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Van de voorzitter    
 

Beste leden. 

Ongetwijfeld heeft u de beelden gezien van Prinses Amalia op  

weg naar de universiteit, op haar eerste collegedag. Met een 

blijde lach, ondanks het geforceerde fotomoment. Een foto die 

later weer uitgebreid besproken werd in de talkshows. 

En ongetwijfeld heeft u ook het interview gezien met Koningin 

Maxima en Koning Willem-Alexander in Zweden op 13 

november. Op de vraag ‘hoe gaat het met Amalia’ kregen wij 

een zeer geëmotioneerde reactie van het koningspaar. De 

prinses kan wegens bedreigingen helaas niet zelfstandig wonen. 

Haar enige uitstapje is de universiteit. Niet samen met 

vriendinnen maar met bewakers! 

Het haalde weer de talkshows  en het nieuws. 

U zult misschien denken ‘heel naar, maar wat heeft het met de 

PCOB te maken’. Helemaal niets natuurlijk. Maar toen ik 

vandaag het voorwoord aan u wilde gaan schrijven schoot mij 

niets anders te binnen dan de tranen van Maxima. Het raakte 

mij als moeder, als oma en als mens. 

Twee speerpunten van de KBO-PCOB zijn o.a. Veiligheid en 

Zingeving.  Natuurlijk toegespitst op senioren, maar ik ben toch 

blij dat deze punten van belang zijn voor onze vereniging. 

 

Vriendelijke groet Jacky Bertens  
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Hete Bliksem 

 
 

Een recept uit de oude doos, wat zeker op z’n plek is in de 

Betuwe! 

• 750 g kruimige aardappels, geschild en in stukken 

• 1 tl zout 

• 400 g zure appels, geschild en in stukken 

• 400 g zoete appels, geschild en in stukken 

• 200 g gerookt spek aan één stuk 

1. Doe de aardappels samen met het zout in een ruime pan en voeg 

zoveel water toe dat ze nét onderstaan. 

2. Leg het spek bovenop de aardappels en verdeel de appels erover. 

3. Breng aan de kook en laat twintig minuten op zacht vuur koken. 

4. Giet de aardappels en appels af, maar bewaar het kookvocht. 

5. Neem het spek uit de pan en snijd het in dikke plakken. 
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6. Stamp de aardappels en appels en voeg desgewenst wat 

kookvocht toe om het smeuïger te maken (afhankelijk van de 

appels die je gebruikt). 

7. Proef en breng op smaak met citroensap en eventueel nog wat 

zout. 

8. Leg de plakken spek op de hete bliksem. 

Hete bliksem wordt van oorsprong vaak geserveerd met 

gebakken bloedworst en gebakken appels: wentel per persoon 1 

plak bloedworst van 1 centimeter dik even door de bloem en bak 

in hete boter. Bak daarna 1 appelschijf in dezelfde boter en leg 

die op de Hete Bliksem.  

                                                                                                      

Verslag reis met de Museumplusbus 10 oktober 2022. 

Met 32 

deelnemers 

vertrokken wij  

vanaf  de 

Kostverlorenkade  

te Geldermalsen, 

naar het 

Rijksmuseum te 

Amsterdam. 

Aangekomen 

daar stond de 

mevrouw Tromp  

van de Vriendenloterij al op ons te wachten. Zij begeleidde ons 

naar Brasserie Zuiderbad voor koffie en aansluitend de lunch. 

Om half 1 vertrokken wij vandaar lopend naar het Rijksmuseum. 

Daar aangekomen werden wij in drie groepen gedeeld, elke 
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groep kreeg een medewerkster van het museum toegewezen. Op 

voortreffelijke wijze werd alles toegelicht en verteld. 

Op de 1e verdieping konden wij de Nachtwacht bewonderen en 

o.a. het portret van het Melkmeisje. In de volgende hal was een 

grote verzameling Delftsblauw, heel bijzonder de grote 

Tulpenvaas. en Tegeltableaus. In een kleinere hal konden we 2 

Poppenhuizen bewonderen tot in detail nagemaakt,  zelfs de 

plafonds waren bewerkt. 

Daarna gingen wij naar de voorhal met de prachtige 

gebrandschilderde ramen en de bijzondere vloer in hele kleine 

mozaïek steentjes ingelegd 

Vanaf 14.00 uur mochten we op eigen gelegenheid rondkijken., 

en konden we nog even shoppen in de museum winkel. 

Om 15.00 uur gingen wij weer lopend naar de bus, door een 

ongeval met een lift in de parkeergarage moesten wij best ver 

lopen naar de parkeerplaats van de bus. Wij kijken terug op een 

gezellige dag. 

Heidi Maat 

 

 

Vanuit het bestuur 

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met: 

1. Museum bus op maandag 10 oktober. Helaas op het laatst 

moment toch nog 5 afvallers. Maar wel succesvol geweest. 
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2. Het bestuur is bij elkaar geweest voor het samenstellen van 

het programma voor 2023. Nog 1 maand (oktober) moet nog 

ingevuld worden. Wij hopen dat u ons programma attractief 

vindt en anderen zult stimuleren om naar deze 

bijeenkomsten te komen. Het belooft een mooi afwisselend 

programma te worden. Ik kijk er nu al naar uit 

 

3. De bijeenkomst in November is een feestelijke. Er worden 

maar liefst 13 leden gehuldigd en we beschouwen deze 

bijeenkomst als een feestelijke relaxte bijeenkomst met een 

hapje en een drankje. 

 

4. De afspraken voor de Kerst viering op donderdag 15 

December zijn in volle gang. 

 

5. Afwezigheid penningmeester, zie bericht penningmeester 

 

 

Jullie penningmeester, ondergetekende, is afwezig van 2 

december tot en met 4 maart 2023. Wij, Henriette en ik, gaan 

dan onze dochter (Karin) en schoonzoon (Erik Weijschede) 

opzoeken in Nieuw Zeeland. In 2015 zijn zij daar naar toe 

verhuisd en in 2017 zijn wij daar ook geweest, 5 weken, direct 
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na de geboorte van hun 1e kind Nora. Met de Kerst 2017 waren 

zij in Nederland, maar daarna hebben wij elkaar niet meer 

lijfelijk gezien. Inmiddels zijn daar nog 2 kleinzonen Timo (1 

februari 2019) en Otis (16 maart 2021) geboren, die wij graag in 

de handen willen hebben.  

Consequenties voor de PCOB Geldermalsen: NIETS, alles 

draait lekker. De drie dames zullen met behulp van uw inzet de 

kerstviering en de bijeenkomst in Januari en Februari 

organiseren.  

Contributies 2023: U mag de contributie, € 29,00 voor 1 

persoon lidmaatschap en € 49,00 voor echtparen, te allen tijde 

overmaken op onze bankrekening. Na terugkomst zal ik de 

brieven versturen voor degene die nog niet betaald hebben.  

André Wahl 

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle 

bedrijven en organisaties die gegevens van personen 

(persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB en uw 

afdeling Geldermalsen verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig 

om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te 

doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacy-protocol 

geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de 

verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. De 

landelijke KBO-PCOB heeft ook een aandachtsfunctionaris 

Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving 

coördineert.  
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Het privacy-protocol en alle andere informatie die beschikbaar is 

over de AVG kunt u terugvinden op de website www.kbo-

pcob.nl/avg. 

Wij wijzen u erop dat tijdens bijeenkomsten foto’s kunnen 

worden gemaakt en dat deze op social media worden geplaatst, 

facebook, instagram of website. Indien u niet wenst dat er een 

foto van u op social media worden getoond dan verzoeken wij u 

dit aan ons mee te delen, zodat wij hier rekening mee kunnen 

houden. Verdere informatie kunt u ook opvragen bij André 

Wahl, penningmeester. 

 

Rabo bank Club support                                                             
Op maandag 5 september is de RABO BANK Club support 

geopend voor leden van de RABO BANK. Hebt u al gestemd op 

onze vereniging?? Tot en met 27 september,  op het moment dat 

u dit leest, is de stemronde gesloten. Vorig jaar hadden wij een 

bedrag van € 207,48. Uiteraard hopen wij op meer gelden, en dat 

is gelukt. Wij krijgen een bedrag van € 262,61. Dit is een mooi 

bedrag. Alle STEMMERS hartelijk dank voor het uitbrengen 

van uw stem op de PCOB afd. Geldermalsen. 

Bijeenkomst 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! De bijeenkomst 

in November is een feestelijke. Er worden maar liefst 13 leden 

gehuldigd en we beschouwen deze bijeenkomst als een 

feestelijke relaxte bijeenkomst met een hapje en een drankje. 

Tijd: half drie, 

Plaats: “de Ontmoeting”, naast de Centrum kerk in 

Geldermalsen 

http://www.kbo-pcob.nl/avg
http://www.kbo-pcob.nl/avg
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Duur Gas 

Workum had een gasfabriek, 

bijproduct teer, waarop de 

stadswoningen waren aangesloten. 

Soms had men een muntmeter. Eerst 

een ‘gas-munt’ kopen die de meter 

activeerde om de betaalde hoeveelheid 

te leveren. Niet aangesloten woningen, veelal zonder 

waterleiding en elektriciteit, hadden een regenwaterbak vlakbij 

de achterdeur. Met een puts werd water er uit gehaald, in een 

emmer gegoten die op het aanrecht een plaats had. Op 

petroleum, dat van een petroleum boer met hondenkar aan de 

deur kon worden gekocht, werd gekookt. Kachels waren niet 

eenkennig, ze consumeerden betaalde turf, cokes, briketten en 

andere brandbare materialen. Carbidlampen heb ik nooit in 

gebruik gezien, carbid lassen was algemeen. 

De molenaar van het Workumer Nieuwland woonde in het 

molenhuis. De buitendeur was in de keuken op het oosten met 

veel ruimte voor sneeuw.  

De lonen waren laag, waardoor de wintervoorraden beperkt 

bleven. Zuinig aan was het devies, je wist niet hoe lang de 

winter duurde. Ook bij strenge vorst, sneeuw tot de dakgoot en 

een felle oostenwind ging de kachel om 8 uur uit. De daarop 

opgewarmde keien werden onder de dekens gelegd, toch nog 

warme nachtsokken. De wc was buiten met tot formaat wc 

papier gescheurde kranten. 

Voor de keukendeur werden jutezakken gelegd om de tocht 

en de stuifsneeuw in de keuken zo veel mogelijk te beperken.  
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Om halfvijf ging de wekker, bij de molenaar en tal van 

mensen met een 24/365-366 betrekking. Soms zaten de dekens 

aan de muur vastgevroren, het water in de emmer op het 

aanrecht was bevroren maar de boterham lag klaar.  

Pet op, sjaal om, kraag omhoog, fiets aan de hand, op naar 

het werk! In de loop van de morgen was er wat te drinken. 

We hebben het nu over 1947, 1948. Koud? Lastig? Nou en 

of. Maar we waren bevrijd!  Het ‘Tientje van Lieftinck’ had 

gewerkt, het Marshallplan moest Europa verder helpen. De  

dagen lengden, de lente was op komst!   

Thijs.Jaarsma 

 

Verslag PCOB. Bijeenkomst van 20-10-2022. 

De voorzitter heet ons hartelijk welkom, in het bijzonder onze 

gasten, Elly Tazelaar en coördinator Jan van Dongen van het 

Hospice Nocturne uit Culemborg, en ook onze nieuwe leden. 

De lezing van vanmiddag gaat over VPTZ Rivierenland; 

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Een onderwerp waar we 

het niet dagelijks over hebben. Toch is het iets wat ons allen te 

wachten staat. 

De overdenking deze middag gaat over troost. Naar aanleiding 

daarvan luisteren wij naar het lied “God zal met je meegaan”. 

God is om je heen, zegt de tekst van Ps. 139;  U omsluit mij, 

vanachteren en van voren, U legt Uw hand op mij. 

Na de opening krijgt Elly het woord. Zij is coördinator van 

VPTZ. Rivierenland en West-Betuwe. Elly verteld over het veel 

omvattende werk wat de organisatie doet. 

• Levensverwachting voor de laatste levens maanden. 

• Hoe kun je het zo aangenaam mogelijk maken. 
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• Het is een toevoeging op de gewone zorg. 

• Om de mantelzorger te ontlasten, zowel in de nacht als 

overdag. 

• Troost en een luisterend oor bieden is hun taak. 

Dit alles heeft zij toegelicht, ook vragen uit de zaal werden op 

een zorgvuldige manier beantwoord. Na de pauze krijgt Jan van 

Dongen het woord. Jan is coördinator van de Hospice Nocturne 

in Culemborg. Er zijn plannen voor een uitbreiding van het 

aantal bedden in het Hospice maar ook plannen om de 

vrijwilligers groep uit te breiden. Om de vrijwilligers te 

ondersteunen krijgen zij bijscholing maar er wordt ook 

ontspanning aangeboden van uit de organisatie. De vragen uit de 

zaal worden op een integere manier beantwoord.. 

Volgend seizoen hoopt Jan weer een lezing te verzorgen om nog 

uitgebreider  deze onderwerpen toe te lichten 

Jacky bedankt  beide sprekers voor hun inbreng voor deze 

middag en overhandigd een Betuws fruit pakket. 

Ria sluit de middag af met het gedicht: “Zalig zij die mij 

aanvaarden”. En zij wenst ons allen wel thuis 

Nostalgie…. Vroeger! 
 
In het Nederland waarin ik ben opgegroeid gingen we naar de 

platenzaak om singeltjes te beluisteren en eventueel te kopen. 

Was je blij met twee gulden zakgeld per week. Iedereen ging 

naar V&D en Jamin voor een 3 dubbel ijsje. Toen hadden 

winkels gewoon 4 muren in plaats van Internet winkelen..  

Naar de stad gaan was een belevenis en zo gezellig!  
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Er waren tradities. 

Tradities die nu niet 

meer kunnen, of die 

steeds meer worden 

afgeschaft. Omdat men 

ze discriminerend vindt 

of omdat het niet bij de 

multiculti samenleving 

past. 

Veel wordt er 

verboden, waardoor de 

tradities verdwijnen.  

Als je in een rode of blauwe bus stapte, dan was dat een stadsbus 

en een gele een streekbus. En een kaartje kopen bij de chauffeur 

was normaal. Die man behandelde je met respect. Een trein had 

een vishakenlogo erop en kaartjes werden voorzien van een 

gaatje als de conducteur kwam controleren. Dat was een 

belevenis, want treinpersoneel had aanzien. Om de trein te laten 

vertrekken stak de machinist z'n hoofd naar buiten en zwaaide de 

conducteur met z'n spiegelei. In de Intercity was de 

koffiestandaard aanwezig en geen uitzondering op de regel. Kun 

je je niet meer voorstellen.  

 

Spelen deed je buiten. Stoepranden, knikkeren, hinkelen, en 

kaatsballen. Met een hoop herrie en geschreeuw en natuurlijk 

haalde je kattenkwaad uit. Dat hoorde bij het opgroeien. 

Overvallen, inbraken en zakkenrollerij haalde de krant nog. 

Gewoon omdat ze niet aan de orde van de dag waren. Als je met 

je kattenkwaad de politie tegenkwam, dan schrok je en gedroeg 

je je respectvol in de hoop dat ze niet naar je ouders gingen. Als 

het donker werd, dan was je thuis binnen. Jeugd 's avonds of 's 

nachts op straat kwam bijna niet voor. Behalve als ze op stap 



12 
 

gingen naar de disco of de kroeg. Toen moest je om 23:00 uur 

thuis zijn! Nu begint het feestgedruis pas om die tijd…. En 

anders keek je naar Swiebertje, Een van de Acht, Q&Q, Floris, 

Toppop of Spel zonder Grenzen op de bank met chips en 

limonade . Je luisterde naar de radio en nam je favoriete muziek 

op met je cassetterecorder. Die luisterde je dan af op je 

walkman.  

Koeien stonden in de wei en niet in een megastal en ze waren 

nog gewoon onderdeel van de natuur in plaats van slecht voor 

het milieu. De post kwam iedere werkdag en op zaterdag en je 

wist ook dat je post goed verzorgd werd, want het waren 

beëdigde postbodes in plaats van bijbaantjes voor iedereen. 

 

Bellen? Als je niet thuis was dan was je niet bereikbaar. (Lekker 

rustig) En als je dan toch moest bellen dan ging je naar een 

telefooncel waar je kwartjes en dubbeltjes in moest gooien.  

Ben ik tegen vooruitgang? Absoluut niet, maar onze vooruitgang 

voelt langzaam maar zeker als onze ondergang. Betalen om te 

mogen sparen, betalen om te mogen doen, betalen omdat je niet 

alles vergoed krijgt van de zorgverzekering waar veel mensen 

niet eens het geld voor hebben om het te betalen.  

 

Overal moet over gediscussieerd worden en zelfs gebakjes en 

toetjes moeten van naam veranderen omdat de naam niet meer 

mag. Er komen verboden om de hoek kijken waarvan je je 

afvraagt wat anderen ermee te maken hebben, in Den Haag vindt 

men steeds meer van het sociale leven en de tradities.  

Niets is meer goed, alles is slecht. Je auto, je gezondheid, het 

milieu, de boerderij. Alles moet anders. Zelfs de natuur is slecht 

voor het milieu. Ik mis het Nederland van mijn jeugd.  

En dat zal helaas nooit terugkomen     

Ineke de Ruiter – de Jong 


