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Voorzitters voorwoord 
 

Beste KBO – leden, 
 

Waar is het bestuur zoal mee 
bezig? 
Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan het 
jaarprogramma voor 2020. Naast de vaste items als de ALV met 
bingo(2 stuks), de voor- en de najaarsbusreis, de Kerstbijeenkomst 
en de hotelvakantiereis, ook hebben we een aantal interessante 
presentaties op het programma staan. Natuurlijk blijven het 
kaarten en wandelen ook doorgaan. 
Maandag 7 oktober hebben we als bestuur vergaderd en 
kennisgemaakt met een potentiële opvolger van onze huidige 
penningmeester, de heer Jan van Leeuwen. Het was voor alle 
betrokkenen een goed, informatief en veelbelovend gesprek. 
 
 

Uitnodiging 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van 
de KBO afdeling Woerden op donderdag 14 november a.s. Deze zal 
plaats vinden in De Dam. De vergadering begint om 14.00 uur. 
De agenda en het verslag van de vorige vergadering zullen worden 
neergelegd op de tafels in De Dam.  
Na afloop van de vergadering gaan we over tot het spelen van het 
welbekende Bingospel met leuke prijsjes.  
Graag tot 14 november.  
Vriendelijke groet  
Het bestuur.  
 
 

Activiteiten agenda 
 Dinsdag 12 november  Wandelen met Gini 
 Donderdag 14 november Algemene Ledenvergadering  

                                                    en Bingo In De Dam 
 Donderdag 28 november Kaarten       In de Parochiezaal 
 Dinsdag 10 december  Wandelen met Gini 

Wandelen met Gini telefoon: 0348-415534 
Parochiezaal open vanaf 13.30u 
De Dam is vanaf 14.00u open. 
 
 

Wel en Wee 
Overleden 
Dhr. H. Seure uit Harmelen. Familie en vrienden wensen we veel 
sterkte. 
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Activiteitenagenda 

 
 Di 12 november: Wandelen 
 Do 14 november: Algemene  
     LedenVergadering en Bingo 
 Do 28 november: Kaarten 
 Di 10 december: Wandelen

 

Adresgegevens 
 

Secretariaat: Trudy Kroon 
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden 
Telefoon: 0348 420754 
Mailadres:  
secretariaat.kbowoerden@gmail.com 

Website: www.kbowoerden.nl 
IBAN rekening nr.:  
NL 22 INGB 0009 434 135 
tnv: KBO Woerden 

 

Onze sponsor 
 

Als je afscheid nemen moet.... 
 

Dan is het belangrijk, om dat in eigen 
stijl en op respectvolle wijze te 
kunnen doen. Voor een persoonlijke 
en betekenisvolle uitvaart:  
 
Nicole Fazzi-Burgers 
Woerden 0348-498129 
www.ametista.nl 
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Brandveiligheid 
Regelmatig worden we opgeschrikt door de sirene van de brandweer. We vragen ons dan af bij wie de 
rode haan nu weer kraait. Als de brandweerwagen arriveert is het eigenlijk al te laat; er is al brand 
uitgebroken en de brandweermensen kunnen maar proberen de schade zo veel mogelijk te beperken. 
Enkele cijfers: elk jaar krijgen meer dan 100.000 woningen te maken met brand. Senioren lopen 3 x 
vaker dan gemiddeld het risico door brand te overlijden.  
Brand is iets waaraan we liever niet denken. Zelfs een kleine brand 
kan al een hoop ellende veroorzaken. Het is daarom van groot 
belang brand te voorkomen of de schade te beperken. 
Als het dan toch misgaat, gaat het in de meeste gevallen om 
incidenten bij: 

 koken 

 stoken 

 gebruik van elektrische apparaten 
 

De brandweer is eigenlijk altijd te laat; er is dan namelijk al brand uitgebroken. 
 

Probeer daarom zo goed mogelijk brand te voorkomen en weet hoe te handelen als er toch brand 
uitbreekt. 
Enkele tips: 
Preventief (voorkomen is beter dan blussen) 
 

 investeer in een goede rook- en koolmonoxidemelder (regelmatig controleren – desnoods 
batterij vervangen) 

 zorg voor een branddeken en brandblusser op een makkelijk bereikbare plaats 
 laat geen lucifers/aanstekers rondslingeren 
 bewaar ontvlambare stoffen (wasbenzine/spiritus) achter slot en grendel 
 laat elk jaar de schoorsteen vegen 
 houdt papier en plastic uit de buurt van kooktoestellen (u zou niet de eerste zijn die het 

kookboek in de hens zet) 
 laat stookapparaten (cv – ketel)regelmatig controleren 
 reinig en/of vervang regelmatig het filter van de afzuigkap 
 lees voor het gebruik van een nieuw toestel toch maar de handleiding 
 zet apparaten niet langdurig op stand – by (stekker eruit) 
 geen kaarsen bij brandbaar materiaal (gordijnen) 
 niet roken in bed/luie stoel 
 hang op een goed zichtbare plek een lijstje met telefoonnummers van de hulpdiensten 
 maak een vluchtroute om het huis te verlaten (periodiek oefenen) 
 tijdens het koken niet weglopen 
 bij onweer stekker eruit (radio, tv, computer) 
 niet te veel apparaten aansluiten op 1 stekkerdoos (kortsluiting) 
 filter van de wasdroger regelmatig schoonmaken (stof kan vlam vatten) 
 defecte apparaten meteen van de stroom afhalen 
 apparaten niet ’s nachts opladen of als u het huis verlaat 

 

Als het toch misgaat:  
U heeft maar 3 minuten om het huis veilig te verlaten!!! 

 blus vlam in de schoorsteen liever niet met water, maar met zand. Altijd deksel erop doen!!! 
 gaat er iets mis met een elektrisch apparaat ?eerst de stekker eruit!!! 
 als blussen een te grote klus blijkt, ga dan naar buiten en sluit de deuren 
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Neem geen risico: 
1. Blijf kalm. 
2. Waarschuw de overige aanwezigen in de woning. 
3. Vlucht volgens uw eigen vluchtplan. 
4. Houd de deuren en ramen gesloten en sluit de deuren achter u. 
5. Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de grond. 
6. Bel -nadat u gevlucht bent- direct het alarmnummer 112. 

 

Wandelen met Gini 
 
Zoals gewoonlijk wandelen we de tweede dinsdag van de maand. Om 10 uur vanaf de Plint, stipt op tijd 
gaan we op weg met 7 mensen. Richting de Greft zijn we gelopen, een mooie route waar ik niet vaak 
kom. Daar zijn we op het pontje overgestoken en toen op naar de koffie bij de Bosrand, het smaakte ons 
best en het was heel gezellig. 
Op de heenweg heel even  een beetje regen, maar de weg terug heerlijk wandelweer en droog.  
Om even 12 uur thuis voor de lunch. Tot de volgende keer!!! 
Bedankt Gini. 
Groet Ans. 
 

De uitslag van de eerste klaverjas middag voor de competitie 2019 - 2020. 
Er waren 21 deelnemers. 
1.ste: werd Ans Vergeer met 5602 punten,  
2.de: Kees van der Waaij met 5412 punten,  
3.de: Annie van Vliet met 5376 punten.  
De eerste pit werd gespeeld door Lenie Kraan en Annie van Vliet. 
Groetjes Gini 
 

Helpen met belastingaangifte 
Net als voorgaande jaren zijn de voorbereidingen voor de Belastingservice 2019 weer van start gegaan. 
Een speerpunt van KBO-PCOB aan de leden. Ieder jaar blijkt dat vele leden dankbaar gebruik maken van 
de diensten van de belasting invulhulpen, Huba's genaamd. 
 

Velen hebben een teruggave ontvangen op een niet verwachtte Huur- en of Zorgtoeslag. 
Helaas zijn er ook Huba's die hun activiteiten hebben moeten staken en daarom hier een oproep voor 
het werven van enthousiaste leden die kennis willen inzetten voor deze service. 
Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse Themadag en kunnen deelnemen aan een cursusdag. 
De Themadag wordt georganiseerd op dinsdag 7 januari 2020 en cursusdagen staan gepland in week  
7 en 8 februari 2020. 
 

De kandidaten kunnen zich aanmelden via het bestuur. Trudy Kroon secretariaat.kbowoerden@gmail.com 
Aanmelden kan vanaf heden tot 15 december 2019 
 
 

 

Bestuur Commissies 

Voorzitter Jan de Lange Webmaster Henk Rombout 

Vice voorzitter Gretha Sijmons Reiscommissie Gretha Sijmons 

Penningmeester Vacature  !!!!  Nel Adolfs 

Secretariaat Trudy Kroon Wandeling/Kaarten Gini Slingerland 

Bestuurslid Gini Slingerland Ledenadministratie André Agterberg 

  Nieuwsbrief redactie Joke van Aarst 

  Verspreiding Magazine Riet van Rijn 


