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Leden van KBO en PCOB waren aanwezig evenals 
professionals van Indebuurt 033, de SRO, Welzin,
Leef 3.0 en ambtenaren van de gemeente.
Alle deelnemers vonden het een zinvolle bijeenkomst 
en de organisatoren besloten dan ook hiermee aan de 
slag te gaan. Met elkaar in gesprek gaan en niet over 
elkaar spreken.

Ondanks de corona maatregelen en dankzij het inter-
net bleek er toch een en ander mogelijk.
Er is een klankbordgroep gestart om samen met de 
gemeente van gedachten te wisselen over het te
voeren beleid, bijv. over de aanbesteding van  de 
dagopvang. Toch is dat nu nog te incidenteel.

Daarom hebben we een initiatief genomen om in een 
aantal wijken dialoogtafels te organiseren. Een
dialoogtafel is een groepje van zes tot acht personen 
die met elkaar in gesprek gaan. Het is de bedoeling 
dat er een gesprek op gang komt, waarin echt naar 
elkaar geluisterd wordt. De thema’s zullen steeds ver-
band houden met het dagelijks leven van senioren,
de dingen waar wij mee geconfronteerd worden.

We willen dit uiteindelijk door de hele stad organi-
seren en toegankelijk maken voor mensen uit alle 
sociale lagen.

We zouden graag zien dat mensen uit de hele 
gemeenschap zich aangesproken voelen om deel te 
nemen aan onze dialogen.  En dat er ook bij de orga-
nisaties die meedoen een grotere betrokkenheid ont-
staat en er nog meer mensen zich zullen aansluiten.

De werkgroep bestaat tot nu toe uit:
Indebuurt 033 --------------------------- Saliha El Atrouss                                  
Vier het Leven/Programma
Samen Ouder Worden----------------- Esther Eggenkamp
Noom -------------------------------------- Grace Tanamal
Gemeente--------------------------------- Kathi van den Belt
KBO-----------------------------------------  Marion van Hees

In het najaar van 2021 komt er een toneelstuk waarbij 
de rode draad is opgebouwd uit de levensverhalen 
van inwoners uit Amersfoort,in samenwerking met het 
ROC Amersfoort.

Naar aanleiding van dit toneelstuk verwachten we 
dat er onderwerpen aan de orde komen die we met 
de mensen uit de zaal gaan bespreken door middel 
van de dialoog. We willen dit zien dit als start van het 
programma in het nieuwe seizoen.

Marion van Hees.

Vorig jaar,op 25 september, organiseerden we in de Brugkerk een pilotbijeenkomst 

Vitaler Oud

Op 9 september was er een Algemene ledenverga-
dering nadat we anderhalf jaar niet bij elkaar konden 
komen tijdens de Coronatijd. Er waren 25 mensen 
aanwezig. 
De vergadering werd geopend door voorzitter Marion 
van Hees die de leden van harte welkom heette.

De vorige penningmeester Giel van der Speld deed 
verslag van  zijn deel van de financiën en zijn voorstel 
om de contributie te verhogen voor mensen die geen 
machtiging geven omdat het veel moeite kost om 
de contributie binnen te krijgen. Uiteindelijk wordt 
besloten dat het geld vóór 1 april binnen moet zijn en 
daarna moet men € 2,50 extra betalen.
De nieuwe penningmeester neemt het van hem over 
en geeft een presentatie over de nieuwe jaarrekening. 
Er zijn wat vragen vanuit de leden over kosten op de 
jaarrekening.
De kascontrole is gedaan en het bestuur wordt de-
charge verleend.
Er wordt een nieuwe kascommissie aangesteld
Mevrouw Gerda Dechamps en de heer Henny Vos.

Welkom voor de nieuwe penningmeester, Martin Palte 
die al bijna een jaar in het bestuur zit. 
Rita De Beurs neemt afscheid. Zij heeft jarenlang de 
Info verzorgd, grotendeels alleen.
Giel van der Speld neemt afscheid na jarenlang pen-
ningmeester te zijn geweest. Beiden werden verrast 
met een ‘spiritueel’ cadeautje.
Noëlle Sanders was er niet maar krijgt haar afscheid 
op een ander moment. Zij vertegenwoordigde ons bij 
de gemeente.
Wytse Wieringa, kandidaat bestuurslid, heeft zich 
teruggetrokken.
Na de pauze hield Milou Booms een presentatie over 
bewindvoering en wat het inhoudt. Het is belangrijk 
om er over na te denken wat er mogelijk is als je zelf 
niet meer zo goed je financiën kunt beheren.
De heer Vos neemt nog even het woord om het be-
stuur te roemen voor alles wat zij doen.
Marion sluit af en bedankt Milou. De mensen kunnen 
nog even blijven zitten om vragen te stellen.
De volledige notulen van de ALV kunt u lezen op 
www.de-Senioor.nl

Algemene Ledenvergadering KBO - 9 september 2021



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
Secretariaat/2e penningmeester
Ruby Davies
Leeghwater 57
3825 MR Amersfoort
06-57923607
secretariaat@kboamersfoort.nl
Ledenadministratie:
Gerard Dorrestijn
ledenadministratie@kboamersfoort.nl
Locale Website:
www.de-senioor.nl
Vrijwillige Ouderen Adviseur:
Marion van Hees
033-8887289
mavanhees@kpnmail.nl
Bezorging Magazine:
Alleen voor KBO leden:
Janny Duffels, 033-4755907
Redactie NIEUWS & INFO:
Margreeth Sjamaar
Thea Palte
Productie  NIEUWS & INFO:
Remmelt van Heerde

2108 - 3

Nieuwe leden

Dhr. V.H. Hom
Mevr. M.A.E. Hom- van denBergh

Wij heten u van harte welkom en 
hopen u te mogen ontmoeten bij onze 
activiteiten.

Verhuisd

Mevr. T. Hamers-Spijker

Overleden

Dhr. H.J. Jansen
Mevr. T.M.E. Polman-Scholten

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Beste KBO-leden,
Na vier jaren is het tijd om het stokje weer door te geven. Ik was altijd al druk met 
werk en gemeenteraad maar komend jaar wordt extra druk met het oprichten 
van een eigen politieke partij. Het avontuur bij 50plus is zoals jullie weten niet zo 
goed afgelopen en ik wilde daarom geen lijsttrekker van 50plus worden. 
Ook al vertrek ik uit het bestuur, ik zal nog steeds graag belangenbehartiger zijn 
voor de KBO leden en voor ouderen in het algemeen. U kunt mij bereiken op
06-19940022 en email: npc.sanders@amersfoort.nl
Leuk dat er nu een echte KBO sociëteit is waar we elkaar live kunnen ontmoeten.
Tot ziens!
Hartelijke groeten
Noëlle Sanders

Interview met Agnes Witte
(maker van het wandkleedje op de voorpagina)

wandkleedjes, kleding, al of niet geïnspireerd door de middeleeuwen, 
geborduurde schilderijtjes, niet zomaar borduursels maar een soort 
verhalen in stof. Bijv.  heeft ze een foto gemaakt van twee mensen op het 
schiereiland Dingle,  vervolgens gaat ze er mee aan de slag en maakt
hetzelfde van textiel. Ze heeft een portret geborduurd van haar
overleden echtgenoot en laat zich inspireren door de Kelten, bijv. op een 
kussen op een stoel. 
Ze heeft een handwerkclubje opgericht (5 mensen) die zich door elkaar 
laten inspireren om dingen te maken en van elkaar te leren Ze bespeelt 
ook een instrument, een hommel, de voorloper van de cither. Zie foto. 
Deze heeft ze zelf gemaakt waarbij ze vooral veel tijd heeft besteed aan 
het houtsnijwerk. Op dit moment heeft ze een nieuw project, teksten die 
bij haar opkomen, een soort droomberichten. Bij die teksten maakt ze 
een tekening. Een tekst is: ‘Begin aan de dag als aan een leeg strand’: ‘Dan 
denk ik aan Dingle’ Op de voorplaat het wandkleedje dat ze maakte van 
de historische boerderij van Schothorst, van allerlei materialen. Kijk eens 
naar de insecten rechts op de lijst. 
Agnes is lid geworden van de KBO toen het misging met de Anbo. Het is 
fijn dat er iets is om de belangen van ouderen te behartigen en het is fijn 
om er bij te zijn.

Meer van Agnes is te zien op onze website www.de-senioor.nl
onder  ‘Kunst van onze leden’

Margreeth Sjamaar

Op bezoek gaan bij Agnes Witte is niet minder dan 
een feest, vooral als je zoals ik geïnteresseerd bent 
in textiele werkvormen. 
Agnes ontving me in haar appartementje met uitzicht 
op een prachtige boom, maar als je rondloopt en 
ziet wat ze allemaal zelf heeft gemaakt, vergeet je de 
boom gauw.
Agnes is een vrouw met veel talenten, ze maakt
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Verhuisd

Dhr. A.J. Scherpenzeel
Mevr. J.R. Scherpenzeel - Grooten-
dorst

Overleden

Dhr. Van den Hul
Mevr. J. Kooistra-Duits
Mevr. K. Veefkind-Hoogendijk

De familie van de overledenen
wensen we veel troost en sterkte toe.

Nieuwe leden

Mevr. A. Pauw

Hartelijk welkom bij de PCOB.
We zullen u graag ontmoeten bij onze
bijeenkomsten. 

Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet gaan met PCOB nu het 
draagvlak afneemt. De afname van het aantal leden zet door en de animo 
om bestuurlijke taken op te pakken ook.

De huidige bestuursleden nemen welverdiende (langere) vakanties.
Wellicht dat we op de komende jaarvergadering samen deze negatieve 
trend een halt toe kunnen roepen. 

De jaarvergadering vindt plaats op
donderdag 18 november vanaf 14.30 u in de Brug.

Gelukkig kunnen we genieten van een hele fraaie nazomer na een echte 
Nederlandse zomer met erg wisselend weer. Het is heerlijk zonnen,
wandelen en fietsen. 

Bij mij in de buurt zag ik een leuk initiatief.
Een buurman timmerde een kastje aan zijn garage en plaatste daar boe-
ken in. Iedereen kan daar boeken uit nemen om te lezen. De bedoeling is 
dat er ook boeken teruggeplaatst worden. Zo ontstaat er een interessant 
wisselsysteem. Zoiets verdient navolging. Ook zie je steeds meer initiatie-
ven om op het gebied van energiebesparing. Laten we daar vooral aan 
mee doen om zo een beter klimaat te stimuleren en de stikstofuitstoot 
terug te dringen. Als we zelf niets doen en alles maar van de regering 
verwachten gaat het echt niet lukken. Heel teleurstellend trouwens hoe 
alle partijen zich ingraven, waardoor er maar geen nieuwe regering tot 
stand komt.
Fijn is ook dat we allemaal de kans hebben gehad – door bijna iedereen 
benut - om ons te laten vaccineren tegen corona. Daardoor is de kans 
om ernstig ziek te worden gering. Geleidelijk aan kan dus het normale 
contact weer worden hersteld. Fijn om weer kinderen en kleinkinderen te 
kunnen ontmoeten en te knuffelen.
De vriendschap mag weer gevierd worden.
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Ieder begin is het eenzelfde wonder:
 Een mond die lacht, ogen vol lieve gloed.
De mens is argeloos en kan niet zonder
een hart dat toegenegen t’zijne groet

Hoe goed is het elkaar nog vreemd te wezen
met tederheiden in nabij verschiet
als zachte regens die het land genezen
van winterkou en maandenlang verdriet

De eerste wegen die wij samen lopen,
de avond die ons aan elkander bindt
en kinderlijk op een geluk doet hopen
dat niemand ooit op deze aarde vindt.

Toch is het goed nabij een vriend te wonen,
een uur zich te vergeten in ’t gesprek
of in de stilte van een verre plek
buiten het dorp in ’t ruisen van de bomen.

Of zich door een vriendin bemind te weten,
eenvoudig, met de liefde van een hart
dat zich niet in verlangen heeft verward,
maar hunkert naar geluk, zo spaarzaam toegemeten.

Het leven is een tijdlang met zichzelf verzoend
en spiegelt zich in schone, tedere beelden,
en iedere dag is zalig in zijn weelde,
tot eeuwigheid bestemd, tot sneeuw gedoemd.

Daarom sluit ik graag af met een gedicht van Adriaan Morriën.

is een kinderliedje dat teruggaat op een volksliedje uit 
het begin van de achttiende eeuw. De oudste bron in 
de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Insti-
tuut met een voorloper van het huidige kinderliedje, 
is een liedblad in de collectie Nijhoff (ca. 1650-1750).                                                     
Het liedblaadje van begin achttiende eeuw heeft als 
titel ‘Een nieuw lied, van Ragel Valderappus, eersaeme 
en seer secreete vrouw, zittende op 
‘t raedhuys van de Markus brug’.

Kortjakje seer hups en fijn
Is de meeste tijd beschonken,
Kortjakje mag geen Brandewijn
Maer het moet Jenever zijn
Altijd is Kortjakje ziek,
Midden in de week en Zondags niet
Dan gaet zy haer hert versterken
Midden in de week wil zy niet werken,
Altijd is Kortjakje ziek.
Midden in de week en Zondags niet.

De melodie van het lied gaat terug op het Franse lied 
Ah! vous dirai-je, maman, gepubliceerd in 1761 
(waarschijnlijk daterend van rond 1740). Mozart 
schreef in 1778 12 variaties op de melodie (KV 300e), 
waardoor soms ten onrechte wordt gedacht dat hij 
de melodie gemaakt heeft. Ook andere componisten 
hebben het thema gebruikt, zoals Theodor Baron von 
Schacht in een Klarinettenkonzert in B-dur.

Russische stoofschotel met jenever
Ingrediënten 4 personen

* 4 ons reepjes varkensvlees
* 2 ons gesnipperde ui
* 2 ons schouderham
* 2 ons champignons
* boter
* paprikapoeder
* tomatenpuree
* ansjovis
* 2 potten gekookte bieten of verse gekookte bieten
* tomatenketchup
* knoflook
* yoghurt
* dille
* scheutje jonge jenever

Bereidingswijze
Reepjes vlees met paprikapoeder bestrooien en 
bakken in de boter. Ham, champignons en de uien 
meebakken, ca 40 minuten. Daarna de tomatenpuree, 
ansjovis, gekookte bieten, tomatenketchup en de 
knoflook erdoor roeren.
Aan het eind van de kooktijd de yoghurt en de jonge 
jenever mengen en aan de stoofschotel toevoegen.
Als het gerecht klaar is wordt de dille erover gestrooid.
Dit gerecht kan worden gegeten met aardappelpuree 
of aardappelschijfjes.

Door Thea Palte
Men neme een lied...
Kortjakje mag geen brandewijn, wel jenever.
Dat staat in het liedje.
Dus hieronder een recept met jenever.

Altijd is Kortjakje ziek

(Bron “Vriendschap”) - Jan van der Lee
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15% korting op uw taxirit
Op donderdag 16 september is onze Sociëteit geopend zoals u in de
vorige Info heeft kunnen lezen.
Misschien heeft u een taxi nodig als u deze wilt bezoeken, maar ook voor 
andere gelegenheden is het natuurlijk handig om een taxi te bestellen. 
Wij hebben afspraken gemaakt met Taxi Boute dat onze leden vanaf he-
den 15% korting krijgen op elke taxirit. U kunt bellen naar 033 25 888 49, 
geeft uw KBO pasnummer op en bespreek uw rit.
U kunt ook mailen naar info@taxiboute.nl

Taxi Boute
Groeps-, Rolstoel-, Schiphol-, School- en Taxivervoer

Granpré Molièrestraat 7 - 3822 EV Amersfoort - www.taxiboute.nl

Foto: Shaquille M Fotografie

Hallo Wandelaars
Donderdag 2 september j.l. hebben 
we onze eerste wandeling van dit 
jaar gelopen.  Het Veendijkpad in 
Bunschoten-Spakenburg.
 Het was een grote groep 22 wan-
delaars! Om 11.00 uur verzameld bij 
Brasserie  de Wieken. 

Op 6 oktober is de volgende 
wandeling (10 km), we gaan naar 
Lunteren met de trein van 9.39 uur. 
De Valleilijn, dus inchecken 
stationpoortje Connexxion!! Kosten 
treinreis € 7,60 met korting. Verza-
melen in de stationshal 10 minuten 
van te voren. Als we aankomen in 
Lunteren drinken we na een kwar-
tiertje lopen koffie bij hotel-eethuis 
Wormshoef in de Dorpsstraat.
Kosten € 3,50 (hiervan krijgt U een 
kop koffie) Vergeet niet een
lunchpakketje mee te nemen.
Aanmelden bij Wil Jonk: tel: 033 
4726020/06 44084065 Mailadres: 
wjonkbrouwer@gmail.com

Groetjes en veel wandelplezier,
Ria, Toos, Riet en Wil

Na de koffie zijn we de route  
gaan lopen.
Bij het riviertje de Laak
( Bonte Poort) onze lunch 
genuttigd. Een mooie wan-
deling door de weilanden 
en het oude gedeelte van 
Bunschoten. Het was een 
mooie zonnige dag en een 
hele gezellige groep!
 Hopelijk zien we jullie weer 
bij de volgende wandeling?

Bericht van de Reiscommissie
Reisje op woensdag 27 oktober
Op 27 oktober maken we een mooie herfsttocht over de Utrechtse
Heuvelrug! We vertrekken om 10.30 uur zodat u thuis nog een kopje
koffie kunt drinken! Vergeet u het mondkapje niet!!!!
Bij Kaasboerderij De Weistaar in Maarsbergen staat voor ons  om 12.15 
uur een stamppot maaltijd ( 2 soorten) klaar.! 
We verwachten ongeveer 16.00 uur weer in Amersfoort terug te zijn.
De kosten voor deze dag zijn € 26,50 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: 10.30 uur Liendert, 10.40 uur Klokhuis, 10.50 uur Otto Schel-
tusflat, 11.00 uur Centraal Station ( touringcarplaats).
Wilt u s.v.p. 10 min. van te voren aanwezig zijn!

Op 6 oktober hebben we weer 
onze Lady’s Day bij de firma Vander 
Klooster! Het programma hiervan
is al omschreven in de info van
augustus! Toch wordt hier het
banknummer herhaald omdat het 
banknummer niet klopte!
Het juiste nummer is 
NL47INGB0007316757
t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk. 

OUDHEID
Wat was de eerste Europese taal,

naast het Latijn en Grieks,
waarin de Bijbel werd vertaald?

Ga voor het antwoord naar

www.de-senioor.nl 
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Nieuws van de Denktank
 Na een heeele lange Corona-periode
willen wij u eindelijk weer eens
uitnodigen.

In de ontmoetingsruimte van Amersfortia gaat Jan 
van Adrichem ons in een lezing meenemen naar de 
schilderijen van Pieter Brueghel de Oude, geboren 
omstreeks 1525 en overleden in september 1569.

Op woensdagochtend 13 oktober  tussen 10.00
en 13.00 uur bent u welkom voor de lezing die we 
afsluiten met een eenvoudige gezamenlijke lunch. 

Amersfortia is gelegen aan de Scheltussingel 81.
Bushalte De Stier voor lijn 5 en 6 is hier tegenover.
Er is beperkte parkeerruimte op het binnenplein. 

Aan de Scheltussingel kunt u de poort inrijden en bij het paaltje op nummer 81 en het belletje rechtsonder 
drukken dan kunt u doorrijden.
U kunt zich tot 10 oktober per e-mail opgeven bij: secretariaat@kboamersfoort.nl of telefonisch 06 57923607
De kosten hiervoor zijn € 5,00 te voldoen op rek: NL47INGB0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk

Wanneer is het écht stil? Is stilte afwezigheid van geluid?
Er kan stilte zijn in mijzelf als ik ongewenste geluiden 
buiten sluit.
Als ik buiten ben zijn er maar weinig stille plekken.
Er is altijd wel ergens, al is het ver weg, het geluid van 
auto’s, een trein of een vliegtuig hoog in de lucht.
Stilte kan ik beleven als ik buiten ben in de vrije natuur.
Dan zijn er voor mij zelfs geluiden die de stilte hoorbaar 
maken.
Het geluid van wind door de boomtoppen of gezang van 
vogels of het ruisen van de zee kunnen dan onderdeel 
zijn van de stilte.
Beleving van stilte binnen of buiten mij, zijn voor mij heel 
inspirerend.
Vaak heb ik dan mooie gedachten. Maar als ik die dan 
onder woorden wil brengen verstoort het geluid van mijn 
stem de stilte ervan.
Er zijn nogal wat mensen die kennelijk moeite hebben 
met stilte.
Bijvoorbeeld in de stiltecoupé van een trein.
Er zitten vaak mensen met dopjes in hun oren verbonden 
via een draadje met hun smartphone.

Is dit om de stilte niet te hoeven horen?
Stilte kan ook heel ongemakkelijk zijn, zoals ik jaren
geleden bemerkte toen ik met de fietsboot een
nachtelijke tocht maakte om naar ‘vallende sterren’
te gaan kijken.
Wat een bijzondere ervaring in de nachtelijke stilte had 
kunnen worden werd doorkruist door mensen die maar 
door bleven fluisteren of zelfs moeite hadden hun slappe 
lach te onderdrukken.
Echte stilte heb ik ooit ervaren op 2100 meter hoogte,
op een bergtop in Oostenrijk.
Nog voor zonsopkomst was ik op weg gegaan om na
een inspanning van ruim 5 uren de top te bereiken.
De beloning was niet alleen een weergaloos uitzicht 
maar ook een adembenemende stilte.
De stilte vinden achter de ruis van alle dag en stil worden.
Tijdens een wandeling over een verlaten strand
overstemde de stilte het geluid van de branding.
Dat was voor mij een bijzondere ervaring van intense 
stilte in mijzelf en ik mij verbonden voelde met de
elementen.

een hommage aan Henry Schotkamp
Henry is helaas eind 2019 overleden. Hij heeft vaak 
een column geschreven voor de website “De-Senioor” 
die hij samen met Remmelt van Heerde heeft opge-
richt. Na het sluiten van de lokale ANBO afdelingen 
was dit de gelegenheidheid om toch de Amersfoortse 
leden te kunnen informeren over lokale activiteiten.
Sinds kort wordt deze site (www.de-senioor.nl)
gebruikt door KBO-PCOB voor lokale informatie.
Dit is een van zijn columns...



U kunt de laatste 20 edities
van ons blad bekijken op

www.de-senioor.nl
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De volgende editie (2109) van ons magazine komt uit op donderdag 28 oktober 2021

Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2021
nummer kopij vòòr   bezorging op
2109  11 oktober  28 oktober
2110  15 november  2 december

Vakantiereis 2021
Berend Botje ging uit varen met zijn scheepje naar Zuidlaren. 
Wij gaan als ieder een plekje heeft gevonden en de bagage en de rollators zijn ingeladen 
klokslag tien met een Eemland touringcar naar het noorden.
Via mooie binnenwegen komen we in Giethoorn. Tijd voor koffie, fris gebak en lunch.
De volgende plak is ons hotel in Zuidlaren, waar we onze kamers betrekken en genieten
van een goed diner.
Dinsdag rijden we door het Groninger landschap. Chauffeur Rik weet  mooie plekjes te
vinden en we gaan aan de vislunch in Lauwersoog.
Een stadsbezoek in het donkerrode Groningen gaat niet door, wel een rondvaart door de 
kanalen. De volgende dag gaan we  naar het mosterdmuseum in Eenrum. Daar staat ook
een uitstekende lunch klaar.
Woensdag rijden we Drentse Hondsrug route en lunchen in Odoorn, waar we zes jaar
geleden een week hebben doorgebracht. ’s Middags zijn we te gast bij boerin Agnes.
Ze geeft een inspirerende presentie en we mogen vijf soorten advocaat proeven. 
Vrijdag is alweer de laatste dag. We ontbijten wat later,  de koffers worden ingeladen en
we kunnen nog even wandelen  en  lunchen. 
Berend Botje kwam niet meer terug. Wij wel. Na een feestelijk diner in de Weistaar, waar 
dankwoorden werden gesproken, een dankgebed en zegen, namen we op het station
afscheid van elkaar. Dankbaar en benieuwd  wat het volgende jaar ons brengen zal.

Gezellig samen een uurtje bingospelen op uw computer, laptop of tablet vanuit uw eigen huiskamer.
Meedoen is eenvoudig. Hoe werkt het? Kijk op onze eigen website

www.de-senioor.nl
U vindt hier een uitgebreide beschrijving hoe u mee kunt spelen.

Dat gaat naar Den Bosch toe....
Voor een verslag van het reisje met Elly en Joke op 8 september: kijk op www.de-senioor.nl

Afdeling KBO Amersfoort-Nijkerk
doet mee aan de Nationale Thuisbingo
op woensdag 10 november a.s. om 15.00 uur.

Op donderdag 16 september gingen de deuren van 
onze nieuwe sociëteit open.
In totaal kwamen er 34 mensen. In verband met 
corona mochten er 25 mensen aanwezig zijn, maar  
er kwamen een paar mensen wat later en anderen 
gingen iets eerder weg, zodat we toch goed aan het 
aantal zaten.

Marion van Hees (onze voorzitter) heette iedereen van 
harte welkom. Zij was heel blij dat er zoveel mensen 
waren gekomen.  Het was een leuk en ontspannen 
samenzijn. Er werden wat spelletjes gedaan, een paar 
mensen waren aan het sjoelen, er werd veel gepraat 
en voor de gelegenheid kreeg iedereen een drankje 
van de KBO met een zelfgebakken taartje van Marion 
en er was kaas en worst. 
Van de gemeente raadsleden waren Noëlle Sanders 
en Simone Kennedy aanwezig en van ‘In de Buurt’ gaf 
Lonneke Lavrijssen acte de présance.
Al met al was de eerste bijeenkomst een groot succes 
en we hopen dat het nog lang mag voortgaan.
Donderdagmiddagen van 14.00- 16.30
in Amersfortia, Scheltussingel 81.
Aanmelden hoeft niet meer, u kunt zo naar binnen.
Margreeth Sjamaar

Opening Sociëteit


