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'De nieuwe Poort' acryl op papier 
Diny Rijnbergen, Amersfoort 
Kunst van leden van de KBO/PCOB
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Kunst van leden van de KBO/PCOB
Een paar maanden geleden kwam ik op het idee om de
leden van KBO/PCOB te vragen of ze hun kunst wilden
laten zien en een foto in te sturen voor het kunstwerk van
de maand. Ik had niet gedacht dat ik zoveel reacties zou
krijgen, zowel van KBO leden als de PCOB. Inmiddels heeft
Rita de Beurs een prachtig voorblad gemaakt voor de
Info met deze kunst.
Het is niet mogelijk om uiteindelijk iedereen op het
voorblad te zetten, maar omdat we gezegd hebben dat
we de kunst zichtbaar willen maken, wil ik af en toe toch
een paar mooie dingen laten zien.  De mensen die kunst
ingestuurd hebben, hebben inmiddels hun dubbele
ansichtkaarten gekregen, sommige hebben zelfs
bijbesteld om het naar familie en vrienden te sturen en zo
komt de kunst verder onder de mensen. Ik vind het heel
belangrijk dat deze mooie dingen tevoorschijn komen en
niet alleen in de huiskamer van de maker of maakster te
zien zijn. Door deze actie heb ik ook weer veel leuke
mensen ontmoet. Ik kan zelf helemaal niet schilderen
maar ik vind het erg leuk om bij anderen hun gaven te
zien en het openbaar te maken.
Ik hoop dat nog meer mensen over de drempel komen
met hun kunst. Het hoeven geen schilderijen te zijn,
boetseerwerk, houtsnijwerk, alles is goed, als het maar
zelfgemaakt is. Zie voor verdere informatie op pagina 8.
Margreeth Sjamaar

Henk Stappers, Mannenzaal

Irene Genemans, Godinnen van Athene

 

Een Senioren Wijzer
Omdat de vroegere gemeentegids door de gemeente is
afgeschaft is ons gevraagd een boekje te maken met
een overzicht van adressen en telefoonnummers van
instanties die voor senioren van belang kunnen zijn.
Echter, het blijkt dat een boekje niet praktisch is: de lijst
met instanties voor senioren is erg lang. Deze instanties
zijn daarnaast voortdurend in beweging en dus
verandering. Het boekje zal al achterhaald zijn op het
moment dat het uitkomt.
 
Daarom wordt de aard van het “boekje” anders. We
willen onze leden op weg helpen om zelf te gaan zoeken
naar de gewenste informatie. Per aandachtsgebied
willen wij enkele instanties aangeven die een
verwijsfunctie kunnen hebben.
 
De informatie die wij gezocht hebben is ruimschoots
aanwezig op internet. Daarom vragen wij de leden toch
om nog eens goed te kijken naar een manier om dat
internet te benutten.

Probeert u hulp te zoeken in uw directe omgeving bv. uw
(klein)kinderen, een neefje, een buurvrouw. Dat blijft de
beste manier.
Heeft u een eigen computer, maar voelt u zich niet zeker
bij het gebruik ervan, vraag gerust om hulp op een van
de in Amersfoort aanwezige helpdesks.
 
De KBO wil u graag, indien nodig, op weg helpen via het
KBO secretariaat. Wij zullen u enkele nuttige websites
presenteren die uw ondersteuner op weg kunnen helpen.
Lukt het u toch, ondanks hulp, niet om het contact te
leggen dat u zoekt. Laat u dan niet ontmoedigen, maar
meldt het bij het KBO secretariaat.
 
In het najaar denken wij de Seniorwijzer aan onze leden
te kunnen aanbieden.
 
Namens de werkgroep: Giel van der Speld
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Colofon KBO
 
Voorzitter: Chris Verburg
c.verburg@kpnplanet.nl
Secretaris: Margreeth Sjamaar
033-4723570
margreeth.sjamaar@hetnet.nl
Penningmeester:
Giel van der Speld
Bank: NL 83 INGB 0002519265
t.n.v. : KBO Amersfoort-Nijkerk.
Bestuurslid: Noëlle Sanders
PR & politiek
Bestuurslid: Rita de Beurs
redactie INFO
Secretariaat/2e penningm.:
Ruby Davies
Sint Annastraat 25
3811WC Amersfoort
06-57923607
secretariaat@kboamersfoort.nl
Ledenadministratie:
ledenadministratie@kboamersfoort.
nl
Website:
www.kboamersfoort.nl
Vrijwillige Ouderen Adviseur:
Marion van Hees
033-8887289
mavanhees@kpnmail.nl
Bezorging Magazine
Alleen voor KBO leden:
Janny Duffels, 033-4755907
Drukker: editoo B.V. te Arnhem

Nieuwe leden
Mw. H. van Amerongen-de
Fouw
Dhr. J.A.C.K. Krijnen
Mw. A.M. van den Hoven-van
Schoten
Mw. L. Verhoef-Aben
Mw. H.J. Finch-Pot
Mw. E.M. van Londen
Mw. T.J.M. Kleinherenbrink
Mw. S. Eijsbouts-van der Glas
 
Wij heten u allen van harte
welkom en hopen u te mogen
ontmoeten bij onze
activiteiten.

Beste leden,
Het is u vast direct opgevallen: ons
eigen ledenblad van de KBO/PCOB
Amersfoort/Nijkerk ziet er heel anders
uit. Het hoe en waarom zal ik u
hieronder uitleggen.
Nadat in Amersfoort de KBO en de
PCOB meer gingen samenwerken
besloten we ook het blad samen te
maken. Om het echt samen te
kunnen maken zochten we een
manier om, ieder voor zich, op de
eigen computer, aan het blad te
kunnen werken.
Die mogelijkheid werd ons gegeven
door de uitgerij Editoo. Bij Dartli, de
uitgeverij met wie we tot nog toe
hebben samengewerkt en die voor
ons het blad altijd prachtig heeft
verzorgd, bood deze mogelijkheid
niet.
Alle vaste redacteuren hebben nu
toegang tot ons nieuwe nieuwsblad.
Editoo heeft, in samenspraak met
ons, de redacteuren, een lay-out
samengesteld. Iedere redacteur kan
nu zelf kopij aan het blad toevoegen.
Dat gebeurt uiteraard wel in overleg.
We hebben de volgende afspraken
gemaakt:
Op het voorblad komt, behalve het
logo en de datum, een kunstwerk
wat door een van onze leden zelf is
gemaakt.

We zijn daar een paar maanden
geleden mee begonnen en tot nog
toe is het een groot succes. We
hebben veel foto’s gekregen, zowel
van KBO- als van de PCOB-leden.
Op bladzijde 2 en 3 komt de kopij
vanuit het bestuur van de KBO.
Uitsluitend het bestuur van de KBO is
verantwoordelijk voor de teksten en/
of foto’s die u daar staan. 
Op bladzijde 4 en 5 komt de kopij
van het bestuur van de PCOB.
Daarvoor geldt hetzelfde als wat ik
hierboven schreef voor de KBO.
De bladzijden 6, 7 en 8 zijn bedoeld
voor kopij afkomstig van onze leden.
Denk bv. aan bijeenkomsten, reisjes,
culturele activiteiten. 
Zoals u ziet is het blad wat ruimer
ingedeeld als wat we gewend waren.
Dat betekent dat voor activiteiten die
niet direct uit onze gelederen komen
minder ruimte zal zijn.
Het blad zal, net als altijd, samen met
het landelijke magazine op de
laatste donderdag van de maand bij
u op de mat liggen. In de maandan
juli en november verschijnt er geen
magazine. In december verschijnt
het blad in de tweede week.
Om de tijd te hebben de kopij goed
te verwerken vragen wij u deze
ongeveer 18 dagen eerder naar ons
toe te sturen.

Van de redactie

Overleden
Zr. B. Erkens
Mw. J.E. Hilhorst-Hilhorst
Mw. A.J. Bakker-Petersen
Dhr. M.C. Neuteboom
Mw. R. Neuteboom-van Vliet
Dhr. H.J.G. Jörg
Zr.  H.B. van Ruitenbeek
Mw. A.M. Vermeer-Hogen Esch
 
Wij wensen de familie,
vrienden en kennissen veel
sterkte.
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Van het bestuur: PCOB-AmersfoortDe geplande ledenbijeenkomsten van
2018/2019, alle in “De Brug”gehouden, liggen achter ons, evenals de rustige
zomerperiode, waarin geen programma’s zijn voorzien. Tot onze spijt
ontvingen we na de oproep die in vorige nieuwsbrieven zijn gedaan geen
voorstellen of tips voor programma’s. De ledenvergadering van 21 maart j.l.
vertoonde geen veranderingen. Gebruikelijke agendapunten werden zonder
wijzigingen goedgekeurd; er lijkt stilte te heersen.
 Landelijk is er wel wat aan de orde. De belangenbehartiging voor ouderen is
een zaak, taak. De invoering van de WMO en de gewenste participatie voor
ouderen wordt nauwkeurig gevolgd, ook in de gemeente Amersfoort. De
voorlopige agenda van de ledenbijeenkomsten dit najaar bestaat uit:
19 september “PCOB zingt”  in “De Brug”
17 oktober      programma is in voorbereiding
21 november  thema-bijeenkomst samen met KBO-Amersfoort
Uiteraard wordt in december een  Kerstbijeenkomst gehouden, waarover
meer in een volgende Nieuwsbrief.
De KBO-Amersfoort/Nijkerk vierde op 6 juni haar 65-jarig jubileum in
Dierenpark- Amersfoort met een terugblik op hoogtepunten uit het verleden.
Vervolgens sprak de heer Frans Wesselink, landelijk voorlichter, over het
thema Veiligheid: babbeltrucs en inbraken, maar ook veilig douchen!
Een groot aantal leden van de KBO vierden dit  geanimeerde feest mee. In
het Amersfoortse gedeelte van het “Algemeen Dagblad” werd een
vraaggespek opgenomen met de voorzitter van de KBO en mijzelf als vice-
voorzitter van de PCOB. Kom naar de bijeenkomsten waar jongere en oudere
leden elkaar kunnen ontmoeten, ook “nieuwe Nederlanders”.
Goof de Rijk, vice-voorz. PCOB-Amersfoort

 Govert de Rijk

Voortgang op weg naar één
organisatie KBO-PCOB. (Zowel
plaatselijk als landelijk)Enkele leden
hebben ons gewezen op het feit, dat
in ons plaatselijke gezamenlijke
“Nieuws”magazine, door vermelding
van de contributiebedragen van de
KBO en de PCOB, de contributie
tussen de KBO- en PCOB-leden niet
gelijk was. Wij hebben ook
geconstateerd dat op dit moment
de ”netto” contributiebedragen voor
PCOB-leden minimaal €.10,00 hoger
zijn dan de KBO-leden. Ons bestuur
heeft besloten om dit probleem aan
de ledenraad van de PCOB voor te
leggen. Het bestuur van de PCOB-
ledenraad heeft echter gemeend
dat het op dit moment nog niet
behandeld moest worden, omdat dit
de voortgang van de gesprekken
over de landelijke samenwerking “in
de wielen reed”. Wel hebben
bestuursvoorzitter van de PCOB  Rik
Buddenberg, de directeur van de
KBO-PCOB Manon van der Kaa, en
regioraadsleden Bram de Ronde en
Ad Korteweg, met een afvaardiging
van ons bestuur nl. Henk van Essen,
Jan van der Lee en Carel Cramer op
25 juni jl. gesproken.
Wij hebben duidelijk gemaakt, dat
we op korte termijn gelijke
contributies willen. Deze ongelijkheid 
is absoluut geen pré voor
ledenwerving. Tevens hebben we
aangegeven dat we in Amersfoort
samen met de KBO naar een
nauwere samenwerking zoeken.
Buddenberg en van der Kaa hebben

ons uitleg gegeven.
Overeenstemming hebben we niet
bereikt en concrete afspraken zijn er
niet gemaakt. Over die landelijke
ontwikkelingen het volgende:
Op 22 mei jl. is er een extra PCOB-
ledenraadsvergadering gehouden.
Dit was noodzakelijk geworden,
omdat er binnen een aantal van de
KBO bonden forse verschillen van
mening over het begrip "KBO-PCOB"
vernieuwt waren ontstaan.  N.B. De
KBO bond Utrecht, (met name de
KBO-afdeling Amersfoort), behoort
niet tot de bond die deze voortgang
belemmerd.  Ter info: De PCOB heeft
een ledenraad en de KBO heeft een
bondsoverleg en daarnaast is er een
gezamenlijke KBO-PCOB-ledenraad.
De ledenraad PCOB heeft een brief
met PCOB-standpunten naar het
KBO-bondsoverleg verzonden. Er
werd om een tijdige reactie
gevraagd, gelet op de reeds
geplande KBO-PCOB-ledenraad van
27-06. Er werd geen reactie
ontvangen. Wel gaven de KBO
bonden op 26-06 te kennen dat zij op

de geplande vergadering van de
ledenraad van de KBO-PCOB, niet
aanwezig zouden zijn. Het PCOB-
bestuur heeft de eigen
geplande PCOB-ledenraad in de
morgen van 27-06 wel gehouden.
Hierin werden voor ons twee heikele
punten duidelijk ter tafel gebracht.
Het verschil in contributieafdracht is
(te) groot. Op dit moment kan ieder
lid van de federatie gebruik maken
van de dienstverlening van het
bureau in Nieuwegein, en al de
daaraan verbonden kosten worden
betaald uit de bijdrage van de
PCOB leden. Het landelijke PCOB-
bestuur wil op korte termijn (medio
september) duidelijkheid verschaffen
en met voorstellen komen. Wij zijn
benieuwd. Zodra wij meer informatie
hebben, brengen we u op de
hoogte.
Namens het bestuur, Henk van Essen,
voorzitter.
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PCOB Amersfoort zingt: 

 

Op 

Donderdag 26 september 2019 

Van 

14:30 tot 16:30 

Plaats: 

De Brug 

Schuilenburgerweg 2 

Amersfoort 

 

 

 

 

 

Met muzikale medewerking van: 

Jan Hendrik van Schothorst 

Dirigent | Pianist | Organist | Componist | Bariton 

Misschien lastig praten over de laatste levensfase? En wat is echt belangrijk als je 

aan de grens van je aardse bestaan bent gekomen? Zingen kan daar bij helpen. 

Welkom om mee te zingen en/of te luisteren 

Met o.a. Al de weg leidt mij mijn Heiland, Abba Vader, Er is een God die hoort, tot die dag, 

You raise me up!  Etc. 

 

Overleden
Hr. W. v.d. Waarden
 Mevr. J.E. van den Bosch-
Verhoef
 Hr. L.J. Wesdorp
 Mevr. R.J. Smith-Draaisma
 Mevr. E. de Vries-van
Plateringen
 Mevr. G.B. Wilders-Ijlst
Mevr. N. Schippers
 Hr. H.R. Plaizier
We wensen de familie veel
sterkte en troost .
 

Colofon
PCOB
Voorzitter: Dhr. H. Van Essen
Vice voorzitter: Dhr. G. de Rijk
Secretaris:Mw. G.M. van den
Brink- Dekker
T. 06-40994600
E-mail. PCOB-
Amersfoort@outlook.com
Algemeen adjunct: vacature
Redactie magazine en PR: Dhr.
C. Cramer
redactieadres:redactie.
kbopcobamersfoort@gmail.
com
Penningm. / ledenadm. : Dhr.
K. Padding
Ledenadm. / penningm. : Dhr.
J. v.d. Lee
Vragen over de bezorging 
PCOB ? : 06-29375663
Lief en leed: Mw. J. Arkema
KBO-PCOB magazine
verspreiding:
Dhr. R. Rietveld
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
 

Nieuwe leden
Mevr. J.E. Douma-van
Ommeren
Mevr. E. van Buiten
Mevr. D Groenewegen-van
Wolfswinkel
Mevr. A. A. Timman-van
Langen
opgezegd:
Mevr. C. J. de Kam
 
Hartelijk welkom en we hopen
u te mogen begroeten op
onze bijeenkomsten

Van de Penningmeester       
Betreft: Contributie kalenderjaar 2019
Geachte Leden van de PCOB Afd.
Amersfoort,
Bij het tussentijds opmaken van de
balans bleek, dat er nog steeds een
aantal leden hun contributie niet
betaald hebben. Het kan natuurlijk
zijn, dat u het vergeten bent, of de
acceptgiro kwijt bent geraakt. Als u
twijfelt of u nu wel of niet betaald
hebt, kijk dit dan even goed na in uw
afschriften van de bank. Mocht u
nog niet betaald hebben, wilt u dit
dan alsnog doen. En komt u er
helemaal niet meer uit, neem dan
even contact met mij op per
telefoon: 033-4802785 of per e-mail:  

k.padding@casema.nl
Namens het bestuur: Koen Padding,
Penningmeester/
Ledenadministrateur PCOB afd.
Amersfoort,
Ons bankrekeningnummer:
NL83INGB0003761738
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KBO koffieochtend in Nijkerk
 

Bericht van de koffietafel uit Nijkerk.
De koffieochtenden die iedere laatste
vrijdag van de maand plaatsvinden
bij Eetcafé Princesse in Nijkerk gaan
stoppen. Het aantal deelnemers is
geslonken tot een aantal dat het
bestaan ervan niet meer
rechtvaardigt. Verhuizing, ziekte,
familieomstandigheden of
andere bezigheden van de
deelnemers zijn hier de reden van.

En daar de deelnemers doorgaans
echtparen zijn, verlaten er dan ook
meteen steeds 2 mensen tegelijk de
koffiegroep, en nieuwe deelnemers
hebben zich niet gemeld.
De koffieochtenden lopen nog door
tot en met augustus maar met
ingang van september gaat dit
helaas stoppen.
 
Trix van der Biezen

Fietsen met Hans de Ridder

Vanmiddag hebben we weer een mooie fietstocht
gemaakt. Er stonden 8 mensen te wachten toen ik
omstreeks 13.30 bij de achterkant van het station
arriveerde. We wachtten nog even op een eventuele
laatkomer, maar verder kwam er niemand meer.
Ik had een mooie route uitgezocht. Eerst vlak langs de
Eem en later via Hoogland richting Baarn en vervolgens
Eemdijk. We gebruikten een versnapering bij het Eetcafé
bij de veerpont in Eemdijk. Daarna gingen we via
Spakenburg-Bunschoten richting Vathorst. Daar merkte
iemand op dat de Heideweg in Hooglanderveen
afgesloten is. Vandaar dat we achterlangs Vathorst en
via Holkerveen naar Hoevelaken zijn gefietst en we de
tocht afsloten bij Bloeidaal. Bij de Hogeweg gingen we uit
elkaar. 
We genoten van de mooie luchten en de prachtige
natuur in de wijde omtrek van onze stad. Hoewel
iedereen, behalve ik, een hybride fiets had, werd mij toch
gevraagd om langzamer te rijden. De kruissnelheid was
ongeveer 15 km/uur.

De volgende data zijn 18 september, 17 oktober en 14
november.
Altijd verzamelen aan de achterkant van het station om
13.30 uur. Fiets je graag, kom dan vooral de volgende
keer ook mee. Iedereen is van harte welkom en niets
moet. Hans de Ridder
 

Modeshow bij Vander Klooster
Woensdag 9 oktober

Op 9 oktober is er weer bij firma Vander Klooster een
modeshow met de nieuwste wintercollectie. De ontvangst
is met koffie en gesorteerd gebak. Vervolgens vindt de
modeshow plaats. Ondertussen wordt een lunch
klaargemaakt met koffie en/of thee. Daarna is er
gelegenheid, als u wilt, om kleding te kopen. Na de thee
is er een advocaatje met slagroom. We verwachten
ongeveer 16.30 uur in Amersfoort terug te zijn!

Kosten €19,50 p.p. te voldoen op rek: NL 47 INGB
0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk. U kunt zich
opgeven bij Joke Pot. T. 033-4570160.
Opstapschema: 09.00 uur Huize De Liendert, 09.10 uur
Klokhuis, 09.20 uur Stationsstraat bushalte
Snouckaertlaan, 09.30 uur Centraal Station
(touringcarplaats).
Wilt u 10 min. van te voren aanwezig zijn!
De reiscommissie: Joke en Elly
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Dagtocht naar Bakkerijmuseum te Hattum
Woensdag 18 september

Na een fijne vakantie staan er weer leuke dagtochten op
het programma!! Op 18 september gaan we richting de
Veluwe. Bij Restaurant Het Boshuis in Ermelo staat voor
ons de koffie met eigen gemaakte appeltaart klaar. We
vervolgen de tocht, binnendoor, naar Heerde, waar een
koffietafel met kroket geserveerd wordt. Om 14.00
verwacht men ons bij Bakkerijmuseum Het Warme Land
in Hattum. Het is het grootste en meest veelzijdige
bakkerijmuseum van Nederland, gevestigd in een mooi
historisch pand. Tijdens een kopje koffie met een
heerlijke zelfgemaakte krakeling komt de
krakelingenbakker ook nog op bijzonder amusante wijze
een demonstratie geven.
 

We verwachten rond 17.30 uur weer in Amersfoort te zijn.
Kosten € 49,50 p.p. te voldoen op rek: NL 47 INGB
0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk. U kunt zich
opgeven bij :
Joke Pot, tel. 033-4570160. 
Opstapschema: Let op vertrektijden
09.30 uur Huize De Liendert,
09.40 uur Klokhuis,
09.50 uur Otto Scheltusflat,
10.00 uur Centraal Station ( touringcarplaats).

Wilt u 10 min. van te voren aanwezig zijn!
De reiscommissie: Joke en Elly

Op 6 september geven vier musici
(Martin Mans, Peter Wildeman, Joost
van Belzen en Mark Brandwijk) een
prachtig instrumentaal concert in de
St. Joriskerk te Amersfoort. Nu zouden
we graag de leden die in het bezit
zijn van een PCOB-pas of een KBO-
pas,  korting willen aanbieden.
De mogelijkheid is dan op vertoon
van de pas aan de kassa korting van
€5,- wordt gegeven op de prijs van
€15,- . De prijs wordt dan €10,- voor
leden.
 

Wat een weer!
 
De laatste jaren horen we steeds
meer dat het slecht gaat met onze
planeet omdat de aarde teveel
opwarmt, het klimaat veel te snel
verandert en nog veel meer. Hoe zit
het nou eigenlijk met het weer en het
klimaat? Wat kunnen we wel en niet
geloven?  Wat kunnen we zelf
allemaal zien aan en in de lucht?
John Bernard was jarenlang als
meteoroloog werkzaam en velen van
ons kennen hem nog van de
televisie. Ook na zijn pensionering zijn
het weer en het klimaat hem blijven
boeien.  Daar wil hij ons graag over
vertellen en zo zijn kennis delen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd
voor leden van KBO en PCOB.  Ook
Introducés zijn hartelijk welkom!
Wanneer en waar? Maandag 30
september, 10.00 – 13.00 uur,  Zaal
naast  St. Ansfriduskerk.
Jacob Catslaan 28, Amersfoort. De
kosten voor deze bijenkomst zijn
€ 10,--, dit is inclusief  koffie, thee en
broodjeslunch.
Aanmelden tot 23 september:
E. secretariaat@kboamersfoort.nl
T. 06- 5792 3607.
De kosten kunt u voldoen op IBAN
NL47 INGB 0007 3167 57, t.n.v. KBO
Amersfoort-Nijkerk. Vermeldt U daarbij
alstublieft voor wie u betaalt.
Meer informatie? Mirjam Arts.
E. artsmmb@gmail.com
T. 033 462 40 05

Bioscoopmiddag
Dinsdag 1 oktober, 14.00u.
Vorig jaar was ik in Rome. Ik was er
nog nooit geweest, maar ach, dat
viel toch een beetje tegen.Uit oude
films had ik een soort idealistisch
beeld van de Trevifontein, het St.
Pietersplein, het Panthéon enz. In de
bladen staan prachtige foto’s van
interessante objecten, maar in het
echt is alles nauwelijks te zien door
de mensenmassa die ervoor staat.
Zo was het ook in Rome, bijvoorbeeld
bij de Trevifontein. Na een geworstel
tussen backpacks, selfies en armen
en benen kon ik eindelijk ook mijn
geluksmuntje gooien.
Toen ik thuis was heb ik de film
Roman Holliday met Audrey Hepburn
bekeken, ach de Trevifontein
helemaal zonder mensen. Ik heb
opnieuw genoten van de film die
uitkwam in de jaren 60, toen ik een
jaar of 15 was. Wat waren we verliefd
op Gregory Peck en alle meisjes
wilden er uitzien als Audrey. Heb je
ook zulke herinneringen en vind je
het leuk om die film nog eens te
bekijken, kom dan bij mij op mijn
bioscoopmiddag.
Van een ander KBO lid krijg ik de
beschikking over BBC documentaires
waaronder een documentaire over
het oude Rome. Misschien voor een
volgend bioscoopmiddagje? 
Ik hoor heel graag de reacties op
beide onderwerpen.
Margreeth Sjamaar
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Het eerstvolgende KBO/PCOB magazine verschijnt
op donderdag 26 september 2019.
Kopij kunt u vòòr 9 september opsturen naar: 
redactie.kbopcobamersfoort@gmail.com
De verschijningsdata in 2019:
26 september, 31 oktober en 5 december.

Als u een foto van uw kunstwerk instuurt let dan op
het volgende:
Neem de foto recht van voren.
Liefst op de zelfde hoogte, zonder flits.
De foto moet van een jpg-formaat zijn van plm 5 à
6 mb. De foto wordt anders korrelig afgedrukt.

Els van Apeldoorn

Dagreis Museum More en Kasteel Ruurlo
woensdag 12 september

museumlocaties. Als u in het bezit bent van een
Museumjaarkaart € 39,50.
Overmaken op IBAN NL47 INGB 0007 3167 57 t.n.v. KBO
Amersfoort-Nijkerk, o.v.v.
voor wie u betaalt en waarvoor u betaalt.  Introducés zijn
welkom!
Op 12 september bezoeken wij  Museum MORE in Gorssel
en Ruurlo: Museum voor Moderne Realistische Kunst van
Nederlandse kunstenaars.
Museum More is gevestigd in het voormalige
gemeentehuis van Gorssel. Uitgebreid met een moderne
vleugel waarin  kunstwerken van onder andere Carel
Willink, Jan Mankes, Pyke Koch en Charley Toorop. Ook
naoorlogse en hedendaagse kunstenaars, bij voorbeeld
Marlène Dumas, Erwin Olaf en Co Westerik.
Het gerestaureerde Kasteel Ruurlo is de 2de vestiging van
het museum. Tot 2005 was het gemeentehuis, door fusie
verloor het deze functie. Hans Melchers kocht het in 2013
en liet het restaureren. Sinds 2017 hoort het bij Museum
More. Hier staan Carel Willink en Fong Leng centraal. 
Beknopt programma:
09.00 uur vertrek Station Amersfoort (touringcarplaats,
zijkant van Station)
Koffie, museumbezoek Gorssel, koffietafel, bezoek Kasteel
Ruurlo.
Om 16.00 uur vertrek naar Amersfoort. Aankomst
Amersfoort Station 17.30.
De kosten bedragen: € 65,50 per persoon, inclusief
toegang voor beide musea.
 

Aanmelden vóór 5 september bij het secretariaat:
E. secretariaat@kboamersfoort.nl, T. 06 5792 3607.
Wat willen wij weten?
1. Uw naam het nummer van uw mobiele telefoon.
2. Wel of geen Museumkaart. Die kaart moet u
meenemen  op 12 september! Hebt u een andere
kortingskaart voor musea? Controleer op geldigheid voor
Museum More,  u weet dan wat u moet betalen.
3.  U moet een flink stuk lopen van de bus naar het
museum. Neem gerust een wandelstok mee!
4. Op verzoek kunt u vanaf Nijkerk reizen, u hoort dan van
ons hoe laat u waar verwacht wordt.
Meer informatie:
Thea Verschuur E. thea.verschuur@live.nl   T. 033-4723177
Mirjam Arts E. artsmmb@gmail.com  T. 033-4624005
 


