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Woord van de voorzitter.
Graag wil ik dit woord van de voorzitter starten met
iedereen alle goeds en voor al veel gezondheid toe te
wensen voor 2021.
Verder kan ik alleen maar blij zijn, dat we het coronajaar
hebben afgesloten en weer hoop hebben, dat we weer
samen kunnen komen voor wat activiteiten, die we
allemaal zo gemist hebben. Veel plannen zijn gemaakt
en die moesten ook zo weer de prullenbak in, want er
kwam weer een lockdown of een andere beperkende
maatregel en ontstond er een groot gebrek aan contact
en vooral fysiek contact: even knuffelen met de
kleinkinderen en gewoon even gezellig koffie o.i.d. Dat
was wel moeilijk, maar de vooruitzichten zijn goed, er is
een vaccin en we gaan vaccineren, dus wie weet kunnen
we iets feestelijk gaan plannen in april, mei en misschien
wel een aangeklede jaarvergadering in mei, maar nu ga
ik op de stoel van Adrie en Ineke (ontspanningcie.)
zitten en dat wil ik niet.
De Kerst en Oud-en-nieuw zijn net achter ons, als ik dit
stukje schrijf en ik kan niet anders zeggen, dat het dit
jaar wel heel vreemd was en wel heeeeeel erg rustig.
Dat is niet wat wij ons van deze periode voorstellen,
maar het is niet anders.
Nu vooruit kijken en zien wat de toekomst brengt.
Het beste nieuws wat ik kan geven op dit moment is dat
KBO Gelderland haar belofte waar heeft gemaakt en dat
ze bij de Unie is gebleven en wij dus ook onze opzegging
van KBO Gelderland niet door hoeven te laten gaan. Zo
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kunnen we verder werken aan een sterke KBO en - wat
zeker de bedoeling is - aan een fusie en dus landelijk
KBO-PCOB kunnen gaan heten of wellicht een andere
naam, maar dat is voor mij niet zo belangrijk. Samen
sterk, dat moet het sterke motto zijn.
Voor de afdeling was er in 2020 ook weer de actie van
de Rabobank, waar we aan mee gedaan hebben. Was de
opbrengst in 2019 € 186.84, we mogen ons verheugen,
dat de opbrengst voor 2020 € 213.64 is. Toch een mooie
stijging van zo’n kleine 30 euro en dat houdt tevens in
dat er meer mensen gestemd hebben en dat verheugt
me. Een mooie score.
Dit was het voor deze keer
Jan Pieters
Jubileum PCOB.
Door alle toestanden rond corona schoot het er helemaal
bij in, maar . . . afgelopen november bestond de PCOBafdeling Culemborg 10 jaar. Vóór die tijd was men als
PCOB-lid aangesloten bij
PCOB Geldermalsen. Deze
afdeling bediende als het
ware de regio rond
Geldermalsen. Maar het
aantal Culemborgse leden
groeide en in 2009
bereikte dat de 40. Mede
omdat afreizen naar
Geldermalsen voor een
ledenmiddag toch wel
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bezwaarlijk kon zijn werd het gezien het ledental
interessant om na te denken over de vorming van een
zelfstandige afdeling Culemborg. Een werkgroep werd
gevormd om dat concreet te maken met als voortrekkers
in die tijd Elsfried Koelman, Luuk Muda, Geert-Jan
Koelman en Lineke Dirkse. Na een tijd van
voorbereidende ledenmiddagen en besprekingen werd
contact gezocht met PCOB Zwolle. Behulpzaam in dit
proces was ook Aart Bongers, destijds voorzitter van de
afdeling Geldermalsen. En zo geschiedde het, dat op 30
november 2010 de officiële oprichting plaats vond in De
Salaamander. Sindsdien is er best wel het één en ander
gebeurd. Ook qua ledental, wat nadien schommelde
tussen de 50 en 60 leden en even piekte boven de 60.
Momenteel turven we 53 leden.
Maar goed, een jubileum is toch wel reden om een
feestje te houden zeker na al maanden meer of minder
afzondering. Als bestuur zoeken we een gelegenheid om
dit te vieren. Hopelijk al in april, buiten als het weer het
toelaat, maar vermoedelijk pas mei of juni. We kijken
naar een geschikt moment en een passende locatie
(liefst) in Culemborg. Ondertussen: blijf gezond, laat u
niet al te zeer opjutten over hoe gevaarlijk het virus is.
Tuurlijk, het is een risico en we zitten in de kwetsbare
groep, maar een kleedje waar je over struikelt of een
traptrede gemist is dat net zo. Wees bedachtzaam, maar
probeer er nog wat van te maken. Tot slot wil ik van de
mogelijkheid gebruik maken voor het volgende: de
belasting-invulgroep kan best versterking gebruiken.
Voor info neem contact op met Rini van den Reek. En
heeft u zelf iets aan kopij voor de nieuwsbrief, iets op
het hart wat u kwijt wilt, iets in te brengen: neem
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contact op met het secretariaat. Tot nut van het
algemeen.
Hans Dirkse
Hulp en
Ondersteuning.
De afdeling KBO-PCOB Culemborg en Omstreken kan u
advies geven en ondersteunen bij verschillende
problemen; bij voorbeeld: aanvragen WMO, vervoer,
hulpmiddelen en
huishoudelijke
hulp . Zij heeft
namelijk 3
Ouderenadviseurs, die
tevens cliëntondersteuner
zijn. Dit zijn
achtereenvolgens Marga
Hillaert, en
Jeannette van
Diploma uitreiking, al een poosje geleden.

den Reek en Rini van den Reek. Marga Hillaert is ook
nog tabletcoach. Tevens kunt u
ook de komende maanden gebruik maken van hulp bij
het
invullen van uw belastingformulier. Heeft u behoefte aan
ondersteuning of wilt u advies, neem dan contact op
met:
Jeannette van den Reek, telefoon:
0616172296 of mail: jeannettereek@ziggo.nl.
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De overgebleven letters vormen de oplossing:
……………………………………………..
Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv €
11,90
Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein
verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven
voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de
verschijningsdatum van deze uitgave naar
https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen.
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan:
Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing
/ uw naam / uw adres / uw telefoonnummer.
Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein
Promotioneel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van
Roniko BV van toepassing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl
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RIJBEWIJSKEURINGEN
Het verkrijgen van een
gezondheids-verklaring
en rijbewijskeuringen.
Op de vrijdagen 5 en 19
februari, 5 en 19 maart,
9 en 23 april en 7 en 21
mei 2021.
Rode kruisgebouw, Otto
van Reesweg 10. 10.00 uur tot 12.00 uur.
Info: Ton Scholtens 0345 753 039/06 4971 55.
Houdt u er rekening mee dat er op dit moment lange
wachttijden zijn.

Talen
Chinees is geen Turks
en Japans geen Javaans,
Hebreeuws is geen Urks,
Jordanees is geen Spaans,
maar of je lacht in Manilla
in het Zwitsers of Frans,
in een krot of een villa
de lach heeft een kans
om het oog van de mensen
te doen stralen op slag,
want verder dan de taal
reikt de klank van de lach.
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Grote- of Barbarakerk vóór 1963.
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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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