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Beste leden 

 

Het land gaat weer open", was de 

optimistische boodschap van minister Ernst 

Kuipers op 15 februari  

“Corona wierp een schaduw over onze 

levens. Corona maakte ons eenzaam. 

Corona verdeelde ons soms tot op het bot" 

zei Kuipers tijdens de, misschien wel 

allerlaatste Corona persconferentie. 

Het lijkt er op dat wij eindelijk, na twee jaar, ons oude leven weer 

kunnen hervatten! Wat mij betreft een reden tot dankbaarheid. 

Ook onze PCOB afdeling kan de draad weer oppakken. Hoewel 

wij de laatste twee jaar ons best hebben gedaan om het contact 

met de leden niet te verliezen, is het toch ongelooflijk fijn dat wij 

weer “gewoon” verder kunnen! 

Na een haperend begin in oktober vorig jaar, hebben wij 

inmiddels een herstart gemaakt met onze jaarvergadering op 17 

februari  

Een nieuw begin! 

Het bestuur is al volop bezig met het maken van plannen. Een 

nieuw programma en ook de uitstapjes komen weer in beeld. 

Het is erg fijn om elkaar weer meer te gaan ontmoeten de 

komende tijd. 

Natuurlijk blijft het bestuur voorzichtig. Wij blijven de richtlijnen 

en maatregelen van het RIVM trouw volgen. 

Maar voor nu lijkt het er op dat de prille lente ons allen veel meer 

“lucht” gaat geven. 

 

Vriendelijke groeten, Jacky Bertens 
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                                     24 maart 2022 

                    Let op! De bijeenkomst is een week later 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze middag zijn te gast Joke en Adri Smits uit Beesd 

Zij verzorgen een  prachtige diapresentatie  over hun reis naar 

Noorwegen 

 

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 

De bijeenkomst in april is op woensdag 20 april 
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Van het Bestuur 

Het bestuur heeft zich de 

afgelopen weken bezig 

gehouden met: 

 

1. De taak van Henk Voorhorst, m.b.t. de coördinatie van 

verspreiding van de magazines en Even Bijpraten is nu 

overgenomen door Hans Willig. Wij zijn blij dat Hans deze 

taak op zich wil nemen en wensen hem veel succes. Hans zal 

niet toetreden tot het bestuur. 

2. Wij hebben een protocol jubilea opgesteld, zodat het voor 

allen duidelijk is wat te doen bij huwelijksjubilea, 

verjaardagen etc. Hieronder valt ook een jubileum in het 

kader van lidmaatschap van de PCOB.  

3. Denkt u nog aan het doorgeven van uw mail adres aan 

pcobgeldermalsen@gmail.com 

4. Nu het meer duidelijk wordt dat wij weer bij elkaar kunnen 

komen, zullen wij ook het jaarprogramma weer oppakken en 

u daar van z.s.m. op de hoogte brengen welke sprekers op 

welke bijeenkomst  

5. De Jaarvergadering is uitgebreid besproken, zo ook het 

Jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van de 

penningmeester 

6. Contributie, 90 % van de leden hebben de contributie reeds 

betaald. Graag aandacht voor degene die nog niet betaald 

hebben. 

mailto:pcobgeldermalsen@gmail.com
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7. Er is aandacht geweest voor de webmaster, de Hr. Ad van 

Wijlen. Er is meegekeken met zijn werkzaamheden en 

hierdoor staat Ad niet alleen in zijn werkzaamheden. 

8. Wij proberen weer nieuwe leden te werven. In de diverse 

kerkbladen rondom Geldermalsen zullen wij de komende tijd 

ons profileren en hopen dat er mensen zich aanmelden bij 

onze organisatie 

9. Contributie verhoging 2023. Op de jaarvergadering hopen 

wij te besluiten dat wij voor 2023 geen contributie verhoging 

zullen doorvoeren.   

10. Op internet https://www.pcob.nl/afdelingen/geldermalsen/ 

hebben wij weer diverse artikelen geüploaded, zoals: 

Jaarverslag – actueel overzicht bestuur  – even bijpraten staat 

ook altijd op internet – hulp bij belastingaangifte  

  

Vanuit het Magazine KBO PCOB of Voordeel klantenservice 

In Magazine 02, Februari 2022 viel mij op 

1. Blz. 10, nu de corona maatregelen minder scherp meer 

zijn, moet er nog wel aandacht blijven voor dit 

ziektebeeld, het ventileren helpt echt 

2. Blz. 13 – 17, als Achterhoeker had ik natuurlijk 

belangstelling voor het verhaal van Bennie Jolink 

3. Blz. 20 – 21, dit verandert in 2022, denkt u ook aan de 

aangifte van de inkomstenbelasting en dat u dit gratis kunt 

laten doen door onze belastingconsulenten. 

4. Blz. 22, Ipad cursus, in de huidige wereld van 

automatisering is de computer, internet etc niet meer weg 



5 
 

te denken. Hebt u hulp nodig of wilt u meer weten, 

schroom dan niet om een lid van het bestuur hier op aan te 

spreken, zie ook artikel op blz. 25 – 31 

5. Blz. 42, Is er nog armoede in Nederland, ja nog veel te 

veel 

6. Blz. 47 – 48, 40 dagen geen druppel. Persoonlijk kan ik 

hier over mee praten, ben inmiddels al over de 40 dagen 

heen en het heeft mij geen pijn gedaan. 

Ook nu zo maar een paar artikelen die mij aanspreken en het blijft 

interessant om dit blad door te lezen en later nog eens op te 

pakken. 

André Wahl, Penningmeester 
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32e Jaarverslag                  1 januari 2021 – 31 december 2021 

Afdeling Geldermalsen   - verkort jaarverslag 

Het jaar 2021 zal net als 2020 de geschiedenisboeken ingaan, dat 

wereldwijd Covid 19 een bedreiging werd voor de gezondheid 

met name van ouderen en kwetsbare mensen. Door de vele 

beperkingen, die opgelegd werden, waren samenkomsten de 

meeste tijd  niet mogelijk.  

Door Covid 19 hebben bestuursvergaderingen frequent op een 

verantwoorde manier plaats gevonden. Naast de lopende zaken 

was er speciale aandacht over hoe kunnen we contact blijven 

houden met de leden en zijn bijeenkomsten verantwoord. Dit 

resulteerde  ook dit jaar weer in het organiseren van meerdere 

acties. 

De nodige aandacht vroeg de nieuwe wet: Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking 

ging.  

Het bestuur is dankbaar, ondanks Covid 19,  voor al die leden die 

zich inzetten voor verschillende werkzaamheden voor de PCOB 

afdeling Geldermalsen. Hartelijk dank daarvoor. 

Bestuurssamenstelling zie binnenblad omslag “Even 

Bijpraten” 

Vooruitlopend op het jaarverslag 2022 

Het bestuur ontving het droevige bericht dat op 2 januari 2022 is 

overleden het bestuurslid Henk Voorhorst. Een memoriam is 

geplaatst in “Even Bijpraten” februari 2022. 

Ondersteunende diensten zie binnenblad omslag “Even 

Bijpraten” 

Financiën Verantwoording 2021 

Voor uitgebreide informatie zie het financieel jaarverslag 2021. 

Een verslag van de kascontrolecommissie  
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De kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw Joke Hokken  

en mevrouw Rieneke van Gelderen hebben alles in orde 

bevonden, derhalve wordt décharge verleend.  

Deelname aan overleg- en bestuursorganen 

Gemeente West Betuwe: De voorzitter en secretaris hebben de 

bijeenkomst van de gemeente West Betuwe “Eén tegen 

Eenzaamheid” bezocht. 

Regio- Overleg afdelingen KBO-PCOB: De voorzitter, secretaris 

en penningmeester waren aanwezig bij het regio- overleg in 

IJzendoorn.  

Bijeenkomsten Er vonden 2 bijeenkomsten plaats. 

21 oktober: een feestelijke bijeenkomst met een drankje en een 

hapje. Een quiz over de “Betuwe toen en nu”.  

18 november: De eerste bijeenkomst in “De Ontmoeting”. Een 

prachtige diapresentatie over de “Nieuwe Natuur” verzorgd door 

de heer Dick van Toorn. 

Bustochten en extra uitje 

Helaas door Covid 19 hebben er geen bustochten plaats gevonden. 

Acties:Mei- juni: 

Actie zomergroet: doosje aardbeien met een fotokaart. 

December: Van Sinterklaas kregen alle leden een chocoladeletter 

met een gedicht. Er was ook contact met de leden voor Kerst en 

werden zij verwend met een kerststol en kerstkaart 

KBO/PCOB magazine en Even Bijpraten 

De leden ontvingen 10 keer per jaar het landelijk KBO/PCOB 

magazine en “Even Bijpraten 

Belastinginvulhulpen.  

Ondanks Covid 19 hebben zich ook dit jaar  7 personen – 5 leden 

van de PCOB en 2 leden van de KBO – weer ingezet als 

vrijwilliger om senioren te ondersteunen met  het invullen van de 

belastingformulieren. Het bestuur is dankbaar voor de giften die 

zij van deze cliënten ontvingen. 
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Aantal leden per 31 december 2021     191 

De toekomst  

De bijeenkomsten werden goed bezocht, gemiddeld 50 tot 55 

personen. Ons streven is om gezellige en/of informatieve 

middagen te organiseren. 

Wij hanteren hierbij drie kerntaken: 

Belangenbehartiging: met als aandachtsveld zorg, welzijn, 

inkomen, huisvesting, mobiliteit, educatie en de plaats van de 

levensbeschouwing in onze samenleving.  

Participatie: het behouden en versterken van een volwaardige 

plaats voor mensen van 50 jaar of ouder in onze samenleving. 

Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociaal-

culturele ontmoeting en activiteiten in onze afdeling 

Geldermalsen. 

Netwerk: Het bestuur heeft het streven om in 2022  met de 

gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en de diaconieën 

van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk 

structureel overleg te hebben. 

Het bestuur probeert hierbij steeds uit te dragen dat solidariteit en 

omzien naar elkaar van groot belang zijn. 

Het volledige jaarverslag kunt u vinden op de website van de 

PCOB afdeling Geldermalsen. 

 

Jenny Verbeek- van Lienden 

Secretaris 

 

 

In gesprek met ……Nico van Bockel, woonachtig te 

Geldermalsen 
 

Op alle bijeenkomsten en reisjes ontmoette ik Nico van Bockel, 

maar ik kende hem niet. Toen ik hem vroeg of ik een gesprek met 
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hem kon hebben voor in “Even Bijpraten” zei hij “maar ik heb 

niets te vertellen”, maar dat bleek echt anders te zijn. 

In 1935 werd hij geboren in 

Hedel aan de Maas. Zijn vader 

was in opleiding tot 

jachtopziener en met zijn 

moeder en zus had hij daar een 

heel goede jeugd. Toen  

zijn vader in 1939 

jachtopziener werd van Notaris 

Kuyk, verhuisde het gezin naar 

Meteren en Nico ging daar naar 

de kleine Openbare Lagere 

School en naar de 

Zondagsschool. Toen de school 

gevorderd werd door de 

Duitsers ging hij op de fiets 

naar school in Geldermalsen, 

brood mee wat hij tussen de middag bij een familie opat. Het huis 

waar ze woonden in Meteren had een “mooie kamer” en die werd 

door de bezetter gevorderd en dat werd een duits kantoor. Heel 

spannend - want zijn vader was bij de ondergrondse - maar het 

voordeel was dat ze kolen kregen voor de kachel, dus kou hebben 

ze niet geleden. Nico was muzikaal, dol op muziek en in 1949 

werd hij lid van de Mondharmonica  

Vereniging met drumband. 

Na de lagere school ging hij naar de Mulo, maar zijn hart lag bij 

de techniek en na 3 jaar stapte hij over naar de LTS in Culemborg 

waar hij ‘met lof’ slaagde als elektro-instrumentmaker. 

Het was de tijd van de bestedingsbeperking, dus een baan vinden 

was niet makkelijk, dus ging hij werken bij de EMI in Utrecht, 
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een fabriek voor elektro- motoren, maar het werk binnen 4 muren 

beviel hem niet. 

In 1953 solliciteerde hij bij de PTT in Utrecht en er volgde een 

opleiding van 2 jaar op allerlei afdelingen om uit te vinden waar 

hij geschikt voor was. Hij ging hij werken in Culemborg in de 

knooppuntencentrale als instrumentmaker. 

Hij werd opgeroepen voor militaire dienstplicht en zijn 

standplaats werd de Elias Beekman kazerne in Ede. Daar hadden 

ze een drumband en tot zijn genoegen werd hij aangesteld om 

trommelslagers en hoornblazers op te leiden. Een voordeel 

hiervan was dat hij nooit op wacht hoefde te staan. 

In 1966 gingen de Post en Telefoon samen in Tiel. Op een 

feestavond van de PTT kwam ook een collega uit Rotterdam en 

die bracht zijn dochter Willy mee, die secretaresse was bij het 

CNV te Rotterdam. Ze verloofden zich en in 1969 zijn ze 

getrouwd. Eerst hebben ze een jaar bij zijn ouders ingewoond aan 

de Rijnstraat, tot ze een nieuw huis konden huren in de Kuyper- 

straat. Wel een heel hoge huur, nl. 225 gulden in de maand. Tot 

hun verdriet hebben zij nooit kinderen gekregen. 

In 1971 lag zijn vader in het ziekenhuis in Tiel en toen zijn moeder 

naar hem toe ging om hem te bezoeken, kreeg ze een longembolie 

en ze overleed op de parkeerplaats! 

Nico heeft veel opleidingen gevolgd binnen de PTT en zo kwam 

hij steeds vooruit. Hij werd beheerder van de centrale in Tiel. 

Door een probleem in de elektrische installatie werd de centrale 

onklaar maar de brandweer kon niet ingeschakeld worden, want 

een dergelijk probleem kan niet worden bestreden met water. Na 

dit ongeval werd de centrale gesloopt. Er volgde weer een 3-jarige 

opleiding in Amsterdam tot systeemspecialist voor de 

telefooncentrales. In 1989 werd de naam PTT veranderd in KPN 

en werd die gesplitst in 2 afdelingen: Post en Telefoon. 
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Nico heeft na zijn 40 dienstjaren nog 2 jaar extra gewerkt, omdat 

het werk zijn  lust en zijn leven was. 

Met zijn vrouw Willy heeft hij veel vliegreizen gemaakt naar de 

Canarische Eilanden, Spanje en Griekenland. Altijd volledig 

verzorgd in mooie hotels.  

Zij verhuisden naar een twee-onder-een-kap woning aan de 

Peppelbos. Willy had gezondheidsproblemen en zij is in 2014 

overleden aan longkanker. Na de diagnose heeft zij op haar 

verzoek nog behandelingen ondergaan, want zij wilde Nico niet 

alleen laten. Zij heeft alle kennissen en familie zelf opgebeld om 

afscheid te nemen. Ze was een zeer lieve en sterke vrouw. 

Nico is zeer goed opgevangen door de Hervormde Kerk waar hij 

lid van is. Met een groep van 2 vriendinnen en een vriend ging 

hij, toen hij alleen was, met regelmaat uit eten en ook diverse 

malen op vakantie. Hij was dan ook zeer verdrietig toen nog maar 

kortgeleden zijn vriend Cor Schreuders overleed. Cor was degene 

die hem lid maakte van de PCOB. Een grote hobby van Nico was 

zijn motor en hij heeft vele tochten gemaakt en meerdere motoren 

gereviseerd. 

Op mijn vraag “heb je vrijwilligerswerk gedaan”, zei hij eerst 

“niet zo veel”, maar bij doorvragen bleek dat hij 10 jaar de 

coördinatie van de vrijwilligers op ’s Heerenloo op zich heeft 

genomen, 8 jaar lid was van de Kerkenraad en 20 jaar de 

kerktelefoon heeft verzorgd. 

Het was een aangenaam en gezellig gesprek en ik ben onder de 

indruk van alles wat Nico in alle stilte heeft gedaan.  

Dank voor de ontvangst Nico. 

Ria van Soelen 
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Lief en leed 

 
Overleden 

Op 2  januari 2022 is overleden mevrouw W.M.T. Wilting-

Hommelberg in de leeftijd van bijna 92 jaar. 

 

Op 1 februari 2022 is overleden de heer J. Vinkenborg in de 

leeftijd van 100 jaar.  

 

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe om dit verlies te 

verwerken. 

 

Nieuwe leden: 

Mevrouw G. Willig- Baar,  

Kornestraat 13, 4191 CB Geldermalsen 

 

Mevrouw E. de Reus 

Jan van Zantenstraat 77, 4194 VB Meteren 

 

Van harte welkom en dat u zich spoedig thuis voelt bij onze 

afdeling 

 

Verhuisd 

Mevrouw M.C. de Ruiter- Gijsen is verhuisd van 

Thorbeckestraat 24, 4191 HH te Geldermalsen naar zorgcentrum 

“Ravestein”, kamer 93, De Wieken 11, 4191 TS Geldermalsen 

Een goede tijd in “Ravestein” toegewenst 

 

 

 

 


