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Van het bestuur 

Het bestuur van de KBO afdeling Woerden wenst al haar leden en hun familieleden een Zalig 
en Gezegend Kerstfeest toe en voor het nieuwe jaar veel geluk, gezondheid en voorspoed. 
 
Tevens nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn op onze kerstviering die gehouden zal 
worden op donderdag 20 december a.s. in het Parochiecentrum 'De Dam', Wilhelminaweg te 
Woerden. Deze middag zal worden verzorgd door de heer Hans Vesterink. 
 
Helaas mogen wij-net zo als andere jaren- in het kader van de brandveiligheid, maximaal 75 
leden welkom heten. De Dam laat meer mensen niet toe. 
We hebben er daarom wederom voor gekozen dat u zich vooraf telefonisch aanmeldt bij  
Frank Hoefsloot, telefoon 06 534 25 441 . 
Hij zit op zaterdag 15 december van 09.00 uur tot 12.00 uur gereed om uw aanmelding te 
noteren. 
De eerste 75 aanmelders hebben geluk. De bellers daarna komen op een wachtlijst. 
 
 

Activiteitenagenda 

13 december  4de ronde klaverjascompetitie    Parochiezaal 
20 december  Kerstviering met Hans Vesterink    Locatie De Dam. 
2019 

8 januari   Wandelen met Gini,     Startpunt in overleg  
10 januari   Presentatie Bertus Korvera, goochelaar  Locatie De Dam. 
24 januari   5de ronde klaverjascompetitie    Parochiezaal 
 
14 februari   Muzikale kwis met Gouwe Ouwen   Locatie De Dam 

28 februari   6de ronde klaverjascompetitie    Parochiezaal 
 
De presentaties in De Dam beginnen om 14:00 uur. 
Het kaarten in de Parochiezaal start om 13:30 uur. 
Wandelen met Gini 0348-415534 
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Van de penningmeester 

De contributienota voor 2019 is en wordt inmiddels verstuurd. Zoals in de Algemene 
Ledenvergadering is afgesproken, is de contributie niet verhoogd en blijft € 24,-- per lid per jaar. 

Het Iban rekeningnr. van KBO Afdeling Woerden is: NL 22 INGB 0009434135 

 
 

Wel en Wee 

We verwelkomen onze nieuwe leden, de heer C.A. Driessen, de heer De Lange, mevrouw 
P.A.M. Pfaff, mevrouw S.A.M. Puijk, de heer W.J.M. van Schaik en mevrouw Van Velsen. 
 
 

Mag ik me even voorstellen 

Heb je bij een andere ouderen bond gezeten kom je nu bij de KBO organisatie. Ja en daar was 
al iemand die mij kende en wist wat ik bij de andere ouderenbond deed. Redactielid van het 
club blad daar. 
 
Ik werd daar voor gevraagd toen mijn man en ik begin dit jaar lid werden. Ja en knip en plak 
werk met de computer vind ik leuk werk. 
De Nieuwsbrief werd mijn opdracht. Ik hoop dat het naar wens is, want dat is toch weer anders 
dan mijn voorganger Jos Meijer. Ik ga graag mijn best doen om de NB vol te krijgen. 
 
Nu zal ik iets proberen over mij zelf te vertellen. 
Wij, mijn man en ik(trouwens mijn naam is Joke van Aarst-Volkers) zijn in 1971 in Woerden 
getrouwd en maar meteen een huisje gaan bewonen. We hebben drie kinderen en drie 
kleinkinderen. Waarom Woerden? Een cirkel om deze stad gemaakt en de vraag gesteld: Waar 
gaan we werken? Dat kon voor mijn man in Amsterdam en voor mij hier in Woerden, in het 
toenmalige Ziekenhuis aan de Utrechtsestraatweg. Daar mocht ik mijn opleiding afmaken.  
 
Mijn hobby’s zijn, zwemmen, volksdansen (dat doe ik elke donderdag avond in het Brediushonk 
van 19.30u tot 21.15u in de eerste groep). Ik houd van de natuur en ben daarom nog steeds lid 
van IVN-Woerden. Lange wandelingen zitten er niet meer in, maar met elkaar praten over wat 
er allemaal met de natuur gebeurd en vogels achter in je tuin bekijken dat kan nog allemaal. 
Ja en foto’s maken van alles en nog wat, maar liever niet van mij zelf. 
 
Wellicht zie ik u een keertje op een bijeenkomst of een vergadering. 
Tot ziens dus 
 
Groetjes Joke 
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