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Van de voorzitter 

 
Beste Leden, 

 

Overkomt het u ook wel eens? Geen kleingeld in de portemonnee 

als je het nodig hebt! Voor in de collectezak zondags in de kerk, 

een collecte aan de deur of 50 eurocent voor het winkelwagentje. 

Contant geld gaat steeds minder functioneren als betaalmiddel. 

Doordat er steeds meer elektronisch betaald wordt, wordt het 

contante geld steeds schaarser. Ook zien we langzaam de 

geldautomaten uit het straatbeeld verdwijnen. 23 organisaties, 

waaronder KBO- PCOB, hebben deze week een handtekening 

gezet onder het “Convenant Contant Geld” Deze overeenkomst 

is mede ondertekend door de grote banken in Nederland en is 

deze week door de minister van financiën  aangeboden aan de 

Tweede kamer. Met het convenant spreken de betrokken partijen 

af er voor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en 

bruikbaar blijft. Als contant geld zou verdwijnen, kan dat 

problemen geven voor mensen die van contant geld afhankelijk 

zijn. Vooral ouderen zijn hiervan de dupe. Het is daarom goed 

dat KBO-PCOB dit convenant heeft mede ondertekend. 

Wij zullen onze gulden er niet mee terug krijgen, maar hopelijk 

blijft de Euro voortbestaan. 

 

Vriendelijke groeten van Jacky Bertens 
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KERSEN eten bij de   

“Hoenderik” in Tricht op:   

WOENSDAG 22 juni 

met eigen vervoer – fiets, auto, regio vervoer. 

 

Programma van 14.30 – ca. 17.00 uur : 

*Koffie/thee met appelgebak (voor de liefhebber met slagroom) 

*Afscheid van onze secretaris Jenny Verbeek die gaat verhuizen 

naar  Overijssel. 

*Kersen eten – binnen of buiten - afhankelijk van het weer. 

 

Deze middag wordt u aangeboden door de PCOB Geldermalsen, 

er zijn geen kosten aan verbonden. 

U kunt zich opgeven bij Ria van Soelen 0345-581270, of via 

email David.ria@upcmail.nl (Na 11 juni en tot uiterlijk 17 juni) 

 

MUSEUM PLUS BUS 

De Museum Plus Bus is een initiatief van 

de BankGiro Loterij. Deze speciale bus 

rijdt vijf dagen in de week naar veertien 

verschillende musea. Alleen kwetsbare ouderen – boven de 70 en 

niet meer in staat om zelfstandig een museum te bezoeken   en 

hun begeleiders mogen mee. 

Ieder jaar op 1 oktober kan men zich inschrijven en ondanks de 

Corona ellende heeft onze afdeling dat trouw gedaan. 

Tot onze grote vreugde kregen wij bericht dat wij mee mogen en 

wel op 10 oktober 2022 naar het Rijksmuseum in Amsterdam. 

De dagtocht – voor maximaal 45 personen -is gratis, alleen de 

lunch is voor eigen rekening. 

Het programma delen wij u later mee, maar het is goed om deze 

datum vast te noteren. 

mailto:David.ria@upcmail.nl
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DAGTOCHT 18 AUGUSTUS 2022 naar Asten. 

Wij gaan daar een bezoek brengen aan Museum Klok & Peel, 

waar de grootste verzameling aan klokken en beiaarden ter wereld 

wordt getoond. Tijdens de koffie wordt u van alles over de 

collectie verteld en daarna kunt op eigen gelegenheid door het 

museum wandelen. Aan de hand van een tijdlijn leert u over de 

oorsprong en de betekenis van het luiden van klokken.  Er is een 

tijdelijke expositie waarin wordt verteld 

dat er 6.700 luidklokken uit de 

Nederlandse kerktorens zijn geroofd in de 

jaren 40. De Duitse bezetters gebruikten 

de bronzen luidklokken om grondstoffen 

te winnen  voor de wapenindustrie. 

In dit museum treft u een ook tentoonstelling aan over de 

bijzondere geschiedenis van deze streek : De Peel. De 

bijbehorende tuin is een oase van rust. Hier loopt u door de 

“levende tuin” vol waterplanten en rotspartijen, u loopt door de 

muziektuin en zelfs door de “eetbare tuin” de tuin met kruiden en 

vergeten groenten. 

Tussen de middag wordt een 3 gangen diner geserveerd. 

Om 14.00 uur start dan de rondrit per touringcar. Een gids zal U 

alles vertellen over deze prachtige streek die wordt omschreven 

als “een eindeloze moeras-vlakte alwaar men nimmer uit weder 

zou keren”. De gids zal deze uitspraak uitleggen en ontkrachten 

en laat u het natuurschoon zien. Er is een vergunning voor een 

deel van de route door beschermd natuur- en dorpsgezicht. 

We keren terug naar het restaurant voor een drankje en daarna 

rijden we terug naar Geldermalsen.  

Uw bijdrage bedraagt € 65,00.  

U kunt zich opgeven bij Ria van Soelen 0345-581270 of per 

email david.ria@upcmail.nl. Een gedetailleerd programma staat 

in de volgende Even Bijpraten. 

mailto:david.ria@upcmail.nl
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Vanuit het bestuur 

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met: 

1. De busreis op 18 Augustus, richting Brabant, de Peel wordt 

verder uitgewerkt. 

Er zal getracht worden om fondsen te werven, zodat de 

eigen bijdrage lager zal zijn dan voorgaande busreizen. 

2. Op 28 april is er een regio overleg geweest. Het 

hoofdbestuur was sterk vertegenwoordig, De voorzitter de 

Hr. Willem Nuis, daarnaast waren de hr. Harry Zieleman, 

coördinator Gelderland, Mevr. Anneke Tang, lid ledenraad 

en consulent Mevr. Liesbeth Rinkema aanwezig. Deze 

mensen brachten de bezorgdheid voor de samenwerkring 

tussen KBO en PCOB, landelijk onder onze aandacht. 

Landelijk loopt dit helaas niet zo gesmeerd. Plaatselijk is dit 

anders en gaan wij in Geldermalsen niet gebukt onder de 

vele problemen. Verder aandachtspunten waren , de 

projectenpot, ledenwerfactie onder jonge ouderen, kosten 

besparing op plaatselijk niveau en bestuurlijke problemen 

bij andere plaatselijke organisatie. 

3. Onze secretaris Mevr. J. Verbeek – van Lienden zal, i.v.m. 

verhuizing naar Overijssel, ons zeer binnenkort gaan 

verlaten. Dus wij zijn naarstig op zoek naar een secretaris 

c.q. aanvulling in het bestuur. De taken van de Jenny 

kunnen evt. worden verdeeld. Namen worden genoemd en 

mogelijke kandidaten worden z.s.m. benaderd. 

4. Museum busreis is ook gepland in oktober. 
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Vanuit het Magazine KBO PCOB of Voordeel 

klantenservice 

In Magazine 05, Mei 2022 viel mij op 

1. Blz. 5, doet iemand wel eens een kaartje sturen? Volgens 

mij altijd een zeer kleine moeite, zelfs digitaal kan dit 

zeer makkelijk, en de ontvanger krijgt hierdoor weer 

moed. 

2. Blz. 6 en 16, Energietoeslag, helaas is de Gemeente West 

Betuwe nog niet klaar met het aanbieden van deze 

toeslag. Maar hou de nieuwsberichten, m.n. in Kontakt in 

de gaten, want dit kan zeer interessant zijn voor u ook als 

ouderen. 

3. Blz. 10 Youp van ’t Hek, wie kent hem niet?? 

4. Blz. 29, 47 en 65, De maand mei staat in het teken van 

Herdenken, 4 mei, 5 mei etc.  

5. Blz. 32, De blokhutboot wel eens op de Linge gezien?? 

Inmiddels heb ik hem regelmatig al gezien en wil best 

eens een paar nachtjes doorbrengen op deze boot, wie 

niet?? 

6. Blz. 39, tja wellicht zijn er best ouderen die eens daten?? 

Liefde is toch tijdloos!!!!! 

7. Blz. 72, de bloemetjes buiten plukken, en dan nog wel 

dichtbij huis 

8. Blz. 80, “Kus aan de Berkel’, tja, wederom de 

Achterhoek en als geboren Vordenaar en opgegroeid in 

Eibergen, waar ik de Berkel vele malen heb mogen 
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oversteken is dit een zeer bekend terrein voor mij. En of 

dit prachtig is, beleef het zelf, indien nog mogelijk is. 

 

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

aanspreken. Veel leesplezier en geniet van het magazine. 

André Wahl, Penningmeester 

In gesprek met ………Nel Loos-Boerlage 

Een paar maanden geleden werd Nel Loos 

lid van onze afdeling, ze was daarvoor 

lid geweest van de KBO-PCOB in 

Culemborg, maar toen ze alleen kwam te 

staan vond ze daar aansluiting. Omdat ze een 

nieuw lid is, leek het me goed om eens nader 

kennis met haar te maken.  

 

Nel Boerlage werd in 1943 geboren in Pijnacker. Ze volgde een 

verpleegstersopleiding, waaraan ook de kraamaantekening was 

verbonden en ze startte haar loopbaan in Antonishove in 

Voorburg. Op haar 21ste maakte ze tijdens een groepsreis naar 

Rome kennis met de 10 jaar oudere Gerard Loos. Het was een 

echte vakantieromance en in 1967 zijn ze getrouwd en ze 

woonden 5 jaar in Rotterdam en in die periode kregen ze een zoon 

en een dochter. Omdat ze op een bovenhuis woonden – met kleine 

kinderen niet zo gemakkelijk, verhuisden ze naar Nieuw-

Lekkerland, waar ze 19 jaar woonden. 

Gerard werkte gedurende 37 jaar als actuarieel medewerker bij de 

Nationale Nederlanden (later ING) in Rotterdam. Het werd steeds 

drukker op de weg en ook de beide kinderen werkten in Rotterdam 
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en ze besloten daarom terug te keren. Ze gingen wonen in een 

appartement met uitzicht op de Nieuwe Maas. 

Op z’n 61ste ging hij in de Vut, terwijl Nel nog werkzaam was in 

de ouderenzorg. In 2004 verhuisden ze naar Geldermalsen, omdat 

ze in de buurt wilden wonen van hun dochter en omdat 

Geldermalsen centraal in het land ligt en ze makkelijk met de trein 

zouden kunnen reizen als er “later” geen auto meer zou zijn. 

Toen Gerard met pensioen was gingen ze veel stadswandelingen 

maken en fietsen.  

Eerst kleine tochtjes, maar die werden steeds langer en dat beviel 

hen buitengewoon goed.  Ook maakten ze veel busreizen door 

heel Europa. In 2011 werd bij Gerard longkanker geconstateerd 

en al direct was duidelijk dat genezing niet mogelijk was.  

Na 3 ½ maand is hij overleden. Om haar verdriet te verwerken 

ging Nel wandelen. Vele kilometers (dikwijls huilend) maar 

hierdoor kon ze door haar ellende heen komen. Ook paste ze op 

de 2 kinderen van haar dochter. 

 

50 jaar geleden werd haar dochter geboren en naast haar op de 

kraamafdeling lag een mevrouw waarmee ze het goed kon vinden. 

De echtparen werden bevriend en de families bezochten elkaar 

een paar keer per jaar. Na het overlijden van de vriendin  op 59 

jarige leeftijd bleef de band met de andere familie bestaan en na 

het overlijden van Gerard werden de bezoeken wat regelmatiger. 

Na een aantal jaren werd dit een weekendrelatie, waar alle 

kinderen van beide gezinnen heel gelukkig mee zijn.  

 

Nel hartelijk dank dat je mij zo het een en ander over je leven 

wilde vertellen. Fijn om kennis te hebben gemaakt en ik hoop dat 

je binnen onze afdeling van de PCOB de contacten kunt maken 

die je daar hoopt te vinden. 

Ria van Soelen 
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Afscheid 

 

Zoals de Fransen zeggen is afscheid nemen  ”partir-c’est-

mourir-un-peu”. Vrij vertaalt betekent dit ”weggaan is een 

beetje sterven” 

Toch ontkom ik er niet aan om afscheid van u te nemen.  

Mijn echtgenoot en ik vertrekken naar een klein plaatsje in  het 

noorden van Overijssel. Dit om dichterbij het gezin van onze 

oudste zoon te wonen. Een keuze die we gemaakt hebben, waar 

we erg naar uitkijken. Beiden zijn we geboren en getogen in de 

Betuwe. Het blijft dus ook enigszins spannend, maar we hebben 

er alle vertrouwen in om te verhuizen naar die mooie omgeving. 

Tijdens de busreis in 2019 werd ik door Jacky benaderd voor het 

secretariaat in het  bestuur van de PCOB afdeling Geldermalsen. 

Deze beslissing was voor mij niet moeilijk. Werkzaam geweest in 

de welzijnssector voelde dit als een 

voortzetting van mijn werk. Helaas hield 

Covid 19 ons in haar greep en werden de 

activiteiten omgezet in meerdere acties. Deze 

acties heb ik dan ook met veel plezier mogen 

coördineren en met behulp van het bestuur en 

enkele vrijwilligers mogen bezorgen. 

Gelukkig konden we in het najaar van 2021 

en daarna vanaf februari 2022 weer 

bijeenkomsten organiseren. Het gaat mij aan 

het hart om dit los te laten, maar ik wens het bestuur en u als lid 

Gods Zegen toe voor de toekomst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Verbeek- van Lienden 


