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De krokussen rondom de Oude Kerk (T.H. 11-2-’22) 

Ik zou een vogel willen zijn 

Ik wil niet meer zo somber zijn, 
maar op de lente wachten. 
‘k Zie al wat groeien, o zo klein, 
wat bloemen die aan lente dachten. 
De storm gooit alles even door elkaar. 
Hij wil nog niet aan zonlicht denken. 
Maar vogels zijn er wel mee klaar, 
komen even in mijn tuintje 'tanken,' 
 
Ik zou een vogel willen wezen, 
die vliegt langs wind en water. 
Die statistieken niet kan lezen. 
En ook niet bang voor nu of later. 
Me laten glijden op de snelle wind, 
en niet meer denken, enkel weten 
dat ik straks weer voedsel vind, 
en nooit Gods zorgen mag vergeten. 
 

Diny Beijersbergen-Groot 
31-01-2022 

 
 

 
Zeer gewaardeerde PCOB-leden, 
 

Voor me ligt de laatste Nieuwsbrief die Frits Veerman 
maakte, samen met Jan Schram en Martha van Manen: 
December 2016 / Januari 2017. Het was een voorbeeld 
voor mij om er vanaf dat moment mee door te gaan.  
Hij heeft mij de aanzet gegeven van de Nieuwsbrief die 
u nu in handen hebt, nog net als toen: Van de leden 
voor de leden. Frits is kortgeleden overleden. 
 

In de vorige Nieuwsbrief plaatste ik nog winterfoto’s. 
Nu begin ik met een lentefoto, ik heb er de datum 
maar bijgezet, zodat we die niet vergeten. We weten 
niet wat ons nog wacht, maart roert zijn staart en april 
doet wat ie wil. Maar het verdwijnen van de corona-
maatregelen geeft ons al een lentegevoel, zoals Diny 
Beijersbergen zegt: “Ik zou wel een vogel willen zijn.” 
Ja, hoe dan ook, het geeft meer vrijheid en blijheid. 
God zorgt goed voor ons, vergeet dat niet. 
 

                                                                        Teun Huisman 

Van het bestuur 

 

Minder maatregelen meer mogelijkheden 
 

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we nu een heel 
zachte februarimaand. Vorig jaar hadden we sneeuw 
en ijs met de vele beperkingen, maar ook veel genot 
voor jong en oud. Als we nu om ons heen kijken zien 
we al tekenen van de nadere lente. Als je het dorp 
binnenkomt zie je al snel de perkjes met bloeiende 
narcissen en rondom de Oude Kerk en langs de wegen 
bloeien de krokussen. 
Alhoewel het coronavirus nog duidelijk onder ons is, is 
er toch wat verruiming gekomen. Als we de berichten 
en geruchten mogen geloven kunnen we binnen 
afzienbare tijd nog meer versoepelingen verwachten. 
Dat betekent dat  we zo langzamerhand weer terug 
gaan naar het “gewone normaal”. Heel fijn was dan 
ook  de middagbijeenkomst van 8 februari jl. De goed 
gevulde zaal werd door dhr. en mw. Verhoef uit Baarn 
meegenomen op hun fietstocht door Zuid Afrika. Zie 
het verslag verderop in deze Nieuwsbrief.  
Na het verschijnen van de Nieuwsbrief van februari 
ging ‘De Brassershoeve’ op 2 februari toch open en 
hebben een aantal leden er gezellig koffie gedronken 
met elkaar. Het is fijn dat we daar vanaf nu weer 
iedere maand terecht kunnen voor de koffie en niet 
minder voor de ontmoeting en gezelligheid. 
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Het bestuur heeft voor dit jaar al een aantal leuke 
activiteiten gepland. Deze staan vermeld achterop de 
jaarinfo 2022. Ook zijn er al een paar busreizen 
geregeld.  
Lies en haar team zijn heel druk bezig nog een aantal 
mooie reizen te organiseren. U wordt daar natuurlijk 
snel van op de hoogte gebracht door middel van deze 
Nieuwsbrief. 
  

Een nieuw jaar, een nieuw initiatief 
 

Als bestuur hebben we een paar leuke activiteiten 
bedacht voor de komende tijd, zoals een High Tea , 
karten en nog meer. Wellicht vindt u dat leuk en doet 
u er graag aan mee. Vertel het ons dan, dan werken we 
dat verder uit. Elders in de nieuwsbrief kunt u er nog 
meer over lezen. 
 

Doorgeven e-mailadres 
Geeft u alstublieft uw e-mailadres door aan ons 
bestuur, dan kunnen wij u ook tussen de Nieuws-
brieven door van informatie voorzien: 
pcobhuizen@outlook.com 
 

Belastingservice 
 

In de Nieuwsbrief van januari jl. hebben wij u er al op 
attent gemaakt dat u gebruikt kunt maken van onze 
belastingservice. 
De heren Tijmen Bout en Wim Nagtegaal willen de 
AOW-gerechtigden met een klein inkomen graag 
helpen met het invullen van de belastingaangifte.  
Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u met een van 
hen contact opnemen:  
Tijmen: tel. 035 525 4812 of tijmen.bout@ziggo.nl en 
Wim: tel. 035 523 1118 of wenagtegaal@hetnet.nl . 
  

Vrijwilligersbijeenkomst 
 

Vanwege de coronamaatregelen kon de vrijwilligers-
bijeenkomst in november vorig jaar niet door gaan.  
Nu er echter wat meer mogelijk is willen we eind 
maart deze bijeenkomst alsnog houden. De vrijwil-
ligers krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. 
  

 

Vacatures 
 

Binnen het bestuur zijn 
er enkele vacatures: 
–   1e secretaris  
–   algemeen adjunct 
–   regio-coördinator 
 

Mocht u hiervoor 
interesse hebben, 
meldt u zich dan bij 
een van de 
bestuursleden. 
  

 

Hilly Vos heeft er acht 
jaar als secretaris op 
zitten en stopt er nu mee. 
 

Eten in de Oude Pastorie 
 

Gelukkig kunnen we weer met elkaar gaan eten in de 
Oude Pastorie. We denken niet alleen aan een diner  
’s avond, maar ook aan een warme lunch op het 
middaguur. Nadere informatie hierover vindt u elders 
in deze Nieuwsbrief. 
 

Rijbewijskeuring 75+ 
 

Versa Welzijn biedt rijbewijskeuringen aan voor  
75+-ers tegen een gereduceerd tarief. De keuringen 
zijn op de 1e woensdag van de maand. Als u de voor de 
aanvraag van het rijbewijs de daarvoor benodigde 
documenten compleet heeft, kunt u een afspraak 
maken. Doe dit tijdig.  
Het adres is: Versa Welzijn, Buurthuis ’t Vuronger, 
Schoolstraat 6, Huizen. Tel.: 035 528 8266, bereikbaar 
van ma. t/m vr. van 9.00 –12.30 uur. 
 

De Rijbewijsdokter in Huizen biedt ook rijbewijs-
keuringen aan. Bent u lid van Vivium dan krijgt u daar 
een korting. Adres: Gebouw Lumen, Botterstraat 51, 
Huizen. Open van ma. t/m za. van 09.00 – 17.30 uur.  
U kunt de Rijbewijsdokter bereiken via tel.: 085 208 
7688 of via de website www.rijbewijsdokter.nl/ . 
Op deze website kunt u direct een afspraak inplannen. 
Voor deze afspraak heeft u natuurlijk ook de voor een 
rijbewijs benodigde documenten nodig. 
  

  

Nieuwe leden 
 

Met vreugde begroeten we twee nieuwe leden: 

• Overgekomen vanuit Weesp 
Mw. A. Broek-Sijmonsbergen, 
Torenlaan 22 k 104, Blaricum 

• Mw.  N. Kos-van den Berg,  
Johannes Vermeerlaan 16 
 

Overleden                                    
 

• Dhr. F.W.J. Veerman ( 83 jaar ), 
Marconistraat 5 

We leven mee met de nabestaanden, maar ook met 
alle andere leden van onze vereniging die een geliefde 
moeten missen, de zieken en hen die elders verblijven.  
Wij wensen u allen veel sterkte en beterschap, in de 
wetenschap dat er een God in de Hemel is die weet 
wat we nodig hebben. 
 

In memoriam   

 

Vrijdag 4 februari is op 83 jarige 
leeftijd Frits Veerman overleden. 
Frits heeft zich vele jaren met liefde 
en passie ingezet voor onze 
vereniging. Hij vervulde 12 jaar een 
bestuursfunctie als 1e en 2e 
secretaris en zat in de redactie van 
de Nieuwsbrief.  
Wij herdenken hem met liefde voor het vele werk dat 
hij voor de leden van onze afdeling heeft gedaan. 
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Omzien naar elkaar  
 

Heeft u hulp nodig, voor wat dan ook, belt u dan gerust 
naar een van de bestuursleden. Wij helpen u graag. 
Vooral in deze tijd. Mocht u behoefte hebben aan een 
praatje of een bezoekje of weet u iemand in uw 
omgeving die aandacht nodig heeft, bericht ons dat 
dan. Wij hebben een aantal bezoekdames die u of een 
ander dan een bezoekje kunnen brengen. 
 

Vervoer 
 

Binnen het bestuur is er gesproken over een 
vervoersdienst. Wij zouden het fijn vinden de leden die 
niet (meer) in staat zijn om zelfstandig naar de 
middagbijeenkomsten te komen en dat toch graag 
doen deze gelegenheid te bieden. 
We hebben u daarbij nodig, leden die bereid zijn om 
deze taak op zich te nemen door een medelid op te 
halen voor een Verenigingsactiviteit en daarna weer 
thuis te brengen. Wie zou dat willen doen?  
Als u hieraan mee wilt helpen, meldt u dat dan bij Lies 
Grimbergen. tel. 06 5183 5651. Leden voor leden! 
Denkt u er eens over na en bekijk wat we op deze 
manier voor anderen kunnen betekenen.  
Dit hebben we al eerder onder uw aandacht gebracht. 
  

Jaarinfo 2022 
 

Tegelijk met deze Nieuwsbrief ontvangt u de Jaarinfo 
van 2022. Hierin staat voor u belangrijke informatie, 
zoals de gegevens van bestuursleden en een aantal 
vrijwilligers. Ook de data van de PCOB-middagen en 
eventuele andere bijeenkomsten worden er in 
genoemd.  Bewaar deze goed, want het is altijd 
gemakkelijk om iets na te kunnen kijken. 
 

Bijlagen bij deze Nieuwsbrief 
 

Jaarverslag 2021 
Financieel jaarverslag 2021 
Jaarinfo 2022 
 

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur, 
Iet van Saane 
 

Ingekomen  
 

 
        

Veilig internetten voor Senioren 
 

Binnenkort kunt u in de Brassershoeve een tweedelige 
workshop volgen waarin u wordt geïnformeerd over 
het veilig gebruik van het Internet. De twee delen 
bestaan uit: 
 

1. Veilig met uw mobiel op het internet 
2. Veilig omgaan met PC of Laptop  

 

U wordt hierin bijgepraat over de bedreigingen die er 
zijn, hoe u die kunt herkennen en wat u ertegen kunt 
doen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zult u 
onveilige situaties leren herkennen. Er is volop tijd en 
ruimte voor het stellen van vragen zodat u goed 
geïnformeerd weer naar huis gaat. 
 

Een workshop duurt ongeveer 2 uur.  
De kosten zijn € 10,- per workshop.  
Wanneer de workshops zullen worden gehouden zal 
later worden vastgesteld. 
 

U kunt zich alvast aanmelden door te bellen met: 
06 1141 9308 of stuur een e-mail naar: 
cursussen@debrassershoeve.nl . 
 

Ook kunt u hier terecht voor informatie over hulp bij 
computerproblemen of één van onze cursussen. 
Op het internet vindt u ons onder: 
www.debrassershoeve.nl en 
www.seniorweb.nl/huizen . 
 

Wij begroeten u graag in ons gezellig 
ontmoetingscentrum De Brassershoeve. 
        

Verslagen  
 

Verslag van de PCOB-middag op 8 februari jl. 
met de ‘Rolling Oldies’ 
 

Marianne Oor heet ons hartelijk welkom en is blij met 
de grote hoeveelheid aanwezigen. Ze geeft het woord 
aan Hilly die de opening verzorgt. Zij leest met ons 
Psalm 32 en staat stil bij de prachtige belofte van het  
8e vers: Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die 
u gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.’  
De eerlijke oprechtheid leidt tot vergeving van zonde. 
Daar dankt zij de Here voor in het gebed.  
 

Marianne geeft vervolgens nog enkele mededelingen, 
die in deze Nieuwsbrief verdere aandacht krijgen.  
Ook wijst zij ons nog op de bijeenkomst van de SOBH 
met de lijsttrekkers van onze Gemeenteraad i.v.m. de 
aanstaande verkiezingen. Het verslag hiervan leest u 
verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

Daarna was het 
woord aan Cock 
en Ellie Verhoef, 
de ‘Rolling 
Oldies’. Na hun 
carrière in het 
onderwijs hebben 
ze hun liefde voor 
reizen en fietsen 
gecombineerd en 
vele landen met de fiets doorkruist, zo ook Zuid-Afrika. 
Ze fietsen zo’n 80 km per dag en nemen vooral de 
rustige wegen en weggetjes achteraf. We zagen hen 
heerlijk de berg afrijden, maar ja, er moest ook 
geklommen worden naar grote hoogten en dat soms 
bij heel hoge temperaturen.  

 
 

 

  De Brassershoeve  
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We zagen een film van een schitterende natuur,  
met veel wilde 
dieren: olifanten, 
neushoorns, gnoes 
en kudu’s, die wij 
destijds wel bbq-
du’s noemden 
i.v.m. de  strepen 
over hun vacht. 

Ook zagen ze veel prachtige vogels: een blauwe 
spreeuw, een zeearend, nimmerzats, wevervogels, 
ijsvogels, bijeneters en nog veel meer. 
Ze startten hun tocht in Kaapstad en gingen naar het 
uiterste zuiden, Kaap de Goede Hoop, waar ze genoten 
van de wilde bossen met prachtige bomen en sierlijke 
bloemen waaronder de protea (suikerbossie). 
In verschillende wildparken mochten ze niet met de 
fiets rijden, dan huurden ze een auto of gingen met 
een jeep op safari. Ze zagen daar de buffels, een 
jakhals, een hyena, giraffes en weer heel veel olifanten. 
Allemaal dieren die je beter niet op de fiets kunt 
tegenkomen.  
Ze sliepen op de mooiste plekjes, waaronder op een 
wijnlandgoed in Stellenbosch, een rondeel in Transvaal 
en een hotel vlak aan zee in Santa Lucia en in de 
Wetlands waar ze veel nijlpaarden zagen. Fijn om na 
een pittige fiets- of voettocht uit te rusten vaak midden 
in de natuur. Wel moesten ze oppassen dat alle deuren 
dicht zaten anders gingen de apen er met hun proviand 
vandoor. Ook was het leuk op veel waarschuwings-

borden de Zuid-Afrikaanse 
opschriften te lezen.  
 

We hebben genoten van prachtige beelden uit een 
land aan de andere kant van de wereld. Voor menig 
bezoeker van deze middag was het ook een weerzien 
van een zelf gemaakte reis.  
Marianne bedankte Cock en Ellie voor de mooie film en 
overhandigde hen een pak heerlijke, Huizer speculaas. 
 

Marianne sloot de jaarvergadering met het voorlezen 
van Psalm 121 in het Zuid-Afrikaans en het gedicht  
‘Als een schaduw’ en wenste allen wel thuis. 

    Annemarie Huisman  
 

Verslag van de SOBH-bijeenkomst van 14 februari 
 

De Huizer Politiek presenteerde zich voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. 
Joop Hartong, van de KOB, heette alle aanwezigen 
hartelijk welkom. De belangstelling van de leden van 
onze ouderenbonden was groot dit keer. Hetzelfde kan 
gezegd worden van de politieke partijen, die op een na 
allen waren vertegenwoordigd. Van de coalitie waren 
zelfs de wethouders present. Jannie Bakker-Klein ons 
allen wel bekend als oud-wethouder, leidde de 
vergadering met een milde, maar strakke hand, zodat 
iedereen zijn of haar zegje kon doen, zowel het 
gemeentestuur als het publiek in de zaal. 

Rik de Bruijn, LH, hield het kort, hij gaf aan dat hij het 
belangrijk vond dat er veel goed geregeld moet 
worden voor de bevolking, maar zonder al te veel te 
betuttelen.  
Bert Rebel, wilde als CDA wethouder een punt maken 
met zijn plannen voor woningbouw en tegelijk 
groenbehoud. Hij noemde een lange lijst van plaatsen 
op waar gebouwd kan worden en waar niet. Zijn 
ideeën over hofjes en pleinen met seniorenwoningen 
vielen bij de ouderen in de smaak. De overige leden 
van de gemeenteraad zaten daarbij op het puntje van 
hun stoel, daar was in de laatste raadsvergadering 
kennelijk ook al stevig over gedebatteerd en was er het 
laatste woord nog niet over gezegd. 
Het leidde er meteen toe dat alle vertegenwoordigers 
van onze gemeente, duidelijk richting gaven aan hun 
bedoelingen om de ouderen in onze gemeente te 
helpen. Wethouder Maarten Hoelscher, PVDA, had een 
plan voor 200 woningen en wethouder Roland Boom 
vond dat we ook wel ‘groene’ offers moeten brengen 
om woningbouw betaalbaar te houden. Opvallend was 
het dat de wethouder van financiën het over wonen 
had en de wethouder van ruimtelijke ordening vaak 
over geld. 

Wethouder Marloes Verbeek, VVD, en de collega’s van 
de kleinere partijen stelden vaak de contacten met 
ouderen centraal. Zij moeten bij de huidige ontwikke-
lingen betrokken worden. Niet alleen om te weten wat 
er bij hen leeft, maar ook dat ze mee kunnen in deze 
digitale tijd. Dat vond weerklank bij Marian van den 
Berge, GL, die aangaf dat we de mensen zo veel als het 
kan daarbij moeten helpen met lessen, zoals in de 
bibliotheek al gebeurt. Maar ook in De Brassershoeve, 
hét centrum voor ouderen, vond Marian Rebel, DB. Na 
wat vragen uit het publiek kregen ook de meer 
praktische zaken steeds meer aandacht, zoals veilig-
heid thuis en op straat, waar het zowel ging over 
criminaliteit,  beperkingen voor rolstoelen als losse 
tegels. Hier kregen de ouderen en de leden van hun 
bond advies. Wessel Doorn (CU) en anderen raadde 
aan veel met elkaar in gesprek te gaan. Waarbij uit de 
zaal de opmerking kwam, dat we dan ook naar elkaar 
moeten luisteren. Marianne Oor sloot de door 
iedereen positief gevonden bijeenkomst af met dank 
aan allen, de gemeenteraadsleden en het publiek.                                                                    
 

                                                                     Teun Huisman 
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Uitnodiging  
 

Jaarvergadering op woensdag 16 maart a.s. 
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt  
u hartelijk uit voor de jaarvergadering op woensdag 
16 maart a.s. met aansluitend een film. 
 

Het eerste gedeelte van de vergadering is het 
huishoudelijke gedeelte en bestaat uit de behandeling 
van de jaarverslagen, algemeen en financieel, die bij 
deze Nieuwsbrief als bijlage zijn bijgevoegd. 
Daarna zal de heer Harry Oor een compilatie laten zien 
van de prachtige filmbeelden, die hij maakte tijdens de 
viering van ons 35-jarig jubileum. 
In de pauze staan koffie en thee voor u klaar.  

 

Na afloop van de presentatie van Harry Oor is er 
gelegenheid tot een gezellig samen zijn met een hapje 
en een drankje. 
 

Het programma begint om 14.30 uur in ’t Visnet ,  
De Ruyterstraat 7 te Huizen. Zaal open om 14.00 uur. 
Alleen leden zijn welkom op deze jaarvergadering! 
 

Ook thuis kunt u deze bijeenkomst volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl . De link daarvoor is  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/367 . 
 

Gezellig, met elkaar… 
 

Eten in De Oude Pastorie 
In april kunnen we weer samen gaan eten bij ‘De Oude 
Pastorie’. Het is fijn dat het diner weer door kan gaan. 
 

Het is al een tijd geleden dat we daar de laatste keer 
gegeten hebben en daarom willen we graag weten wie 
daar ook nu weer gebruik van wil maken.  

Het is de bedoeling dat er 1 keer per maand op 
donderdagavond  om 18.15 uur en op woensdag om 
12.30 uur een warme maaltijd voor ons verzorgd 
wordt. Onder de dan geldende coronaregels.  
 

Menu: vers gemaakte soep,  
een hoofdgerecht,  
een nagerecht inclusief 1 drank en  
koffie met bonbon van het huis toe.  

 

Totaal voor € 16,50. 
 

 

Wie hier belangstelling voor heeft kan contact met ons 
opnemen per telefoon tussen 17.00 en 19.00 uur of 
per e-mail:  
Annie van As, tel: 035 526 9780 (anvanas@planet.nl)   
of Trieneke Kruimer, tel: 035 526 2261   
trieneke.kruimer@gmail 
 

Dat geldt ook voor de vaste bezoekers van 2020! 
 

 

 

Koffie drinken in ‘De Brassershoeve’  
 

Koffie drinken in De Brassershoeve is gelukkig weer 
mogelijk. U bent van harte welkom op elke eerste 
woensdag van de maand vanaf 10.30 uur. 
Dus op woensdag 2 maart en 6 april a.s. 
 

Een nieuw jaar – een nieuw initiatief! 
 

Als bestuur zijn we heel dankbaar dat we kunnen 
stellen dat wij een actieve afdeling hebben.  
Veel (oudere) leden ontmoeten wij op onze PCOB-
middagen en met de busreisjes.  
Helaas hebben we door de Coronapandemie niet alles 
kunnen verwezenlijken, maar we hopen op betere 
tijden. Vandaar dat wij het plan hebben opgevat om  in 
2022 een aantal activiteiten te organiseren die 
mogelijk ook onze jongere leden aanspreken.  
Over deze activiteiten wordt u in de Nieuwsbrief 
geïnformeerd onder de noemer: 
 

         “PCOB-interactief” 
 

Beoogde activiteiten: 

• Een (maandelijkse) High Tea in het Bosrestaurant 
Gooise Heide  

• Bowlen in de Graaf Wichman 

• Karten 

• Wijnproeverij 
• Tapasavond 

 

Bij voldoende belangstelling zullen deze activiteiten 
tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden worden. 
PCOB-interactief is met name bestemd voor onze 
jongere leden, c.q. de leden jong van hart en lijf. 
Graag ontmoeten wij u bij één of meer van deze 
activiteiten.  
We vragen u vriendelijk te melden of u hier belang-
stelling voor heeft: e-mail: pcobhuizen@outlook.com . 
 
 

 
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/367
mailto:anvanas@planet.nl
mailto:trieneke.kruimer@gmail
mailto:pcobhuizen@outlook.com
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Busreizen in 2022 
 

Er staan twee busreizen gepland, op woensdag  
30 maart en op dinsdag 26 april.  
 

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: 
* 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:  Leden € 50,- (niet leden € 55,-)                                                                                                
 
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.    
 

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

Vertrek:  9.15 uur Prins Bernhardplein  
              9.30 uur Zenderkerk                                                                                                                                                     
Thuiskomst:  ± 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. 
 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee!      

Colofon  
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Bezorging Magazine van KBO-PCOB:  
Cor Van der Poel  
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Redactie Nieuwsbrief en webmaster:  
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Website afdeling Huizen:  
www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

Grutto in de eempolder    T.H. 
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