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Voorwoord  
Een voorwoord van de voorzitter hoort natuurlijk in een jaarverslag. Daarbij wordt teruggekeken over het 
achterliggende jaar. U leest er in dit verslag alles over  
 
Aangezien ik in het vorige jaar geen voorzitter was wil ik het meer over het komende jaar hebben.  
 
Bij mijn installatie als voorzitter heb ik het al genoemd, in het kader van bewust ouder worden gaan we ons 
richten op het versterken van onze positie in Amersfoort.  
 
Samen met het landelijk bureau KBO-PCOB en met ondersteuning van Inde buurt 033 organiseren we dit 
voorjaar een bijeenkomst met meerdere organisaties die actief zijn voor en met ouderen. Ons hoofdthema 
zal zijn Wonen en Zorg. U gaat daar de komende tijd meer informatie over krijgen.  
 
Mijn doel is om een platform te vormen van alle organisaties die zich inzetten voor senioren, zodat wij een 
serieuze gesprekspartner worden in het overleg met de gemeente Amersfoort. Een bundeling van krachten 
die elkaar zullen versterken en aanvullen.  
 
De andere thema's die 16 januari genoemd werden zullen ook aandacht krijgen. Verder heb ik zelf plannen 
om maaltijden te organiseren rondom de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarbij we dan een 
kandidaat-raadslid uitnodigen en kunnen bevragen.  
 
Kortom genoeg ideeën en plannen voor de toekomst.  
 
Een uitspraak van Herman van Veen geeft dit goed weer. "Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris 
en nieuw".  
 
Ik hoop op veel nieuwe ontmoetingen het komende jaar.  
 
Marion van Hees, voorzitter 
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Nieuwjaarsbijeenkomst in de Brug jan 2019. 
Op donderdag 3 januari 2019 was er een druk bezochte 
nieuwjaarsbijeenkomst in de Brug in de wijk Schuilenburg. Dit was de 
tweede keer dat de beide bonden gezamenlijk de 
nieuwjaarsbijeenkomst hadden georganiseerd voor hun leden. Er 
waren diverse toespraken van de beide voorzitters, Chris Verburg van 
de KBO en Henk van Essen van de PCOB. Ook was wethouder Tigelaar 

aanwezig en hield een praatje over de 
toekomst van de KBO en de 
belangenbehartiging. Na afloop was er 
een aangeklede borrel en werd 
er nog een lange tijd gezellig 
nagepraat.  
 
 
 

 
 
 
 
INFO Nieuwsbrief KBO Amersfoort/Nijkerk  
Het was een roerig jaar voor de samenstellers van de INFO. Nadat de KBO en de PCOB besloten 
meer samen te gaan doen is er begin 2019 afgesproken te beginnen met een gezamenlijk 
ledenblad voor Amersfoort/Nijkerk. Helaas hebben Wim Sweers en Mirjam Arts toen besloten om 
hier niet verder aan mee te werken. Het blad van de PCOB Amersfoort werd altijd samengesteld 
door Carel Cramer.  We besloten samen verder te gaan: Carel en ik (Rita). We hebben een paar 
maanden de tijd genomen om te overleggen wat we precies wilden met het blad, nu en in de 
toekomst. Het leek ons prettig als we beiden aan het blad konden gaan werken. Wel altijd in 
overleg met elkaar, maar toch vanuit ieders eigen omgeving. Vervolgens werden wij benaderd 
door uitgeverij Editoo. Daar kregen we de mogelijkheden waarnaar we op zoek waren. Helaas 
hebben we wel om die reden afscheid moeten nemen van uitgeverij Dartli. Aanvankelijk maakten 
we vanaf mei de INFO samen. Dat wil zeggen dat we beiden zochten naar kopij en dat ik het in het 
blad zette. Dat was wat moeizaam in het begin, we kregen ook best wel klachten van een paar 
leden. Vanaf augustus zijn we helemaal gaan werken volgens de methode van uitgeverij Editoo. 
Helaas heeft Carel zich toen, om persoonlijke redenen, teruggetrokken. Sindsdien sta ik  er alleen 
voor. Jammer, want ook mij kan zomaar iets overkomen. Dat betekent dat het blad dan zomaar 
die maand niet samengesteld kan worden.  Gelukkig heeft Henny de Berg zich aangemeld om de 
teksten te redigeren. Daarom waag ik het opnieuw om een oproep te doen aan onze leden om 
met mij samen te werken. Het is noodzakelijk dat u goed met een computer om kan gaan en dat u 
bereid bent zich aan te passen aan de lay out regels van de uitgeverij. Uitgebreide uitleg en hulp 
kunt u natuurlijk van mij verwachten. Meldt u alstublieft aan bij Rita de Beurs. 
Rita de Beurs 
 
Ledenbestand 
Op 1 januari 2019 bedroeg het aantal leden: 1077 
In de loop van 2019 hebben zich 66 nieuwe leden aangemeld. 
Verder zijn er 43 leden overleden, 34 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd,18 leden moesten 
we uitschrijven wegens verhuizing buiten Amersfoort en 5 leden werden geroyeerd wegens niet 

betalen van contributie. Dat betekent dat op 1 januari 2020 het aantal leden 1043 bedraagt. 
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Bezorging maandblad 
Dankzij de inzet van onze 50 bezorgers(sters) is ook in 2019  ons blad vrijwel probleemloos bij 
iedereen terecht gekomen. 
Er zijn bezorgers(sters) die dit alle vele jaren doen, een jaartje ouder worden, niet meer zo goed 
ter been zijn of anderszins moeite krijgen met de bezorging.  
Onze coördinatrice, mevr. J. Duffels, is er ook dit jaar weer in geslaagd om daar waar gaten vielen 
in de bezorging, een oplossing te vinden. Het is fijn dat er dan altijd weer leden gevonden worden 
die dit willen doen. Maar makkelijk is dit lang niet altijd. Reserve-bezorgers(sters) zijn altijd 
welkom ! 
 
 
Website KBO-PCOB 
Iedere zich respecterende organisatie heeft natuurlijk een website. Onze landelijke KBO-PCOB 
heeft naast een gewaardeerd landelijk familieblad een prachtige zeer uitgebreide site. Maar wordt 
die ook veel geraadpleegd door de leden? In ieder geval hebben wij de indruk dat zich op lokaal 
niveau een ramp zou voordoen als onze leden niet de beschikking zouden hebben over de 
papieren INFO. 
Op termijn zal de papieren INFO echter kleiner worden en meer informatie via de site worden 
verspreid. Het medium website is bij uitstek geschikt voor snelle up-to-date informatievoorziening 
en meer uitgebreide informatie.  Op bescheiden schaal wordt onze website hier al voor ingezet. Zo 
vindt u op de site de jongste berichtgeving, meer uitgebreide informatie en een overzichtelijke 
agenda over een langere periode. 
Onze site, dit jaar in samenwerking met de PCOB, wordt beheerd door Gerard Wijnands. Hij zorgt 
voor een up to date informatieaanbod en verwijdert informatie die er niet meer toe doet. 
 
 
Enquêtes 
Ook in 2019 hebben we van de nieuwe leden weer de ingevulde enquêtes gekregen.  
Het is interessant om te zien waarom mensen lid van de KBO worden. 
De meeste mensen willen graag meer contacten, reisjes maken e.d. een deel doet het ook voor de 
financiële voordelen. een aantal mensen geeft aan dat ze ook iets willen doen. Deze mensen 
worden benaderd en soms komt er een leuke samenwerking uit. In het volgende jaar willen wij 
nog meer informatie halen uit de enquêtes en mensen benaderen. 
 
 
Bioscoopmiddag en taartjes eten 
In 2019 zijn we begonnen met de nostalgische filmmiddagen 
met een taartje bij Margreeth. Dat liep goed. Veel mensen 
vinden het leuk om oude films te zien die ze in hun jeugd zo leuk 
gevonden hebben. Er werden oude herinneringen opgehaald, 
een taartje gegeten met een kopje thee en iedereen ging blij 
naar huis. 
Margreeth Sjamaar 
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65-jarig Jubileum KBO in  

 
Het was groot feest op 6 juni in Dierenpark 
Amersfoort, waar we hebben gevierd dat we 
65 jaar bestaan. Er waren maar liefst 170 
deelnemers. 
Bij de ontvangst van de gasten deelden we 
linnen tasjes uit met daarop het logo van 
KBO/PCOB en gevuld met wat praktische 
dingetjes. Het flesje water kwam goed van 
pas, de zonnebrandcrème was niet echt 
nodig, maar het was wel fijn dat het niet zo 
heet was, want zo was het geweldig weer om 
in het dierenpark rond te kijken en buiten te 

zitten voor een drankje. 
Na de koffie met heerlijk taartje kwamen de gidsen om de mensen in groepjes van 20 personen 
mee te nemen voor een rondwandeling door het park en een kijkje achter de schermen. We 
konden genieten van olifanten, leeuwen, maar ook kleinere dieren, zoals de leuke stokstaartjes en  
de prairiehondjes die, op een speciaal 
gedeelte, zomaar de weg over kunnen steken. 
In de zaal waar koffie gedronken werd, was 
een diapresentatie die Gerard Wijnands en 
Henk Stokker hebben gemaakt aan de hand 
van oude foto’s. Veel mensen herkenden 
zichzelf en kwamen er herinneringen boven. 
 
Veel te snel was het al weer tijd voor het eten 
en zagen we prachtig opgemaakte schotels al 
langs komen. Ik denk dat iedereen toch 
hongerig geworden was, want toen het sein 
voor het buffet werd gegeven stormden er al mensen naar voren en hoewel penningmeester Giel, 
de organisator van het feest, pogingen deed om een en ander in goede banen te leiden en de 
mensen per tafel naar het buffet te sturen, is dat niet erg gelukt en vormde zich een lange rij en 
moest iedereen erg lang wachten. 
Maar het eten was goed en ik heb niet de indruk dat er mensen waren die niet genoeg hebben 
gehad. 
 
Ik heb zelf erg van het feest genoten, veel oude vrienden/kennissen ontmoet, heerlijk rond 
gewandeld, buiten gezeten en lekker gegeten. 
Wat blijft er dan nog te wensen over. 
Margreeth Sjamaar 
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Denktank 
In 2019 heeft de Denktank zich steeds meer ontwikkeld naar  een activiteitencommissie. 
In de georganiseerde activiteiten krijgen cultuur en actuele maatschappelijke ontwikkelingen 
aandacht. 
We hebben afscheid genomen van Peti van Santen, Yvo Meihuizen en Trix van der Biezen. 
Gelukkig is er ook weer versterking gekomen: Anneke Boersen en Sietske van der Glas. 
Er werden 2 culturele reizen georganiseerd. De eerste reis ging naar Hindeloopen (stadswandeling) 
en Workum (Jopie Huismanmuseum). En voor de 2de reis was Museum More het doel, de beide 
vestigingen (Gorssel en  Kasteel Vorden) werden bezocht. Op beide reisdagen waren de 
weergoden ons zeer goed gezind. Dat maakte deze dagen nog specialer. Het aantal deelnemers bij 
deze reizen neemt iedere keer toe, waaruit wij concluderen dat ze in een behoefte voorzien. 
Midland Tours zorgt steeds voor  leuke koffie- en lunchplekken, waardoor er ook voldoende tijd is 
voor ongedwongen contacten.  
Er  zijn 3 themaochtenden geweest in de koffiezaal van de St. Ansfriduskerk.  
In aanloop naar Koningsdag heeft Dhr. Dik Lammers, amateurfotograaf en grote fan van het Huis 
van Oranje, een presentatie gehouden over het Koningshuis. Doorspekt met vele anekdotes en 

persoonlijke ervaringen.  
In juni begeleidde Jan van Adrichem een morgen 
“Kunstbeleving”. Icarus, die te hoog vloog en 
daardoor zijn vleugels verbrandde en in zee stortte, 
stond deze morgen centraal. Het thema werd 
vanuit beeldende kunst, muziek en poëzie door de 
deelnemers verkend.  
In september was er een boeiende ochtend met 
dhr. John Bernard, meteoroloog, die ons op 
onderhoudende wijze liet delen in zijn grote passie, 
het weer. Ook ging hij in op de veranderingen in het 
klimaat en de zorgen die dat met zich mee brengt.  

Deze bijeenkomsten werden steeds afgesloten met een gezamenlijke broodjeslunch. 
Thea Verschuur, Sietske van der Glas, Anneke Boersen, Mirjam Arts. 
 
 
 
 
Kunst gemaakt door leden van de KBO Veel mensen hebben foto’s 
ingestuurd van hun kunst en verschillende kunstwerken zijn al 
verschenen op het voorblad van de INFO.Mensen die foto’s van eigen 
werk instuurden kregen twee dubbele ansichtkaarten van de afbeelding 
en een tasje, dat over was van het jubileum met ook een afbeelding van 
het kunstwerk er op gedrukt. Het was een leuke actie die nog steeds 
doorgaat. 
Margreeth Sjamaar 
 
 
Irene Genemans, met Tegels met tulp, acryl op doek 70x90 cm 
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Verjaardagen/jubilarissen 
Ook dit jaar zijn er weer anischtkaarten gestuurd naar de verjaardagen van  de 
vrijwilligers en naar mensen die 25 jaar lid zijn. Zij krijgen een boekenlegger met 
naam en data van lidmaatschap, een dubbele kaart van kunst van leden van KBO en 
een brief. 
     
 
 
De rode schoentjes, acryl, Chris v/d Burg 
 

 
 
 

 
 
Reisjes Joke Pot en Elly Hakstege 
Op 6 maart 2019 zijn we gestart met het eerste reisje! Zoals gewoonlijk de modeshow bij Vander 
Klooster. Steeds meer leden maken gebruik van deze dagtocht. Men kan in alle rust met hulp van 
een verkoopster mooie kleding kopen. De dagtocht in april met een warm/koud buffet en een 
mooie tocht over de Veluwe was een succes. In mei hebben we gevaren op de Vecht bij prachtig 
weer. In juni waren we te gast bij Chocoladehuis Magdalena, daarna bezochten we in IJsselmuiden 
een aardbeienkweker. De 5 daagse vakantiereis brachten we door in Made. Daar hebben we elke 
dag schitterende uitstapjes gemaakt tot ieders plezier. Zelfs Antwerpen in België stond op het 
volle programma. September en oktober waren ook toppers met o.a. het rondje Markermeer. In 
december waren er zoveel aanmeldingen dat we twee dagen voor de Kerstreis moesten 
inplannen.  Joke en ik genieten elk reisje weer van de blijde gezichten en dankbare leden!! We 
hopen dat we de reisjes nog heel lang samen mogen verzorgen!  
 
Modeshow bij Vander Klooster 
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Vrijwilligerslunch 
Op donderdag 25 april hebben de vrijwilligers weer genoten 
van de pannenkoeken bij de Gloeiende Gerrit in Hoogland. Er 
was een idee geopperd om eens iets anders te doen dan 
pannenkoeken maar de meerderheid was er toch voor om de 
traditie voort te zetten zodat wij toch weer bij onze 
vertrouwde pannenkoekenboerderij terecht kwamen. 
 

 
 
 

Fietsclub  
Vanwege de aandacht voor Eenzaamheid heb ik aangeboden om één keer per 
maand een fietstochtje door de omgeving te organiseren. Ik heb zoiets nog nooit 
gedaan en daarom eerst mijn licht opgestoken bij een aantal afdelingen van de KBO 
waar men ook fietstochten organiseert.  

 
Het was mijn bedoeling dat ik vóór de groep fiets en de richting aangeef. Ik plan de tochten aan de hand 
van de knooppunten. Om centraal te starten koos ik de noordzijde van Amersfoort Centraal uit. Aangezien 
de mensen die mee gefietst hebben allemaal uit de noordelijke wijken komen, zal ik dit jaar starten bij 
station Schothorst.  
 
Ik heb in 2019 negen keer een tochtje gepland. De datum 18 april heb ik geannuleerd omdat er op die 
middag een andere activiteit van de afdeling was in De Brug. De tocht op 25 juli heb ik geannuleerd omdat 
het op die middag ruim 30 graden Celsius was. In december had ik ook een tocht gepland, maar toen kwam 
er niemand opdagen. Het was alle keren droog en fijn fietsweer.  
 
Datum        Aantal personen    Bestemming  
9/5                3                            Lage Vuursche  
21/6              9                            Spakenburg  
21/8              5                            De Treek  
18/9               2                            Soestdijk  
17/10            5                            Terschuur  
14/11            3                            Soestdijk - Emiclaer 

 
Hans de Ridder 
 
 
 
Belastingservice 2019 
De belastingservice van de 3 ouderenbonden bestaat bijna 20 jaar. Opgezet door de KBO en de 
Belastingdienst en kort daarna als samenwerkingsverband met  ANBO en PCOB. Nadat de 
Belastingdienst en ANBO zich terugtrokken,  werd het een KBO/PCOB project. Onze groep uit 
Amersfoort en Hoogland bestaat uit 12 personen. In januari hadden wij een themadag, waar alle 
invullers uit de provincie bij elkaar waren en in februari een cursusdag waarin wij op de hoogte 
werden gebracht van wijzigingen die belangrijk zijn voor de aangifte. Met elkaar verzorgen wij een 
groot aantal aangiftes . Wij vullen de aangifte bij de mensen thuis in en daardoor ontstaat vaak 
een jarenlange band. 
Corrie Boon 
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Secretariaat 
Net als de voorgaande jaren heb ik me dit jaar bezig gehouden 
met  het  voeren van het secretariaat. samen met de secretaris. 
Tevens  houd ik me bezig met het ondersteunen van de 
penningmeester, en dat  kan soms best een uitdaging zijn.  
Dit jaar heb ik voor het eerst de vrijwilligerslunch voor onze  trouwe vrijwilligers georganiseerd en 
dat vond ik erg leuk om te  doen. In het nieuwe jaar gaat dit er weer van komen.  
Het werk blijf ik leuk vinden want afwisselend. Soms ben ik er heel  wat uurtjes in de week mee 
bezig. 
Ruby Davies 
 
 

Kerstlunch 20 december 2019 

De jaarlijkse Kerstlunch was dit keer in het van der Valk hotel A1 in 
Amersfoort. Helaas kunnen we niet meer terecht in de Koperhorst 
dus heeft het bestuur dit goed bereikbare hotel als alternatief 
gezocht. Maar liefst 130 mensen hadden zich opgegeven. De 
uitgebreide lunch werd gesponsord met 10 euro per persoon door 
de KBO om het zo voor iedereen betaalbaar te houden. Voor 
sommigen was de binnenkomst wat onduidelijk waar we zaten 
maar dat werd snel opgelost. We zaten in een grote zaal met 

eethoeken en losse tafeltjes, in een hoek opgesteld. Dit kon niet anders omdat we niet zoveel 
mensen hadden verwacht Dat werd door sommige mensen niet als prettig ervaren omdat er twee 
gedeeltes ontstonden waardoor er niet gemakkelijk een speech of kerstverhaal kon worden 

gehouden/verteld. Ook hadden sommige mensen last van de hoekbanken om er in en uit te komen. 
Maar het eten was zeer overvloedig met een warm en een koud buffet en overheerlijk.  Ook was 
er voldoende aanwezig en werd het snel aangevuld. Het begon met een glaasje bubbels en daarna 
kon men kiezen uit een keur aan gerechten, warm, koud, vis en 
vlees teveel om op te noemen en het was verdeeld over 
diverse tafels zodat men elkaar niet in de weg liep of lange 
rijen ontstonden. 

Voor de volgende keer gaat het bestuur zoeken naar een 
locatie waar wel iedereen bij elkaar (goed) kan zitten en dan 
bekijken we of er ook een kerstverhaal verteld kan worden. 
Tips zijn welkom bij Noëlle Sanders, wijswonen@gmail.com. 

 

 
 
 
Redactie Jaarverslag: 
 
Noëlle Sanders 
Margreeth Sjamaar 
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