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Woord van de voorzitter.
Beste leden, de eerste bestuursvergadering in het coronatijdperk heeft weer plaats gevonden en we mochten elkaar
weer ontmoeten. Omdat we ons toch in ieder geval aan de
1.5 mtr. wilde houden hebben we vergaderd in het
parochiecentrum, dat geeft wat meer ruimte dan in de
gemiddelde huiskamer.
In een vorig bericht hebben wij jullie op de hoogte gebracht
van het voornemen om Ineke op te nemen in het bestuur en
aangezien er geen berichten zijn binnengekomen van
mensen, die er ernstige bezwaren tegen hadden en de
algemene ledenvergadering door de coronacrisis ook niet
gehouden mag worden (we kunnen geen vergaderplaats
vinden waar de 1.5 mtr. afstand gegarandeerd kan worden)
hebben we besloten dat Ineke voortaan bestuurslid is die
speciaal belast is met het notuleren en Adrie zal ondersteunen
in haar werk in de ontspanningscie. Dus Ineke WELKOM als
bestuurslid.
Aangezien er geen reacties zijn binnengekomen over de
stukken voor de jaarvergadering is er besloten om dit jaar de
ALV niet te houden. Dit in tegenstelling tot de statuten, die
zeggen dat er ieder jaar een ALV gehouden moet worden.
Verder kunt u in deze uitgave lezen hoe er wordt omgegaan
met de ledenmiddagen in dit jaar, ook weer i.v.m. de corona.
Het afscheid van onze oud-bestuursleden, Piet Luites en Loes
van Unen, komt met het vervallen van de jaarvergadering ook
in het gedrang en er is besloten dat er iemand van het
bestuur de honneurs zal waarnemen en afscheid van hen gaat
nemen omdat wij als bestuur vinden dat zij dit verdiend
hebben en als alles weer normaal is kunnen we er altijd nog
iets mee doen.
We willen die mensen die gereageerd hebben op onze
kaartactie bedanken voor hun reactie en we hopen dat we
met z’n allen goed en veilig door de corona-periode rollen en
dat we allen gezond blijven en er snel weer een tijd komt, dat
alle activiteiten opgepakt kunnen worden.
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Verder gaan de ontwikkelingen binnen de KBO-PCOB ook
gewoon door. Er was sprake van behoorlijk wat discrepantie
tussen de betrokkene in het overleg en ons (KBO-PCOB
Culemborg e.o.). Er is bericht gekomen dat er weer gepraat
gaat worden met de 4 provinciale bonden en de Unie KBO en
PCOB en de KBO-PCOB. Op acht juni is er een
regiovergadering van KBO Gelderland, waar één
vertegenwoordiger van elke afdeling voor is uitgenodigd en
waar ik als voorzitter de afdeling Culemborg e.o. zal
vertegenwoordigen.
In de volgende nieuwsbrief zal ik u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen en voor de zeer geïnteresseerden kan ik
adviseren om op de website te kijken (www.kbo-pcobculemborg.nl).
Jan Pieters.

Knarsend gaan de kerkdeuren op een kier
open…….
Alles komt nu weer langzaam, knarsend op gang.
We hebben een spannende tijd achter de rug.
Een tijd van loslaten en zeker niet meer vast pakken.
Een tijd van hoesten en proesten in de elleboog.
Een tijd van elkaar niet meer kunnen ontmoeten, omarmen
en knuffelen.
Een tijd van niet meer kunnen sporten of je hobby kunnen
beoefenen.
Een tijd van niet meer naar je werk of school kunnen gaan.
Misschien heeft het achteraf bezien ook wel iets goeds
gebracht.
Het was vaak een tijd van meer aandacht voor eigen gezin
thuis.
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en je besefte ineens het gemis van dierbaren die je niet kunt
bezoeken.
Een tijd van meer respect voor de medewerkers in de zorg en
onderwijs,
in de maatschappelijke dienstverlening en bestuur.
Voor velen is het achteraf misschien wel, een goede tijd
geweest.
Van een pas op de plaats en misschien zelfs wel, zich
afvragen:
Waar ben ik mee bezig, is al dat rennen en vliegen nu
werkelijk nodig?
Houden we ons niet voor de gek met dat gejaag?
Deze tijd heeft sporen nagelaten die niet meer uit te wissen
zijn.
Herinneringen aan hoe het was, maar ook de vraag hoe het
worden zal als…..?

Hoe zal het zijn met mijn vrienden van de muziekvereniging
of de sportclub?
Zullen we ooit weer als vanouds samen plezier kunnen
maken?
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Alles komt nu weer langzaam, knarsend op gang.
Deze voorbije tijd kan ons dus ook vernieuwde hoop geven.
Even stil staan, je bezinnen en vernieuwd verder gaan.
De tijd overkomt je en kun je niet tegenhouden.
Een wijs man uit De Meern zei mij ooit eens:
“Treur niet omdat het regent, dat is zonde van je tijd, je
kunt het niet veranderen.
Maar ik verzeker je, na deze regen komt de zon onze
kleren drogen…”
Wat ons zal sterken in deze tijd is ons geloof, ons vertrouwen
op de Heer Jezus.
Hij zegt ons immers in het Evangelie van Mattheus hoofdstuk
11
“Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten
gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.”
Hij reikt ons de hand…
En zoals de moeder, van de heilige Moeder Theresa van
Calcutta, ooit tegen Theresa zei:
“Pak zijn hand en laat die nooit meer los.!”
Heb vertrouwen in de Heer. Hij zal ons leiden. Ook door deze
moeilijke tijd heen.
Maar we moeten wel zijn hand durven vastpakken..
Diaken Vincent van der Helm

LEDENMIDDAGEN IN DE 1,5 METER
MAATSCHAPPIJ.
Op de laatste bestuursvergadering (9 juni) moet het bestuur
een moeilijk besluit nemen.
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Kunnen we met 1,5 meter afstand nog ledenmiddagen
organiseren? Zelfs al mogen we met 100 mensen
samen komen, die afstand moet worden gehandhaafd.
En dáár hebben we geen mogelijkheid voor, zeker niet één die
binnen ons budget past. En het lijkt ons niet gezellig.
Dus is besloten om zeker tot eind september niet meer met
onze leden bij elkaar te komen. Het bestuur vindt dit zeer
treurig, want het is toch één van onze doelstelling om onze
leden informatie te verschaffen en gezelligheid te
geven.
Dat betekent, dat ook de ledenmiddagen van
1 juli (Kerseneten), 19 augustus (Buffet) en
16 september (Natuur- en Vogelwacht) komen te
vervallen.
We moeten afwachten, wat het virus gaat doen en wanneer er
een vaccin zal komen, maar tot die tijd zijn er geen grote
bijeenkomsten voor
onze vereniging.
Een veel gehoorde
uitspraak is: We leven
in een gekke tijd.
Maar een mooi gezegde
is ook:
WAT IN HET VAT ZIT
VERZUURT NIET.

Dus houd moed, zorg goed voor u zelf en uw naasten en
houd ook afstand.
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RIJBEWIJSKEURING 75+
VERKRIJGING GEZONDHEIDSVERKKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN OP :
Vrijdagen 12 + 26 juni, 10 + 24 juli en 7 + 21 augustus.
Locatie: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10.
Tijd: 10.00- 12.00 uur.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van
€ 40,00 (contant) verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe
rijbewijsaanvragen, adviseren wij om de geneeskundige
verklaring vroegtijdig online in te vullen.
Online aanvragen lopen op dit moment beter dan aanvragen
via de papieren versie. De op papier ingevulde Geneeskundige
verklaringen stuiten op een groot verwerkingsprobleem bij het
CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van het CBR zeer
wordt vertraagd. De kans bestaat, dat het oude rijbewijs al is
verlopen, alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. Er is
nu een regeling getroffen, dat u één jaar met een verlopen
rijbewijs mag rijden in Nederland. In Europa mag dat acht
maanden.
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis
waarvan de medische keuring kan worden afgesproken en
uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een afspraak te maken met
de keuringsarts via Medipartners, tel. 071 572 84 34.

[7]

Tijdens recente seniorendagen
is met zekere regelmaat het thema vervoer aan de orde
geweest. Dat ging altijd over aanbod aan openbaar vervoer.
Er is nog een andere vervoersmogelijkheid, vooropgesteld,
dat u een rijbewijs heeft. Al ruim 20 jaar is een deelauto
initiatief bezig in Culemborg. Aanvankelijk onder de naam
Call a Car, later MyWheels. Door de jaren heen is het aanbod
aan auto’s toegenomen en staan er inmiddels 14 auto’s
verspreid door Culemborg. Reserveren doe ik zelf via internet
en vaak met de smartphone. Even een auto nodig? Dan is dit
de oplossing. Wel het gemak, niet de lasten van een auto, die
grotendeels stil staat. Na aanmelding is er de keus om zonder
abonnement te gaan rijden. De kosten van de rit moeten dan
vooraf betaald worden via iDeal. Met een abonnement worden
de kosten van de rit achteraf geïncasseerd. Zie deze link
https://mywheels.nl/mijn/account/abonnement Auto’s worden
geopend (na het maken van de reservering) middels chipkaart
of smartphone. Moet je een tijd van tevoren reserveren? Je
kunt staand naast de auto een reservering maken, hem
openen en wegrijden (mits de auto niet in de gewenste tijd
door een ander is besteld). Gemakkelijk toch!
Gebruikt u de fiets met zekere regelmaat en eventueel voor
langere ritten? Ook nog in bezit van een smartphone dan is de
Fietsknoop app een leuke aanvulling als u een tocht gaat
maken. Aanvankelijk enigszins basaal (de rijrichting kon alle
kanten uitwijzen) is de app volwassen geworden en
vergelijkbaar met de navigatie systemen voor de auto. Wijst
keurig in de rijrichting. Ga je verkeerd, dan meldt hij “klopt
uw route nog”. Je kunt thuis een route maken, die opslaan en
de route vervolgens op de smartphone ophalen en fietsen.
Routes van anderen zijn op te halen. Met het fietsweer in
aantocht een aanrader. De Fietsknoop app is gratis te
gebruiken. Er is een +Plus versie beschikbaar, deze kost €5
per jaar. Met deze versie verdwijnen reclame banners en zijn
er extra functies voorhanden.
Hans Dirkse.
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colofon
Voorzitter:

Jan Pieters, 0345 520 664
jan.pieters@casema.nl
Vice-voorzitter en penningmeester KBO-PCOB:
Hans Dirkse, 06 24498308
dirksonidus@ziggo.nl
Secretaris en ledenadministratie:
Jeannette van den Reek,
0345 531 208
kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl
Activiteiten, info en aanmelding:
Adrie Holtkamp, 0345 515 347
fam.holtkamp@hetnet.nl
Notuliste bestuursvergaderingen:
Ineke van Garderen
inekevankootenniekerk@gmal.com
Web-site: www.kbo-pcob-Culemborg.nl
Bankrekeningen:
NL 67 RABO 0160 0729 05 t.n.v. KBO Culemborg
NL 05 RABO 0159 3811 50 t.n.v. PCOB Culemborg
Nieuwsbrief:

Ben Holtkamp
benholtkamp@kpnmail.nl
Belastingen invullen coördinator:
Rini van den Reek,0345 531 208
rinireek@ziggo.nl
Vrijwillige ouderen adviseurs en cliëntondersteuners:
Jeannette en Rini van den Reek
Marga Hillaert (Haaften) 0418 785 140
Marga is tevens consulent veilig wonen en tabletcoach.
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