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Volgens de kalender is het voorjaar, een mooie tijd waarin we weer kunnen genieten van de ontluikende 
natuur om ons heen. We genieten van het zonnetje en verheugen ons op de komende zomer. Heerlijk om 
weer zonder jas de deur uit te gaan en thuis de ramen open te zetten om de frisse lucht binnen te laten.

Binnenkort is het Pasen, het feest van de wederopstanding, de vernieuwing van het leven.
Het is een vreugdevolle gedachte dat we dit ieder jaar, in feite, ieder moment in ons leven  kunnen ervaren.
Als ik dit werkelijk tot me laat doordringen dan is dat een geweldige troostrijk gevoel waar ik heel blij van word.
Ieder jaar vernieuwt de natuur zich, daarom is Pasen zo’n vrolijk feest!
Gelukkig dat ik daardoor een optimistisch mens kan blijven met het vertrouwen dat het leven de moeite waard is, 
wat er ook gebeurt.

Een paar weken geleden hebben we onze Algemene Leden Vergadering gehouden.
Daar werd gevraagd of de inanciële stukken, die daar ter inzage lagen, op de website geplaatst kunnen 
worden. Dat is gebeurd, u kunt ze daar terug vinden. (www.de-senioor.nl/contact-en-informatie.html)

Tijden deze vergadering heb ik mijn besluit om het volgend jaar bij de ALV af te treden toegelicht.
We hebben nu nog een jaar de tijd om een nieuwe voorzitter te zoeken. Ik doe daarbij een dringend beroep op  
alle leden daar serieus werk van te maken. Willen wij als vereniging in Amersfoort blijven voort bestaan dan is
een dagelijks bestuur van ten minste drie leden noodzakelijk.
Nu missen we al een jaar een secretaris en dat maakt het voorzitterschap niet lichter, in tegendeel.
Als zich niemand aanmeldt voor deze functies, secretaris en voorzitter voorzie ik het einde van de
KBO Amersfoort-Nijkerk.

Ik schreef al dat ik een optimistisch mens ben, maar hier maak ik me wel zorgen over.
Desondanks wens ik iedereen een vrolijk Pasen.
Marion van Hees.

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering KBO 9 maart 2023
Aanwezig: Marion van Hees voorzitter, Martin Palte penningmeester, Jan van der Lee (verslag)
Aantal aanwezigen: circa 60
1. Opening
Marion van Hees opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Herdenking van de overledenen 
Marion herdenkt de overledenen, dat we ze nooit mogen vergeten, steekt ter
nagedachtenis een kaars aan en vraagt een ogenblik stilte.
3. Notulen vorige vergadering
Mevrouw Kooijman ziet graag de nieuwsbrief ook op Senioor. Dit wordt toegezegd. De notulen worden
goedgekeurd.
4. Bestuurlijke ontwikkelingen
Martin licht toe dat de ontwikkeling landelijk stagneert. Dat biedt weinig perspectief voor de formele vormgeving 
van plaatselijke samenwerking. Informeel loopt die samenwerking echter heel goed. N.a.v. van een vraag van 
mevrouw Kooijman vertelt Martin dat elk lid van KBO Amersfoort/Nijkerk bijdraagt aan landelijk bestuur KBO en 
daarvoor o.a. het Magazine krijgt.
5. Jaarrekening 2022
De heer Vos vindt dat inanciële stukken tenminste 14 dagen voor de ALV beschikbaar zouden moeten zijn. Martin 
zegt dat ze in Senioor komen en op aanvraag tijdig worden toegestuurd. Martin licht de inanciële stukken toe.
Het aantal leden neemt af en daarmee de inkomsten (nu 854 leden). De heer Vos vraagt of het verlaten van de lan-
delijke vereniging door een aantal afdelingen gevolgen heeft voor de afdracht van Amersfoort aan landelijk KBO. 
Martin geeft aan dat de gevolgen nog niet bekend zijn; er zal zeker landelijk bezuinigd moeten worden. Gevraagd 
wordt n.a.v. de balans waarom er geen ASN-rekening is geopend. Martin licht toe dat om kostentechnische rede-
nen besloten is enkel een ING-rekening aan te houden.
6. Kascommissie en begroting 2023 en 2024
De kascommissie is tevreden met de afgelegde verantwoording en stelt voor de penningmeester decharge te 
verlenen. De vergadering gaat daarmee bij acclamatie akkoord. De nieuwe kascommissie bestaat uit Henny Vos en 
Ans Huibregts.
De begrotingen voor 2023 en 2024 worden toegelicht en akkoord bevonden. Helaas heeft KBO Amersfoort/Nijkerk 
geen ANBI-status kunnen verkrijgen.
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Nieuwe leden

Mevr. G. van Brummelen-Blokker

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

Verhuisd 

Mevr. W. Cozijnsen
Mevr.M.F. Mocking

Overleden

Dhr. J.J.M. van Amerongen
Dhr. J.J. Mossink

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Voordat ze naar Amersfoort kwam heeft ze jaren in Leusden gewoond en 
een buurvrouw/vriendin, Hilde Birnie, was pottenbakster en schilderde ook 
veel. Van haar hand heeft Ank ook een paar erg leuk beschilderde eieren. 
Maar het bleef niet alleen bij eieren, in het vitrinekastje waar Ank alles in
bewaart, staat een bonte verzameling van allerlei leuke beeldjes,
Hummeltjes, olifantjes, uiltjes, aparte ringen, Russische doosjes en
primitieve schilderijtjes. Van elke reis die ze maakt en dat waren er vele, 
bracht ze iets mee. Bij het fotograferen van de eieren viel er een beeldje uit 
de kast en Ank zei: ‘Ach Luther valt op de grond,’ Het was een klein beeldje 
van Luther met papieren in zijn hand. Erg leuk. Ik was opgelucht dat het niet 
stuk was, maar zoals Ank zei: ’Ach Luther kan er tegen’. 

Ank is al vanaf 2013 lid van de KBO en deed van het begin af mee met
allerlei activiteiten zoals de lezingen en de reisjes. 
Zij geniet nog iedere dag van Amersfoort zoals het nu is. De stad is er een 
stuk gezelliger op geworden met meer eethuisjes, grote terrassen en een 
goede muziekstad met een eigen Muziekschool. Er wordt in Amersfoort veel 
gedaan om het iedereen naar de zin te maken. Het aanzicht van de
hoogbouw van de nieuwe lats in de stad is niet zo mooi, maar als je boven 
staat en op de stad kijkt is het prachtig en kun je enorm genieten van het 
weidse uitzicht. 

De verzameling
van Ank Furst

De eierverzameling van Ank is bij toeval 
ontstaan omdat ze een keer in een

museum Giethoorn was en daar mooie 
eieren zag staan die te koop waren.

Toen kreeg ze de smaak te pakkenen ging 
vervolgens naar allerlei musea en

beurzen waar ze leuke, kunstige
en grappige eieren kon kopen. Echte

beschilderde eieren, hout, glas en
kunststof, alles is aanwezig in haar

verzameling en in aansluiting daarop 
kwamen ook de kippen.. 

Ei, beschilderd door Hilde Birnie. 

Wat ook heerlijk is, dat alles nu weer open is en 
levendig in de stad na het coronatijdperk.
Kortom, Ank is nog steeds niet uitgekeken op 
Amersfoort en is o.a. vaak te vinden in het
Elisabethpark.
Voor ons is het ijn dat we haar verzameling
kunnen bekijken, op de voorplaat en op de
website De-Senioor.nl
Margreeth Sjamaar



berichten van het bestuurVoorzitter/secretaris

J.J. van der Lee

E-mail: 

Jacobus.vanderlee@gmail.com

Penningmeester:

Martin Palte
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NL83INGB0003761738
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Lief en Leed:

Mw. J. Arkema

Locale website:

www.de-senioor.nl
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Overleden

Mevr. D.A. Vos-Wildschut

Wij wensen de familie, vrienden en kennis-

sen veel sterkte.

Van de PCOB bestuurstafel
Net terug van een korte zonvakantie viel mij een temperatuur rond het 
vriespunt begin maart nogal tegen. Hopelijk is het weer link opgeknapt als 
u dit leest eind maart begin april.

Zoals ik eerder aangaf is de afdeling PCOB van Amersfoort springlevend. 
Naast een nieuwe penningmeester is het ook gelukt om een nieuwe
ledenadministrateur te vinden in de persoon van Jan Willem
van Duyvenbode. Daar zijn we bijzonder blij mee. Op zijn verzoek gaat hij 
geen deel uitmaken van het bestuur. Dit betekent dat er nog steeds een
derde bestuurslid ontbreekt. Bent u bereid om zitting te nemen in het
bestuur of wilt u iemand voordragen dan horen we dat graag.

Helaas is er nog steeds onduidelijkheid over de manier waarop de landelijke 
samenwerking tussen PCOB en KBO vorm zal krijgen en daarmee ook over 
de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking op plaatselijk niveau. 
We zullen dus ons eigen plan moeten trekken. Op het moment van schrijven 
– 12 maart – ligt de jaarvergadering van PCOB op 29 maart nog in het
verschiet. Het verslag van die vergadering zult u aantrefen in de volgende 
Nieuws&Info.

Ik attendeer u ook op de locale website: www.de-senioor.nl .
Daarop wordt zoveel mogelijk de meeste actuele informatie van PCOB en 
KBO gepubliceerd zodra deze beschikbaar is.
Jan van der Lee

Heeft u een probleem op het gebied van computers, tablets, smartphones
of internet? Kom dan naar het Digitaal Hulpplein voor gratis hulp en advies.

Digitaal Hulpplein in de Bibliotheek Hoogland
Donderdag van 10.00-12.00 uur
Engweg 7 Hoogland

Digitaal Hulpplein in de Bibliotheek het Eemhuis
Donderdag van 10.00-12.00 uur
Eemplein 71 Amersfoort

Vorig jaar hebben we genoten van een feestelijke middag,
die werd verzorgd door leerlingen van de school voor Praktijkonderwijs “De Baander”,

onder leiding van hun leraar Maarten van Dijk.

Ik ben blij om in deze Nieuws&Info te kunnen vertellen dat zij dit nog een keer komen doen.

Op 20 april komen zij ons weer verrassen met hun lekkere hapjes en hun opgewekte aanwezigheid.
Aanvang 14.00 uur in de Sociëteit in Amersfortia, Scheltussingel 81.

U kunt zich hiervoor opgeven, secretariaat@kboamersfoort.nl of telefonisch 06-57923607.
De kosten € 10,- te voldoen op: NL47 INGB 000 73 16 757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.

Voor eventuele dieetwensen kunt u bellen met Marion van Hees: 06 53714771.
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Kijk op Amersfoort
In de loop der eeuwen hebben kunstenaars zich laten inspireren door Amersfoort. Iedereen had een andere kijk op onze 
stad. Sommigen wilden heel precies schilderen of tekenen wat ze zagen, anderen lieten er hun fantasie op los. Ze maakten 
er een romantisch plaatje van, of ze tekenden wel kenmerkende gebouwen, maar soms op een andere plek dan waar ze in 
werkelijkheid staan.
In een nieuwe serie ‘Kijk op Amersfoort’ zal ik Amersfoortse stadsgezichten beschrijven, zoals die door kunstenaars zijn 
vereeuwigd en laten zien hoe die plekjes inmiddels zijn veranderd.

Deze prent maakt deel uit van de collectie van het Rijksmuseum en is in 1679 gemaakt door Gaspar Bouttats naar 
een eerdere tekening van Jacob Peeters. We zien Amersfoort hier als ommuurde stad met in het midden de toren 
met de Onze Lieve Vrouwekapel en rechts daarvan de St. Joriskerk als toonaangevende bouwwerken binnen de
wallen. De tekenaar staat hoog, op de Amersfoortse Berg, zodat hij een goed overzicht over de stad heeft. De 
(Utrechtse)weg loopt naar de Utrechtse(buiten)poort (hoek Stadsring, Utrechtsestraat). De St. Joriskerk is op de 
tekening een kruisbasiliek en nog niet vergroot tot hallenkerk, zoals die nu op de Hof staat. De toren staat tegen de 
kerkmuur aan.
Bij de uitbreiding van de kerk in de 15e en 16e eeuw werden er nieuwe muren rondom de toren gebouw zodat de 
toren voortaan middenin de kerk stond. De Onze Lieve Vrouwekapel is in 1787 door een buskruitontploing
ingestort en nooit meer herbouwd. We kunnen tegenwoordig nog wel de contouren van deze kerk zien in de
bestrating van het Lieve Vrouwekerkhof.
Er is in de loop van de jaren heel wat veranderd. De Utrechtsepoort werd begin 19e eeuw gesloopt. Op de ansicht-
kaart uit de jaren twintig van de vorige eeuw zien we de brug naar de Utrechtsestraat over de beek die in 1957 werd 
gedempt. Wat een verschil met de tegenwoordige situatie: een druk kruispunt waar de hele dag door auto’s, ietsen 
en voetgangers door elkaar krioelen.
Wim Sweers
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Na een lange winterperiode hebben wij op 12 april een vrolijke en kleurrijke middagtocht gepland.
We rijden een mooie tocht door/langs de Bollenvelden om daarna in Noordwijkerhout naast De Keukenhof een
bezoek te brengen aan Tulip Experience Amsterdam. Ter plekke worden we meegenomen op reis door de
kleurrijke wereld van de tulp, de geschiedenis en het kwekersproces van deze veelzijdige bol en prachtige bloem.
Tijdens het bezoek, dat geheel binnen plaatsvindt, wordt u 2 x koie/thee aangeboden en een samenstelling van 
gevulde koeken met marsepeinen tulpje/muins met marsepeinen tulpje en stroopwafels (1 luxe koek per persoon).
Ook is er binnen een streekmarkt waar tulpen, souvenirs, en lokale producten te koop zijn!
In de binnentuin is het voor iedereen toegestaan zelf een bosje tulpen te plukken als aandenken. 

De kosten voor deze middagtocht € 29,50 pp. te voldoen op rek:
NL47INGB 0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk. U kunt zich opgeven bij Joke Pot. Telefoon: 033-4570160.
Opstapschema: 12.30 uur Holkerweg (Stastokerf ) - 12.40 uur Klokhuis - 12.50 uur Otto Scheltuslat - 
13.00 uur Station (Touringcarplaats).
De reiscommissie; Joke en Elly

0p vrijdag 14 april gaan we naar Nunspeet met de expositie 
Frans Huysmans en de Bergense school.
 (www.noord-veluws-museum.nl)

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.
De trein vertrekt om 10.12 uur van spoor 2, een stoptrein.
Terug om 15.42 uur of 16.12 uur.
Maar wel voor 16.00 uur inchecken a.u.b.

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

Bericht van de Museumgroep
Frans Huysmans en de Bergense school.

Nieuws van de reiscommissie ( Joke en Elly)
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We gaan met de trein van 9.42 uur van spoor 2 naar 
Nunspeet. Graag uiterlijk 10 minuten van te voren in 
de stationshal aanwezig zijn. (dus niet in de voorhal).

De kosten zijn € 3,50. Hiervoor krijgt je een kop 
koie/thee. Vergeet niet een lunchpakketje mee te 
nemen voor onderweg.

Opgeven bij Wil Jonk. Tel: 033 4726020/06 44084065  
E-mail: wjonkbrouwer@gmail.com
Veel wandelplezier en groetjes: Ria, Toos, Riet en Wil

Dag Wandelaars

Momenteel heeft Galerie De Ploegh in Amersfoort een expositie: Prints & Multiples. 
Voorheen was deze expositie bekend als Graiekmanifestatie.
Onder prints valt alles wat met drukwerk te maken heeft en dat met oude technieken of nieuwe technologie
tot stand is gekomen. Denk aan etsen, zeefdrukken, foto’s, litho’s, digitale kunst, enzovoorts.
Een multiple is een in serie gemaakt object in bij voorbeeld keramiek, glas, brons of een ander materiaal.

Op deze tentoonstelling laten 55 professionele kunstenaars meerdere werken zien.
De tentoonstelling toont graiek, fotograie en objecten van onder meer keramiek, glas, metaal en steen.
De tentoongestelde werken zijn te koop voor een betaalbare prijs, maar alleen genieten van mooie dingen is
ook altijd de moeite waard.

Openingstijden van de galerie: donderdag en vrijdag van 11 tot 17 uur - zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.
Het adres is: Coninckstraat 58, 3811 WK Amersfoort. Naast de hoofdingang van De Flint. (www.deploegh.nl)

En... 
Lex en Leonie van de Haterd (beiden zeer actief voor De Ploegh) zijn bereid om speciaal
voor de leden van de KBO een rondleiding met toelichting in de galerie te verzorgen. 
Dit kan dan op dagen dat de galerie niet open is voor publiek en onder het genot van een kopje koie of thee.
Er zijn geen kosten verbonden aan de rondleiding.

Deze rondleiding is mogelijk op: maandag 3 april - 13.30 uur tot 15.00 uur.
Het minimum aantal is 6 personen per rondleiding.
Aanmelden voor deze rondleiding of nadere informatie bij Annemarie Mensinga, mailadres mensinga@xs4all.nl
of telefonisch 033-4700904.

Bericht van
de Denktank

De eerste wandeling op woensdag 26 april, is een NS-wandeling van 10 km en wel de “Hierdense Poort”.
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U kunt de laatste edities

van ons blad bekijken op

www.de-senioor.nl

Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2023
nummer  kopij vòòr   bezorging op
2304   17-04-2023  04-05-2023
2305   22-05-2023  08-06-2023
2306   19-06-2023  06-07-2023
2307   07-08-2023  24-08-2023

We zijn aangekomen
bij de letter O:
“Op de grote stille heide”

Op de grote stille heide
Dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl zijn witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door zijn hond
En al dwalend ginds en her
Denkt de herder; “Och hoe ver
Hoe ver is mijn heide
Hoever is mijn heide, mijn heide”

 Tekst P. Louwerse  Melodie J. Worp

Pieter Louwerse werd geboren in 1840; hij werd al 
vroeg wees, een gebeuren dat grote indruk maakte en 
talrijke sporen naliet in zijn latere werk. Deze geboren 
pedagoog en verteller, die als jongetje in de Souburg-
se dorpssmidse en elders aan iedereen die het maar 
horen wilde grote en kleurige verhalen ophing, moest 
uiteraard onderwijsman en schrijver worden. Na diverse 
omzwervingen als onderwijzer vestigde Louwerse zich 
in 1872 in ‘s-Gravenhage, waar hij als schoolhoofd in de 
wijk Kortenbosch ging werken. Hij hechtte aan goede 
leermethoden, aanschouwelijk onderwijs, een hechte 
band tussen leerkracht en leerling. Tot zijn grote
verdriet moest Louwerse al in 1888 wegens
toenemende doofheid afscheid nemen van het
onderwijs. Voorheen al een productief auteur, wierp hij 

zich nu geheel en al op het schrijven. Ook was hij zeer 
actief als redacteur en produceerde hij monograieën 
over onder andere de zeventiende-eeuwse componist 
Jan Pietersz. Sweelinck en een beknopte geschiedenis 
van het Huis Oranje-Nassau, zeemans- en wild-west 
verhalen, rijmen en liedjes als ‘Op de grote stille heide’ 
en ‘Waar de blanke top der duinen’.
Overgenomen uit Zeeuwse Ankers      

door Jan Kuipers

Probeer eens een receptje uit
en proef Zeeland op z’n best.

Oude Zeeuwse gerechten en visgerechten
Luctor’s Zeeuwse kaaskoekjes

500 gram bloem (liefst Zeeuwse),
500 gram oude Zeeuwse boeren geraspte kaas,
500 gram Zeeuwse roomboter,
1 theelepel zwarte peper,
250 gram zeekraal (in kleine stukjes gehakt),
2 theelepels zeezout,
2 eetlepels olijfolie

Doe alle ingrediënten in een grote kom en meng het 
goed, maar niet te hard met je handen tot een grote wat 
droge bal deeg. Als het te klef is voeg je nog wat bloem 
toe, als het te droog is wat olijfolie. Laat een uurtje staan 
en vorm er kleine balletjes van ter grootte van een 
euromunt. Warm de oven voor op 180 graden en leg de 
balletjes op een bakplaat met bakpapier. Druk ze ietwat 
plat met je duim en zet de bakplaat in het midden van 
de oven. Het bakken duurt in een voorverwarmde oven 
ongeveer 25 minuten, maar hou het goed in de gaten. 
Te kort? Dan zijn ze te bleek en niet gaar genoeg.
Te lang? Te bruin en te bitter. Kijk dus steeds goed, als ze 
mooi goudbruin zijn haal je de bakplaat eruit en laat ze 
een uur afkoelen.
Geniet ervan bij een Zeeuws speciaal biertje!
Uit; I love Zeeland

Een liedje,
een verhaaltje en
een recept


