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                          Voorwoord  
                           
 
Ik las pas geleden een klein tekstje dat me deed denken aan de pogingen die 
we het afgelopen jaar hebben gedaan om tot een hechtere samenwerking 
met de PCOB te komen. Het is nog steeds niet gelukt. 
Ook de landelijke organisatie bestaat nog steeds uit twee verschillende 
verenigingen, heel jammer. 

 
Nu alles is, zoals het is geworden, 
Nu alles is zoals het is. 
Komt het , hoewel, 
Misschien hoewel, 
Tenslotte nog in orde. 
 
We gaan dus rustig door op de ingeslagen weg, onze penningmeester is ook penningmeester van de 
PCOB, alle activiteiten staan open voor beide organisaties en daar wordt ook gebruik van gemaakt. 
We zijn tenslotte allemaal senioren met dezelfde behoeftes aan contact. 
 
Verder zijn er het afgelopen jaar weer  veel vrijwilligers actief geweest om alles goed te laten 
verlopen. Elly en Joke organiseerden weer leuke reisjes waar veel mensen van genoten. Er waren 
interessante lezingen en de sociëteit werd ook redelijk bezocht, al kan dat beter.  
De breiclub van Margreeth is een leuk initiatief maar kan nog best wat mensen erbij hebben 
We genoten van een high tea verzorgd door leerlingen van praktijkschool de Baander. 
Ook de museumclub ging geregeld op pad. 
 
Op het gebied van belangenbehartiging hebben we vier bijeenkomsten van de klankbordgroep over 
wonen en zorg voor senioren bijgewoond. De laatste keer waren daar twee wethouders bij die deze 
onderwerpen in hun portefeuille hebben, het was een zeer levendige bijeenkomst, ik ben benieuwd 
of we in de toekomst daar resultaten van gaan zien. 
 
Ook vertegenwoordig ik de KBO-PCOB bij de lokale alliantie financiële veiligheid. In de digitale 
wereld is veel aan de hand waar senioren door getroffen worden. 
 
Er gaan gelukkig veel dingen goed, toch maak ik mij zorgen over de toekomst. Het afgelopen jaar 
nam onze secretaris Margreeth Sjamaar afscheid. Wij hebben  op dit moment nog steeds geen 
nieuwe secretaris, Margreeth was een enorme steun bij alle administratieve zaken die gedaan 
moeten worden wil een bestuur goed kunnen functioneren. 
 
Het lijkt mij daarom goed om dit jaar alvast aan te kondigen dat ik  bij de volgende ALV in 2024 
afscheid ga nemen.  Ik hoop echt dat dat er toch mensen wakker worden en denken, dan wil ik mij 
wel kandidaat stellen. 
 
Daarom een oproep aan u allemaal, wat is de KBO u waard! 
 
Marion van Hees 
Voorzitter 
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Ledenbestand 
 
Op 1 januari 2022 bedroeg het aantal leden: 917 
In de loop van het jaar 2022 hebben zich 34 nieuwe leden aangemeld. 

In dat jaar zijn 37 leden overleden, 47 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, 11 leden zijn 
uitgeschreven wegens verhuizing en 2 leden zijn geroyeerd wegens niet betalen van de contributie. 
Dat betekent dat op 1 januari 2022 het aantal leden 854 bedraagt. 
De leeftijdsopbouw van de leden is als volgt: 
 
     2021    2022 
Leeftijd          leden       percentage           leden     percentage 
ouder dan 90 jaar 102          11%   107  12% 
80 t/m 89 jaar  397          43%   382  45%  
70 t/m 79 jaar  318          35%   289  34% 
60 t/m 69 jaar    86             9%     67    8% 
jonger dan 60 jaar   14            2%        9    1% 
ledental 31-12-2021: 917        100%       31-12-2022:      854            100% 
 
Gerard Dorrestijn 

Samenwerking KBO – PCOB in Amersfoort 

In de zomer van 2022 is besloten om de samenwerking tussen KBO en PCOB in Amersfoort te 
formaliseren middels een overeenkomst. Directe aanleiding was de bij de PCOB ontstane situatie 
waarbij het niet mogelijk bleek om de ontstane vacatures van voorzitter en penningmeester te 
vervullen. Onderzocht is toen of het mogelijk was om via fusie te komen tot één ouderenorganisatie 
in Amersfoort. Gezien de landelijke organisatie van beide verenigingen bleek dit vooralsnog niet 
mogelijk. Gekozen is toen voor een samenwerkingsovereenkomst waarbij de bestaande 
samenwerkingsvormen het uitgangspunt vormden.  
Daarnaast werd dhr. Palte (de penningmeester van KBO) bereid gevonden ook het 
penningmeesterschap van de PCOB op zich te nemen.  
Als doel van de samenwerking is geformuleerd het creëren van meerwaarde voor beide 
verenigingen op lokaal niveau d.m.v. gezamenlijke activiteiten op verschillende terreinen. 
Op deze wijze streven de beide verenigingen er naar om binnen Amersfoort een samenleving te 
bevorderen waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en omzien naar elkaar. 
 
‘Nieuws en Info’ 
 
Ons eigen lokale blad ‘Nieuws&Info’ is ook in 2022 10 keer 
uitgekomen. De redactieleden waren Thea Palte en Margreeth 
Sjamaar. Remmelt van Heerde zorgde voor de opmaak en productie. 
Janny Duffels regelde zoals alle jaren dat het blad wordt bijgestoken 
bij het Landelijke KBO-PCOB magazine dat door een team 
vrijwilligers wordt bezorgd. 
 
Het blad bestaat uit 8 pagina's met actuele informatie van de 
besturen en de activiteiten van de Denktank, de reisjes met Joke en 
Elly, de Wandelgroep, de Sociëteit en overige wetenswaardigheden 
die interessant zijn voor onze leden. 
Gekoppeld aan ons blad hebben we ook een eigen internet site: 
 "De-Senioor.nl". 
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Afscheid Margreeth en Thea 
 
Het afgelopen jaar namen Thea Verschuur en Margreeth Sjamaar afscheid. 
Zij kregen allebei een etentje aangeboden, samen met het bestuur, dat was een goede gelegenheid 
ook een paar oud bestuursleden uit te nodigen en herinneringen op te halen. 
Het waren heel gezellige bijeenkomsten       

 
Denktank  
 
Ook wij hadden in het begin van het jaar nog last van corona. 
Pas vanaf maart was de zaal van Amersfortia weer te gebruiken. 
 
In de tussentijd zijn er wat wisselingen geweest bij onze groep. 
Thea Verschuur en Anneke Boersen hebben afscheid genomen. 
We hebben hen letterlijk in de bloemetjes gezet! 
De Denktank bestaat nu uit Marion van Hees, Sietske van der Glas, 
Annemarie Mensinga en is sinds kort versterkt met Isabel Terpstra. 
 
Vanaf oktober 2022 hebben we elke 3e donderdagmiddag van de maand een culturele activiteit 
georganiseerd  in de sociëteit. 
 
In maart  heeft Jan van Adrichem een lezing gehouden over de schilder  Pieter Brueghel de Oude  
met het schilderij over de Nederlandse spreekwoorden , met een gezellige discussie na de pauze. In 
mei  over de Byzantijnse mozaïken,  met prachtige foto`s. 
In het voorjaar waren de leden van de Denktank druk met organiseren van een dagtocht naar de 
Noordoost polder en Blokzijl, en reisje naar Maastricht en Aken.  Helaas waren er te weinig 
aanmeldingen en is alles afgeblazen.   
 
Op 28 september heeft Lex van de Haterd ons verteld over 100 jaar Beeldende Kunst in Amersfoort, 
eveneens voorzien van allerlei foto's 
Op 20 oktober stond “Gustav Klimt met zijn muzen” centraal. 
Katja Rodenburg , docent Hovo Amsterdam, vertelde over hoe 
Klimt werd beïnvloed door o.a. het Symbolisme en Jugendstil en 
tegelijk beïnvloedde hij weer andere kunstenaars. 
17 november besprak Jan van Adrichem de  bronzen deuren van 
de Onze Lieve Vrouwe-toren. Toen de apparatuur het liet af 
weten, liet Jan prachtige foto`s zien. 
In  december was  Vera van Brakel uitgenodigd en zij vertelde 
over haar pas verschenen boek “Uit contact”. Hierna volgde een 
korte discussie . 
 
Deze betaalde middagen werden door 10 – 30 leden van de KBO 
en PCOB bezocht. 
 
Sietske van der Glas 
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Secretariaat Ruby Davies 
 
2022 was alweer het zesde jaar dat ik het secretariaat van deze KBO afdeling voer en de 
rechterhand ben van de penningmeester. Ik doe het nog steeds met plezier. Het is fijn dat alles 
weer doorgang kan vinden na ruim twee turbulente jaren.  
 
Museumgroep 
 

In April `22 heeft Sietske vd Glas de “Museumgroep” opgericht. 
Om met elkaar, met het openbaar vervoer naar musea te gaan. 
De bedoeling is dat het voor elke portemonnee mogelijk moet 
zijn  om mee te gaan . Zelf je lunch meenemen werd veel 
gedaan. We begonnen in museum Naïrac in Barneveld . daarna 
volgde Leeuwarden . het Fries Museum  met de tentoonstelling 
“ A la Campagne “. Schilders van de Haagse School en Franse 
impressionisten. We hebben de prachtige  schatten uit 
Armenië in Assen gezien en in het Singer museum portretten 

van vrouwen die vanaf ongeveer1850  gestreden hebben voor de  emancipatie van vrouwen in de 
breedste zin. In korte teksten werd de geschiedenis van deze strijd uit de doeken gedaan.  
 
Het waren gezellige dagen waarin we veel moois hebben gezien. 
De Museumgroep staat open voor de leden van de KBO EN PCOB  en introducees.  
 
 
Wandelgroep 
 
Wil Jonk, Toos Jonkheer, Riet Vertegaal en Ria v.d. Berg  

We hebben in 2022 
gelukkig weer vier 
wandelingen kunnen 
lopen, zoals we altijd 
deden, en wel twee in 
het voorjaar en twee in 
het najaar. De 
wandelingen die wij 
lopen zijn ongeveer 10 á 

12 km lang. Het zijn “klompenpaden”, “NS-wandelingen” of “Groene Wissels”. We reizen altijd met 
het OV, dus trein of bus. De wandelaars geven zich vooraf op. Ze betalen € 3,50, hier krijgen ze een 
kopje koffie of thee voor tijdens de wandeling. Wat hiervan overblijft daar kopen we wandelroutes 
van en/of we trakteren aan het eind van het wandeljaar op iets lekkers bij de koffie. 
Er is altijd veel belangstelling voor deze wandelingen, ongeveer 10 á 15 personen. 
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De reiscommissie Elly en Joke 
 
Gelukkig was het jaar 2022 weer een actief jaar voor ons, 
alle geplande reisjes konden doorgaan, ofschoon Corona er 
nog wel was,  werd er niet één reisje gecanceld!!! 
Joke en ik hebben weer heel véél blijde gezichten gezien en 
veel bedankjes gekregen, geweldig dat we de reisjes nog 
steeds samen met veel plezier kunnen organiseren voor de 
leden van KBO/PCOB.  
 
Zoals ieder jaar zijn we in maart weer gestart met de 
modeshow bij Vander Klooster in Boskoop. Deze dag is bij 
onze leden zéér gewild, steeds meer leden ontdekken deze 
LADY’S DAY.  
 
In april hebben we de prachtige tocht van Lelystad naar Hoorn gemaakt. Ook de boottocht daarna 
door de Amsterdamse grachten was een succes. In mei zijn we door de bollenstreek gereden, helaas 
waren er veel bloembollenvelden al uitgebloeid. (Daarom gaan we dit jaar voor de herhaling met 
een leuk programma). Daarna konden we genieten van de altijd imponerende zee bij Scheveningen.  
 
In juni was er ook weer een top dag, we gingen varen bij Nijmegen op de Pannenkoekenboot, 
daarna in de Zonnetrein door de prachtige Ooijpolder.  
 
De vakantie in juli in een hotel aan de Moezel was ook top, we hebben vele excursies gemaakt 
ondanks de warmte. Iedereen genoot van deze vijf daagse reis.  
 
Van het heerlijke eten bij de Dekselse Pannetjes in Terwolde heeft ook iedereen genoten in 
september, vervolgens hebben we wijntjes geproefd bij Domein Hof Dieren, daarna stapten we 
vrolijk de bus in!!!  
 
Tenslotte was de kerstreis ook gewild. Met 100 leden hebben we Kevelaer bezocht, daarna hebben 
we genoten van een mooi kerstdiner bij de Weistaar in Maarsbergen.  
 
Als Joke en ik terugkijken op het jaar 2022 kunnen we alleen maar zeggen dat er echt genoten is van 
deze reisjes, ook wij samen genieten van de reacties van de leden. Het is helaas zelfs zo dat er leden 

niet mee kunnen omdat de bus vol 
is. Iedereen weet, dat men zich 
kosteloos op kan geven bij Joke als 
men een reisje interessant vindt. 
Afzeggen kan altijd mits het 
minimaal 5 dagen voor vertrek 
is!!Wij willen dan ook iedereen 
bedanken voor het vertrouwen dat u 
heeft in het programma van de 
reisjes!!!   
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Contact nieuwe leden 
 
Ria Vos bezoekt nog steeds de nieuwe leden. De mensen vinden het attent, dat ze gebeld worden, 
en welkom geheten. 
 
 
Sociëteit 
 
De KBO sociëteit floreert. Na een paar maanden gesloten te zijn geweest wegens Corona, gingen we 
in maart weer open. Het is de ene keer drukker dan de 
andere maar we zijn wel tevreden zoals het gaat. Er zijn 
diverse activiteiten georganiseerd waaronder diverse 
lezingen, een High Tea die verzorgd werd door leerlingen 
van de horeca opleiding van de Praktijkschool ‘De 
Baander’, een workshop sieraden en andere voorwerpen 
maken van koffiecupjes en er is een brei/handwerk club 
opgericht. 
Een hoogtepunt was het bezoek van burgemeester 
Bolsius die leuke gesprekken had met onze leden. 

De burgemeester 
liet ons een kijkje 
nemen in zijn 
leven, als 
burgemeester en 
ook privé.  
 
 
 
 
 
 

 
Website 

 
Met onze internetsite www.de-senioor.nl hebben wij in 2022 
aanvullende informatie gegeven over artikelen in ons blad. Ook 

publiceren wij hier alle officiële informatie van het bestuur.  
Tevens staan hier algemene onderwerpen die interessant zijn voor ouderen in Amersfoort en omgeving.  
In de loop van 2022 is de inhoud enigszins verwaterd en onoverzichtelijk geworden. We zullen daarom in 
2023 de complete inhoud en vormgeving herzien. 
  

  
 
Redactie Jaarverslag: 
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