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Voorzitters voorwoord 
  
Beste leden, 
Het is heel vervelend om te moeten constateren dat we als 
bestuur steeds weer beentje gelicht worden door het Coronavirus. 
De planning van onze activiteiten blijkt om de haverklap 
onuitvoerbaar te zijn.  
Laat ik enkele voorbeelden noemen……………. 
De presentatie over IJsland zou op 8 oktober plaatsvinden in onze 
vaste locatie de Dam. Dan komt er het bericht dat de Dam niet 
beschikbaar is zolang er corona heerst. We besluiten uit te wijken 
naar de Maranathakerk om de presentatie toch te laten doorgaan. 
Alles in kannen en kruiken denk je dan. Dan krijgen we het bericht 
dat Ans en Chris Breet de presentatie in de huidige 
omstandigheden niet aandurven………. Einde verhaal dus. 
 
Onze ALV met bingo – gepland op 12 november – zou ook 
plaatsvinden in de Maranathakerk. De bingo blijkt hier de 
spelbreker te zijn; 1,5 meter afstand houden, 2 bestuursleden 
achter de tafel om het bingoapparaat te bedienen, het lopen om 
prijzen op te halen of uit te delen….het wordt als te gevaarlijk 
beoordeeld. Dus ook hier einde verhaal….. ,  
Geen ALV, geen bingo. 
 
Ook voor onze Kerstviering staan de voortekenen er niet goed bij. 
Het bestuur heeft besloten de ontwikkelingen nog even aan te 
kijken om dan een definitief besluit te nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment werkt het vermaledijde virus als een grote 
vlakgom. De afspraken stonden allemaal keurig in de agenda en 
toen kwam de vlakgom in actie. 
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Kijk eens op de Website 
 

 
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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Taalhumor deel 2 
1. Gelukkig waren de leden anoniem van oordeel dat het voorstel 

van het bestuur een flinke kostenbesparing oplevert. 
2. Harry weet zich in Frankrijk uitstekend te redden; hij spreekt 

vloeibaar Frans. 
3. De oudste bewoner van het tehuis is nog goed bij de tijd; hij is 

nog niet aan het demonteren. 
4. Ik weet niet of dat warenhuis blijft bestaan want ze zitten in 

grote liquidatieproblemen. 
5. Dat vond moeder geen behoorlijk gedrag, ze heeft een happig 

woordje met mij gesproken. 
6. Ze is een flinke meid geworden. Dat hadden we niet verwacht 

van een coupeusekindje. 
7. De besneeuwde bergen vormden een vaccinerend gezicht. 
8. De cursus gaat door corona niet door. Ik hoop maar dat het inschrijfgeld geroutineerd wordt. 
9. Wat maken die kerkklokken een herrie zeker als ze zo lang blijven luieren. 
10. De werknemers van de staalfabriek wensen zeggenspraak bij de reorganisatie. 

 
 

Seniorengesprekken 
Harry: “Zeg, Frans, heb jij nog steeds zoveel last van muggen?” 

Frans: “Nee hoor, dat probleem is opgelost!” 

Harry: “Sterke spray gebruikt zeker?” 

Frans: “Ik heb een betere oplossing gevonden. Elke avond voor ik in bed stap, sla ik een 
mug dood en leg hem op het nachtkastje. Dan zie ze hoe gevaarlijk ik ben en dan blijven 
ze uit de buurt”. 
 

Marianne: “Irene, Jij had toch vroeger dat mooie beeldje met die drie aapjes?" 

Irene: “Je bedoelt dat beeldje van horen, zien en zwijgen?”. 
Marianne: “Ik heb nog niets gedronken, maar ik zie nu toch echt 4 aapjes”. 
Irene: “Klopt, ik ben wel eens wat kwijt. Daarom nu 4 aapjes; horen, zien, vergeten en zwijgen”. 
 

Kees: “Ik had nog wat tijd over, ik heb een krantenwijk genomen. Ben jij nog druk met iets Jan – 
Willem?” 

Jan – Willem: “Ik doe opsporingswerk”. 
Kees: “Dat verbaast me. Jij doet aan speurwerk?” 

Jan – Willem: “Jazeker; ik ben er elke dag druk mee”. 
Kees: “Leg eens uit!”. 
Jan – Willem: ”De ene dag zoek ik mijn bril, de dag erna mijn pillen, dan mijn autosleutels. Ik ben elke 
dag lekker bezig!” 
 
 

Opmerkelijke plaatsnamen in Nederland (deel 1) 
Iedereen kent plaatsnamen als Nijmegen, Maastricht, Rotterdam en Leeuwarden, 
maar wie de moeite neemt om eens te grasduinen in de plaatsnamengids komt 
zeer aparte namen tegen………… Hierbij een eerste selectie. 
Wat dacht u van: 
Aastrein (Friesland) Is het misschien een gemeente waar de trein alleen stopt om 
   aas af te leveren?  
   Zo ja, wie is dan de ontvanger daarvan? De  visclub? 
Abeltjeshuis (Groningen)Is het de woonplaats van Abeltje de liftboy uit het boek    
   van Annie MG Schmidt of van de acteur die de hoofdrol speelde? 
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Achtereind (N.-Br.)  Wonen hier lieden die zich enorm achtergesteld voelen? 

Apenhuizen (Overijssel) Wellicht een dependance van het Noorder Dierenpark? 

Achterom (Drenthe) Zijn hier de huizen alleen te betreden via de achterdeur? 

America (Limburg) De geboorteplaats van de bekende band Rowen Hèze of  
   toch een onderkomen van Donald Trump? 

Baalhoek (Zeeland) Een gemeenschap van ontevreden inwoners? 

Baburen (Friesland) Wonen hier mensen die een hekel hebben aan hun buren? 

Babyloniënbroek (N.-Br.) Een gemeente waar mensen in Oud – Testamentische 
   klederdracht lopen? 

Balgoij (Gelderland) Dorp waar veel jeu – de – boulers wonen? 

Balleman (N. - Brab.)  Wonen hier mensen met een prima balgevoel? 

Bangert (N.-Holl.) Toevluchtsoord voor angstige Nederlanders? 

Best (N. – Brab.) Oase met zeer tevreden inwoners? Geboorteplaats van 
   een Ajaxspeler? 

Biggekerke (Zeeland) Gemeente waar ook biggen ter kerke mogen gaan? 

Blauwe Hand (Over.) Wordt hier nog met de kroontjespen geschreven? 

Blijham (Groningen) Eet men hier graag een broodje ham? 

Boerenhol (Zeeland) Wonen de boeren hier ondergronds? 

Boxmeer (N. – Brab) Gemeente bekend om veel goed vuistvechters. 
Bontebok (Friesland) Heb je een slechte reputatie? Dan ben je hier de bonte 
   bok. 
Botshoofd (Zeeland) Dorp met mensen die regelmatig hun hoofd stoten? 

Breedenbroek (Geld.)Gaat het om een dorp met inwoners van XXL  
   formaat? 

Brillerij (Groningen) Plaats met een zeer hoog aantal brildragers? 
 
 

De Belasting  Service 
Ieder jaar laat de belastingdienst weten dat zij blij zijn met deze service die wij aan ouderen geven en 
dat er nog veel toeslagen niet aangevraagd worden, terwijl er wel recht op bestaat. 
 
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u om als actieve vrijwilliger(ster) te willen inzetten voor de 
nuttige en dankbare taak om als HUBA, ouderen bij te staan, met het doen van hun Belastingaangifte, 
wijzigen cq. aanvragen van Toeslagen. 
Wat kunnen Huba's verwachten: 
In de maand januari een zg Themadag waarin de Huba's geïnformeerd worden over wijzigingen, 
aanpassingen etc. 
In de maand februari een cursusdag waarbij verschillende cases behandeld worden. 
Tijdens de campagne kan er een beroep gedaan worden op onze fiscalisten, gedurende het gehele jaar 
is de coördinator bereikbaar voor vragen, problemen, etc. 
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de KBO Woerden. 
 

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 Peggy Hoefsloot Wandeling/Kaarten Gini Slingerland 

  Ledenadministratie André Agterberg 

  Redactie Nieuwsbrief Joke van Aarst 

  Verspreiding Magazine Riet van Rijn 
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Vraag!  Griepprik 

Op de website van het RIVM komen vele vragen aan bod en één van die vragen springt daar werkelijk 
uit: 
Hebben mensen die een griepprik hebben gehad een voor- of nadeel met het nieuwe Coronavirus? 
De griepprik biedt bescherming tegen griep. Het beschermt niet tegen andere virussen, zoals het 
nieuwe Coronavirus. Er is geen bewijs dat mensen die de griepprik hebben gehad vatbaarder zijn voor 
het nieuwe Coronavirus. Je weerstand vermindert niet na een griepprik. Ook is er geen bewijs dat de 
griepprik zelf een grotere kans op COVID-19 geeft. Daarnaast heeft een griepprik geen invloed op hoe 
erg de klachten zijn, als je ziek wordt. 
 

 

Gelukkig, hij bestaat nog……………… 

We klagen met zijn allen over de verharding van onze maatschappij en over de hand over hand 
toenemende ik – mentaliteit. We maken de voorbeelden bijna dagelijks mee; bij voorbeeld aan de kassa 
in de supermarkt en bij het zoeken van een parkeerplek. We ervaren het en vragen ons af waar het naar 
toe moet met onze samenleving. 
Gelukkig kan het ook anders……… 
 
Enkele weken geleden brachten mijn vrouw en ik enkele prachtige dagen door aan de kust. We 
bezochten Schoorl, Bergen aan Zee, Petten, Egmond aan Zee en Callantsoog. 
In Bergen aan Zee maakten we het volgende mee. 
In dit mooie, maar ook erg toeristische dorp kan parkeren een probleem zijn. Zeker als je een plekje 
zoekt in het centrum. Na een tijdje vruchteloos zoeken, zagen we een auto van een parkeerstrook in een 
zijstraatje wegrijden. Dat was een meevaller. Met enig gewriemel konden we onze auto op de 
vrijgekomen strook parkeren. We zaten nog even te overleggen over verdere dagprogramma toen er 
beschaafd op het raampje aan de bestuurderskant werd geklopt. We draaiden het raampje open en een 
vriendelijke buurtbewoner attendeerde ons erop dat hier alleen 
geparkeerd mocht worden door vergunninghouders zoals door een 
bordje was aangegeven. Oeps, in alle hectiek over het hoofd gezien. De 
sympathieke man zei het jammer te vinden als we bij terugkomst een 
“prent” onder de ruitenwissers zouden aantreffen. Hij adviseerde ons 
een alternatieve parkeerplek buiten het centrum. We bedankten hem 
vriendelijk en besloten weer even te overleggen. Na 2 minuten werd er 
weer op het portierraampje geklopt en dezelfde persoon reikte ons zijn parkeervergunning aan met de 
woorden: “Leg hem maar achter de voorruit en als je terugkomt schuif je hem maar op huisnummer 6 
onder de poort door”. Aangenaam verrast bedankten we hem voor zijn wellevendheid. Het antwoord 
luidde: “De wereld is al zo hard, dan kan ik op deze wijze enig tegenwicht bieden”. 
Na terugkomst van het strand hebben we op nummer 6 aangebeld (onder de poort doorschuiven 
vonden we te onpersoonlijk) en de parkeerkeervergunning onder dankzegging teruggegeven. 
De man zei: “Geen dank en…als jullie weer eens hier zijn, gewoon aanbellen, dat zou ik gezellig vinden”. 
Onze conclusie: Gelukkig bestaat hij nog die onbaatzuchtige medemens. 
 
Ine en Jan de Lange 
 
 

Wel en Wee 
Mevr.M.Noe uit Woerden is overleden, we wensen de familie heel veel sterkte 
 
 


