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Van de voorzitter 

Beste leden 

Als u dit stukje leest zijn we al halverwege de zomer. Familie 

en vrienden om ons heen maken al volop vakantieplannen of 

zijn al op pad. Corona lijkt verdwenen en niets staat de 

vakantiegangers nog in de weg om er op uit te trekken.                                                             

Het wordt stil in het dorp en de bezoekjes worden schaars. De 

vakantieperiode in de zomer wordt wel eens vergeleken met de 

tijd om de kerstdagen. Twee periodes, die in het bijzonder voor 

mensen die alleen zijn, stil en soms eenzaam kunnen zijn. Toch 

denk ik dat er een verschil is tussen kerst en de zomervakantie. 

Los van sneeuw n hagel in de winter en een heerlijk zonnetje in 

de zomer. In de periode rond kerst worden veel gezellige 

activiteiten georganiseerd. Zeker de dagen voor kerst. 

 In de zomer is dat anders. Het verenigingsleven valt stil, ook 

de bijeenkomsten van de PCOB stoppen tijdens de 

zomermaanden.  

Wat kunnen we er aan doen? Stuurt u eens een kaartje met een 

uitnodiging erop. Ga samen of met anderen wat gezelligs doen. 

En om de PCOB “zomerstop” een beetje te doorbreken heeft 

het bestuur dit jaar het kersenuitje naar de Hoenderik in Tricht 

georganiseerd. 

Ik wens u allen nog een hele fijne zomer toe en hoop u weer te 

zien bij de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen op 15 

september. 

Vriendelijke groet van Jacky Bertens 



2 
 

 

Van 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. De 

fondsenwerving is gelukt en vandaar dat wij u de busreis 

(naar onze mening) goedkoper kunnen aanbieden. 

2. Door het vertrek van onze secretaris Mevr. J. Verbeek – 

van Lienden en het nog niet kunnen vinden van een nieuw 

bestuurslid hebben wij de bestuurstaken opnieuw bekeken 

en verdeeld over de huidige 4 bestuursleden. Mevr. Heidi 

Maat zal de taak van secretaris op zich nemen en haar 

adres is ook het postadres voor ingekomen post. 

3. Inmiddels is vorige week de kersen ontmoeting geweest en 

door een mooie goede opkomst en goed weer konden wij 

genieten van de overheerlijke kersen en wij hopen dat u in 

een ongedwongen sfeer een gezellige middag hebt gehad. 

4. Denkt u nog aan de aanmelding voor de Museum bus 

welke gepland staat in oktober. 

5. Binnenkort gaan wij aan de slag met de planning van 

sprekers voor 2023. Wellicht heeft u nog een goede spreker 

die bij ons een middagprogramma wilt vullen. Graag 

doorgeven aan Jackie Bertens. 
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6. Bij de jaarlijkse lunchbijeenkomst voor het bestuur hebben 

wij afscheid genomen van Adrie Key, Jenny Verbeek en 

Cees Verbeek, die de ledenadministratie verzorgde. 

 

 

Dagtocht donderdag 18 augustus 2022 naar Asten 

Hoe we allemaal verlangen naar een “uitje” bleek uit het feit 

dat bijna 60 leden zich hebben opgegeven voor het kersen eten 

bij De Hoenderik. Dus wij hopen van harte dat u zich ook 

opgeeft voor de busreis naar Asten. 

In de Even Bijpraten van juni hebben wij u een overzicht 

gegeven van het  doel van onze dagreis. Nu volgt het 

programma: 

08.00 uur : Deelnemers verzamelen zich op de parkeerplaats   

aan de Kostverlorenkade te Geldermalsen. 

08.15 uur : De bus van de firma Krol arriveert. 

10.00 uur : Aankomst bij het museum Klok & Peel te Asten. 

We beginnen het bezoek goed met 1x koffie/thee met vlaai. 

Tijdens het koffiedrinken wordt u van alles verteld over de 

collectie en daarna wandelt u op eigen gelegenheid door het 

museum en de bijbehorende tuin. 

12.15 uur : Vertrek uit het museum 

12.30 uur : Aankomst Restaurant ’t Lijssels Vertier voor een 3 

gangen warme lunch en daarbij wordt een drankje geserveerd. 
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14.00 uur : Rondrit per touringcar. Een gids zal alles over deze 

prachtige streek vertellen en laat u het natuurschoon zien. Er is 

zelfs een vergunning voor een deel van de route door 

beschermd natuur- en dorpsgezicht. 

16.00 uur : Terugkomst bij het restaurant voor 1x fris en een 

bitterbal. 

16.45 uur : Vertrek richting Geldermalsen 

18.00 uur : Aankomst Kostverlorenkade Geldermalsen. 

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

Jacky Bertens 

(0345-652304) voor 1 augustus a.s. Of per mail: 

bertensjacky@hotmail.com of david.ria@upcmail.nl . 

De Financiën: Om de eigen bijdrage voor deze reis laag te 

houden hebben wij fondsen benaderd. De Landelijke PCOB en 

het fonds Sluyterman en van Loo hebben een substantieel 

bedrag toegezegd en daardoor is de eigen bijdrage slechts € 

50,00 per persoon in plaats van het eerder genoemde bedrag 

van € 65,00. Voor dit bedrag krijgt u deze geheel verzorgde 

busreis aangeboden, incl. eten en drank. 

Wilt u s.v.p. vóór 1 augustus het bedrag overmaken op 

rekening NL92 RABO 0166 9836 08 t.n.v PCOB Geldermalsen 

o.v.v. Reis 18 augustus. 

We hopen op een feestelijke dag waarbij we de gelegenheid 

hebben om met elkaar in contact te komen en ook die mensen 

te ontmoeten die u al lang niet meer hebt gezien. 
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