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WOORD VAN DE VOORZITTER
Als dit gelezen wordt is het al weer einde mei en staan de
pinksterdagen voor de deur en weet ik nog niet welke
ontwikkelingen er zijn in de coronacrisis. Wel weet ik dat op het
moment dat ik dit stukje schrijf de beperkingen in feite nog niet zijn
veranderd voor ons “senioren”. Wel hebben we ook binnen onze
verenigingen weer (voor zo ver ik weet) een drietal leden die
onderscheiden zijn als lid in de orde van Oranje Nassau.
Deze mensen zijn gefeliciteerd door het bestuur Het zijn m.n.
1. Joke v.d. Hurk
2. Gerrit en Bets van Zeijl (Gerrit is lid)
3. Theet Vermeulen
Hadden we vorig jaar nog een leuke bijdrage mogen ontvangen van
de RABO bank (aandeel in de Betuwe) dit jaar is het heel onzeker en
omdat we door de lockdown ook verder geen activiteiten hebben is
het ook niet noodzakelijk en hopen we volgend jaar wel weer
gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om een deel uit deze
subsidie te kunnen ontvangen maar dan moeten er wel veel leden
die lid zijn van de Rabobank weer gaan meestemmen.
In de nieuwsbrief van de Unie KBO-PCOB zijn veel tips en adviezen
te lezen en een reeks goede artikelen die zeker de moeite waard
zijn. Graag wil ik u adviseren om eens een kijkje te nemen in deze
brief. U kunt deze nieuwsbrief aanvragen bij: www.KBOPCOB.nu/nieuwsbrief.
Zijn er momenten dat u graag even een luisterend oor zou willen
hebben dan is de KBO-PCOB er om dat voor u te verzorgen: ga naar
www.nietalleen.nl, of bel: telefoon 08001322
Schroom niet om hier gebruik van te maken er zitten mensen voor u
klaar en uiteraard hebben we ook onze eigen VOA’s waarvan u de
telefoonnummers kunt vinden in de colofon van deze nieuwsbrief.
Onze verenigingsactiviteiten staan door de coronacrisis op een
héééél laag pitje. Wat mij betreft gaan we onderzoeken of we
kersen kunnen gaan eten. Hoe en wat, daar zal over gepraat
moeten worden en dat betekent dat we pas in juni zekerheid
kunnen krijgen, dus gewoon afwachten. Per 1 juli mogen onder
voorbehoud de restaurants weer open en dat biedt wellicht
mogelijkheden. We laten het wel weten als er een mogelijkheid is.
Dat was het voor deze maand.
Doe voorzichtig en hou het gezond.
Jan Pieters.
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EVEN VOORSTELLEN…..
Mijn naam is Ineke van Garderen en sinds september 2019 notuleer
ik de bestuursvergaderingen van onze KBO-PCOB. Die afkorting
PCOB was voor mij heel bekend in de tijd dat ik nog werkzaam was
als lerares op de Koningin Juliana School. Heel lang stond de O in
PCOB voor onderwijs; de andere letters stonden voor dezelfde
afkorting waarvoor ze nog steeds staan. Maar sinds de
onderwijsbond is opgegaan in de CNV onderwijsbond heeft de naam
een nieuwe betekenis.
Als notulist kon ik me bij de vergaderingen lang niet altijd
stilhouden en sprak ik mee over het beleid van onze afdeling. En
daar wil ik me heel graag voor inzetten. Als de jaarvergadering
doorgang had kunnen vinden was ik nu officieel bestuurslid geweest
– als u, de leden, daarmee ingestemd hadden. Dan had ik me op die
vergadering aan u kunnen voorstellen. En dus nu op deze manier.
Het is de bedoeling dat ik Adrie ga ondersteunen bij
het organiseren van de ledenmiddagen; en net als u
hoop ik dat die snel weer kunnen beginnen. Ik heb
inmiddels ervaren hoe belangrijk dat contact is,
minstens zo belangrijk als het onderwerp van onze
bijeenkomsten.
Achter in de Nieuwsbrief ziet u mijn naam, mijn emailadres heeft een andere naam: mijn eigen naam is
Van Kooten Niekerk. In het dagelijks leven blijf ik de
naam van mijn overleden echtgenoot gebruiken.
Ik wens iedereen een goede zomer toe, en ik hoop u binnen niet te
lange tijd te ontmoeten en mij in persoon aan u voor te stellen,
Ineke van Garderen -van Kooten Niekerk

EVEN VOORSTELLEN…..
Mijn naam is Ben Holtkamp, de echtgenoot van uw bestuurslid
Adrie. Hoewel ik geen lid ben van de KBO/PCOB, maak ik wel
maandelijks de nieuwsbrief. Zulke klusjes vind ik
leuk om te doen.
Rond 1970 studeerde ik katholieke kerkmuziek en
orgel in Utrecht. In 1994 volgde ik nog een
opleiding keyboards aan het Brabants
Conservatorium te Tilburg. Deze opleidingen
stelde me in staat om in Culemborg muziekles te
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kunnen en blijven geven aan de toenmalige streekmuziekschool. Tot
mijn pensionering in 2014 heb ik daar gewerkt. Ik gaf er piano,
orgel en keyboardles en muziektheorie. Op dit moment ben ik nog
actief als dirigent en organist van de Sint Barbarakerk. Verder ben
ik secretaris van Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van
Oudheusden. De historie van Culemborg heeft in hoge mate mijn
belangstelling. Met name de geschiedenis van katholiek Culemborg.

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. De regering is bezig om een regeling te
treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is nog niets
concreets te melden. Voor degene die het betreft, adviseren wij de
berichten in de media in de gaten te houden.
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.
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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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