet 35,  

4191 DP Geldermalsen 

 

Mevrouw J.M. Tetteroo- Jansen. Rijnstraat 2 – 22, 

4191 CL Geldermalsen 

 

De heer en mevrouw H.Faber- van Harmelen,  Laan 1940-1945 

nr. 62, 4194 RH Meteren 

 

Van harte welkom en wij hopen dat u zich thuis gaat voelen bij 

de PCOB, afdeling Geldermalsen 

 

Overleden: 

 

Op 30 december 2021 is overleden mevrouw C.J.G. van de 

Water- van Doorn in de leeftijd van 84 jaar. Sinie was een 

trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten en verzorgde jarenlang 

de koffierondes. 

 

Op 31 december 2021 is overleden mevrouw L. Werner- Blom 

in de leeftijd van 82 jaar. Ook Lijntje was een trouwe bezoeker 

van onze bijeenkomsten 

 

Op 2 januari 2022 is overleden ons bestuurslid de heer H. 

Voorhorst in de leeftijd van 80 jaar. Elders kunt u van hem in dit 

blad een in memoriam vinden 

 

Wij wensen de nabestaanden heel veel kracht en sterkte toe voor 

de komende tijd en bij het verwerken van dit grote verdriet.  

 

 

 


