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Voorzitters voorwoord 

ALV: het bestuur heeft de vergadering geëvalueerd en kijkt er met 
tevredenheid op terug. De aansluitende bingo was weer een 
succes. 
Financiën: de afdeling is financieel gezond, maar we moeten alert 
zijn niet te veel in te teren op onze reserves. 
Reiscommissie: de commissie liet weten al ver gevorderd te zijn 
met de plannen voor 2020. Dit geldt zowel voor de busreizen als 
voor de hotelweek. 
Jaarprogramma: dit is zo goed als rond.  
Nieuwsbrief: we zijn zeer te spreken over onze NB: Het is een 
visitekaartje om trots op te zijn. 
Overleg Woerden – Kamerik: het overleg was open en 
constructief. De samenwerking in de gezamenlijke reiscommissie 
verloopt soepel en levert geslaagde “uitjes” op. Wel vindt 
Woerden dat de bemensing wat evenwichtiger zou moeten zijn 
(graag 1 afgevaardigde van Kamerik erbij). 
Ledenraad KBO: de situatie is zorgelijk: het blijkt erg lastig te zijn 
om een gezamenlijke koers te vinden waarin iedereen zich kan 
vinden. 

Besluiten: 
Verjaardagskaarten: Omwille van de 
financiële situatie is er besloten m.i.v.  
1 /1/2020 alleen bij zogenaamde 
“kroonjaren” een kaart te sturen.  
Dat wil zeggen als iemand 75, 80, 85, 90 etc. wordt. 

 

Huwelijksverjaardagen: Om dezelfde reden zal er m.i.v. 1 /1/2020 
alleen bij zogenaamde “kroonjubilea” voor een attentie worden 
gezorgd. Dat wil zeggen in geval van een 50-, 60 jarig huwelijk. 
Weet u of dat het geval is, geef het dan door aan het bestuur 
zodat er voor een attentie gezorgd kan worden. 
 

Samenstelling bestuur: 
Na een respectabele staat van dienst zal 
Gini Slingerland in de ALV van maart 
aftreden als bestuurslid. Het bestuur is 
bezig een opvolger te zoeken. Wie 
interesse heeft. kan dat melden bij het 
bestuur. 
 

Evaluatie Kerstmiddag: 
We hebben op 19/12 met zijn allen een gezellige en fijne 
bijeenkomst gehad. Het programma bood een afgewogen mix van 
lezingen, een gedicht van de voorzitter, muziek van een prima 
koor en samenzang. Voor hun geslaagde inbreng zijn we onze 
pastor Janneke en koor 5 Beaufort zeer erkentelijk. Ook het 
(kerstgebak banketstaven) en de kersenbonbons droegen bij aan 
een geslaagde bijeenkomst. 

Nummer 1 
Februari 2020 
Jaargang 23 

 
Inhoud 

Voorzitters voorwoord 1 
Klaverjassen 2 
Wandelingen 2 
Activiteitenprogramma 2 
Muziek en verhalen 3 
Van de reiscommissie                            3 
Bestuur en commissies 3 
Jaarprogramma 2020 4 

 
Activiteitenkalender 

Zie jaarkalender 
 
 
 

 
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 

 

mailto:secretariaat.kbowoerden@gmail.com
http://www.kbowoerden.nl/
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Contributie: 
Op dit moment heeft ongeveer de helft van de leden de contributie al betaald. 
Heeft u dat nog niet gedaan, dan wordt u verzocht dit op korte termijn te 
regelen. 
 
 

Klaverjassen 
12 december waren er 24 deelnemers voor het klaverjassen.  
Tonia de Roos behaalde de eerst prijs met 5285 punten,  
Tweede werd Riet Laan met 5184 punten,  
Derde Bep Streng met 5143 punten.  
De poedelprijs was voor Wil Sengers met 4106 punten.  
De helft van de competitie zit erop en Wil Spruijt staat op de eerste plaats met 18 556 punten, 
Lenie Kraan is tweede met 18 236 punten en derde Kees v.d.Waaij met 18 220. 
 
 

Wandeling 
Jan Slingerland heeft een stukje geschreven over onze wandeling van woensdag 10 december 2019. 
Vanaf ons verzamelpunt bij de “Plint” op stap via de Rijnstraat –Singel –Vosbrug -Nassaukade naar het 
appartement van Annie Martens aan de Emmakade voor de koffiepauze. Annie was ivm haar leeftijd 
onlangs gestopt met ons mee te wandelen en vond het erg leuk het contact met ons op deze manier te 
onderhouden. 
Na het gezellige samenzijn weer op stap via Westdampark -Parijse Brug –het Brediuspark naar ons 
vertrekpunt.  
J.S. 
 
 

Activiteitenprogramma 
 

 
 
 
 
 

De Dam is vanaf 14.00u open. 
De Parochiezaal open vanaf 13.30u. 
 
 

Dit keer geen Wel en Wee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 11 febr.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 
Donderdag 13 febr.  Henk Griffioen  Presentatie: op weg naar Santiago de Compostella 
Donderdag 27 febr.  kaarten  competitie 2019 - 2020 in de Parochiezaal 
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Muziek en verhalen uit die goeie ouwe tijd 
 
Op 9 januari-2020 was er een wel heel bijzondere samenkomst in De Dam in Woerden. 
De “thuisblijvers” op die donderdag, hebben geen gelijk gekregen en hierdoor een uniek 
middagprogramma gemist. 
Deze middag werd na aankondiging en inleiding van onze voorzitter verzorgd door de heren Michel 
Coenen en Tejo Brouwer ( “Coenen Entertainment”) 
Deze 2 heren brachten een programma onder het motto: ” Die goeie ouwe tijd “. 
Op een zeer muzikale manier kwamen oude herinneringen van vroeger en kinderjaren, weer boven 
drijven en iedereen in de zaal herkende hierin zijn/haar jeugdjaren en alles wat er speelde in de oude 
radioprogramma’s van toen. 
Op een zeer muzikale wijze kwamen oude liedjes weer tot leven en iedereen in de zaal kon dit heel erg 
waarderen. 
Alle aanwezigen in de zaal gingen dan ook spontaan meezingen, en namen na afloop deze herinneringen 
mee naar huis om hieraan thuis nog lang te kunnen “nagenieten”. 
 
Opgeschreven door KBO lid Jos Mulder. 
 

Van de Reiscommissie 
 

Even voorstellen 
Ik ben Annie van Schaik. 
Ze hebben mij gevraagd voor de Reiscommissie omdat Lies Wiltenburg graag 
wilde stoppen. 
Ik ga sinds 2016 mee met de dagtochten en vakantieweek. 
Ben 71 jaar en getrouwd en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen waar ik veel 
plezier aan beleef. 
Sinds 1971 ben ik woonachtig in het gezellige dorpje aan de Oude Rijn in 
Harmelen. 
Mijn hobby’s zijn o.a. Linedance-puzzelen-fietsen-bowlen-jeu de boule. 
We gaan ons best doen om voor de leden van de KBO gezellige dagtochten en 
een fijne vakantieweek te organiseren. 

 
 
 
  

Bestuur Commissies 

Voorzitter Jan de Lange Webmaster Henk Rombout 

Vice Voorzitter Gretha Sijmons Reiscommissie Gretha Sijmons 

Penningmeester Jan van Leeuwen  Nel Adolfs 

Secretariaat Trudy Kroon  Annie van Schaik 

Bestuurslid Gini Slingerland Wandeling/Kaarten Gini Slingerland 

  Ledenadministratie André Agterberg 

  Redactie Nieuwsbrief Joke van Aarst 

  Verspreiding Magazine Riet van Rijn 
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Jaarprogramma 2020 

januari 
  9-jan.  Wim Coenen  muziek en verhalen uit die goede oude tijd 

14-jan.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 23 jan.  kaarten  competitie 2019 - 2020 in de Parochiezaal 

februari 
   11 febr.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 13 febr.  Henk Griffioen  Presentatie: op weg naar Santiago de Compostella 

 27 febr.  kaarten  competitie 2019 - 2020 in de Parochiezaal 

maart 
  10-mrt.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

12-mrt.  ALV  in de Dam halfjaarvergadering + bingo 

26-mrt.  kaarten  competitie 2019 - 2020 in de Parochiezaal 

april 
  9-apr.  Walter v. Geffen  Presentatie over Toon Hermans 

14-apr.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

23-apr.  kaarten  competitie 2019 - 2020 in de Parochiezaal 

30-apr.  prijsuitreiking  competitie 2019 - 2020 in de Parochiezaal 

mei 
  6-mei  voorjaarstocht (bus)  organisatie reiscommissie 

12-mei  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

28-mei  kaarten  zomer - klaverjassen in de Parochiezaal 

juni 
  9-jun.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 20-27 jun  vakantieweek  organisatie reiscommissie 

juli 
  14-jul.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

23-jul.  kaarten  zomer - klaverjassen in de Parochiezaal 

augustus 
   11 aug.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 27 aug.  kaarten  zomer - klaverjassen in de Parochiezaal 

september 
   8 sept.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 9 sept.  najaarstocht  organisatie reiscommissie 

10-sept.  de Colores  muziekprogramma 

 24 sept.  kaarten  competitie 2020 - 2021 in de Parochiezaal 

oktober 
   8 okt.  Ans en Chris Breet  Presentatie over IJsland 

 13 okt.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 22 okt.  kaarten  competitie 2020 - 2021 in de Parochiezaal 

november 
   10 nov.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 12 nov.  ALV  in de Dam halfjaarvergadering + bingo 

26-nov.  kaarten  competitie 2020 - 2021 in de Parochiezaal 

december 
   8 dec.  wandelen  startpunt in overleg met Gini tel. 0348 - 415534 

 10 dec.  kaarten  competitie 2020 - 2021 in de Parochiezaal 

17-dec.  Kerstsamenkomst  in de Dam m.m.v. pastor en koor 5 Beaufort 


