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Woord van de voorzitter.
Inmiddels is het alweer einde mei als u dit leest en als
ik dit schrijf is er alleen nog maar onzekerheid over
het terugkeren van de mogelijkheden om weer samen
met jullie dingen te gaan doen die we graag willen.
Wij (het bestuur) ontvingen signalen dat er vragen zijn
over wanneer het kersen eten zal plaatsvinden. Wij
zijn er van overtuigd dat Ineke dat wel degelijk heeft
geschreven in haar aanmeldingsverhaal, maar voor
alle zekerheid hier nog een keer de datum: het is op
woensdag 30 juni en we starten, zoals alle
activiteiten, om 14.00 uur.
Door de omstandigheden is het maximaal aantal
mensen dat mee kan op 20 bepaald, maar dat is tot
nu toe de grens bij slecht weer (dus als we binnen
moeten zitten). Mochten de coronamaatregelen
versoepelen, dan kunnen het er meer worden.
Er wordt een reservelijst gemaakt. Mensen, die
meewillen kunnen zich gewoon opgeven. Mocht u
problemen hebben met vervoer dan is er de
mogelijkheid om van Klaartje gebruik te maken of
wellicht binnen de mogelijkheden van KBO-PCOB, dan
kun je contact op nemen met Ineke van Kooten
Niekerk tel. 06.53791994.
Er is de afgelopen bestuursvergadering weer
uitgebreid gesproken over de jaarvergadering. Gezien
de huidige situatie, vanwege de corona, hebben we
moeten besluiten om die toch uit te stellen. We
hebben aan de statutaire verplichting voldaan door
inzicht te geven in de financiële situatie en de
verslagen van de secretaris. Daar is geen reactie op

gekomen. Wellicht, als de pandemie achter ons ligt,
dat we er nog een middag aan kunnen besteden. De
toekomst zal het uitwijzen.
Verder zijn er plannen om, zoals dat enige jaren
geleden werd gedaan, een fietstocht te organiseren,
als daar belangstelling genoeg voor is. Daar kunnen
we ons namelijk wel aan de coronaregels houden.
Laat uw belangstelling weten aan Adrie Holtkamp (telf.
0345 515347) dan gaat zij een mooie route uitzetten
en kunnen we verder plannen en u berichten.

Voor deze maand was dit het zo weer en hoop ik
jullie zoveel mogelijk te zien op 30 juni.
Jan Pieters

Wie heeft weer zin in
een fietstocht(je)?

Ik zou zo graag weer
eens met een aantal
leden een middagje willen
fietsen. Heeft u er ook zin
in? Laat het me even
weten. Als er voldoende
animo is, kan ik iets
organiseren. Ook
scootmobielers zijn
welkom!
Adrie Holtkamp: (bij
voorkeur)
fam.holtkamp@hetnet.nl
of 0345 515 347

Mandala kleurplaat

Bron: mandalakleurplaten.nl

Weer eens wat anders in uw Nieuwsbrief. Een
Mandala. Deze is heel eenvoudig, maar toch heel
rustgevend om in te kleuren. Gebruik de stiften, die u
voor uw kleinkinderen in huis heeft. Zijn die niet in uw
bezit en heeft u ook geen kleurpotloden, dan kunt u
het ook met een gewoon potlood invullen: in diverse
tinten grijs. Of met een balpen in stipjes en streepjes.
Een hele uitdaging.

Als u hem inkleurt en bewaart, kunnen we bij een
bijeenkomst, als we die weer mogen organiseren
elkaars Mandala bewonderen. Lijkt me leuk!

Gedicht

In deze tijd, waarin zoveel nepnieuws rondwaart is
onderstaand gedicht een mooie overweging.
De mythomaan paart waarheid aan de leugen,
in zijn relaas leeft hij zich diepgaand in,
zal van zichzelf niet zeggen: 'ik verzin',
doch komt geheid met feiten die niet deugen.
Waar waarheid samenwerkt met het geheugen,
kleurt het haar zuiverheid reeds meer of min,
herinnering, van einde tot begin,
komt rijk in kleur'ge vleugen, ademteugen.
Men noemt het het Pinokkio-syndroom,
een stoornis die ook and'ren stoort helaas,
soms sluit het kort in de geheugenstroom.
Wie in Zijn woord blijft, blijft zijn tong de baas,
in waarheid met de Waarheid zonder schroom,
de waarheid maakt u vrij, was Zijn relaas.
Naar: Joh.8: 31-32

Psalm 34:7

Bron: Priscilla Laneuze, gedichtensite.nl

RIJBEWIJSKEURINGEN.
Het verkrijgen van een
gezondheids-verklaring
en rijbewijs-keuringen.
Op de vrijdagen 11 en
25 juni en 9 en 23 juli
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.

Onze schooltijd

Culemborgs Verhalenboek “Onze Schooltijd” komt uit.
Zet een aantal oudere Culemborgers bij elkaar aan
tafel en het wordt een levendige boel. Dat gebeurde
eind 2019 en begin 2020. De 60-plussers treffen
elkaar aan vijf verschillende verhalentafels om
herinneringen aan hun jonge jaren met elkaar te
delen. De oudste verhalenverteller is geboren in 1929,
de jongste in 1958. Het gros groeit dus op in de jaren
‘40 en ’50 van de twintigste eeuw. De kerk speelt in
die jaren een veel grotere rol dan tegenwoordig; in
veel gezinnen wordt elke maaltijd met een gebed
geopend, leest vader dagelijks voor uit de bijbel en
hoort het – soms dagelijkse - kerkbezoek er gewoon
bij. De normen en waarden die ouders dan aan hun
kinderen voorhouden zijn dus veel meer gebaseerd op
de geboden en regels die de kerk voorschrijft. Voor
kinderen van nu is het haast niet te begrijpen hoe
streng kinderen worden opgevoed. Vooral op school

leer je wel om braaf te zijn! Straffen, zelfs lijfelijke
straffen, zijn in die jaren nog heel gewoon. Er zijn ook
verhalen over de gewaardeerde meester Piet van
Stralen die zo van zingen houdt en over bijzondere
juffen, zoals de lieve juffrouw Van Zuilekom, juffrouw
Pollemop met de steunkousen en juffrouw Van
Kampen met de grote voorgevel. De rolverdeling
binnen het gezin is duidelijk en overzichtelijk: vader is
kostwinner en heeft het gezag in huis. Kinderen
dienen te gehoorzamen. Moeders zijn vrijwel altijd
thuis en wijden zich aan huishouding en opvoeding. De
tijd buiten de schooluren wordt niet ingevuld met
computerspelletjes en barbies, maar met hoepelen,
kaatsballen en tollen en de eerste zwart-wit
kinderprogramma’s die de kinderen op
woensdagmiddag bij een buurvrouw in de straat
mogen zien. Lang niet iedereen heeft immers een tv.
Bij de vertellers die in de jaren ’30 zijn geboren
overheerst de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog; aan radio Oranje, aan voedsel op de
bon, aan Duitse soldaten die vaak best aardig zijn,
maar ook aan dat ene vriendje dat, omdat hij Joods is,
niet meer naar school mag en op een dag verdwenen
is. Al deze verhalen vind je in dit boek ‘Onze
schooltijd’. Het levert een feest van herkenning voor
de oudere lezers. Jongere lezers zullen het boek met
verbazing lezen, want er is wel heel veel veranderd in
de afgelopen zestig jaar. Het boek kost € 20,- en is via
e-mail te bestellen bij de Stichting Levende Verhalen
Culemborg: levendeverhalen@gmail.com. Na de
bestelling ontvangt u het boek binnen enkele dagen in
de brievenbus.
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