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Voorzitters voorwoord 
  
Beste KBO – leden, 
 

Daar zitten we dan met zijn allen, 
grotendeels thuis………….Onze 
premier noemt dat in een 
intelligente lockdown. We mogen 
maar mondjesmaat de deur uit 
om een boodschap te doen, om een luchtje te scheppen of om 
leeftijdsbewust te sporten. Een babbeltje maken kan nog wel, 
maar dan wel op gepaste afstand. 
 

Onze afdeling krijgt ook een fikse dreun van de huidige 
maatregelen; geen vergaderingen, geen presentaties, geen 
voorjaarsreis…………………………… alles is geannuleerd. 
 

Natuurlijk gaan we niet bij de pakken neerzitten!!! Wij KBO – ers 
maken er het beste van. We houden ons keurig aan de 
voorschriften en we zoeken een tijdverdrijf; de één puzzelt graag, 
de ander heeft al een stapel boeken klaarliggen en weer een ander 
kijkt fanatiek TV. 

 

Wist u dit trouwens 
KBO-PCOB presenteert Boek in Beeld. 
Vanaf maandag 6 april leest schrijver  
Frank Krake dertig dagen lang iedere dag 
een hoofdstuk uit zijn boek  
“De laatste getuige”. De uitzending is 

iedere dag om 10.00 uur te volgen via Facebook en YouTube. 
 

Libelle en Margriet hebben aangeboden de leden van KBO-PCOB 
rond 16 april eenmalig een tijdschrift toe te sturen. Margriet en 
Libelle gaan daarna niemand benaderen voor een abonnement en 
natuurlijk zijn bij deze actie alle privacyregels van de AVG in acht 
genomen. 
 

Het kan zijn dat iemand het even niet meer trekt……………Gelukkig 
zijn er voldoende hulplijnen waar hij/zij terecht kan met een vraag 
of gewoon voor een luisterend oor.  
De ouderenorganisaties KBO/PCOB en ook de ANBO hebben 
hiervoor telefoonnummers opengesteld. 
De KBO-PCOB Ouderen – Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600 
op maandag tot en met vrijdag van 9.00uur tot 17.00 uur. 

Eenzaamheid kan soms een probleem worden. Er bestaan gelukkig 
op lokaal en landelijk niveau initiatieven om eenzaamheid tegen te 
gaan.  
Kijk hiervoor op deze website  www.eentegeneenzaamheid.nl/ 
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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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Laten we wel wezen: Om hulp vragen is niets om je voor je schamen; het is juist een bewijs voor de wil 
om door te knokken. 
Niemand weet nog wanneer, maar er komt een dag waarop de lockdown minder streng wordt en op 
termijn zelfs zal worden afgeschaft…… 

En dan…………… ja dan kunnen we elkaar weer 
ontmoeten. 
 
Jan de Lange 

   

  Tip: kijk ook regelmatig op onze website  

Corona app beschikbaar voor onze regio! 
 

Stel u heeft last van griepachtige verschijnselen of hooikoorts en u denkt “kan het ook corona zijn?” In 
dat geval kunt u digitaal een diagnose aanvragen. Het UMC Utrecht heeft hiervoor een speciale corona 
check app voor de provincie Utrecht gepresenteerd. Hiermee kunt u elke dag een aantal vragen 
beantwoorden over uw gezondheid beantwoorden en opsturen. De antwoorden brengen in beeld of u 
het virus zou kunnen hebben U ontvangt van het UMC een reactie. 
Meer informatie is te verkrijgen bij het UMC Utrecht. 
De app en het advies zijn gratis en ze kunnen worden gedownload in de appstore van 
uw telefoon of tablet.    Zoek bij: Luscii Vitals met daarbij dit icoontje: 
 

In quarantaine; een tijd van beproeving 

 
Op het moment van schrijven – 29 maart 2020 – zuchten we allemaal onder 
beperkingen. Er is zo veel dat niet meer mag of niet meer kan en zo weinig dat nog is 
toegestaan………………. 
Je kaartavondje, je uurtje in de sportschool, met vrienden een boswandeling maken,  
je kleinkinderen ontvangen………………………..Allemaal niet meer veilig……….. dus 
voorlopig niet meer doen. 
Boodschappen doen kan nog wel, maar ook hier gelden voorschriften. Het 
winkelwagentje van te voren ontsmetten en dan goed opletten tot er wordt gewenkt. 

Je mag naar binnen…….maar kijk dan wel voortdurend naar de strepen op de vloer. Houdt 1,5 meter 
afstand tot elke andere klant. Even kijken ….. nee de navulflessen met handzeep zijn er nog steeds niet, 
maar gelukkig staan de pakken toiletpapier tot aan het plafond opgestapeld. Dat is boffen! Sta niet te 
lang stil bij het vak met zuivel, want achter je hoor je mensen grommen en zuchten………dus snel je lijstje 
afwerken, contactloos betalen (ook even wennen) en weer naar buiten. Terug naar huis. 
Als ik voor mijn voordeur sta zie ik bij de buren een nieuw verschijnsel…… raamvisite. Er is 2 dagen 
geleden een baby geboren. Dat is reden voor blijdschap, voor feest. Er hangen vlaggetjes buiten en er 
plakt een plastic ooievaar tegen het raam. Moeder en baby staan achter raam te stralen, maar het 
bezoek moet buiten blijven. Ik zie dat opa en oma het daar emotioneel heel moeilijk mee hebben. Men 
is letterlijk dicht bij elkaar, maar toch ook weer niet echt; feliciteren kan niet, knuffelen is uit den boze, 
een cadeautje aanreiken kan ook niet………….. 
In barre tijden zie je ook opmerkelijke initiatieven: ouders gaan met hun peuter op berenjacht in hun 
eigen wijk, senioren ontdekken het beeldbellen en skypen en sporten blijkt ook op het balkon te 
kunnen, een aardige buurtgenoot doet boodschappen voor een ander…… 

Daarnaast gloort er nog meer hoop; als we ons aan de regels houden; geduld hebben en vertrouwen 
hebben in de “knappe koppen” die een viruskiller weten te maken, komen we uit de crisis. Ik hoop dat 
we er beter uit komen dan voorheen; dat we bereid zijn meer rekening te houden met de anderen 
zonder dat daarvoor strepen voor onze voeten moeten worden aangebracht. 
 

https://www.austerlitzzorgt.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=256:corona-app-beschikbaar-in-onze-regio&catid=9&acm=12_278
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De dagtocht van 6 mei 2020 kan vanwege coronavirus niet doorgaan. We hopen met elkaar in het 

najaar weer een dagtocht te kunnen organiseren. Namens de reiscommissie, Annie van Schaik 
 

Een virus, wat is dat eigenlijk? 

Om ons heen bestaan allerlei levensvormen; planten, dieren etc. We kunnen 
deze levensvormen onderverdelen in allerlei groepen (in de biologie worden ze 
rijken genoemd; het dierenrijk, het plantenrijk enz.). 
Al die levensvormen bestaan uit cellen die allemaal een eigen kern hebben. In de 
kern vinden we het erfelijk materiaal; de genen. 
De meeste levensvormen zijn zichtbaar; in speciale gevallen moet er een sterke 
microscoop aan te pas komen om ze zichtbaar te maken.  
In dat laatste geval spreken we van virussen. Een virus is simpel gezegd een zakje met daarin de genen. 
De vorm van zakje leidt tot de naam van het virus. Het virus met een zakje in de vorm van een kroon 
(corona) wordt daarom coronavirus genoemd. 
Bij virussen ontbreken eigenschappen die andere levensvormen wel hebben zoals beweging, 
ademhaling en stofwisseling en daarnaast hebben ze een eigenaardige manier van “voortplanten”. 
Je kunt het een beetje vergelijken met het gedrag van de koekoek; die laat ook een ander het werk 
opknappen. 
Het virus gaat op zoek naar een speciale gastheer(cel), prikt een gaatje in de wand en spuit zijn eigen 
erfelijk materiaal erin. Dit materiaal gaat de gastheer dan vermenigvuldigen en zo worden in de bewuste 
cel duizenden nieuwe virussen aangemaakt en dat zonder dat het oorspronkelijke virus daarvoor iets 
hoeft te doen. 
Het virus kan door niezen en hoesten vrijkomen in druppelvorm. De druppels drogen uit en zijn dan niet 
meer besmettelijk, maar op een vochtig oppervlak (zakdoek, menselijke huid) kunnen ze een tijdje 
“overleven”. 
Het menselijk lichaam kan bekende virussen (mazelen) ontdekken en bestrijden met antistoffen. 
Hierdoor wordt die persoon immuun voor dat virus. Bij een onbekend virus kan het lichaam niet direct 
antistoffen inzetten en daardoor wordt een mens ziek. 
Het coronavirus is een onbekend en agressief virus met als gevolg een hoog sterftecijfer. 
Daarom wil de overheid strenge maatregelen nemen om besmetting te voorkomen. 
 

Wel en Wee 
50 jarig huwelijksfeest; vieren ze op 6 mei, Trudy en Rien van Dijk, 
Opgezegd: Dhr .AW. van Es –Woerden, Mevr. C. van Es-Lobe –Woerden, Mevr. G. Oostveen -Woerden 
Overleden: We wensen de familie veel sterkte Dhr. P. Langeslag-Woerden  
Nieuw lid: Welkom, Mevr. A. Vermeij-Woerden, Dhr. Petrus ( had opgezegd maar blijft toch lid), Mevr. 
T. Ultee-Woerden. 
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