
&NIEUWS
kbo Amersfoort/Nijkerk

nummer 2302 - maart 2023

INFO

In dit nummer

2. Algemene ledenvergadering van de KBO - Hallo Wandelaars

3. Elize Borsten - de Broekert

4. Jaarvergadering van de PCOB - Contributie PCOB 2023 en 2024

5. Financieel jaarverslag PCOB 2022

6. Overzicht dagreisjes in 2023- Lezing over de betekenis van de Kruisweg

7. Bericht van de Museumgroep - Terugblik op de kerstreis naar Kevelaar

8. Belastingaangifte 2022 - 15% korting op een taxirit

pcob Amersfoort

De creativiteit van Elize Borsten - de Broekert



berichten van het bestuur

2302 - 2

Als u dit leest is het al weer eind februari en daarom is dit tevens een uitnodiging voor de 

Algemene Ledenvergaderingvan de KBO
Afd. Amersfoort/Nijkerk

In de vorige “Nieuws&Info” heeft u de datum al kunnen lezen,

9 maart, om 14.00 uur in Amersfortia
Scheltussingel 81(+ belletje).

Agenda:

1. Opening
2. Herdenking overledenen
3. Notulen vorige vergadering
4. Bestuurlijke ontwikkelingen samen de PCOB
5. Financiën, jaarrekening ‘22, kascommissie, vragen, 
    Begrotingen 2023 en 2024, contributievaststelling 2024.
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Aankondiging aftreden voorzitter in 2024

7. Rondvraag

Pauze

Lezing door Jan Carel van Dijk over
het “Rijke Roomse Leven in Amersfoort”
Het boek dat hij daarover heeft geschreven heeft hij
uitgebreid besproken in de Info van november jl.
Daarin memoreert hij ondermeer:  “Dankbaar voor het 

vele wat ons nagelaten is, zullen we daarbij een gevoel 
van nostalgie moeilijk kunnen onderdrukken. 
Natuurlijk komen onder andere de majestueuze
complexen van Sint Louis, het Retraitehuis, Onze Lieve 
Vrouw Ter Eem, het Constantijncollege en Leo’s Oord in 
Hoogland aan de orde. Maar ook de grote kloosters en 
mooie kerken. Zelfs een aantal voor velen onbekende 
kerkelijke villa’s in Amersfoort.”
In de lezing zal o.m. hieraan uitgebreid aandacht
worden geschonken.

Het boek is tegen gereduceerd tarief na aloop van de 
vergadering te koop.

Ik maak mijn aftreden in 2024 nu al bekend, zodat er 
volop tijd is voor nieuwe kandidaten zich verkiesbaar te 
stellen. Het is belangrijk voor het voortbestaan van onze 
afdeling. Dus denk er eens over na.
Marion van Hees.

Wij hopen dat er veel leden zullen komen en willen meedenken en praten over de toekomst
van onze KBO Amersfoort/Nijkerk.

                                                           

Waar we heen gaan en hoe laat we vertrekken lezen jullie in de volgende Nieuws&Info. 
De data van de 2 wandelingen in het najaar, horen/zien jullie t.z.t.

We wensen jullie weer veel wandelplezier.
Ria, Toos, Riet en Wil

Hallo wandelaars
In 2023 gaan we weer 4 wandelingen lopen, 2 in het voorjaar en 2 in het najaar. 

De data voor de 2 wandelingen in het voorjaar zijn 26 april en 1 juni.
Zet deze data vast in jullie agenda!                     
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Nieuwe leden

Dhr. M. Vaatstra
Mevr. N. van der Linden
Dhr. Th.J. Bakkenes
Mevr. P.M. Bakkenes-Reems
Mevr. J.C. Oostrom-van Pelt

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

Verhuisd 

Mevr. C.G. Kraus-Kraan

Overleden

Dhr. K. van Brandwijk

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Elize is een vrouw met veel talenten. Dat zij nu een passie heeft voor
patchwork is heel bijzonder omdat zij van origine zangeres is. Zij heeft veel 
opgetreden als soliste. Cantates van Bach, de Mattheuspassion, oratoria e.d. 
Maar ze vond het eigenlijk leuker om wat vrolijkere dingen te zingen zodat 
ze ook graag optrad in (kinder) musicals en operettes. Ze was soliste in het 
Amersfoorts Operette gezelschap waar ze o.a. optrad in de Zigeunerbaron 
van Johann Straus, Boccaccio van Franz von Suppè en Der Vogelhändler van 
Carl Zeller. Zingen was heel belangrijk in haar leven. Schrijven kan ze ook, ze 
heeft een boekje geschreven over haar beleving van de oorlog. ‘De Oorlogs-
herinneringen van Liesje de Broekert,’ in 2004, over haar jeugd in Heinen-
oord waar haar vader huisarts was.  Het zijn verhaaltjes over haar vader, de 
oorlog en over haar gelukkige jeugd.

Enige tijd geleden is ze lid geworden van de KBO en ze vindt het heel leuk 
om mee te doen met de activiteiten die worden georganiseerd waaronder 
de reisjes van Elly en Joke, vooral ook omdat zij wat slecht ter been is
geworden. Een mens wordt ouder en ook het zingen werd minder. Doordat 
ze daar veel tijd aan besteedde naast haar gezin, viel ze eigenlijk een beetje 
in een gat toen dat stopte. Een vriendin ging quilts maken en zo is het 
eigenlijk begonnen.

Voor mij een feest om binnen te komen bij Elize. Ze had alles al klaar gezet 
om te laten zien waar ze mee bezig is. Dus de naaimachine op tafel, overal 
klosjes garen en lapjes en half afgemaakte werkjes. Alleen dat was al de 
moeite waard. Dan naar boven waar de meeste van haar werkstukken
hangen of liggen. Ze heeft geen plaats om alles op te hangen.
Overal waar je kijkt in huis ligt of hangt iets van patchwork, kussens op de 
bank, wandkleden aan de muur of op als sprei op het bed. In de vorige Info 
hadden we ook wandkleden en het is toeval dat we nu weer iets met textiel 
hebben. Elize heeft me ook laten zien hoe ze met reepjes stof werkt. Hele 
voorstellingen zijn verwerkt in haar kleden. Soms maakt ze iets van een
patroon of afbeelding maar de afbeelding op de voorplaat is eigen ontwerp.
In haar eigen huis organiseerde Elize, samen met vriendinnen, om de twee 
jaar een tentoonstelling van haar werkstukken. Dat was altijd een groot 
succes en er kwamen veel mensen. Na een heel gezellige middag met thee 
en lekkers kreeg ik tot slot nog een mooie doek met Spakenburger
klederdracht die ik onmiddellijk in huis heb opgehangen. 
Margreeth Sjamaar

De creativiteit van

Elize Borsten - de Broekert
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Overleden

Mevr. J. G. Rosier

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Informatie over contributie PCOB
2023 en 2024
Contributie 2023
Als bijlage bij deze “Nieuws&Info” vindt u een brief waarin u wordt gevraagd de contributie voor 2023 over te maken 
op de bekende bankrekening van onze vereniging. De contributie is dit jaar niet verhoogd ondanks het feit dat vorig 
jaar werd afgesloten met een fors tekort en ook de begroting van 2023 niet sluitend gemaakt kan worden.
Oorzaak van de tekorten zijn de gestegen prijzen en het teruglopend ledental van onze vereniging.
Dekking wordt gevonden in de afname van het Eigen Vermogen.

Ook vindt u ingesloten een formulier met het vriendelijke verzoek om de PCOB te machtigen voor het innen van 
de contributie. Dit zal het bestuur, dat momenteel nog maar twee leden telt, veel tijd schelen bij de administratieve 
verwerking die nu nog geheel handmatig gebeurt. Wij hopen op uw begrip.

Contributie 2024
Om de begroting in 2024 weer sluitend te maken ontkomen wij helaas niet aan een contributieverhoging.
Wij proberen zo laag mogelijk te houden en denken aan een stijging naar €32,- en € 52,50 .

Op de komende jaarvergadering van 29 maart zullen we e.e.a. nader toelichten aan de hand van het inancieel
jaarverslag 2022 en uitgewerkte begrotingsvoorstellen voor 2023 en 2024.
Martin Palte (penningmeester)

Van de PCOB bestuurstafel
Het nieuwe jaar is al weer op streek. Winter is er amper geweest.
De dagen lengen en we kijken uit naar het voorjaar.
De overdracht van de inanciën van de oude naar de nieuwe penning-
meester heeft veel aandacht van het bestuur gevraagd.
Onze inzet is alles zoveel mogelijk correct door te laten lopen. De afdeling 
PCOB is springlevend. Helaas is er nog steeds onduidelijkheid hoe PCOB en 
KBO landelijk verder gaan en daarmee ook over de mogelijkheden voor
verdergaande samenwerking op plaatselijk niveau.
We zullen dus ons eigen plan moeten trekken. 

Dat gaan we doen op de komende

Jaarvergadering van de PCOB
op 29 maart om 14.30 uur in de Brug
graag aanmelden voor 20 maart via jacobus.vanderlee@gmail.com

of via tel.nr. 06-21638452

Ook komt dan het inancieel resultaat 2022 aan de orde en de begroting 
2023 en 2024. 
Het lijkt onvermijdelijk dat de contributie 2024 voor PCOB  enigszins wordt 
verhoogd. Speciieke informatie van de penningmeester vindt u hieronder.
Het tweede deel van de jaarvergadering, dus vanaf 15.30 uur, is een lezing 
door Jan Carel van Dijk met als inhoud “De Amersfoortse binnenstad 
zoals het was” Jan Carel is een rasverteller. 
Aan de hand van prachtig historisch fotomateriaal laat de spreker zien dat 
het beschermde stadgezicht van het centrum van Amersfoort toch een 
aantal grote veranderingen heeft ondergaan. Voor oudere inwoners een 
nostalgisch feest der herkenning voor “nieuwere” Amersfoorters ongetwij-
feld reden tot verbazing. 
Tot 29 maart
Jan van der Lee
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Globaal overzicht
van de dagreisjes in 2023 (Joke en Elly)

1 MAART: Dagtocht .Modeshow bij Vander Klooster in Boskoop. Kosten € 22,95 pp. 
                                                       
12 APRIL: Middagtocht Bollenvelden en bezoek Tulip Experience Amsterdam in Noordwijkerhout, 
inclusief bos tulpen (zelf plukken) en 2x koie/thee met verrassing. Kosten € 29,50 pp.

24 MEI: Dagtocht. Koie met apfelstrudel in Voorst, Dekselse pannetjes bij KriebelZ in Terwolde , 
varen in Elburg. Kosten € 54,50 pp.

21 JUNI: Middagtocht. Streeckerij de Betuwe kers in Wadenoijen. Arrangement koie/thee/taart/
kersen/treintje. Kosten € 33,50 pp. 

19 JULI: Dagtocht. Koie met gebak in Lelystad, Koietafel met soep in Hauwert, stoomtrein door 
West Friesland. Kosten. € 55,95 pp.

6 SEPTEMBER: Dagtocht. Koie met gebak in Boskoop, Pofertjes en drankje in Den Haag,
Pierewaaien in Noordwijk. Kosten € 39,50 pp.

4 OKTOBER: Dagtocht. Modeshow bij Vander Klooster in Boskoop. Kosten € 22,95 pp.

16 t/m 20 OKTOBER: 5 daagse reis naar Nieheim ( Duitsland). Kosten  €  462,- pp. all-inclusive in 
tweepersoonskamer.

20 DECEMBER: Dagtocht. Kerstreis naar Den Bosch, koie met Bossche bol, bezoek aan de kerststal 
in de kathedraal, warm en koud bufet met toetje in Nistelrode. Kosten € 55,- pp. 
De Reiscommissie: Joke en Elly

Uitnodiging van De Denktank

16 maart
lezing over de betekenis
van de Kruisweg
Jan van Adrichem vertelt hierover  aan de hand van hoe Chagall
dit verbeeldt in zijn glas-in-lood ramen en schilderijen
en hoe kunstenaar Aad de Haas dit heeft verbeeldt in zijn staties 
in het kerkje van Wahlwiller.

Er zal zeker ruimte zijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan .
De lezingen zijn voor leden van beide verenigingen, KBO en PCOB.

Om 14.00 uur in de huiskamer van Amersfortia, Scheltussingel 81. 
Bushalte de Stier. 
Opgeven bij secretariaat@kboamersfoort.nl
Of  telefonisch 06-57 92 36 07.
Kosten € 5.-  incl. koie/thee. 
Te voldoen op: NL47 INGB 000 73 16 757
t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.
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Dit voorjaar kunnen we nog 2 keer naar een museum.

Op dinsdag 7 maart naar Leiden. In het Rijksmuseum van Oudheden,
dat op 10 minuten lopen ligt vanaf het Station Leiden.
Daar is de tentoonstelling van de 8500 jaar oude havenstad BYBLOS 
in Libanon. 
We gaan met de trein van 9.58 uur uit Amersfoort, overstap van 14 minuten 
in Utrecht. En voor 16.00 uur weer terug.
Of er een tijdslot is moet ik nog uitzoeken, maar geef je vast op.

0p dinsdag 4 april naar Nunspeet (www.noord-veluws-museum.nl)
met de expositie Frans Huysmans en de Bergense school.
Een vrolijke en kleurrijke expositie.
Het museum is op loopafstand van ongeveer 10 minuten vanaf het station.
We reizen in 40 minuten met de stoptrein, richting Zwolle.
Rond 10 uur vertrek en voor 16 uur terug?

Opgeven bij Sietske v.d. Glas 06-83 033 166 met Whatsapp.
Of via de mail: svanderglas1234@gmail.com of via telefoon 033-463 1442

Met drie bussen vol en toch ondanks kou veel lol.
Én met een warm bakkie heel blij, zeker met dat gebakkie erbij.
Op naar Kevelaer, wat een drukte daar!
Snel met de hele kliek  op naar de basiliek.
Maar wat was,,, dicht. Omheind, dat gaf geen pas.
Stormschade, 14 t/m 16 Zutritt verboten,
dat hadden ze vast voor ons besloten!
Met  Hollandse fans in gedachten, was het op rellen slechts wachten.
Maar wij oudjes doen heus niks, geen van ons die nog maar iets iks(t).
Geen nood, kapellen genoeg van klein tot groot.
Echt schitterend en met veel plezier bezochten we ze allen hier.
Dan op naar de warme Bratwurst mit Sauerkraut,
want oh, wat hadden we het koud.
Maar ook dat was nergens.
Glühwein dan toch nog ergens?
Nee, niets van dat al, de kerstmarkt, 'n halve, dat was mal.
Maar we waren niet te verslaan en snel een Konditorei in gegaan.
Glühwein héérlijk warm, maar “rrrt-kling” machte die Kassa en 5 Euro arm!
Noodkreet naar Joke en Elly heus, kom helpen, we hebben geen keus.
Een van ons heeft hier haar telefoon vergeten.
De waardin wil van aan ons meegeven....niets weten.
Dus Elly in het Duits zeer goed, werd geloofd op haar mooie ogen en snoet.
Dan naar de bus en vlug naar Nederland terug.
De Weistaar, heerlijk drankje en eten, dat zullen we niet gauw vergeten!
Een prachtige dag,  koud en veel op slot,
maar voor ons kon het echt niet kapot.

Joke en Elly, dank voor het werk, wij hebben daarvan genoten!
Tot een volgend keer. 
Henny en Ineke

Terugblik op de kerstreis naar Kevelaar

Bericht van de Museumgroep
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U kunt de laatste edities
van ons blad bekijken op

www.de-senioor.nl

De volgende editie 2303 (april) van ons magazine komt uit op donderdag 30 maart 2023

Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2023
nummer  kopij vòòr   bezorging op
2303 - april  13 maart  30 maart
2304 - mei  17 april   4 mei
2305 - juni  22 mei   8 juni

BELASTINGSERVICE   OUDERENBONDEN
 VANAF 1 MAART REGELEN WIJ
DE  AANGIFTE  VOOR  U.

Nu de corona maatregelen zijn afgeschaft is onze 
werkwijze weer als voorheen. Wij komen weer bij u thuis 
om de aangifte te bespreken. Als u dit in verband met 
mogelijke besmetting niet prettig vindt, bespreekt u 
dit dan met de invuller/ster. Wij verzorgen de aangifte 
verder op de vertrouwde manier.

De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde 
leden. Als inkomensgrens geldt: voor een
alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden / samenwo-
nenden € 50.000,- per jaar.
Heeft u van de Belastingdienst een aangiftebrief 
ontvangen om aangifte te doen over 2022 en  wilt u 
gebruik maken van de Belastingservice ouderenbonden 
PCOB en UNIE KBO, dan kunt u zich vanaf 13 februari 
2023 telefonisch aanmelden op:

telefoonnummer: 033-4806412      
Na aanmelding: wordt er met u contact opgenomen 
door een belastinginvuller/ster bij u in de wijk.
Samen bespreekt  u de vervolgstappen.
Let op !
Als u al meer van onze belastingservice gebruik 
heeft gemaakt, dan kunt u ook direct uw “eigen’’
belastinginvuller/ster bellen.
Zijn of haar naam staat op de “meegeefbrief” die bij u 
is achtergelaten. Leden die vorig jaar een machtigings-
code ontvangen hebben voor het laten invullen van de 
aangifte, krijgen dit jaar geen nieuwe machtigingscode 

toegestuurd. 
De code van vorig jaar is dit jaar ook geldig.
De invuller/ster heeft de code wel weer nodig.  

De kosten bedragen € 15,--(een onkostenvergoeding 
voor reis-, kopieer- en printkosten).

DE VOLGENDE GEGEVENS ZIJN NODIG
VOOR DE BELASTINGAANGIFTE  2022: 

•  De aangiftebrief die u van de Belastingdienst heeft ont-
vangen om aangifte te doen.
•  Alle jaaropgaven van inkomsten die u in 2022 heeft ont-
vangen van uzelf en van uw echtgenoot of partner: jaarop-
gaven van pensioenen, uitkeringen en bijverdiensten.
•  De WOZ – beschikking van de gemeente met peildatum
1 januari 2021 en de jaaropgave van de hypotheekverstrek-
ker (alleen als u over een eigen koopwoning beschikt).
•  Afschriften van alle bankrekeningen. (spaar- en lopende 
betaalrekeningen).
Het gaat om de saldo’s op 1 januari 2022.
•  Rekeningen van speciieke zorgkosten / ziektekosten die 
u zelf heeft moeten betalen. Reiskosten die u zelf heeft 
gemaakt  i.v.m. zorgkosten.
(Let op: maar niet de kosten die onder het eigen risico 
vallen).
•  Bewijsstukken van gedane giften. De gift moet zijn 
gedaan aan een instelling die beschikt over een ANBI-ver-
klaring van de Belastingdienst (Algemeen Nut Beogende 
Instelling).
•  De voorschotbeschikking van huur en zorgtoeslag 2022 
en 2023.
•  De kopie / print van de aangifte 2021 (gemakkelijk om op 
terug te kijken).

Belastingaangifte 2022

15% korting op uw taxirit
Misschien heeft u een taxi nodig als u iemand 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 15% korting krijgen op elke taxirit.

U kunt bellen naar 033 25 888 49, geeft uw KBO of PCOB lidnummer 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


