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Van de Voorzitter 
Beste leden, 

Op 23 september is de herfst begonnen. Op het moment dat ik dit voorwoord 

schrijf is het nog steeds mooi nazomer weer en is de herfst nog ver te 

zoeken!. De verwarming kan nog uitblijven. Wat ook nog eens goed is voor 

onze portemonnee. Zeker met de huidige energieprijzen! 

Maar die verwarming gaat natuurlijk weer aan binnenkort, dat staat als een 

paal boven water!                                                       

 En door de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie staat de 

koopkracht van Nederlanders al geruime tijd onder druk. De verschrikkelijke 

oorlog in Oekraïne komt daar nog eens bovenop. Miljoenen mensen moeten 

huis en haard verlaten op zoek naar een veilig onderkomen. Deze situatie 

heeft ook op economisch vlak gevolgen. Nederlandse huishoudens zullen 

zeker achteruit gaan in hun besteedbaar inkomen. Vooral mensen met lage 

inkomens lopen het risico om in de problemen te komen! Het kabinet zal 

extra aanvullende maatregelen moeten nemen.                                                                                          

De KBO-PCOB zal in deze weinig invloed uit kunnen oefenen in Den Haag. 

Want hoewel zij uiteraard op komen voor de belangen van senioren, dit zijn 

zaken en problemen die jong en oud treffen. 

Tot slot wil ik uw aandacht nog vestigen op de jaarlijkse griepprik. 

Onderschat de griep niet. Elk jaar sterven er ongeveer 4.700 mensen aan de 

griep. 

En dan zal er ook nog een uitnodiging komen voor de Corona Booster prik. 

Met al die prikken blijven wij natuurlijk super gezond en kan de verwarming 

met gemak een paar graadjes lager, en zo zijn wij terug bij onze 

energierekening! 

Beste leden ik wens u een zonnige en warme herfst toe! Vriendelijke groet, 

Jacky Bertens 
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Vanuit het bestuur 

 

 

 
1. Museum bus op maandag 10 oktober, 42 deelnemers, heeft u al 13,50 

betaald??  

2. De werving van nieuwe leden werpt zijn vruchten af. Deze maand 

proberen wij nog 1x nieuwe leden te werven, zie verder 

Ledenadministratie 

3. Op dinsdag 13 september zijn wij naar Ede geweest voor een 

bijeenkomst georganiseerd door de landelijke PCOB voor besturen uit 

het gebied Veluwezoom en Rivierengebied, zie verder het verslag 

4. Wij proberen toch nog een aanvulling te krijgen in ons bestuur. 

5. Jubilarissen, leden die al meer dan 25 jaar lid zijn zullen in de 

bijeenkomst van November worden gehuldigd, dit zijn 13 leden. De 

jubilarissen worden persoonlijk uitgenodigd en wij hopen dat veel leden 

aanwezig zijn dan in deze feestelijke bijeenkomst. 

6. De Kerstviering, nog misschien ver weg, heeft ook al onze aandacht. 

7. Op 27 oktober 2022 is weer een regio overleg van de PCOB organisatie 

in Rivierengebied, deze zal worden gehouden in de Pluk 

 

Besturendag Rivierenland en Veluwezoom 
 

Op dinsdag13 septemberzijn André Wahl en ik naar een besturen- dag van de 

KBO-PCOB in Ede geweest. Speciaal georganiseerd voor bestuurders van de 

plaatselijke verenigingen KBO-PCOB Rivierenland en Veluwezoom. 

Een nuttige en aangename bijeenkomst waar aandacht werd besteed aan 

onderwerpen zoals zichtbaarheid. Hoe zichtbaar en bekend zijn wij in de 

gemeente? 

Hoe is onze organisatievorm? 

Wat kunnen wij verbeteren en hoe kunnen wij een eigentijds bestuur 

samenstellen? Organiseren wij activiteiten waaraan behoefte is? 

En tot slot hoe werven we nieuwe leden? 

Het is niet zo dat er overal meteen overal  passend antwoord op was maar het 

was zeker een nuttige en leerzame dag! 

Jacky Bertens     
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Ledenadministratie                                                                 

Zoals we al een paar keer geschreven hebben, hebben we in de afgelopen 

maanden een actief beleid gevoerd voor nieuwe leden. Achterin ons blad 

staan de namen van de nieuwe leden telkens vermeld, maar wellicht bent u de 

draad kwijt geraakt van hoeveel leden wij nu hebben. 

Op 1 januari 2022 hadden wij 188 leden 

In 2022 hebben wij 19 nieuwe leden mogen begroeten. 

Maar in 2022 hebben wij door overlijden, verhuizing of anderszins afscheid 

genomen van  14 leden 

Dus op dit moment is ons ledental 193 leden 

Wij hopen dat in de loop van het 4e kwartaal zich nog een aantal nieuwe 

leden zich aanmelden waardoor wij weer boven de 200 komen met ons 

ledenaantal. U ziet dat er het afgelopen jaar t.e.m. eind september al veel 

mensen zijn overleden, 10 in totaal, in vergelijking met voorgaande jaren ( 

gemiddeld 8) is dit vrij hoog. Door de sterke ledenwerving kunnen wij de 

teruggang in leden opvangen en hopen dat de nieuwe leden zich ook thuis 

voelen.  

 

Crisis landelijke KBO / PCOB 

Het bestuur heeft kennis genomen van een schrijven van de landelijke KBO / 

PCOB d.d. 08 september 2022, waarin de crisis wordt weergegeven bij deze 

landelijke organisatie. Helaas dreigen een aantal provinciale KBO organisatie 

uit de samenwerking te stappen. Hiermee is er geen goede voedingsbodem 

meer voor een vruchtbare samenwerking tussen beide ouderenorganisatie. 

Voor wat betreft de plaatselijke, wij dus, organisatie heeft dit (voorlopig) 

geen consequenties, alle mensen zijn van harte welkom bij ons. Indien u 

hierover verder wenst te worden geïnformeerd of wel de brief van 4 kantjes 

wenst te ontvangen dan kunt u contact op nemen met André Wahl, 06 20 28 

09 83 of per mail jrwahl0001@kpnmail.nl 

 

mailto:jrwahl0001@kpnmail.nl
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Programma 2022 

In tegenstelling tot wat er vermeld stond in de vorige “Even Bijpraten”, 

is de bijeenkomst in oktober gewoon op donderdag! 

Donderdag 20 oktober                                                                          

Vanmiddag is er een lezing van de VPTZ Rivierenland.                   

(Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)                                                         

Een lezing over het hospice in Tiel en over de thuisinzet die het personeel van 

het hospice kan aanbieden. Ook wordt er vanmiddag gesproken over 

dementie. 

Donderdag 17 november                                              Vanmiddag treedt het 

koor “De Zeesterren” voor ons op! Het Zeemans Vrouwenkoor “De 

Zeesterren” zingt liederen over de zee en een groot scala aan vrolijke 

meezingers! 

Donderdag 15 december                                                             Vanmiddag is 

de PCOB Kerstviering. Vorig jaar ging de kerstviering helaas niet door ivm 

Corona. Wij gaan er van uit dat het dit jaar gewoon gaat lukken! Details over 

de Kerstviering volgen later. 
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Maandag 10 oktober                                                                                     

Museum Plusbus reis naar het Rijksmuseum Amsterdam (Vol)  

Programma Museumplusbus- 10 oktober 2022 

09.00 Aankomst Parkeerterrein Kostverlorenkade Geldermalsen   

09.30 Vertrek opstapplaats                                                                 

11.00             Aankomst in Amsterdam                                                              

11.30  Koffie en Lunch in Brasserie Zuiderbad                                                                   

12.30`  Wandelen naar het Rijksmuseum                                                   

12.45  Aankomst in het Rijksmuseum                                                         

13.00  Rondleiding                                                                                          

14.15  Zelfstandig rondkijken                                                                       

15.00  Vertrek uit het Rijksmuseum                                                           

15.30  Vertrek bus                                                                                           

17.00  Aankomst opstapplaats 

We hopen dat we met elkaar weer een mooie, interessante dag zullen hebben. 

De kosten voor de lunch zijn € 13,50 per persoon. Wilt u dit bedrag per 

omgaande overmaken aan onze penningmeester.                                                                                  

Wilt u zo spoedig mogelijk doorgeven aan Ria van Soelen – 0345-581270 – 

als u gebruik maakt van een rollator. 

PS                                                                                                                                         

Een paar dagen na thuiskomst van de busreis naar Asten op 18 augustus 

bleken meerdere leden Corona te hebben opgelopen. De besmetting is dus 

nog steeds onder ons. Wij vragen u dringend om voor vertrek - indien u zich 

niet goed voelt of verkoudheidsklachten heeft – een zelftest te doen. We 

proberen hiermee te voorkomen dat opnieuw het virus onder onze leden 

toeslaat. 
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In gesprek met ……Tijmen en Betty de Haan 

Tijmen woonde in Vinkenveen en Betty in Mijdrecht, maar ze hebben elkaar 

leren kennen tijdens de vierdaagse in Nijmegen in 1961. Hij was in militaire 

dienst en liep deze mars met zijn onderdeel en Betty was daar met een paar 

nichtjes op vakantie.                                            In het gezin van Tijmen was 

leren niet belangrijk, met werken kon je geld verdienen. Na 8 jaar lagere 

school is hij naar de Landbouwschool gegaan. Bij Betty was het anders, haar 

ouders wilden wel dat ze ging doorleren, maar ze wilde zelf niet want haar 

wens was om naaister te worden. Ze ging naar de huishoudschool en in het 4e 

jaar volgde ze daar de opleiding tot costumière en coupeuse en daar heeft ze 

nog steeds profijt van want ze naait heel graag en met een mooie lap stof is ze 

in haar sas.                                                                                                         

Toen ze 23 en 24 jaar waren gingen ze trouwen. In de kop van Noord-Holland 

in het dorp Haringhuizen (100 inwoners) kochten ze de oude dorpsschool (2 

klassen) en het onderwijzershuis. Er moest heel veel aan opgeknapt worden 

want o.a. het dak lekte. De school werd verbouwd tot kalverstal. Een 

kalveropfokbedrijf starten was hun doel. De totale verbouwing heeft jaren 

geduurd, want ze hebben die voor het grootste deel zelf uitgevoerd. Ze 

voelden zich thuis in de Hervormde Kerk die 31 leden had en Betty ging in 

het kerkkoor zingen. Betty was de dochter van oudere ouders en daarom 

wilde ze graag jong kinderen krijgen, en ze kregen snel 4 kinderen, een zoon 

en 3 dochters. Tijmen volgde in die tijd een opleiding tot kalverfokker. 

Tegenover hun huis stond een conservenfabriek en daar ging hij ook werken 

want er moest geld verdiend worden                                        

Hun eigen bedrijf groeide en Betty hielp daar ook in mee. Om een 

kalverfokbedrijf uit te breiden heb je grond nodig en dat was in Haringhuizen 

niet beschikbaar. Ze kochten in Everdingen grond voor het bedrijf en een 

woonhuis en ze groeiden naar 600 kalveren, wat schapen en zoogkoeien.  

                                                                                                                           

Alles liep goed, maar toen ze er 19 jaar woonden kreeg Tijmen een 

herseninfarct. Terwijl hij in het ziekenhuis was en revalideerde was er een 

bedrijfshulp, maar Betty werkte ook heel hard mee en daarnaast  zorgde ze 

voor Tijmen want hij moest veel dingen weer opnieuw leren. Gelukkig waren 
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de restverschijnselen van dien aard dat hij toch na maanden weer in zijn 

bedrijf kon werken, maar zeer moeizaam en daarom werd het bedrijf na 3 jaar 

beëindigd.                                                     Ze kochten een huis in Beusichem 

dat ook weer opgeknapt moest worden. En dan ….. wat ga je doen. Betty 

haakte en naaide kleren voor de kledingmarkt en ze werd lid van het 

zangkoor. Daarnaast heeft ze met veel plezier en succes een schildercursus 

gevolgd. De Haan die naast dit stukje staat is van haar hand. 

Tijmen was in Everdingen lid van de fanfare. 

Hij speelde bariton en dat heeft hij ook in 

Beusichem gedaan, maar door het infarct was 

hij onzeker geworden, want zijn fijne 

motoriek werkte niet meer goed. Twee dingen 

tegelijk doen is moeilijk. Hij puzzelt veel en 

om zijn conditie op peil te houden fietst hij 

heel veel in de omgeving.                                                                                               

Tijmen en Betty, hartelijk dank voor de 

gezellige ontvangst en het feit dat jullie 

zoveel over jullie leven hebben willen 

vertellen.  

Ria van Soelen. 
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      Lief en Leed 
 

Nieuwe leden 

Per 1 september zijn lid geworden: 

Hr. R.J. (Rob) Uiterwijk, Rijnstraat 3C,  83 jaar 

Mevr. L.C. (Lenie) Uiterwijk – van Muijen, Rijnstraat 3C, 83 jaar 

Dhr. A. (Anton) van Helten, Hooge Hoeven 40C, 73 jaar 

Mevr. J.H. (Hanny). van Helten - Visscher, Hooge Hoeven 40C, 72 jaar 

Mevr. H.W. (Dicky) Heinen – van Hees, Sophiastraat 9, 74 jaar 

Mevr. L.M. van Ooijen – Weijdema, Joh. van Oldenbarneveldtstraat 
25, 74 jaar 

Hr. H.B. van Ooijen, Joh. van Oldenbarneveldtstraat 25, 78 jaar 

Mevr. F. Krul (Frea), Oranje Nassaustraat 12, 76 jaar 

 

Overleden zijn; 

Op vrijdag 2 september is in de leeftijd van 75 jaar overleden de Hr. 

Erik Murman, Kuipershof 65. 

Op donderdag 8 september is overleden Mevr. Hannie den Boer – 

Hammingh, Duindoornstraat 35a, in de leeftijd van 80 jaar. 
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Zaaien, maaien, oogsten Dank de Allerhoogste 

voor zijn zorg om ons bestaan, Hij biedt ons dit alles aan. 

 

Zaaien, maaien, oogsten Dank de Allerhoogste voor de  

zegen die Hij geeft  zodat elk het leven heeft. 

Zaaien, maaien, oogsten door te delen met elkaar wat  

 hij aanbiedt, ieder jaar 

Lied 716 uit het liedboek 


