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Beste leden van onze PCOB-afdeling,
Het nieuwe jaar begon met een warmterecord. We
zouden de sneeuw en het ijs van februari vorig jaar er
bijna door vergeten. De herhaling op tv van de laatste
Elfstedentocht, nu alweer 25 jaar geleden, en ook de
boottocht van Janny en André (MAX) langs de elf
steden in Friesland, helpen ons die koude tijden weer
te herinneren. Dat jaar stond ik voor het laatst op mijn
ijzers, op het Gooimeer. Vorig jaar kon daar ook weer
volop geschaatst en gezeild worden, dat was voor
velen een feest en voor ons ouderen leuk om te zien.
Maar de temperatuur stijgt, de uitersten volgen elkaar
op, zowel in de zomer als in de winter. Regeringen
maken plannen om dat tegen te gaan. Vaak blijken die
niet uitvoerbaar. Afspraken worden gemaakt en vaak
niet nagekomen of achterhaald door de tijd.
Tot ingrijpende veranderingen van ons leefpatroon zijn
ook wij vaak maar weinig bereid. Waar gaat het heen?
‘De mens wikt, maar God beschikt.’ Laten we de
Meesterhand van Hem die alles schiep hierbij niet
vergeten.
Teun Huisman

Sleeën op de Trappenberg (T.H. februari 2021)

Sneeuwlandschap
De buitengewone schoonheid
van een sneeuwland in de zon,
daar schieten woorden voor tekort
‘k wou dat ik het beschrijven kon.
Het knispert onder je voeten
en het glinstert als diamant,
het lijkt wel op een sprookje
maar ’t is gemaakt door een Meesterhand!

Van het bestuur

Want de hand die ons ooit maakte
en ons met liefde schiep,
vormde elke kleine sneeuwvlok
Die Hij tot aanzijn riep.

Begin van een nieuw jaar met een terugblik
Aan het begin van het nieuwe jaar heb ik altijd de
neiging om terug te kijken naar het afgelopen jaar.
Het was een jaar met veel wisselingen. Het ene
moment konden en mochten we meer dan het
andere moment.
Een aantal mooie busreizen zijn er wel geweest.
Ook een paar middagbijeenkomsten zijn doorgegaan.
Op enkele woensdagochtenden hebben we koffie
gedronken in ‘De Brassershoeve’. Gelukkig hebben we
deze momenten samen gehad zodat we elkaar toch
konden ontmoeten. Met elkaar eten in de “Oude
Pastorie” kon helaas het hele jaar niet door gaan.
Voor dit jaar hebben we als bestuur van de PCOB
een aantal activiteiten gepland. Echter wel met
inachtneming van de genomen maatregelen betreffende het coronavirus dat nu al bijna twee jaar onder
ons is en waar we terdege rekening mee moeten
houden. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u hierover
meer lezen.

De zuivere witte kleur
van een sneeuwtapijt
wijst op Jezus’ offer
tot het uiterste bereid.
Onze zonden als scharlaken,
worden bedekt door Jezus’ bloed,
wij zijn witter dan de sneeuw
dát is wat Hij voor ons doet!
Alles wijst ons naar Gods grootheid
naar Zijn majesteit en kracht,
in het schitterende sneeuwland
met zijn schoonheid en zijn pracht.
Els Hengstman – van Olst
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Toch willen we alvast een aantal geplande activiteiten
aan u doorgeven:

Busreizen
Lies Grimbergen heeft samen met de busmaatschappij
weer een aantal mooie busreizen gepland. De eerste
twee reizen zijn al in maart en april zoals elders in deze
Nieuwsbrief vermeld staat.
We hopen dat deze reizen door kunnen gaan en dat
we zo kunnen genieten van het schone wat ons land te
bieden heeft. Echter moeten we rekening houden met
de dan geldende coronamaatregelen.

•
•
•
•
•

Kerstgroet
Alle leden ontvingen in de maand december een
kerstgroet, vergezeld met het boekje “Kostbare tijd”.
Uit de vele reacties die we ontvingen blijkt dat een
dergelijke geste zeer gewaardeerd wordt.
Met dank aan de bezorgers, die voor het bezorgen van
dit boekje een extra rondje hebben gemaakt! Dank!!

•
•

Di. 08-02: PCOB-middag met de ‘RollingOldies’
Ma. 14-02: Themamiddag SOBH in het teken van
de Gemeenteraadsverkiezing
Wo.16-03: Jaarvergadering met Harry Oor’s video
compilatie van ons 35-jarig jubileum
Wo. 30-03 Busreis PCOB/KBO: Bus en boottocht
Kerkdriel
Wo.13-04 PCOB-middag met een Muzikale Quiz
door Cees Schipper
Di. 26- 04 Busreis PCOB/KBO: Toertocht naar
Montfoort
Ma. 16-05 Themamiddag SOBH i.s.m. Brandweer
Huizen

Nieuwe leden
Heel blij zijn we weer twee nieuwe leden te mogen
verwelkomen:
•
•

Mevr. G.A. De Wilde-Sondij
De Savornin Lohmanlaan 25
Mevr. A. Y. Woudsma,
Middelgronden 64

Overleden
•
•
Hieronder een van de reacties:
“Geacht bestuur,
Rond de kerstperiode kregen we van u het mooie
boekje: ‘Kostbare tijd’. In de loop van de afgelopen
weken hebben we van tijd tot tijd enkele hoofdstukken gelezen. We hebben genoten van deze
artikelen.
Bij deze willen we u hartelijk bedanken voor deze
prachtige attentie. Tevens willen wij u, als bestuur,
een gezegend en gezond 2022 toewensen.
Met vriendelijke groet, Fijtje en Fred Schraverus”

Mevr. T.D. Okx-Blind (72 jaar),
Eem 61
Mevr. G. Rebel-Speets (101 jaar),
Oranje Nassauplein 95

Mevr. Rebel was bij overlijden het oudst levende lid
van onze afdeling. We leven mee met de nabestaanden en met de leden van onze vereniging die in de
afgelopen periode een geliefde hebben verloren.
We denken aan hen die in de afgelopen tijd ziek waren
of nog ziek zijn. Onze gedachten gaan uit naar de leden
die niet meer thuis kunnen zijn, maar elders verblijven.
We wensen u beterschap en veel sterkte onder de
zegenende handen van onze God.

Aandacht voor elkaar

Belastingservice

Mocht u hulp nodig hebben in welke vorm dan ook,
of zomaar behoefte aan een praatje, dan kunt altijd
bellen met een van de bestuursleden. We helpen u
graag, zeker in deze coronatijd.
Voor hulp bij het gebruik van uw computer verwijs ik
u graag naar SeniorWeb Huizen, zie volgende bladzij.

Evenals voorgaande jaren zijn de heren Wim Nagtegaal
en Tijmen Bout weer bereid onze leden met een klein
inkomen te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u
contact opnemen met een van de beide heren.
Wim: tel. 035 523 1118 of wenagtegaal@hetnet.nl ,
Tijmen: tel, 035 525 4812 of tijmen.bout@ziggo.nl .

Bijlagen bij de Nieuwsbrief

Jaarinfo 2022

•
•

De afgelopen jaren was u gewend bij de Nieuwsbrief
van februari de jaarinfo van onze afdeling te ontvangen. Maar omdat er nog zo veel onzekerheden zijn,
ontvangt u deze info bij de Nieuwsbrief van maart a.s.

Rest ons nog u een hoopvol en zegenrijk jaar toe te
wensen.
Met vriendelijk groeten, mede namens het bestuur,
Iet van Saane
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Contributiebrief en de acceptgiro 2022
Folder Vrienden van de PCOB

Ingekomen

Voor u gelezen
Koopkrachtbeleid nieuw kabinet
belediging voor gepensioneerden
KBO-PCOB is geschrokken van de laatste
koopkrachtcijfers. Uit de vandaag verschenen CPBdoorrekening van het regeerakkoord blijkt dat
gepensioneerden er in 2022-2025 gemiddeld maar
liefst 0,4% per jaar op achteruit gaan.

De Brassershoeve
Boosterprik en Coronacheck App.
Senioren ondervinden problemen bij het maken van
een afspraak voor een Boosterprik. Je kunt dat het
beste regelen via Internet is het advies. Als je daar
mee worstelt, kun je hulp heel goed gebruiken. Ook
hulp voor het bijwerken van de coronacheck-App of
een nieuwe QR-code op papier. Daarom is er hulp
geregeld voor senioren.

Senioren worden verder op achterstand gezet doordat
de verhoging van het minimumloon niet wordt door
gekoppeld naar de AOW. Dit is op zich al onaanvaardbaar, maar daarnaast zijn de compensatiemaatregelen
in het coalitieakkoord volstrekt ontoereikend om de
koopkracht van gepensioneerden te repareren. KBOPCOB roept de Tweede Kamer op het koopkrachtbeleid
van het kabinet te corrigeren tijdens het debat van
volgende week over de regeringsverklaring.

Hulp in de Bibliotheek
Elke maandag van 10:00 – 12:00 uur
houden vrijwilligers van De Brassershoeve
inloopspreekuur voor computervragen in de
Bibliotheek van Huizen.
Hulp in de Brassershoeve
Op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00-12:00
uur is er inloopspreekuur in De Brassershoeve; we
verwachten na 25 januari weer de deuren te openen.
Les nemen om het zelf te kunnen
Leren omgaan met digitale hulpmiddelen is een
voorwaarde om zelfstandig zaken te kunnen regelen.
Je kunt ook niet meer zonder want contact met je
kinderen en kleinkinderen gaat ook vaak digitaal.
Volg dus een paar lessen in je eigen tempo en in
een corona-veilige omgeving.
Leercentrum van het SeniorWeb
De Brassershoeve aan de Waterstraat in Huizen is een
officieel leercentrum van SeniorWeb. Eind januari
2022 starten we weer met groepslessen voor
maximaal 3 personen, als de corona beperkingen zijn
opgeheven. Ook geven we individueel les, waarbij we
zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en
de mogelijkheden van de cursist.
Bel gerust voor meer informatie en meldt u alvast aan
voor bijvoorbeeld een cursus WhatsApp,
Smartphone, Tablet, Fotobeheer of Windows. Bij ons
hebt u direct persoonlijk contact.

Meeste gepensioneerden onder de nullijn
Volgens de berekeningen die de coalitie in december
naar buiten bracht, zou de koopkracht van
gepensioneerden achterblijven bij die van werkenden
en uitkeringsgerechtigden, maar gemiddeld toch nog
iets stijgen. Nu de rekenmeesters van het CPB ernaar
hebben gekeken, blijkt het allemaal nog erger. Het
overgrote deel van de gepensioneerden blijft vier jaar
lang onder de nullijn. Gemiddeld blijven
gepensioneerden een half procentpunt per jaar achter
bij werkenden en uitkeringsgerechtigden. “Ronduit een
belediging voor gepensioneerden”, zo noemt KBOPCOB-woordvoerder Gusta Willems het koopkrachtbeleid van het nieuwe kabinet.

Wilt u informatie over computerles individueel of in
groepjes, stuur dan een e-mail naar
cursussen@debrassershoeve.nl of bel: 06 1141 9308
Op het SeniorWeb vindt u onze informatie op de
website: www.seniorweb.nl/huizen .

Vergeten groep
De achterblijvende koopkracht komt vooral doordat
aanvullende pensioenen naar verwachting slechts
beperkt geïndexeerd worden. Het achterwege blijven
van indexatie is KBO-PCOB al langere tijd een doorn in
het oog.

Voor algemene informatie kunt u bellen met
De Brassershoeve: 035 525 6983, contact opnemen
via e-mail: info@debrassershoeve.nl of kijken op
onze website: www.debrassershoeve.nl .
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Het is aan de nieuwe minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen om op dit vlak eindelijk
eens maatregelen te nemen die effect sorteren voor de
vele gepensioneerden die al jaren op indexatie
wachten.

Toen kortgeleden een goede kennis van mij toch
verrast werd door een telefoontje dat er iets met de
bankrekening fout was en zij zich snel even liet
“helpen” het probleem op te lossen, ben ik daar erg
van geschrokken. Binnen een uur tijd was al het geld
van haar bankrekening verdwenen en is nooit meer
terug gezien.

Daar komt bij dat de coalitie te weinig doet om de
tegenvallende koopkrachtontwikkeling van
gepensioneerden te repareren. Zonder de maatregelen
uit het coalitieakkoord zouden werkenden gemiddeld
0,4%-punt per jaar slechter af zijn en
uitkeringsgerechtigden 0,5%-punt. Gepensioneerden
zijn een vergeten groep. Het coalitieakkoord
compenseert hen slechts voor gemiddeld 0,3%-punt,
terwijl zij juist méér inkomensreparatie nodig hebben
omdat zij de groep zijn met de meest ongunstige
vooruit-zichten voor de komende jaren.

Vooral ouderen worden gemaild, opgebeld of zelfs
thuis bezocht om een zogenaamd veiligheidsprobleem
of zo op te lossen. Ga daar nooit in mee en zeker niet
als gezegd wordt dat het snel moet gebeuren, “want
anders…”
Drang, tijdsdruk en zogenaamde financiële problemen
van familie via WhatsApp zijn er vaak de oorzaak van
dat iemand doet wat hij juist niet zou moeten doen.
Vooral beleefde ouderen leggen de telefoon niet snel
neer en trappen sneller in een mooi, eng of dringend
verhaal. Ook hebben wij vaak wat meer moeite met de
nieuwe technieken en vinden we het lastig als we
onder druk gezet worden, vooral als het om geld en
familie gaat. En dát weten de oplichters!

Loslaten AOW-koppeling gevaarlijk precedent
Het CPB heeft ook de voorgenomen extra verhoging
van het minimumloon meegenomen in de analyse. Het
kabinet koppelt deze wel door naar de
minimumuitkeringen, maar niet naar de AOW. KBOPCOB vindt dit onacceptabel, en vreest dat AOW’ers
hierdoor ook in de verdere toekomst niet meer kunnen
vertrouwen op de koppeling. “Het loslaten van de
AOW-koppeling schept een gevaarlijk precedent”, aldus
Willems.
In plaats van de AOW te koppelen, verhoogt het
kabinet de ouderenkorting met 376 euro in 2025.
Hoewel dit voor sommige senioren positief uitpakt,
bevestigt de CPB-analyse de eerste kritiek dat
gepensioneerden die geen of nauwelijks aanvullend
pensioen hebben, niets aan de hogere ouderenkorting
hebben omdat ze deze niet kunnen verzilveren.
Gusta Willems: “Wat senioren betreft scoort het
kabinet in zijn eerste rapport een dikke onvoldoende
voor koopkracht.”

Om u nog eens op de hoogte te stellen van alle gevaren
die er op het gebied van Cybercrime zijn, verwijs ik u
naar het eerder verschenen artikel in het KBO PCOB
Magazine, dat u nog kunt binnenhalen met de
volgende link (aanklikken of intypen):
internetfraude-magazine-april-20.pdf .
Heeft u geen internetverbinding, dan mag u mij gerust
bellen om een papieren exemplaar op te vragen:
Teun Huisman, tel. 035 526 0600.

Cybercrime
Misdaad met computer of telefoon
Hierover heb ik een paar jaar geleden een drietal
artikelen geschreven. Maar het is goed daar nog eens
de aandacht op te vestigen.

Ik raad u allen aan dit artikel goed te lezen en er met
anderen over te praten. Samen staat u sterker!
Bovendien wijs ik u er op dat u het beste NEE kunt
verkopen bij al dit soort e-mails, apps, sms-jes,
telefoontjes en huisbezoeken.
Twijfelt u, dan kunt u het best direct uw bank bellen
op het eigen nummer van de bank of het persoonlijk
telefoonnummer van uw familielid die u om geld vroeg.
Huisbezoek van iemand met een aanbieding of een
verzoek om hulp, waar u zelf niet om had gevraagd,
stuurt u meteen weg zonder in gesprek te gaan.
Dringt de bezoeker voor de deur aan, zeg dan dat u
‘voor de zekerheid’ met uw telefoon even een foto van
hem of haar wil maken. Maar meestal is het bezoek
dan al vertrokken. Zo niet, dan kunt u als het nodig is
de foto ook nog aan de politie geven of opsturen.

Ik las er de laatste tijd veel over, want cybercrime komt
steeds meer voor. Het is gemakkelijk geld verdienen. En
alleen daar gaat het om. Je zou denken dat nu er op tv
en in alle tijdschriften, kranten en regionale bladen zo
langzamerhand wel genoeg aandacht aan is besteed
het wel af zou nemen, maar dat is niet waar.
Zelf ben ik er zeer op gespitst niet voor de gek te
worden gehouden, maar door de verrassing was ik er
ook een keer bijna ingetrapt. Een mooi hoog bedrag
geboden op een fotolens op Marktplaats maakte mij
ook gretig. Gelukkig kreeg mijn verstand weer de
overhand en heb ik meteen het adres geblokkeerd en
doorgegeven aan de organisatie.
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Busreizen in 2022

Op dinsdag 26 april vertrekken we even na 9 uur met de bus
richting Houten, daar gaan we rond koffietijd genieten van
koffie met gebak in restaurant “De Engel”. Daarna maken
we een mooie toer richting Montfoort, waar we om 12.00
uur verwacht worden bij restaurant ”De Heeren van
Montfoort”. Vroeger heette dit restaurant “De Gouden
Leeuw”, wellicht bij velen bekend, maar nadat het volledig is
vernieuwd hebben ze ook de naam veranderd.
Wat gelukkig niet is veranderd, is de geweldige keuken.
Klapstuk is altijd het dessert met pudding van het huis en de
feestelijke ijstaart.
Na de lunch is het gezelligheid troef met een optreden van
het Shantykoor de IJsselzangers. Zij brengen de sfeer erin
met leuke liedjes.

Er staan twee busreizen gepland, op woensdag
30 maart en op dinsdag 26 april.
Afhankelijk van hoe de situatie is met het coronavirus en de maatregelen die dan gelden,
gaan we op woensdag 30 maart een busreis maken
met een boottocht en op dinsdag 26 april een tourbustocht naar Montfoort.
Op woensdag 30 maart vertrekken we rond 10 uur
met de bus naar Kerkdriel waar we om ongeveer
12 uur aankomen. Daar schepen we in om een
prachtige boottocht te maken. Tijdens de vaartocht
gebruiken we de lunch. Met deze afwisselende
vaartocht gaan we maar liefst door 5 sluizen.

De reis is verzorgd met:
* Koffie met gebak
* Drie gangen warme lunch
* Optreden van de IJsselzangers bij ‘De Heeren van
Montfoort’

In Vianen passeren we de eerste en verder op deze
tocht passeren we nog de Noordersluis, de Zuidersluis,
de Beatrixsluis en de Koninginnesluis. We varen de
vijfsluizentocht in 2½ uur op kleine riviertjes, maar ook
op het Amsterdam-Rijnkanaal en misschien ziet u dan
nog wel een van de vele grote riviercruise-boten.

Vertrek:

De reis is verzorgd met:
* Boottocht ‘rondje Vreeswijk’
* Soep- en broodjeslunch met kroket aan boord
* Met de bus rondje Vijfheerenlanden
Vertrek:
10.00 uur Zenderkerk
10.15 uur Prins Bernhardplein
Thuiskomst: ± 16.30 uur
Kosten:

Thuiskomst:

9.15 uur Prins Bernhardplein
9.30 uur Zenderkerk
± 16.30 uur

Kosten:

Leden € 58,- (niet leden € 63,-)

U mag zich opgeven bij Lies Grimbergen, per telefoon:
06 5183 5651 (tussen 17 uur en 20 uur), of per e-mail:
liesgrimbergen@ziggo.nl .
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek betalen op bankrekening
NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. Huizen met
vermelding van reisdoel en datum.

Leden € 50,- (niet leden € 55,-)

Neem zo nodig uw stok of rollator mee!

Op deze plaats een echt gebeurd verhaal ‘tot lering en
vermaak’ over een poging tot diefstal van de fiets van
Annemarie. Mocht u ook een ervaring willen delen,
stuur die dan naar de redactie van de Nieuwsbrief.

te brengen. Voordat ik dat deed zette ze gelukkig wel eerst
de fiets op slot en gaf mij de sleutel.
Toen ik later terug kwam om de fiets op te halen stond die er
nog steeds met twee sloten. Ik heb de politie gebeld en om
advies gevraagd, er kwam meteen een surveillancewagen.
Na mijn verhaal verteld te hebben vroeg de agente me om
onze sleutel en die kon ik haar gelukkig meteen geven.
Daarna knipte ze met een betonschaar de kabel door en
mocht ik die opruimen. Als we vergeten waren de fiets op
slot te zetten, had de dief, die ergens om een hoekje stond te
gluren, geluk gehad en was Annemaries’ fiets gestolen.’

‘Terug van een bezoekje elders parkeerde A. haar fiets even
bij de stalling voor de Apotheek (Oostermeent) om daarna
verder te gaan. Nadat ze even later terug kwam van een
boodschap en haar achterwiel van het slot deed, bleek ook
haar voorwiel vast te zitten met een hangslot dat niet van
haar was. Ze belde mij meteen op om haar naar de afspraak
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Gezellig, met elkaar…

Colofon
Bestuur
Afdeling Huizen:
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656
E-mail: marianne@familieoor.com
Hilly Vos-Wiesenekker, secretaris
Kon. Julianastraat 2, tel.: 035 525 1178
E-mail: pcobhuizen@outlook.com
Iet van Saane-Verhoeven, 2e secretaris
Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451
E-mail: ivsaane@solcon.nl
Tijmen Bout, penningmeester
Labradorstroom 25, tel.: 035 525 4812
E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl
Bankrekening: PCOB afd. Huizen,
IBAN nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34
Jan Moll, 2e penningmeester
Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306
E-mail: janmoll@kpnmail.nl
Lies Grimbergen-Tielkemeijer,
opgave busreizen en coörd. activ. comm.
Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651
E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl
Ledenadministratie:
Annie van As
Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780
E-mail: anvanas@planet.nl
Commissie Lief en Leed:
Anne Makkinje - v.d. Eems (februari)
Opperweg 17, tel.: 035 525 5013
E-mail: amakkinje@casema.nl
Bezorging Magazine van KBO-PCOB:
Cor Van der Poel
Fauna 29, tel.: 035 525 5386
E-mail: cvanderpoel@hotmail.com
Redactie Nieuwsbrief en webmaster:
Teun Huisman, contactadres
De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl

Koffie drinken in ‘De Brassershoeve’
In verband met de huidige coronamaatregelen kunnen
we nog niet terecht in De Brassershoeve. We hopen
dat het in maart wel weer kan.

Uitnodiging voor de PCOB-middag
op dinsdag 8 februari in ‘t Visnet
Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt u van
harte uit deze middag bij te wonen.

Ellie en Cok Verhoef, ook wel de ‘RollingOldies’
genoemd, presenteren deze middag een
prachtige film over hun fietstocht van 2000 km
door Zuid-Afrika.

In de pauze staan koffie en thee voor u klaar.
Het programma begint om 14.30 uur in ’t Visnet,
De Ruyterstraat 7 te Huizen. Zaal open om 14.00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen moet u zich voor het
bijwonen van deze middag wel opgeven. Dat kan per
telefoon bij Hilly Vos: 035 525 1178, of per e-mail:
pcobhuizen@outlook.com .

Website afdeling Huizen:
www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen

In ’t Visnet is het dragen van een mondkapje en
afstand houden verplicht totdat u hebt plaats
genomen op uw zitplaats. De stoelen staan op de
juiste afstand en mogen niet verplaatst worden.

Kopij volgende Nieuwsbrief (maart):
Inleveren a.u.b. uiterlijk vrijdag 11 febr. a.s.

Ook thuis kunt u deze bijeenkomst volgen via
www.kerkdienstgemist.nl . De link daarvoor is
https://kerkdienstgemist.nl/stations/367
Als een PCOB-middag door coronarmaategelen niet
door kan gaan, worden allen die zich daarvoor hebben
opgegeven, persoonlijk op de hoogte gesteld.
U bent van harte welkom.

IJszeilen op het Gooimeer (T.H. februari 2021)
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