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Van het bestuur 
Ongetwijfeld hebt u gehoord of gelezen over de privacywetgeving die per 25 mei van 
kracht is geworden. Uw bestuur is nog druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. 
Graag wil ik het onderstaande onder uw aandacht brengen. 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen 
(persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is 
nodig om te functioneren als vereniging en om voor u als lid, datgene te doen waarvoor u 
lid bent geworden. In het zgn. Privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste 
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO-PCOB heeft 
ook een aandacht functionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en 
regelgeving coördineert.  

Het privacy statement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u 
terug vinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg 

Deze informatie kunt u ook opvragen bij het Secretariaat op het bovenstaande adres.  

 
 
Activiteitenagenda 
12 juni   Wandelen met Gini  Startpunt in overleg met  Gini Slingerland  
           Tel. 0348-415534 
23 t/m 30 juni  Vakantieweek in Vledder    De Reiscommissie 
10 juli   Wandelen met Gini  Startpunt in overleg met  Gini Slingerland  
           Tel. 0348-415534 
26 juli   Zomerklaverjassen     Parochiezaal 
14 aug.   Wandelen met Gini  Startpunt in overleg met  Gini Slingerland  
           Tel. 0348-415534 
23 aug.   Zomerklaverjassen     Parochiezaal 
11 sept.   Wandelen met Gini  Startpunt in overleg met  Gini Slingerland  
           Tel. 0348-415534 
12 sept.   Najaar dagtocht      De reiscommissie 
13 sept.   Optreden van Decolores    De Dam 
 
De activiteiten in De Dam beginnen om 14:00 uur. 
Het kaarten in de parochiezaal start om 13:30 uur. 
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Van Gini 
Wandelen 
Om half 10 vertrokken wij met 2 auto's richting Reeuwijkse Hout. Omdat  
het erg zonnig was besloten wij niet rond de surfplas te lopen maar door  
het "bos ". 
Het was heerlijk wandelen via redelijk voor de zon beschermde paden. Na  
een klein uur waren wij  weer bij het restaurant, waar in de schaduw  
koffie werd gedronken. Besloten werd nog een korte wandeling te maken en  
daarna een pannenkoek te eten. Omstreeks 2 uur reden wij, zeer tevreden  
over onze prestatie, weer terug naar Woerden. Onze volgende wandeling is  
12 juni. 
 
Klaverjassen 
Op 3 mei jl. was de prijsuitreiking van de klaverjascompetitie 2017 - 2018.  
Winnaar van de beker was Tiny van Rooijen met 29.338 punten, de 2e prijs  
ging naar Lia van Maarseveen met 29.040 punten en derde werd Jan  
Slingerland met 28 495 punten. De poedelprijs was voor Riek van Vliet met  
25.076 punten. Alle winnaars ontvingen een cadeaubon. In de zomermaanden -  
24 mei, 26 juli, 23 augustus - kaarten wij ook, maar dan is het geen  
competitie, alleen prijsjes voor die middag. We kaarten op zijn  
Rotterdams !! Ieder lid is van harte welkom. 
 
Dagtocht 2 mei 2018 
55 leden van Woerden en Kamerik hadden zich aangemeld voor de dagtocht  
naar Volendam en Marken. In de Simonehoeve bij Volendam werden wij  
ontvangen met koffie en appelgebak. Daarna was er een uitleg over kaas  
en klompen maken. In diverse verkoopruimten konden wij diverse kazen  
proeven en kopen. Hier werd goed gebruik van gemaakt.  Na het diner  
gingen wij  - met een half uur vertraging - weer de bus in om naar  
Volendam te gaan. Helaas was het daar zo druk dat wij geen tijd meer  
kregen om in Volendam rond te lopen maar gelijk op de boot naar Marken  
moesten. Omdat het mooi weer was konden wij op het dek genieten van de  
overtocht. In Marken kon worden rondgelopen en worden genoten op een van  
de vele terrasjes. Tegen 5 uur gingen wij weer naar de bus. Omstreeks 6  
uur konden de leden in Kamerik uitstappen, kort daarna de Woerdenaren.  
Wij kunnen terug zien op een mooie, gezellige dag. 
 
Wel en Wee 
Helaas hebben wij in mei afscheid moeten nemen van twee van onze leden. Op 8 mei is 
mevrouw Stolwijk van Leeuwen overleden en op 10 mei de heer van Zuilen. Wij wensen 
familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
Wij verwelkomen de heer en mevrouw Van Schaik die in mei lid zijn geworden van onze 
vereniging.  
 

 

 

 

Uw Bestuur 


