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Van de Voorzitter 

 
 

 

 

Beste Leden, 

 

Gelukkig konden we dit jaar weer gezamenlijk, op 4 mei, de 

slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdenken, en op 5 mei 

onze vrijheid vieren.  

Maar tegelijkertijd is vlakbij ons oorlog. Wij zien allemaal de 

gevolgen van de verschrikkelijke inval van Rusland in Oekraïne. 

Onze gedachten gaan dit jaar daarom ook uit naar de 

Oekraïners die zo zwaar en onterecht getroffen worden 

 

Ondanks al dit geweld is de lente, zoals ieder jaar, weer 

losgebarsten. De Betuwe staat volop in bloei en in de weilanden 

dartelen vele lammetjes. Maar ook met dit mooie lenteweer zit 

het bestuur van de PCOB natuurlijk niet stil. Wij zijn druk bezig 

met de organisatie van de jaarlijkse dagtocht en een middagje 

kersen eten in Tricht. 

Activiteiten waar wij elkaar weer hopen te ontmoeten! 

Ik wens u allen een zonnige lente toe! 

 

Vriendelijke groeten van Jacky Bertens.  
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                  Donderdag 19 mei 2022 

 
 
 
 
 
 

 

 

“Wandelen in het spoor van de Jodenvervolging” 
 

De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum 

“De Ontmoeting”, 

Achter ’t Veer 20 te Geldermalsen.” 

U bent van harte welkom om 14.30 uur 

 

In 2005 werd Jan Dokter uit Hoorn 70 jaar. Hij schreef in oktober 

van dat jaar:  “Waarom wil ik 60 jaar na het vreselijk gebeuren 

met mijn eigen ogen de plaats zien vanwaar mijn familie is 

gedeporteerd naar vernietigingskampen?”  

Ter nagedachtenis aan zijn familie liep hij de route van de 

Hollandsche Schouwburg in Amsterdam naar kamp Westerbork 

in Hooghalen.  Van deze tocht is een officieel wandelpad 

gemaakt. “Het Westerborkpad”. In 2015, 70 jaar na de 

beëindiging van de Holocaust, liep Loe Baan deze zelfde route. 

340 Kilometer langs de spoorlijn, langs historische sporen, langs 

stations, langs plaatsen met een pijnlijk verleden, langs verhalen, 

langs monumenten, langs een enkelspoor, enkele reis,     . . . . . 

een doodlopend spoor.  

De heer Loe Baan zal aan de hand van foto’s vertellen over 

zijn tocht  
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Hoera  na 2 jaar van thuis blijven kunnen we weer een “reisje” 

organiseren. 

Op WOENSDAG 22 JUNI gaan we MET EIGEN VERVOER 

naar De Hoenderik in Tricht   

(fiets, auto of regio vervoer). 

Programma van 14.30 – 17.00 uur : 

* Koffie/thee met appeltaart  

* Daarna …. Kersen eten. Niet meer via een bakje aan uw 

voordeur, maar  gezellig met elkaar in de sfeervolle zaal of 

buiten in de boomgaard als het weer het toelaat. 

De kosten zijn nog niet bekend, dat zullen wij U in 

de volgende Eigen Bijpraten vertellen, het hangt 

namelijk af van  het aantal deelnemers.  

U  kunt zich opgeven bij Ria van Soelen 

0345-581270, of via email david.ria@upcmail.nl 

 

 

De dagtocht wordt dit jaar gehouden op 

Donderdag 18 augustus. 

Nadere informatie volgt, maar u kunt nu vast deze dag vastleggen in 

uw agenda. 
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In gesprek met ……. Janny en Bernd Mulders uit Deil. 

 

Ze zijn beiden in 1943 in Tiel geboren, 

midden in de oorlog. Janny en Bernd 

weten er zelf natuurlijk niets meer van, 

maar beide gezinnen moesten evacueren: 

Bernd met ouders, 1 broer en 2 zussen 

naar Friesland, Janny’s familie kwam in 

Zoelen terecht. 

Prima jeugd, liefhebbende ouders. 

Janny kwam bij Bernd thuis omdat zijn zus Oehoe (leidster) was 

bij de Kabouters (nu scouting) en zij ook leidster (Poeti) was. 

Natuurlijk gingen ze op dansles en Janny en Bernd dansten samen 

af, maar er was geen ‘click’. Janny bleef gewoon bij hem 

thuiskomen als vriendin van de zus -Bernd keek altijd wel 

speciaal naar haar- en pas toen ze beiden begin 20 waren ontstond 

er een relatie. In 1968 konden ze een huis huren in Geldermalsen 

en dus gingen ze trouwen. Ze kregen 2 kinderen, in 1969 een 

dochter en in 1972 een zoon en nu hebben ze ook 4 kleinkinderen 

waar ze dol op zijn. 

In 1960 ging Janny in het Andreas Ziekenhuis in Tiel op het 

laboratorium werken en volgde in Utrecht aan de avondschool de 

opleiding tot Algemeen Klinisch Analist. Ze stopte met haar baan 

toen ze kinderen kreeg, wat in die tijd heel gewoon was.  Toen de 

kinderen 7 en 10 jaar waren, had ze de handen wat meer vrij en 

ging  in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel werken op het 

laboratorium als secretaresse van de klinisch chemicus. Analiste 



5 
 

blijven was niet mogelijk, want dan moest je dag- en 

nachtdiensten draaien en met een gezin is dat moeilijk. Bernd 

werkte bij Ameron in Geldermalsen, een bedrijf waar verven 

werden gefabriceerd voor de industrie. Ameron was eerst een 

onderdeel van Chamotte Unie, maar werd na enige tijd een 

zelfstandige onderneming geleid door een Amerikaanse directie. 

Bij dit bedrijf heeft Bernd 40 jaar gewerkt. Zoals in die tijd 

“normaal” was ging hij overdag werken en in de avonduren 

studeren voor de akte wiskunde om leraar te worden aan de 

ambachtsschool. Aan die functie is hij echter nooit toe gekomen, 

hij voelde zich prima bij Ameron, vooral toen hij werd 

uitgezonden naar Spanje om daar tijdelijk in de fabriek te Bilbao 

te werken. In die tijd heeft hij Spaans en Italiaans geleerd, en er is 

nog wel wat van blijven hangen, maar als je de talen niet intensief 

gebruikt, verdwijnt er behoorlijk wat kennis. Hij was daar graag 

nog wat langer gebleven, maar het bedrijf in Geldermalsen had 

hem nodig en hij moest terugkomen.In 2003 is hij gestopt met 

werken, want hij kon met vervroegd pensioen. 

In 1985 werden er in Deil mooie woningen gebouwd en daar 

hebben ze er een van gekocht. Bijna de hele familie werd lid van 

de Deilse Volleybalvereniging DVC en dat is natuurlijk een goede 

manier om in een nieuw dorp in te burgeren. Beiden wilden zich 

na hun werkzame leven nuttig maken voor de gemeenschap en 

dan kom je terecht in het Vrijwilligerswerk. Janny heeft 10 jaar in 

de Wereldwinkel gewerkt,  was vrijwilligster bij de Zonnebloem, 

bestuurslid bij het Deils Ontmoetingspunt, DOP in de 

wandelgangen en is nu nog steeds gastvrouw. 

Bernd heeft z’n hele leven gefietst: natuurlijk iedere dag naar zijn 

werk en verder 
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heeft hij eindeloze fietstochten gemaakt. Om vrijwilligerswerk te 

kunnen doen, kreeg hij van de gemeente het adres van de 

Vogelopvang voor zieke vogels in Acquoy, daarna was hij 9 ½ 

jaar chauffeur op de buurtbus op de lijn Geldermalsen-Leerdam. 

Al vele jaren assisteert hij bovendien een bevriende imker. Bernd 

houdt veel van muziek. Op zijn laptop heeft hij vele uren muziek 

staan– zowel Nederlands als klassiek – en momenteel gaat hij 2 

dagen per week naar De Horst of De Steenvliet om voornamelijk 

Alzheimer patiënten te laten genieten van muziek, die zij graag 

horen. 

Het was een heel plezierig gesprek met beiden en gedurende dit 

gesprek ontdekten we heel wat 

dingen en mensen die we 

allebei kenden. Heel hartelijk 

dank voor het open gesprek 

met elkaar en de gezellige 

ontvangst.                                     

Ria van Soelen 

Van het Bestuur 

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met: 

1. Er is gewerkt aan een busreis op 18 Augustus, verderop in 

EB zal dit nader worden meegedeeld. 

2. Op donderdag 7 april heeft uw penningmeester een 

inspiratie bijeenkomst bijgewoond georganiseerd door de 

landelijke PCOB, de ledenwerfactie en “het nieuwe 

besturen” heeft mijn aandacht gehad. 
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3. Voortvloeisel hieruit zal worden dat wij gericht in 

appartementencomplexen een ledenwerfactie willen 

opstarten. Dit zal de komende 2 jaren de aandacht hebben. 

4. De AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming) 

heeft onze aandacht. Dat betekent dat wij niet maar zo 

gegevens van onze leden mogen delen. Wij delen uw 

gegevens zeker niet met andere organisaties of derden. Wij 

als afdeling Geldermalsen leggen alleen persoonsgegevens 

vast die nodig zijn voor het functioneren binnen het kader 

van de doelstellingen van onze vereniging. Deze gegevens  

gebruiken we voor het doel waarvoor ze door betrokkenen 

afgestaan zijn, namelijk het lidmaatschap van de vereniging 

en alles wat daar redelijkerwijs bij hoort. Het aanmeld-

/inschrijfformulier is aangepast aan de AVG. Wij vragen 

niet meer gegevens dan u nodig heeft voor uw 

ledenadministratie en wij wijzen nieuwe leden erop dat ze 

door aanmelding ook toestemming geven om hun 

persoonsgegevens te verwerken. 

5. Op 28 april is er een regio overleg, dit maal in de Pluk in 

Geldermalsen en wij zullen optreden als gastheer / 

gastvrouw. 

6. Onze secretaris Mevr. J. Verbeek – van Lienden is 

voornemens om te gaan verhuizen naar Overijssel en dit zal 

deze zomer waarschijnlijk plaatsvinden. Dus wij zijn 

naarstig op zoek naar een secretaris c.q. aanvulling in het 

bestuur. De taken van de Jenny kunnen evt. worden 

verdeeld. 
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7. De aangifte belasting over 2021 is wederom een succes 

geweest. Wij danken de “HUBA” mensen (hulp bij 

belastingaangifte) van harte voor hun medewerking. Als 

giften mochten wij een bedrag van € 1.005 ontvangen. 

8. Deze maand is de maand van de Senioren en Veiligheid. Op 

de bijeenkomst van 20 april zijn folders uitgedeeld en een 

ansichtkaart m.b.t. veiligheid. Belangstellenden kunnen deze 

alsnog ontvangen door een telefoontje aan de 

penningmeester. 

Vanuit het Magazine KBO PCOB of Voordeel 

klantenservice 

In Magazine 04, April 2022 viel mij op 

1. Blz. 12, Thomas Quartier, de Monnik. Op 2e paasdag 

was er een programma op TV over de Monniken op 

Schiermonnikoog. Bijzondere en interessante groep 

geestelijken. 

2. Blz. 21 en 55, Digitale Angst. Denk aan bestuursleden en 

andere PCOB die om kunnen gaan met ICT, als u angst 

hebt of problemen ervaart met de digitale snelweg. Vraag 

hulp.!!! 

3. Blz. 45 e.v., Het verhaal van Pasen in 12 kunstwerken. 

4. Blz. 80 Ze komen er weer aan. Het witte GOUD. Wie 

lust dit niet?? 

 

Ongetwijfeld zal er wel 1 of 2 artikelen bij staan die u 

aanspreken. Veel leesplezier en geniet van het magazine. 

André Wahl, Penningmeester                  


