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Kerstlunch vrijdag 20 december
11.30-14.00, restaurant Van der Valk, Ruimtevaart 22-24, 3824MX Amersfoort

Het lunchbuffet bestaat uit de volgende gerechten:
 
Carpaccio met pompoenpitjes, oude kaas en truffelmayonaise
Plateaus met diverse soorten kaas, druiven en krentenbrood
Serranoham met gele en Galia meloen
Visplateau met haring, forel, makreel en garnalencocktail
Caprese salade, pestodressing, blaadjes basilicum
Rundvleessalade, tonijnsalade, aardappelsalade, zalmsalade
Diverse soorten sushi, wakame, wasabi, sojasaus en roze gember
Quinoasalade, ceasarsalade, geitenkaassalade met honing en walnoten
Gerookte zalm met honing/mosterd/dilledressing
Diverse soorten kaas en vleeswaren voor op brood
Diverse soorten rauwkost en sla
Gebakken eitjes op bestelling
Diverse soorten flammkuchen
Kipsaté
Gekruide gehaktballetjes
Kroketjes
 
Namens het bestuur,
Margreeth Sjamaar en Ruby Davies

Let op: in verband met de organisatie kunt u zich opgeven tot uiterlijk
13 december 2019
Opgeven bij voorkeur per e-mail: secretariaat@kboamersfoort.nl
Telefonisch kan ook: 06-57923607
De kosten zijn €15,00 per persoon voor leden van de KBO en PCOB, inclusief
koffie, thee en verse jus. Dit bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer
NL47INGB0007316757
Voor andere dranken kunt u, in het restaurant, muntjes kopen à €1,50 per
stuk. Reken voor elk zelf gekocht drankje op 2 à 3 munten.
Het restaurant beschikt over voldoende gratis parkeerplaatsen. Voor fietsen is
een fietsenstalling aanwezig. Buslijn 3 stopt aan de overkant.
 
Wij hopen net als voorgaande jaren weer op een grote opkomst en een
gezellige bijeenkomst. Wij stellen het op prijs als u voor deze gelegenheid
feestelijke kleding draagt.
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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. M.A.H. Pot-Van der Last
Mw. M. Venema
Mw. M.M.R. Hendriks-Jacobs
 
Wij heten u van harte welkom
en hopen u te mogen
ontmoeten bij onze
activiteiten.
 
Overleden:
Mw. I. Gijtenbeek-Stuve
Dhr. J. Gijtenbeek
Dhr. P.M. Schouten
 
Wij wensen de familie,
vrienden en kennissen veel
sterkte.

Nieuws uit de politiek
 

Na 26 jaar lid te zijn geweest van D66
en 13 jaar raadslid voor D66 heb ik
besloten om uit de fractie van
Amersfoort te stappen en mijn
lidmaatschap van D66 op te zeggen.
Dat is natuurlijk niet een stap die je
zomaar neemt. Ik heb er lang over
gedacht, maar ik kan mij niet langer
vinden in de koers die D66 vaart op
het gebied van o.a. het Sociaal
Domein en Wonen. Ik mis het sociale
gezicht. De bezuinigingen op de
jeugdzorg, maar ook de
(psychiatrische) hulp in het
algemeen vind ik te ver gaan.
Mensen vallen tussen wal en schip,
kunnen de woonlasten niet meer
opbrengen en komen op straat te
staan. Het aantal daklozen neemt
toe en veel mensen kunnen de
energielasten niet meer opbrengen.
Dat wil ik veranderen.

Ik wil mij inzetten voor meer (geschikte ouderen-)woningen met een geschikte
woonomgeving met voldoende voorzieningen. Om de woningnood tegen te
gaan, zullen we meer moeten gaan bouwen, maar niet overal en met beleid.
Zo vind ik dat je niet in het groen moet gaan bouwen, dus niet in een park. In
dit geval niet in Park Schothorst waar het college nu 3 woontorens heeft
gepland.
Ook vind ik dat we niet voor de hele randstad moeten bouwen maar dat
Amersfoorters voorrang moeten krijgen, dus ook onze kinderen. Doorstroming
moet makkelijker gaan, dus bijvoorbeeld als u naar een gelijkvloerse woning
of appartement wilt gaan en met uw oude woning een jong gezin kunt
helpen.
Ik ben met veel voorkeurstemmen gekozen door mensen die anders niet op
D66 zouden stemmen, dus ik wil voor deze mensen graag doorgaan als
volksvertegenwoordiger. Ik doe dit onder mijn eigen naam: Lijst Sanders.
Als er iets is wat u onder de aandacht wil brengen wat meer mensen aan
gaat, kunt u mij bereiken via npc.sanders@amersfoort.nl of via
telefoonnummer 06-19940022. 
Noëlle Sanders

Beste leden,
Mijn vrouw en ik gaan verhuizen naar het Land van Maas en Waal. Dat
betekent dat ik jullie ga verlaten als voorzitter van de KBO. Het is een hele stap
om afscheid te nemen van Amersfoort met alle contacten die we gedurende
veel jaren hebben opgebouwd. Toch lijkt het ons meer dan leuk om buiten, in
een dijkhuis, tegen de uiterwaarden aan te gaan wonen. Marion van Hees
gaat tijdelijk de taken van mij overnemen en volgens mij is het bij haar in
goede handen. Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.
Chris Verburg

Bericht van de voorzitter
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Van het Bestuur
Goof de Rijk

Leden gezocht!
 
Het ledenbestand van de PCOB-Amersfoort bestaat voor
meer dan 75% uit leden tussen 75 en 101 jaar, waarvan
resp. 50% van 80 – 95 jaar.
Als bestuur het beleid hierop afstemmen, bij de tijd
blijven, vraagt speciale inspanning. Deze vergrijzing biedt
ook kansen: er is veel vakkennis en ervaring aanwezig.
Herhaalde oproepen in de zin van: “neem een ander
mee” werkt nauwelijks. Enkele maanden geleden hebben
wij 4 doelen voor de nabije toekomst genoemd.
 
Doel 1  blijft: voortgang ledenbijeenkomsten, informatie
en voorlichting,  richten op vragen bij senioren.
Doel 2: Senioren aandacht voor elkaar(SAVE) 
Doel 3: Samen optrekken met de KBO-Amersfoort;
uitstapjes, Kerst- en Nieuwjaars-bijeenkomst.
Doel 4: Inzetten voor de gezamenlijke participatie in een
gemeentelijk beleid waarbij gedacht wordt aan
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Dit gaat
ons allen aan, thuiszittend en in de wijk.
Zet u zich mee in? Samen zijn wij sterker!
 

In het vorige nieuwsblad werd de vacature van mede-
redacteur voor het gezamenlijke blad vermeld. Twee
leden hebben hier positief op gereageerd.
Helaas bleek het voor een van beide toch teveel te zijn.
Daarom opnieuw deze oproep. We zoeken iemand die
creatief met de computer om kan gaan.  
Aan de invulling van de functie wordt gewerkt. 
 
De bijeenkomsten op 19 december 2019 en begin januari
2020 zijn in dit blad vermeld. Noteer svp. datum en plaats,
kom op tijd en neem eens iemand mee!
 
Naast koude dagen en lange nachten kent december
ook feestdagen die eenieder op eigen wijze zal beleven.
Het kan geen kwaad om terug te zien op gebeurtenissen
in het afgelopen jaar, je kunt ze zelfs opschrijven en
bedenken: “Dat was goed en mooi in 2019”, maar
evenzeer: “2019 heeft weinig moois gebracht, nu hopen
we op een  beter 2020…”
 
Ik wens u mooie feestdagen, zie uit naar uw
aanwezigheid op de volgende bijeenkomsten en hoop
dat u iemand meeneemt.
Goof de Rijk, vice-voorzitter  
 

Van de Penningmeester
Betreft: Contributie kalenderjaar 2020
 
Geachte Leden van de PCOB Afd. Amersfoort,
 
Ook dit jaar 2020 hebben wij ervoor gekozen dat u de acceptgirokaart rechtstreeks van het hoofdkantoor PCOB
Nieuwegein zult ontvangen. Dan zit er geen begeleidend schrijven bij van ons als bestuur van onze PCOB afd.
Amersfoort. Vandaar dat deze nu al in de Nieuwsbrief van december 2019/januari 2020 staat. 
Ook het komend jaar zullen wij trachten de belangen van senioren zowel lokaal als nationaal zo goed mogelijk te
behartigen.

Tijdens de ledenjaarvergadering dd. 21 maart 2019 is het
voorstel van het bestuur om de minimum
contributiebedragen voor het jaar 2020 niet te verhogen
maar gelijk te houden door u aangenomen. Maar in de
bestuursvergadering van 5 november jl. hebben wij
besloten de contributie te verlagen. Dat is dan voor 2020:
€ 52,50 voor leden met partner-lidmaatschap en € 33,50
voor leden zonder partnerlidmaatschap.
Dit in het vertrouwen dat U, als dat mogelijk is, meer zult
bijdragen dan het minimum. De extra bijdragen maken
het ons o.a. mogelijk via de contactpersonen aandacht
te schenken aan leden in bijzondere situaties.
 

Met vriendelijke groeten,
Gezegende Kerstdagen en Veel Heil en Zegen voor het
nieuwe jaar 2020.
 
Namens het bestuur: Koen Padding, Penningmeester/
Ledenadministrateur PCOB afd. Amersfoort. 
Ons bankrekeningnummer: NL83 INGB 0003 7617 38. 
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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: vacature
rita.debeurs@gmail.com
Penningm. / ledenadm. :
Dhr.K. Padding
Betaling contributie op
bankrekeningnr.:
NL83INGB0003761738
Ledenadm. / penningm. :
Dhr. J. v.d. Lee
Vragen over de bezorging 
magazine of nieuwsbrief?
06-29375663
Lief en leed: Mw. J. Arkema
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
 

Nieuwe leden
Mw. E.M. Uittenbogaard
Mw. G. Hamoen
Hartelijk welkom en we hopen
u te mogen begroeten op
onze bijeenkomsten
 
Verhuisd
Mw. B. Bezemer- Van der
Meulen
Familie De Zwart
 

Overleden
Dhr. J. Bos
Dhr. G. Driesman
Wij wensen de familie veel
sterkte en troost toe

KBO-PCOB vernieuwt
of vernieuwt niet! (2) 

Onder deze kop bracht KBO-Amersfoort/Nijkerk voorzitter Chris Verburg in de
vorige uitgave (nr. 1909) van “Nieuws” ons op de hoogte van de stagnerende
voortgang naar een fusie tussen de KBO en de PCOB. 
Op blz. 4 van uitgave “Nieuws” 1907 beloofde ik u op de hoogte te houden
over deze voortgang vooral in combinatie met het terugdringen van de
contributieverschillen tussen KBO en PCOB. 
Op https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/?page=detail&id=5  is
een uitgebreide reactie op de situatie, zoals dit op 16 november bekend was,
geplaatst.
Gelet op die ontwikkelingen zowel plaatselijk als landelijk zal het nodig zijn om
een PCOB ledenvergadering te houden. Een mogelijke datum is donderdag 6
februari 2020. Hierover volgt nog nader bericht. 
Henk van Essen
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Vakantiereis 2020
Alken (Duitsland) aan De Moezel 
6 t/m 10 juli 

De vakantiebestemming voor 2020 is:  Mosel Hotel te Alken aan De Moezel.
We zullen daar verblijven van 6 tot en met 10 juli 2020. Het verblijf is op basis
van half pension met ’s-morgens ontbijtbuffet en ’s-avonds 3-gangen diner.
De prijs  bedraagt € 409,00 p.p. in een tweepersoonskamer. Toeslag voor een
eenpersoonskamer is € 64,00.
Ligging van het hotel: Het hotel ligt aan De Moezel slechts gescheiden door
een weg. Vanaf het mooie terras is er volledig zicht op de scheepvaart.  

Woensdag 8 juli:
Vandaag bezoeken we de prachtige Abdij van Maria
Laach (dateert uit 1093) een van de mooiste kloosters
van Duitsland, daarna bezoeken we de Laacher See, een
prachtig kratermeer in de Eifel. Vervolgens rijden we naar
Koblenz waar De Moezel en Rijn samen komen ,dit
markante punt wordt Deutsches Eck genoemd.  Daarna
panoramatoer Deutsche Weinstrasse. Terug naar het
hotel voor het diner.
Donderdag 9 juli :
Vandaag genieten we van het prachtige plaatsje Bern-
Kastel-Kues. Ook zal een bezoek aan een wijnkelder met
wijnproeverij in Traben-Trarbach niet ontbreken. Daarna
terug naar het hotel voor het diner.
Vrijdag 10 juli:
We vertrekken om 9.00 uur uit Alken. Op de terugweg
stoppen we In Aken om de prachtige Dom van Aken
(bisschoppelijke kerk) te bezoeken. Vertrek uit Aken om
13.00 uur. We denken ongeveer 16.00 uur  te arriveren bij
De Weistaar voor het slotprogramma en slotdiner. Rond
19.30 uur zijn we terug op het station (touringcarplaats).  

Dagprogramma:
Maandag 6 juli:
Vertrek om 10.00 uur vanaf Centraal station
(touringcarplaats). In Venray wordt gestopt bij restaurant
Asteria voor koffie met  Limburgse vlaai (incl.). Daarna
wordt de reis vervolgd naar Alken. Na de kamerindeling
gaan we aan tafel voor het diner.
Dinsdag 7 juli:
Vandaag varen we van Alken naar Cochem (28 km). De
boot van rederij Goldstück ligt tegenover het hotel. In
Cochem heeft u vrije tijd tot 14.30 uur. De bus staat in
Cochem .Vervolgens wordt de Mosterd molen en het 
museum bezocht  met een gids . Daarna rijden we terug
naar het hotel voor het diner.  

Extra kosten: Voor het excursieprogramma zoals omschreven zullen er extra kosten zijn. Op dit moment is het exacte
bedrag nog niet bekend, wel weten we dat deze kosten ongeveer € 25,00 zullen bedragen.
Omdat we in een schitterende omgeving verblijven hebben we besloten geen avondprogramma te maken zodat
iedereen de avonden naar eigen wens kan invullen!
U kunt zich opgeven voor deze reis bij Joke Pot: T. 033-4570160.
Betaling: de betaling van de reis en het excursiepakket loopt via Eemlandreizen.
U krijgt van Eemlandreizen bericht wanneer u moet betalen. De aanbetaling zal € 50,00 zijn het restant dient 6 weken
voor vertrek betaald te zijn op rek : NL 48 RABO 0374319960 t.n.v. Eemlandreizen.
Indien u een reis en/of annuleringsverzekering wilt afsluiten dient u daar zelf voor te zorgen.
Adressen:
Moselhotel Burg-Café  Alken, Moselstrasse 10-11, 56332 Alken, Deutschland. T. 0049-26054443.
Eemlandreizen: Nieuwe Havenweg 73, 1216 BN Hilversum. T. 035-6234247.
Opmerking:
Omdat we om 10.00 uur willen vertrekken vragen wij u om uiterlijk 09.30 uur aanwezig te zijn zodat de koffers en
eventueel uw rollator(s.v.p. voor u herkenbaar) netjes in de bus gezet kunnen worden!!
De reiscommissie: Joke en Elly
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We zijn blij u te kunnen meedelen dat Anneke Boersen en Sietske van der Glas
de Denktank sinds enige tijd versterken. We zijn nu bezig om voor 2020 een
aantrekkelijk programma samen te stellen. Een tipje van de sluier kunnen we
al oplichten: ook in 2020 zijn er twee culturele busreizen, een in april en een in
september.
Een nieuwe activiteit: in kleine kring kijken naar (culturele) films. We hebben
hierbij nog wel een vraag: heeft iemand van u misschien zo’n inklapbaar
projectietafeltje waar de beamer en laptop op geplaatst kunnen worden? Als
u het niet meer gebruikt, omdat al die dia’s toch niet meer bekeken worden,
houden we ons zeer aanbevolen. U kunt hiervoor contact opnemen met 
Mirjam Arts.
Misschien ten overvloede: alle bijeenkomsten en activiteiten zijn voor leden
van KBO en PCOB, introducés zijn altijd welkom. 

Nieuws van de Denktank

Filmmiddag (bij Mirjam)
 
Op donderdag 23 januari 2020 kunt
u genieten van een film over de
meest beroemde schilder van ons
land: Rembrandt van Rijn. De film
duurt bijna een uur. We beginnen om
14.00 uur. Natuurlijk is er na de film
gelegenheid om na te praten. We
zorgen uiteraard voor koffie/thee en
een koekje.
De bijeenkomst is gratis, een bijdrage
in de kosten wordt op prijs gesteld.
Adres: Friesestraat 95, 3812EB
Amersfoort
U kunt zich aanmelden bij
Mirjam Arts
E. artsmmb@gmail.com 
T. 033-4624005
 

Zoemende bijen
 
Houdt u ook zo van honing? En wilt u
wel eens iets meer weten over het
leven van bijen en de activiteiten van
de imker? Op maandag 17 februari
komt de heer Adriaan van Egmond
daar alles over vertellen. Hij is
gespecialiseerd in de honingbij.
Zeker ook gaat hij aandacht
besteden aan de situatie van de
bijen in Nederland, de bijenstand
etc. En als het even meezit kunt u ook
een heerlijke pot honing kopen. 
De locatie voor deze bijeenkomst is
nog niet bekend, in de INFO van 30
januari kunt u dat lezen.
Zoals gewoonlijk begint de
bijeenkomst om 10.00 uur en sluiten
we de morgen af met een lunch.
Kosten: € 10,--  door u over te maken
op IBAN NL47 INGB 0007 3167 57, t.n.v
KBO Amersfoort-Nijkerk. U kunt zich
aanmelden bij het secretariaat:
secretariaat@kboamersfoort.nl ,

Passiespelen Tegelen, 7 juni 2020
 
Zoals u weet organiseren wij samen
met KBO Leusden-Achterveld een
bezoek aan de Passiespelen in
Tegelen. Er hebben zich al veel
mensen ingeschreven, er is nog een
enkele plaats vrij. U kunt zich nog
aanmelden bij het secretariaat. Als
de bus vol is leggen we een wachtlijst
aan.
De kosten voor deze dag bedragen
€ 67,-- . We willen u vragen om dit
bedrag vóór 15 februari over te
maken op IBAN NL47INGB0007316757
t.n.v. KBO Amersfoort-Leusden.
Vermeldt u aub. voor wie u betaalt!
Uw inschrijving is definitief als u
betaald heeft, wacht daar dus niet te
lang mee.

T 06 57923607.
Graag vóór 17 januari.
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DE VOLGENDE EDITIE VAN ONS MAGAZINE KOMT

UIT OP DONDERDAG 30 JANUARI 2020

WILT U DE KOPIJ VOOR DEZE EDITIE OPSTUREN

VOOR 13 JANUARI?

RITA.DEBEURS@GMAIL.COM

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst
donderdag 9 januari vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur

Na de brede belangstelling voor onze vorige gezamenlijke, Amersfoortse
afdelingen van de KBO en PCOB, nieuwjaarsbijeenkomsten, vinden we het fijn
u ook aan het begin van het nieuwe jaar 2020 persoonlijk te ontmoeten. 
Daarom nodigen wij u namens de besturen uit om elkaar in informele sfeer
alle goeds voor het komende jaar te wensen.   
 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de leden van beide
bonden en u als belangstellende in een ontspannen en gezellige sfeer met
elkaar kennis maken.  
Op dit moment is nog niet bekend welke spreker een bijdrage zal leveren. Dus
dat blijft een verrassing.
De nieuwjaarsbijeenkomst is op donderdag 9 januari vanaf 16.00 uur tot 18.00
uur. 
In Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort.  
We wensen u een goed afscheid van het oude jaar en een voorspoedig
nieuwjaar.

 Willy Doornbos

Wie kent niet het lied White Christmas
van Bing Crosby
Deze en meer mooie liederen kun je
horen in deze nostalgische film.
Lekker ontspannen genieten, taartje
eten en een kopje thee.
Bij het ter perse gaan van dit blad is
Margreeth nog op zoek naar deze
film.
Anders komt er een andere echte
winterfilm.
Opgeven bij Margreeth:
tel. 033 4723570
mail: margreeth.sjamaar@hetnet.nl

Bioscoopmiddag en taartjes eten 
bij Margreeth 
dinsdag 17 december 14.00 uur

De winterfoto op blz. 4 komt uit de collectie van Thea
Verschuur

Weet u....
….dat onze webmaster Gerard
Wijnands alle artikelen uit ons eigen
Nieuwsblad elke maand weer op de
website zet.
U kunt daar zelfs het Nieuwsblad van
de afgelopen 2 jaar nog bekijken.
….dat Henny de Berg heeft
gereageerd op de oproep voor een
nieuwe redacteur. Henny gaat
voortaan alle kopij redigeren.
….er nog niemand heeft gereageerd
die samen met mij het Nieuwsblad wil
samenstellen op zijn of haar eigen
computer. Daarom nogmaals een
dringende oproep: kunt u goed
omgaan met de computer en met
internet, wilt u creatief bezig zijn,
reageer! Ik zal u uitgebreid vertellen
hoe het samenstellen van het
Nieuwsblad in zijn werk gaat.
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