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Uitnodiging ALV

Geachte leden,
 
Wij zijn blij dat we u weer kunnen uitnodigen voor een Algemene Leden
Vergadering op 
woensdag 8 september om 14.00 uur in De Brug, Schuilenburgerweg 2, 
zodat wij u weer kunnen informeren over de stand van zaken binnen de
KBO en de PCOB.
Wilt u uw komst even vooraf doorgeven vóór 1 september i.v.m. met het
aantal personen, zodat wij u op een goede manier kunnen ontvangen? 
 
Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur KBO Amersfoort/Nijkerk
Margreeth Sjamaar, secretaris KBO Amersfoort/Nijkerk
margreeth.sjamaar@hetnet.nl, tel. 033 4723570

Hoe verliep de inning van de contributie?
In de eerste maanden van het jaar is het vaste prik dat
de contributies worden geïnd. Dat geldt natuurlijk ook
voor een corona-jaar. In de INFO’s is een oproep gedaan
aan degenen die de contributie zelf overmaken en eind
maart volgde de automatische inning bij degenen die
ons daarvoor machtigden.
De deadline lag dit jaar op begin april. 
Voor het secretariaat en de ledenadministratie is de
verwerking van de contributies die handmatig worden
overgemaakt, altijd een forse klus. Hartelijk dank voor
jullie inzet.
Ook dank aan alle leden die hun contributie weer op tijd
betaalden. 

De herinneringen en aanmaningen voor degene die niet
of te laat betalen, kosten steeds weer veel tijd en geld.
Daarom volgde ook na de uiterste betaaldatum nog een
oproep tot betaling in de INFO.
Uiteindelijk hebben we aan meer dan 50 leden
persoonlijk en per brief een verzoek gestuurd om alsnog
te betalen. Gelukkig hebben meer dan 30 leden aan die
oproep gehoor gegeven.
Helaas ontvingen we van 15 leden geen reactie en zij zijn
daarom uitgeschreven als lid.

Ik ben nu drie jaar lid, maar vanaf mei ook bestuurslid geworden. Daarbij zal
ik mij voornamelijk gaan bezighouden met alle onderwerpen die te maken
hebben met alle facetten van het vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
 
De vereniging heeft al veel enthousiaste vrijwillige medewerkers met diverse
taken. Mijn taak zal voornamelijk een ondersteunende zijn.
Te denken valt ook aan de werving van nieuwe vrijwilligers om mogelijk
nieuwe activiteiten te kunnen opstarten.
Ik ben van plan om spoedig per activiteit met alle vrijwilligers nader kennis te
maken om te horen wat iedereen doet.
 
O ja, mijn naam is Wytse Wieringa. Mijn naam zegt het al: ik ben geboren in
Friesland.
De grootste tijd van mijn leven (37 jaar) heb ik in Breda gewoond en nu
alweer 16 jaar in Amersfoort. Als je meer wilt weten, spreek me aan.

Even voorstellen...
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Colofon KBO
Voorzitter: Marion van Hees
mavanhees@kpnmail.nl
Secretaris: Margreeth Sjamaar
033-4723570
margreeth.sjamaar@hetnet.nl
Penningmeester: Martin Palte
Bank: NL 83 INGB 0002519265
t.n.v. : KBO Amersfoort-Nijkerk.
penningmeester@
kboamersfoort.nl
Bestuurslid: Noëlle Sanders
PR & politiek

Bestuurslid: Wytse Wieringa
 
Secretariaat/2e penningm.:
Ruby Davies
Leeghwater 57
3825 MR 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
Redachtie Nieuwsbrief/INFO
Rita de Beurs

Drukker: Editoo B.V. Arnhem

Op weg naar een toekomst
met de KBO - 1
Hoe gaan wij de komende jaren de KBO in Amersfoort en Nijkerk vorm
geven?
Dat was de vraag waarmee het bestuur deze winter aan de slag ging.

Uit de jaarverslagen blijkt wel steeds
dat o.m. (reis)activiteiten,
belastingondersteuning en kortingen
op verzekeringen en energie nog
steeds in de belangstelling staan. 
Toch loopt het aantal leden gestaag
terug. Vooral de aanwas van nieuwe
leden stokt. Een teruggang in enkele
jaren van meer dan 10% wijst er op
dat onze vereniging zich moet
bezinnen op haar toekomst. Wat
willen wij in de komende jaren?
 
Om te weten wat je wilt is het goed
om eerst goed zicht te krijgen wat je
nu al doet. Dat blijkt een
indrukwekkende lijst te zijn, maar wij
constateren toch ook dat er gaten
(dreigen te) vallen. 
De actieve vrijwilligers worden steeds
ouder en we zien bij nieuwe leden
weinig enthousiasme om zich op
eigen initiatief in te zetten voor het
structureel opnemen van taken.       
Er dient dus aandacht te worden
besteed aan ledenwerving en vooral
ook vrijwilligerswerving wil onze
vereniging de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
 

Daarom moeten wij helder krijgen
wat de KBO nieuwe leden en
vrijwilligers te bieden heeft. 
 
Past onze organisatie nog wel bij de
vragen die onze leden hebben en
hoe komen we daar achter? 
Hoe behouden we het goede maar
kunnen we toch zo veranderen dat
we bijblijven?
Moeten we onze organisatie
aanpassen aan de mogelijkheden
van (potentiële) vrijwilligers en zo ja
hoe?
 
Het zijn maar een paar vragen
waarop wij het antwoord zoeken.
Een eerste stap in die richting is de
opzet van een werkplan om op die
manier structuur aan te brengen in
mogelijkheden en wensen. Dat is
waar het bestuur zich in de corona-
maanden mee bezig heeft
gehouden.
In de komende INFO’s zullen wij
hierover meer vertellen en in de ALV
van september hopen wij een eerste
stuk te kunnen presenteren.

Overleden leden
 
Dhr. S.G. van Zuijlen
Dhr. C.A. van Alen
Dhr. G.G. van 't Klooster

Wij wensen de familie,
vrienden en kennissen veel
sterkte.

Nieuwe leden

Mw. E.D. Hagen-van Dort
Mw. V.C. van Zon
Mw. W.H.M. Vos

Wij heten u van harte welkom
en hopen u te mogen
begroeten bij onze activiteiten.
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PCOB : Berichten van het bestuur
 

Inmiddels hebben alle leden op de oproep om mee te denken over de toekomst van de PCOB Amersfoort,
kunnen reageren. Uitkomst was dat het driekoppig bestuur heeft besloten voorlopig “de kat uit de boom te
kijken”.
Als het leven weer in normale doen terecht is gekomen, zullen we wellicht in actie komen. Natuurlijk zullen we
reageren op seinen van de leden.
Statutair zal er nog een jaarvergadering plaats moeten vinden. Daar zal aan de orde komen om de contributie te
verlagen.
Op dit moment hebben we nog één actiepunt, daarvoor zijn er leden en belangstellenden nodig. Dus nu de oproep:

Wie doet mee?  OPROEP aan “50 plussers”
 

Bent u een verhuisbewuste oudere? Woont u in een groot
huis en wilt u kleiner gaan wonen? Hebt u een mening
over langer zelfstandig wonen? Vindt u waardig ouder
worden en passend wonen noodzakelijk? Dan is deze
oproep misschien wel voor u bestemd.
Als er belangstelling voor is, gaat de PCOB Amersfoort
tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
inspreken en participeren bij het beleid over Woonvisie en
gemeente Amersfoort. En natuurlijke gaan we dan alle
politieke partijen in Amersfoort bevragen: Wat is er de
afgelopen jaren echt gebeurd en wat gaat er na 2021
komen, wat zijn jullie concrete plannen?

De gemeente Amersfoort heeft al een pact met platform
31 (kennis en platform organisatie) gesloten, om via
participatie de burger te horen. De ervaring van platform
31 leert dat ervaringsdeskundigen (opm. HvE: "Ik denk
dan aan ouderenorganisaties") nodig en belangrijk zijn. 
Meer info over de huidige woonvisie via de website:
https://www.yumpu.com/nl/document/view/13924436/
woonvisie-amersfoort-2006-2010-amersfoort-2030
aanmelden kan:  PCOB-Amersfoort@outlook.com
 

Tot slot, allen een goede zomer gewenst, 
Henk, Koen en Jan.

Column van Henk van Essen
Het is nu (begin juni 2021), en de
corona crisis loopt op z’n eind. 
Hoera!  Knuffelen! 
En ook nog bekomen van alles, wat
we achter de rug hebben, dood,
ziekte, vaccineren, bijwerkingen etc.,
etc.. 
Mijn ervaring wordt hierna goed
verwoord:

En ik? 
Dit is voorlopig mijn laatste column. 
Het enige waar ik aan ga werken is
mijn vrije tijd!
Want: Niks moet en niksen mag!!!

En wat nu?   
De zon die er altijd wel was, komt ook
weer vanachter de wolken
tevoorschijn.                      
We kunnen ons ontspannen en gaan
weer bewegen.
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Colofon PCOB
 
Voorzitter:
Dhr. H. van Essen
Secretaris:
vacature
e-mail:
PCOB-Amersfoort@outlook.com
Penningmeester:
Dhr. K. Padding
Betaling contributie op
bankrekeningnr.
NL83INGB0003761738
Ledenadm./ Penningm.:
Dhr. J. v.d. Lee
redactieadres magazine:
rita.debeurs@gmail.com

Vragen over  de bezorging
magazine of nieuwsbrief?
tel.: 06- 29375663
Lief en Leed:
Mw. J. Arkema
 
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem

Doorstroomregelingen voor
senioren in Amersfoort
 

De Amersfoortse woningmarkt zit behoorlijk op slot. Om de doorstroming
op de Amersfoortse woningmarkt te bevorderden gaan de corporaties de
Alliantie, Omnia Wonen en Portaal samen met de gemeente Amersfoort
aan de slag met diverse doorstroomregelingen. Het zorgt ervoor dat
mensen naar een beter passende woning verhuizen en tegelijkertijd
kunnen de vrijkomende woningen ingezet worden voor starters of
gezinnen.
De belangrijkste regelingen zijn:

Regelingen sociale huur
1. Wooncoach sociale huur + woonlastengewenning
Huurders van 55 jaar en ouder van Omnia Wonen,
Portaal en de Alliantie kunnen hulp krijgen van een
wooncoach om de juiste woning te vinden. De
wooncoach bespreekt tijdens een huisbezoek de wensen
en ondersteunt bij het vinden van een passende woning
naar wens en alles wat bij een eventuele verhuizing komt
kijken. Om de effectiviteit van de wooncoach te vergroten
geeft gemeente Amersfoort de wooncoach de
mogelijkheid om in bijzondere situaties meer maatwerk te
kunnen bieden middels directe bemiddeling.
Huurders komen ook in aanmerking voor
woonlastengewenning. Als het verschil meer dan € 50,-
per maand bedraagt, krijgt de huurder drie jaar lang
korting op de huurprijs van de nieuwe woning.
2. Van groot naar beter + woonlastengewenning +
verhuispremie
Huishoudens die een grote woning achterlaten (minimaal
4 kamers), krijgen voorrang op een kleinere, vaak beter
passende woning (maximaal 3 kamers). Huurders komen
ook in aanmerking voor woonlastengewenning. Als het
verschil meer dan € 50,- per maand bedraagt, krijgt de
huurder drie jaar lang korting op de huurprijs van de
nieuwe woning. En bovendien kunnen ze aanspraak
maken op een verhuispremie van €750,-.
Een aantal meer generieke doorstroomregelingen waar
ouderen ook aanspraak op kunnen maken zijn:

3. Voorrang nieuwbouw
Woningcorporaties kunnen er bij sommige
nieuwbouwprojecten voor kiezen om voorrang te geven
aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten.
Dat kan een specifieke doelgroep ouderen zijn, maar
bijvoorbeeld ook jongeren.
4. Voorrang vrije sector huur of koop
Verhuizingen vanuit de sociale huur sector naar de vrije
sector huur- of koopwoning in bezit van de corporaties
dragen bij aan een grotere verhuisdynamiek en zorgen
voor extra vrijkomende sociale huurwoningen. Huurders
die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang
op andere woningzoekenden. De corporaties streven bij
de uitwerking na dat voorrang voor vrije sector huur en
koop voor alle woningen gaat gelden.
Regelingen koop en vrije sector huur
5. Wooncoach woningeigenaren
De wooncoach woningeigenaren is er voor
woningbezitters en huurders van 55 jaar en ouder die in
een vrije sector huurwoning wonen. De wooncoach kijkt
naar de individuele woonwensen en helpt bij de keuze
voor opnieuw kopen of huren. Daarvoor zet hij een aantal
belangrijke zaken op een rij: inkomen, vermogen,
financiële mogelijkheden en oplossingsrichtingen.
Heeft u een vraag?
Kijk op www.amersfoort.nl/doorstroming, 
Mail naar doorstroming@amersfoort.nl of bel 14033. 
Huurders kunnen ook terecht bij de Alliantie, Omnia
Wonen of Portaal.
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Beste wandelaars,
We gaan weer wandelen, en wel op donderdag 2 september en woensdag 6 oktober.                                  
Schrijf deze data vast in Uw agenda!!

Op 2 september lopen we een Klompenpad “Het
Veendijkpad” in Bunschoten/Spakenburg. Dit pad is
ongeveer 10 km. 
We gaan met de bus vanaf het station, waarschijnlijk
omstreeks half 11. De juiste tijd komt in de Info van        
 26 augustus.

Woensdag 6 oktober lopen we “Het Meulunterenpad” in
Lunteren. Ook een Klompenpad van ongeveer 10 km.
lang. 
Nu gaan we met de trein. Verdere gegevens staan in de
INFO van 30 september.

In september willen we beginnen met de huiskamergesprekken. Er zijn al een paar mensen die zich hebben

opgegeven, maar het zou fijn zijn als er meerdere mensen hun huiskamer ter beschikking stellen.

Huiskamergesprekken

De bedoeling is dat u zelf een thema of spel bedenkt en
een datum en die doorgeeft aan mij. Dan zorg ik dat het
in de Info komt.
margreeth.sjamaar@hetnet.nl  tel. 033 4723570. 
 
Twee voorbeelden:
Op woensdag 8 september, spelmiddag voor 4 personen
bij Ineke, Amersfoort vanaf 14.00 uur, telefoon emailadres
Dinsdag 5 oktober, gespreksmiddag met thema………bij
Marianne, Hoogland voor 3 personen
 

Het aantal personen stelt u zelf vast.
Wanneer mensen zich opgeven krijgen ze ook het adres.
Omwille van de privacy zetten we het niet in de Info.
De deadline voor insturen is 6 augustus.
Hopelijk zijn er veel mensen die het leuk vinden.
Margreeth Sjamaar 

Meer informatie dus in de INFO’s of
bij:
Wil Jonk tel: 033 4726020 of 
06 44084065. 
E-mail: wjonkbrouwer@gmail.com
Hartelijke Groeten,
Riet, Toos, Ria en Wil.
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Nieuws van de reiscommissie
Sinds 1995 staat Eemlandreizen, de busmaatschappij waar wij altijd de bus huren, onder leiding van Jan van
Leeuwen. Vorig jaar november was dat precies 25 jaar. Dhr. van Leeuwen had speciaal voor deze gelegenheid
een aantrekkelijk geprijsd uitje samengesteld!!! Helaas kon ook dit leuke reisje toen niet doorgaan vanwege
corona. In overleg met hem, hebben wij goedkeuring gekregen om voor dezelfde prijs dit reisje toch nog te
maken op 8 september!!!
 
We gaan die dag richting Noord-Brabant. Er wordt koffie gedronken met een
echte Bossche Bol van Jan de Groot op de parade. Daarna is het mogelijk
om de prachtige Sint-Janskathedraal te bezoeken (2 min. lopen).
Rijdend door het Brabantseland gaan we naar Nistelrode waar een heerlijk
warm en koud buffet voor u klaar staat. Natuurlijk is een welkomstdrankje ook
inclusief.
Daarna maken we nog een leuk toertje in deze provincie.
 
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.
KBO 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

 Een bijzondere verzameling
 

‘ Kunst van leden van KBO/PCOB’  loopt nog steeds heel goed. Veel mensen maken mooie kunst. Maar er zijn
nog veel meer leuke dingen, zoals verzamelingen of bijzondere hobby’s. 

Zo was ik bij Ank Furst die een prachtige verzameling beschilderde eieren
heeft. Hier is haar verhaal:
‘Ooit had ik een eendenverzameling van 250 stuks, maar nadat mijn vriendin,
die naast pottenbakster ook schilder was, mij een door haar beschilderd ei
schonk was ik verkocht en ben ik overgegaan op het verzamelen van
beschilderde eieren. De eenden zijn geëindigd bij mijn kleindochter op de
kleedjesmarkt op, toen nog Koninginnedag.
Op mijn reizen in binnen- en buitenland ging ik altijd naar tentoonstellingen
van eieren en zo groeide de verzameling. Met name in Barneveld waren altijd
goede eier-tentoonstellingen. De mooiste staan apart en de andere zitten in
een grote vaas, zo een als ze vroeger bij kruideniers op de toonbank hadden
staan. Misschien kunt u zich dat nog herinneren.’
 
Wilt u meer foto’s zien van de eieren, stuur een mailtje naar
margreeth.sjamaar@hetnet.nl dan stuur ik u alle foto’s die ik heb gemaakt.
Hebt u ook een bijzondere verzameling of een leuke hobby waar u over wilt
vertellen laat het me weten via een mailtje op bovenstaand adres of op
telefoonnummer 033 4723570.
Margreeth Sjamaar
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DE VOLGENDE EDITIE (2106) VAN ONS MAGAZINE

KOMT UIT OP DONDERDAG 26 AUGUSTUS 202I.

WILT U DE KOPIJ VOOR DEZE EDITIE OPSTUREN

VOOR 9 AUGUSTUS?

RITA.DEBEURS@GMAIL.COM

nummer kopij vòòr  bezorging op

2107 9 augustus 26 augustus

2108 13 september 30 september

2109 11 oktober 28 oktober

2110 21 november 2 december

U kunt de laatste 20 nummers van ons blad bekijken op ;
www.pauldebeurs.nl/KBO_INFO

Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2021

 

 
 
 
 
 

         Kennismaken met Henk Stappers
Toen ik begon met de kunst, gemaakt door leden van de KBO, wist ik niet dat
ik zoveel leuke en inspirerende mensen zou ontmoeten. Vandaag was ik bij
Henk Stappers, een ongelooflijk veelzijdig mens. Schilderen, tekenen, w.o.
cartoons, boetseren, hij kan het allemaal. 
Bij een lekker kopje thee vertelde hij mij over zijn leven. Henk is geboren in
Limburg in 1929. Hij was in zijn werkzame leven landbouwkundig ingenieur bij
Landgoed De Schothorst en onderzoeker op het gebied van
pluimveevoeding, gezonde voeding voor dieren. In  die periode gaf hij ook
lezingen om zijn kennis door te geven, die hij verlevendigde met prachtige
tekeningen die hij had gemaakt, zodat het publiek altijd erg enthousiast was. 
Na zijn pensionering heeft hij zich helemaal gericht op zijn hobby, het
schilderen met olieverf. Ook heeft hij veel geëxposeerd. Heel bijzonder is zijn
kleurgebruik, vaak felle, sprekende kleuren.

Zijn dochter Jeannine heeft t.g.v. een verjaardag een prachtig boek
samengesteld met veel van zijn tekeningen en schilderijen. Achter in het boek
staan zijn kinderen en kleinkinderen met ieder een schilderij dat zij hebben
uitgezocht en vertellen zij waarom juist dat schilderij zo bijzonder voor hen is.

Helaas is zijn vrouw hem een paar maanden geleden ontvallen, maar hij is
vast besloten om verder te gaan en door te gaan met schilderen en te
proberen zijn weg weer te vinden.
Toen ik wegging waren zijn laatste woorden ‘Gewoon doorgaan’
Margreeth Sjamaar 

Goedkope rijbewijskeuringen senioren in Amersfoort
persbericht

AMERSFOORT - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E
en overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht bij Goedkope Keuringen op zaterdag 5 juni en
vervolgens eens per maand in het 
Van der Valk Business Center, Ruimtevaart 22.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616.
Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E
en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een
Gezondheidsverklaring gekocht te worden. De gemeente
Amersfoort verstrekt deze niet meer.
U kunt het formulier downloaden via internet op
mijn.cbr.nl  (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan
meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor
de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn
van harte welkom.
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