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Colofon PCOB
Voorzitter: Dhr. H. Van Essen
Vice voorzitter: Dhr. G. de Rijk
Secretaris:
Mw. G. van den Brink- Dekker
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

1. Uitnodiging Jaarvergadering
donderdag 16 april 2020
Deze vergadering was al in maart gepland, maar vanwege het coronavirus
uitgesteld, wel in de verwachting dat medio april de corona besmetting
voorbij is.
Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2 te Amersfoort, 
Aanvang 14.00 uur. Inloop vanaf kwart voor twee.
Tijdens deze vergadering zal het Jaarverslag van de penningmeester, het
verslag van de kascontrole commissie en de goedkeuring van de begroting
aan de orde komen. Andere agendapunten zijn:
- De bestuurssamenstelling. Aftredend en niet herkiesbaar is: Goof de Rijk. 
- Presentatie: “Harderwijk als visserijstad”
- “En de zee was niet meer” Film van Bert Haanstra.
De sluiting is uiterlijk 16.30 uur
 

2. Uitnodiging 'de PCOB zingt'
donderdag 14 mei 2020 om 14.30 Plaats De Brug.
Samenzang en solo: Jan Hendrik van  Schothorst.
Zingen tussen Pasen en Pinksteren!!!
Opgave van een lied naar pcob-amersfoort@outlook.com
Programma in de zaal aanwezig

De besturen van de KBO en de PCOB
wensen u prettige paasdagen

Paaswensen
Het frisse groen op jonge twijgen
Een tere tak met bloesemknop
De natuur spreekt en zal niet zwijgen
De lente volgt de winter op
 
Pasen schenkt ons weer nieuw leven
Het oude is voorbij gegaan
Het licht wordt ons gegeven
Om in het donker op te staan
 
Pasen opent dichte deuren
Een voorportaal is ons bereid
Een leven vol van lentekleuren
Een vleugje van de eeuwigheid

Door Noah; geschenkwensen.be
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Colofon KBO
Voorzitter: Marion van Hees
mavanhees@kpnmail.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
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
 

Senioren Wijzer Amersfoort
Verantwoording
 
Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd om voor KBO leden een boekje te
maken met daarin alle instanties die voor senioren van belang kunnen zijn.
Waarom een boekje? Omdat senioren niet altijd toegang hebben tot de
moderne media ofwel internet. Dus het boekje zou een overzicht moeten
bieden van adressen en van telefoonnummers. En niet van email adressen. Er
was ooit een officiële Gemeentegids als boekje. Dat is nu uitbesteed als
‘Informatiegids gemeente’ die minder volledig is en niet huis aan huis
verspreid wordt. Maar is nog wel bruikbaar.
 
We zijn tot de conclusie gekomen dat een boekje in deze vorm niet haalbaar
en ook niet verstandig is. Om een aantal redenen. Een volledige lijst van
instanties van belang voor senioren zou te lang worden. Want er is sprake van
grote versnippering op dit terrein. Vervolgens zijn deze instanties voortdurend
in beweging. In de vorm van fusies, opheffing, naamsverandering, toetreding
of afstoten van taken. Soms staat het kantoor niet in Amersfoort. En zijn dan
vaak apart per wijk georganiseerd. Soms is er onderscheid naar religie. De
organisatie van welzijn en zorg is complex. Dit vraagt veel onderhoud.
 
Daarmee wordt de aard van ‘het boekje’ anders. Wij bieden niet een kant en
klaar overzicht van het aanbod voor senioren. Wij helpen de lezer een eindje
op weg om zelf te kunnen gaan zoeken naar de gewenste informatie. Wij
bieden een aantal ingangen via goed geïnformeerde organisaties. Waarvan
mag worden verwacht dat zij kunnen adviseren en doorverwijzen. Per
aandachtsgebied bieden wij enkele instanties die die verwijsfunctie kunnen
hebben. Dit is geen compleet adressenboekje maar een op weg helpende
handleiding. Een beknopte ‘verwijswijzer’.
 
De informatie die wij nodig hebben is al ruimschoots beschikbaar. Op
internet. Er is geen samenleving meer denkbaar zonder internet. Dat is een
gegeven. Dus wij vragen de lezer om toch nog eens goed te kijken naar een
manier om dat internet te benutten. Als u het echt niet kunt is er wellicht één
van uw kinderen, een neefje, een buurvrouw die voor u iets wil opzoeken. Dat
blijft de beste manier. KBO kan u ook op weg helpen via ons KBO secretariaat.
Wij presenteren daarom ook enkele nuttige websites voor uw ondersteuner.
 
Met deze verwijzer kunnen we niet alles oplossen. Het zal u zeker gebeuren
dat u via de telefoon vele malen wordt doorverbonden. Of dat de telefoon
niet wordt opgenomen. En wat er nog meer mis kan gaan. Dat is zeker
jammer. Laat u zich daar niet door ontmoedigen. U kunt het aan het KBO
secretariaat laten weten als u hierbij problemen ervaart. Dat is voor de KBO
goed om te weten.
 
In deze versie hebben we nog niet een overzicht van de gegevens van Nijkerk
kunnen opnemen. Dat komt in een eventuele volgende versie zeker aan bod.
 

Deze uitgave wordt ook aan PCOB leden in Amersfoort verstrekt.
 
 
Bestuur KBO Amersfoort/Nijkerk
Februari 2020

Nieuwe leden:
Mw. H. van Stuivenberg
Mw. R. Laseur
Mw. H.C. Hemkamp-
Slegtenhorst
 
Wij heten u van harte welkom
en hopen u te mogen
ontmoeten bij onze
activiteiten.
 

Overleden leden:
Dhr. G.B. Prümers
Dhr. F. Oltmans
Mw. L.M. Dekkers-Payens
Mw. M.M.Sophie-Verzuu
 
Wij wensen de femilie, vrienden
en kennissen veel sterkte
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ALGEMEEN, VOOR ALLE SOORTEN VRAGEN:
Indebuurt033; tel. 033-204 8677;
e-mail info@indebuurt033.nl: website; www.indebuurt.nl
Indebuurt033 heeft de meeste informatie voor u en kan u
goed doorverwijzen.
Gemeente Amersfoort: tel.14033 Klant contactcentrum
KBO secretariaat: Ruby Davies. Zoals in de Info vermeld;
tel. 06-57 92 36 07
PCOB secretariaat:  pcob-amersfoort@outlook.com,
tel. 06-40 99 46 00
KBO-PCOB ouderen adviseur: Marion van Hees;
tel. 033-888 72 89
 
VRAGEN ROND GEZONDHEID:
Gaat u eerst te rade bij uw eigen huisarts. 
 
Wijkverpleging:
Beweging 3.0: tel. 033-469 2020;
website; www.beweging3.nl
Buurtzorg Amersfoort: tel. 085-040 37 00;
e-mail: info@buurtzorgnederland.com;
vragen naar eigen wijk.
Zorgorganisatie Centraalzorg: tel. 033-455 7724;
website: www.centraalzorg.nl
Ziekenhuis:
Altijd via uw huisarts. Als u eenmaal artsen in het
ziekenhuis moet bezoeken krijgt u via het ziekenhuis alle
benodigde informatie.
Huisartsenpost: tel. 085-773 11 00
Hulpverleners: zie Indebuurt033 of de Gemeente
Amersfoort
 
VRAGEN ROND WELZIJN:
Het Wijkteam, voor vaststellen van een indicatie, advies
bij diverse soorten problematiek, helpen bij WMO-
aanvragen, huishoudelijke hulp. tel. 033-469 48 69;
e-mail: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl;
website: www.wijkteam-amersfoort.com
Voor Nijkerk en Hoevelaken;
tel. 033 01 40 33; website www.nijkerk.nl
Organisaties/hulp in de wijk, vrijwilligersdiensten:
Indebuurt033 coördineert veel vrijwilligersdiensten.
- Saar aan Huis: tel. 035-469 23 23; e-mail: info@leef3.nu  
- Loes Helpt: tel.033-469 23 23; e-mail: info@leef3.nu
- Leef3.nu: (onderdeel van Beweging3.0) heeft veel
aanvullende diensten; tel. 033-469 23 23 
- Senior Service: www.seniorservice.nl; tel. 085-051 2965;
amersfoort@seniorservice.nl
- De Zonnebloem:  tel. 033- 889 28 47, voor o.a.
gezelschap. Zij hebben reizen voor diverse doelgroepen.
Vraag de brochure aan .
Er zijn verschillende afdelingen binnen Amersfoort met
een eigen aanbod. Wijkgericht.
Dus bel het hoofdkantoor: 076-564 6464
 

VRAGEN OVER ONDERSTEUNING BIJ EEN ZIEKE OF
HULPBEHOEVENDE NAASTE
www.mantelzorg.nl:  is een landelijke organisatie voor de
mantelzorger.
Tel. 030-760 60 55; e-mail: mantelzorglijn@mantelzorg.nl   

Ondersteuning mantelzorgers: in Amersfoort 
ondergebracht bij Indebuurt033.   
E-mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl; tel.033-204 86 77.
 
Dagopvang: voor mensen met (beginnende) dementie
of andere vormen van beperkingen.
Er zijn verschillende soorten opvang. Vraag advies aan
de mantelzorgondersteuning, thuiszorgorganisatie of
wijkteam.   
www.lyvore.nl; tel. 088-356 00 88  of  033- 460 05 44
www.kingarthurgroep.nl;  tel.035-205 09 50
www.beweging3.0.nl;  tel.033-469 20 20
www.koperhorst.nl;  tel. 033-472 62 14;
e-mail: info@koperhorst.nl  
Amaris Zorggroep Nijkerk; tel. 06 -13 77 69 80
Welzin / Indebuurt033; tel. 033-469 24 69
 
Logeerhuizen:  
Koperhorst, Paladijnenweg 275, 033-472 62 14
King Arthurgroep, Utrechtseweg 266, 035 - 20 50 950
Beweging3.0, diverse locaties, 033- 469 20 20
 
Veiligheid aan huis 
Rode Kruis: 06-51043844
Het is ook mogelijk uw huis op veiligheid te laten keuren
door de politie.
 
WONEN: 
Opname in een verzorgingshuis/woon-zorgcentrum gaat
via een indicatie van het Wijkteam en/of uw huisarts. Zij
kennen de locaties.
 
Woningbouwverenigingen:
- De Alliantie: 088 0023200
- Portaal: 088 7678225
- Woningnet Eemvallei:
voor inschrijving voor een sociale huurwoning. U komt op
een wachtlijst. tel 0900-0400602
- Woonzorg: tel. 020-666 2666; website: www.woonzorg.nl 
Zij hebben door heel Nederland, ook in Amersfoort,
seniorwoningen zowel in de sociale huursector als in de
duurdere huursector.
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ONTMOETING EN VRIJE TIJDSBESTEDING:
Er wordt op dit terrein veel aangeboden. Maar meestal
wijkgericht.
Plusbus033: voor culturele uitstapjes; tel. 033-476 38 30
Maatjesproject Humanitas: tel. 033-479 08 40; e-mail
eemland@humanitas.nl
Indebuurt033: coördineert ook maatjes.
Bewegen voor ouderen SRO: tel. 033-422 51 00. Vraag
naar de buurtsportcoach.
 
VERVOER:
Verlengen rijbewijs: Aanvragen via CBR: 088-227 77 00.
Begin enkele maanden van te voren!
Keuringsarts: Via Leef3.nu (Amersfoort, als u lid bent) of
bel (landelijk) 036-720 09 11
Regiotaxi Eemland: tel. 0900-1122. Vooraf reserveren.
Valys: begeleid (van/naar de trein): 0900-96 30
Zonnebloem auto huren: 076-564 64 64
Taxi Keistad: Korting voor 65+: 06-16 01 01 01
Automaatjes:  06–53 70 07 84 In Hoogland en
Kattenbroek. Particuliere chauffeurs.
Syntus stadsvervoer: 085-888 81 31
 
FINANCIEN EN JURIDISCHE VRAGEN:
WMO-loket van de gemeente: tel. 14033
Het persoonsgebonden budget gaat via de gemeente,
het wijkteam en uw zorgverzekeraar.
Schuldhulpverlening: Stadsring 51, tel. 033-460 06 00
Toeslagen: zorg- of huurtoeslag via de Belastingdienst.
Ook kunt u hiervoor uw belastinghulp raadplegen.
Belastingtelefoon: 0800-0543
Juridisch Loket: 0900-8020; van Asch van Wijckstraat 2,
Amersfoort, als u juridische vragen heeft.
 
HULP BIJ INTERNETGEBRUIK
Seniorweb: wel eerst lid worden. Cursussen: 033-4726214
Digitale hulppleinen:
Bibliotheek Eemhuis: 
Inloopspreekuur elke donderdagmorgen van
10.00-12.00u.
tel. 06-24 46 45 35
De Neng, Hoogland. Elke donderdagmorgen van
10.00-12.00u. 
 

NUTTIGE WEBSITES:
Verzamelde webadressen voor algemene informatie.
Informatiegids gemeente:
www.lokaaltotaal.nl/amersfoort
“NL” voor elkaar: www.voorelkaar.nl. 
Samen tegen eenzaamheid: www.
samentegeneenzaamheid.nl
Wilsverklaring 1: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/
wilsverklaring-opstellen
Wilsverklaring 2: www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-
wensen-voor-mijn-levenseinde-vastleggen
Verhuizer voor ouderen: www.zwennestotaalservice.nl
Woningontruiming na overlijden:
https://www.woningontruiming-regionaal.nl/nl/huis-
leeghalen-na-overlijden-kosten
Notariële zaken: www.123notaris.nl/categorie/familie
Geldzaken, waar heb je recht op:
www.wijzeringeldzaken.nl
Kwijtschelding gem.belasting:
www.amersfoort.nl/belastingen
Kwijtschelding GBLT:  GBLT regelt de belasting voor
sommige waterschappen en sommige gemeenten
www.gblt.nl/kwijtschelding
De Senioor: www.de-senioor.nl (informatie voor
Amersfoort)
Ouderenfonds: www.ouderenfonds.nl
Reizen voor ouderen 1: www.zorgtours.nl/blog/17/
ouderen-reizen-met-verzorging
Reizen voor ouderen 2: www.allegoeds.nl

Deze seniorenwijzer is zo volledig mogelijk.
Mist u adressen/ telefoonnummers/ mailadressen?
Meld het ons. We kunnen dan verwijderen wat niet
meer werkt 
of nieuwe adressen opnemen in een volgende
uitgave.
U kunt uw opmerkingen sturen naar het
secretariaat van de KBO,
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Sint-Janskathedraal

Aandachtspunten voor aanmelden en betalen voor een reisje

Aanmelden:
Helaas komt het vaak voor dat men
wel betaald heeft voor een reisje
maar dat men zich niet aangemeld
heeft bij Joke. U loopt nu het risico
dat de bus vol is en u niet mee kunt!!
Als u zeker wilt zijn van een plaats in
de bus moet u altijd eerst Joke
bellen. Zij geeft aan of er plaats is in
de bus!! 
 

Betaling:
U dient 7 dagen vóór vertrek van een reisje het bedrag betaald te hebben.
Als u voor andere leden (vriendin/vriend) betaald heeft, moet u duidelijk op
de betaling haar/zijn naam vermelden (ook bij telebankieren).
Wilt u ook op de betaling het betreffende reisje/activiteit vermelden?
Houdt u er rekening mee als u per cheque betaald heeft dat het dan twee
weken duurt voordat het geld bij de penningmeester is verwerkt!
Als het reisje voor u onverwachts niet door kan gaan, en u heeft al betaald,
kunt u altijd tot 4 dagen vóór vertrek het reisje annuleren. U krijgt dan uw geld
terug. Daarna zijn de busmaatschappij en de accommodaties vastgelegd en
kan er geen restitutie meer plaats vinden.

Alleen op deze manier is de administratie voor de penningmeester en de controle van de betalingen voor Joke en mij
duidelijk. Hopelijk hoeven wij dan niet zo veel leden op het laatste moment te bellen.
Hartelijke groet,
Elly

Extra dagtocht op 18
november 2020 
Jan's jubileumreis
 
Sinds 1995 staat Eemlandreizen (busmaatschappij waar wij altijd de bus
huren) onder leiding van Jan van Leeuwen. In november dus precies 25 jaar!
Dhr. van Leeuwen heeft speciaal voor deze gelegenheid een aantrekkelijk
geprijsd uitje samengesteld. Joke en Elly vonden dat wij u dit extra reisje niet
mochten onthouden!!
We gaan die dag richting Noord-Brabant (geboortegrond van Jan). Er wordt
koffie gedronken met een Bossche Bol van Jan de Groot op de Parade.
Daarna is het mogelijk om de prachtige Sint Jan kathedraal te bezoeken (2
min. lopen).
Rijdend door het Brabantse land gaan we naar Nistelrode waar een heerlijk
warm en koud buffet voor u klaar staat. Natuurlijk is een welkomstdrankje ook
inclusief.
Daarna krijgt u de mogelijkheid om in Nistelrode de grootste modewinkel van
ons land te bezoeken, winkel van Tilburg mode (dames en heren kleding).
We verwachten rond 17.30 uur weer in Amersfoort te zijn.
Kosten € 39,90 p.p. te voldoen op rek: NL 47 INGB 0007316757 t.n.v.
Amersfoort-Nijkerk. U kunt zich opgeven bij Joke Pot. T: 033-4570160.
Opstapschema: 08.30 uur Liendert, 08.40 uur Klokhuis, 08.50 uur Otto Scheltus,
09.00 uur Centraal Station (touringcarplaats).
De reiscommissie: Joke en Elly
 

Drie Ringen Concert
Zondag 19 april 2020 om 14.30 uur in de Bergkerk
Thijs Borsten en Izaline Calister verzorgen voor u een bijzonder programma
van Nederlandse liederen. Heeft u een verzoeknummer? Laat het bij uw
aanmelding weten met daarbij de reden van uw verzoek. Misschien wordt het
voor u gespeeld tijdens het concert. Lionsclub Amersfoort organiseert voor
ouderen in Amersfoort ook dit jaar weer een concert van 14.30u. tot ongeveer
15.45u. in de Bergkerk in Amersfoort. Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Nieuws van de Denktank.
Betalingsgegevens voor activiteiten, bijeenkomsten en reizen van onze afdeling:
IBAN NL47 INGB 0007 3167 57 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.
Altijd vermelden: naam activiteit en voor wie u betaalt.
Inschrijvingen, tenzij anders vermeld, bij
secretariaat@kboamersfoort.nl
T. 06 5792 3607
Alle activiteiten staan open voor leden van KBO en PCOB en introducés.

Op 17 februari hield Jan van
Adrichem een prachtige presentatie
over het leven en werk van Co
Westerik, een van de bekendste na-
oorlogse Nederlandse schilders, die
in 2018 overleed. Het was een
boeiende ochtend, door alle
aanwezigen zeer gewaardeerd. De
afsluitende lunch maakte het geheel
compleet. 
In de vorige INFO ontbrak de
reissom voor de reis naar de
Noordoostpolder op 30 april: €48,-

Op 18 mei is de uitgestelde
bijeenkomst over bijen, door dhr.
Adriaan van Egmond, in
Woongebouw Amersfortia,
Scheltussingel 81. De kosten hiervoor
zijn zoals gewoonlijk € 10,--. Dat is
inclusief de afsluitende lunch.
Opgeven bij het secretariaat.
Graag maken we u nog attent op
een exclusieve muzikale
videovoorstelling op Goede Vrijdag
(10 april) in Leerhotel Het Klooster,
Daam Fockemalaan 10. Dit is een
opname van de uitvoering van de
Johannes-Passion van Johann
Sebastiaan Bach, door het Nieuw
Bach Ensemble, m.m.v. Collegium
Delft, o.l.v. Krijn Koetsveld. Zeer de
moeite waard!
Vanaf 14.00uur bent u welkom. De
middag eindigt om 17.00uur. Voor
versnaperingen wordt
gezorgd. Kaarten kosten € 7,50, voor
begeleiders € 5,-. Vooraf betalen op
NL29INGB0006076936 t.n.v. Stichting
Nieuw Bach Ensemble. Vermeld
hierbij, behalve uw naam ook een
eventuele begeleider en JP Leerhotel.
U kunt ook contant betalen aan de
kassa in het Leerhotel.
Meer informatie: 
www.nieuwbachensemble.nl of bij
leden van de Dentank

Driedaagse cultuurreis
Samen met Midland Tours organiseren wij een culturele reis van 20 t/m 22
augustus 2020.

Dag 1 bezoeken wij de meest Bourgondische stad van
Nederland: Maastricht. Hier maken wij onder leiding van een gids een
stadswandeling. De middag kunt u naar eigen keuze besteden, bijv, een
boottocht over de Maas, bezoek aan Museum Bonnefanten, bezichtiging van
de mooie kerken etc. U krijgt hierover informatie, zodat u zelf kunt besluiten
wat u wilt doen.
Aan het einde van de middag rijden we door naar ons hotel “Zum alten
Forsthaus” in Hürtgenwald-Vossenack, in de Eifel. Een gastvrij familiehotel met
mooie ruime kamers en een prima keuken. 
 
Dag 2 : Aken, de stad van Karel de Grote, hoofdstad van zijn keizerrijk. Er is
veel te zien. Onder leiding van een gids bezoeken we de Dom. Het oudste
(achthoekige) deel hiervan werd gebouwd als hofkapel in 709-805. De
andere delen zijn in de loop der eeuwen toegevoegd.
Na het bezoek aan de Dom kunt u de middag besteden aan andere
bezienswaardigheden zoals het Rathaus, een museum, een rondwandeling
door de stad of even lekker winkelen. Ook hiervoor krijgt u informatie.
Het diner gebruiken we weer in ons hotel.
 
Dag 3 bezoeken we het Museumeiland Hombroich in Neuss. Een bijzonder
museum, verschillende paviljoens die staan in een landgoed met een
geschiedenis! De paviljoens op zich zijn al kunst. Binnen treft u een
kunstcollectie, verzameld door Karl-Heinrich Müller. Werken van o.a. Calder,
Cézanne, Matisse, Rembrandt en ook antieke kunst uit China, alles hangt
broederlijk naast en door elkaar.  U krijgt ook hierover informatie.
Hierna vertrekken we naar Amersfoort. Onderweg sluiten we de reis af met
een diner. 

Voor deze reis dient u goed ter been te zijn.  Neem gerust een wandelstok
mee. Rollator kan niet.
De kosten voor deze reis zijn € 320,- per persoon op basis van een twee
persoonskamer en half pension.(lunches niet inbegrepen). Toeslag
eenpersoonskamer € 20,-.

Opgeven vóór 19 april bij het secretariaat.
Voor uitgebreider informatie met details van de reis kunt u terecht bij de leden
van de Denktank.
U vindt ook alles op de de website www.kboamersfoort.nl
Thea Verschuur: thea.verschuur@live.nl 
Sietske van der Glas: svdglas@kpnmail.nl
Anneke Boersen: anneke.boersen@xs4all.nl
Mirjam Arts: artsmmb@gmail.com
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DE VOLGENDE EDITIE (2004) VAN ONS MAGAZINE

KOMT UIT OP DONDERDG 30 APRIL 2020

WILT U DE KOPIJ VOOR DEZE EDITIE OPSTUREN

VOOR 13 APRIL?

RITA.DEBEURS@GMAIL.COM

Contributie KBO 2020 vóór 1 april
Bent u wellicht vergeten uw contributie te betalen
voor 2020? Dat kan gebeuren. Dan hebt u tot 1
april de tijd om uw contributie alsnog te voldoen.
Voor één persoon is het bedrag € 28,50. Voor
paren is dat € 51,-. Graag op rekening: NL83 INGB
0002 5192 65. Ten name van KBO Amersfoort-
Nijkerk. Vermeld daarbij voor wie u betaalt. Dank
u wel.
Giel van der Speld, penningmeester

Hallo Wandelaars
Onze eerste wandeling op vrijdag 17 april gaat naar
Baarn. Hij heet “Het groene westen van Baarn” en is 9 km
lang. We gaan met de trein van 10.02 uur van spoor 7.
Met 40% korting kost deze reis € 3,12 retour.
Voor we aan de wandeling beginnen drinken we in Baarn
eerst koffie bij “De Generaal”.
Onderweg gaan we ook nog naar boerderij “Ravenstein”.
Vergeet niet een lunchpakketje en zitlap mee te nemen.
 
De tweede wandeling is op woensdag 3 juni.
Opgeven bij Wil Jonk:
Tel: 033 4726020/ 06 44084065 of mailadres:
wjonkbrouwer@gmail.com.
Groetjes Wil Jonk.

De Generaal, Baarn

Fietsen met Hans in
2020.
Op donderdag 9 april, vrijdag 8 mei, vrijdag 5 juni,
woensdag 1 juli, woensdag 5 augustus, vrijdag 9 oktober,
donderdag 5 november en vrijdag 4 december.
Vertrek bij Station Schothorst bij de bushaltes om 13.30u.
Er wordt niet gefietst bij onweersbuien en temperaturen
boven de 25 graden Celsius. Tot ziens.
Hans de Ridder 
033-480.06.20  06-4060.9734  
hpwaderidder@gmail.com

nummer kopij voor bezorgen op

2003 9 maart 26 maart

2004 13 april 30 april

2005 11 mei 28 mei

2006 8 juni 25 juni

2007 10 augustus 27 augustus

2008 7 september 24 september

2009 12 oktober 29 oktober

2010 9 november 26 november 
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