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    Het teken van het kruis zie je overal: Cusco, Peru – T.H. 
 

Het lijden van mens, aarde en Jezus 
 

Als ik het lijden in de wereld zie, 
hoe angst en pijn de harten scheurt, 
de dood van velen wordt betreurd, 
gezinnen ruw uiteen gescheurd 
door oorlog, ramp of pandemie; 
dan rijst de vraag: wie redt ons, wie? 
 

De aarde bloedt uit vele wonden rood, 
wordt leeggeroofd en uitgemolken 
door onverzadigbare volken. 
Haar tranen druppen uit de wolken, 
zij siddert als in stervensnood, 
of kromt zij zich in barensnood? 
 

In de Lijdenstijd gedenken wij  
al wat Jezus voor ons deed, 
Die in de hof zo bitter leed,  
op Golgotha Zijn doodsstrijd streed, 
Hij werd verscheurd voor u en mij. 
Wie zal ons redden? Dat is Hij…! 

 

Corrie Honkoop 
5 maart 2022 

 
 

Beste leden van onze PCOB-afdeling, 
 

Hoewel Goede Vrijdag en Pasen nog een maand voor 
ons liggen, vallen die net binnen de verschijnings-
periode van deze Nieuwsbrief. En dat komt goed uit.  
Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen 
was er eind vorige maand een gevoel van vreugde en 
vrijheid ontstaan.  
Maar dan begint er een vijandige oorlog in Europa. We 
zien de verschrikkelijke beelden van lijdende en 
vluchtende mensen in Oekraïne.  
Als de prijzen van gas en olie oplopen merken we dat 
allemaal in onze portemonnee. Dan ervaren we de 
toenemende schaarste van grondstoffen waarvan we 
door onze groeiende weelde steeds meer zijn gaan 
gebruiken. Zowel van delfstoffen als van agrarische 
producten en bouw- en productiematerialen. Ook dat 
zal spanning en lijden met zich meebrengen. Daarbij 
staan we nu ook stil bij het lijden van de Here Jezus. 
Dat vindt u terug in het gedicht van Corrie Honcoop, 
dat ze kortgeleden schreef. Maar besluit ze: Er is hoop! 
 

Teun Huisman 
 

Van het bestuur 

 

Licht en donker 
 

Na een sombere februarimaand, genieten we nu van 
een aantal dagen met volop de heerlijke zon. Je ziet 
overal om je heen dat het lente wordt. De bloeiende 
krokussen, de narcissen en al een enkele bloeiende 
boom. Wat kunnen we daarvan genieten. Wel leven we 
in een bijzondere tijd. Het coronavirus is nog onder 
ons, maar is redelijk beheersbaar. Alhoewel er nog 
mensen flink ziek van zijn en er ook in het ziekenhuis 
liggen. Echter, nu worden we geconfronteerd met een 
crisis van heel andere orde. President Poetin heeft 
Oekraïne aangevallen met alle gevolgen van dien. Veel 
vluchtelingen en slachtoffers. Veel vernielingen van 
woningen, gebouwen en infrastructuur. Wat een 
verschrikkelijke omstandigheden. We bidden en hopen 
dat God de wereldleiders wijsheid en inzicht zal geven 
en dat deze oorlog spoedig stopt. Onze gedachten gaan 
uit naar de bevolking van Oekraïne, maar ook die van 
Rusland. Zeker in deze tijd nu we toeleven naar Pasen, 
waarin we de opstanding van onze Here Jezus 
gedenken. Uiteindelijk zal Hij alles overwinnen en de 
echte vrede brengen. 
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Busreizen  
 

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u op de 
bladzijden 3 en 4 een bewaarexemplaar met infor-
matie over alle busreizen die voor dit jaar gepland zijn. 
Lies Grimbergen heeft in samenwerking met de 
activiteitencommissie en de busmaatschappij acht 
prachtige doelen uitgezocht. Echter moeten we wel 
opmerken dat deze reizen gezien de omstandigheden 
in de wereld allemaal D.V. zijn, 
 

Koffiedrinken 
 

Elders in deze Nieuwsbrief ziet u dat we al enige tijd 
weer koffiedrinken met elkaar in ‘De Brassers-hoeve’. 
Altijd op de 1e woensdag van de maand. 
 

Eten in de Oude Pastorie 
 

Vanaf nu is het weer mogelijk om met elkaar te eten in 
de Oude Pastorie. Voorlopig op de 3de dinsdag en de 
3de woensdag van de maand. Bij voldoende deelname 
aan deze activiteit kunnen we de mogelijkheid om te 
eten nog uitbreiden naar de 2de donderdag van de 
maand. Wel moeten er dan minimaal 20 deelnemers 
en maximaal 30 aan deze activiteit deelnemen. Elders 
in deze Nieuwsbrief leest u hierover. 
 

Belastingservice 
 

De heren Tijmen Bout en Wim Nagtegaal willen de 
AOW-gerechtigden met een klein inkomen graag 
helpen met het invullen van de belastingaangifte. 
Dit moet wel voor 1 mei. Bel of mail: 
Tijmen: tel. 035 525 4812 of tijmen.bout@ziggo.nl of 
Wim: tel. 035 523 1118 of wenagtegaal@hetnet.nl . 
 
 

Omzien naar elkaar 
 

We zetten het hier nog maar een keer neer. 
Heeft u hulp nodig, voor wat dan ook, belt u dan gerust 
naar een van de bestuursleden. Wij helpen u graag. 
Mocht u behoefte hebben aan een praatje of een 
bezoekje, of weet u iemand in uw omgeving die 
aandacht nodig heeft, laat ons dat dan weten.  
Wij hebben een aantal bezoekdames die u of een 
ander een bezoekje kunnen brengen. 
 

Nieuw lid 
 

Met vreugde begroeten we een nieuw lid: 
 

Mevrouw R. Rebel, 
Burg. Munnikhuizenstraat 1a 
 

Overleden 
 

De heer H. Tolsma (78 jaar), 
Tijm 20 
 

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 Psalm 121 staat zo mooi: “De Here is uw 
Bewaarder”, mag dat ook voor u zo zijn. 

Afscheid Hilly Vos 
 

Hilly Vos stopt als bestuurslid. Ze was 8 jaar lang de 1e 
secretaris van onze PCOB-afdeling. Zij heeft die functie 
al die jaren met veel liefde en passie vervuld. We 
danken haar hartelijk voor het vele werk wat zij voor 
ons heeft gedaan. Op de Jaarvergadering van  
13 april a.s. wordt daar aandacht aan besteed. Helaas 
kon die in maart jl. door ziekte niet doorgaan. 
In het Nieuwsblad voor Huizen van 3 maart jl. heeft 
een artikel gestaan n.a.v. haar vertrek als bestuurder 
van onze PCOB. Daar kunt u meer lezen over haar werk 
en over haar positieve kijk op het bestaan van onze 
ouderenbond. U vindt dat artikel ook op onze website. 
 

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 (zie colofon). 
 

In de lijdenstijd 
leven we toe naar 
Pasen, in de weten-
schap dat Jezus is 
opgestaan en Hij  
de dood heeft 
overwonnen.  
Met warme groeten, 
namens het bestuur,  
 

Iet van Saane 
                                         Open Joods graf, Marrakech       T.H. 
 

Ingekomen  
 

Huizers vertellen 
 

Onze redactie ontving een berichtje dat van het boekje 
van Lenie Bos, ‘Huizers vertellen’, de tweede druk 
vanaf april in alle boekwinkels van Huizen ligt. 
 

Omdat we weten dat veel ouderen 
naar dat boekje uitzien, willen we 
er hier graag melding van maken. 
Dertig jaar geleden begon Lenie 
Bos met het vastleggen van 
verhalen bij oudere inwoners van 
Huizen, vol details en gebeurte-
nissen die je niet in de geschie-
denisboekjes terugvindt.  

“Met pen en een blocnote bij de mensen thuis aan de 
tafel, in de keuken of in de huiskamer. Daar kwamen 
de verhalen los. 
Het boekje is zodoende een bundeling geworden van 
gewone mensen: de dochter van een visser of van een 
kruidenier, een ambachtsman die in de Potterie werkte 
en een boer die met liefde vertelt over zijn vee en zijn 
werkpaard.” Wij bevelen u dit boekje van harte aan. 

mailto:tijmen.bout@ziggo.nl
mailto:wenagtegaal@hetnet.nl
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Busreizen in 2022    Bewaar dit blad! 
 

Maar liefst 9 busreizen staan gepland! 
Woensdag 30 maart:           met 5 sluizen tocht                                                                                                   
Dinsdag  26 april:         naar Montfoort                                                                         
Dinsdag 31 mei:         naar Zeeland                                                                         
Dinsdag 5 juli:                    zomermiddaguitje                                                        
Donderdag 28 juli:         zomermiddaguitje                                                                       
Dinsdag 30 augustus:           naar Brabant                                                                              
Donderdag 22 september:  rondje IJsselmeer                                                                                     
Woensdag 26 oktober:        Kriebelz Terwolde                                                                                 
Dinsdag 22 november:         stamppottenfestival 
 

Op woensdag 30 maart maken we een bus- en  
boottocht vanaf Kerkdriel door 5 sluizen. 
Vertrek: 10.00 uur Zenderkerk   
  10.15 uur Prins Bernhardplein 
Thuiskomst: ± 16.30 uur 
Kosten:  leden € 50,- (niet-leden € 55,-) 
 

Op dinsdag 26 april gaan we naar Houten, voor koffie 
met gebak. Daarna maken we een mooie toer richting 
Montfoort. Na de warme lunch is het gezelligheid troef 
met een optreden van de IJsselzangers  
Vertrek:  09.15 uur Prins Bernhardplein  

09.30 uur Zenderkerk 
Thuiskomst:  ± 16.30 uur 
Kosten: leden € 58,- (niet-leden € 63,-) 
 

Op dinsdag 31 mei vertrekken we om 08.45 uur naar 
Zeeland. Op één van de zandbanken in de Ooster-
schelde is een grote groep zeehonden neergestreken, 
waar u met laag tij heel dichtbij kunt komen. Tijdens 
onze speciale boottocht nemen we uitgebreid de tijd 
om in stilte van deze prachtige dieren te genieten.  
De boottocht begint in Sint Annaland of in Zierikzee en 
duurt zo’n twee uur. Het passeren van de Stormvloed-
kering en/of de Zeelandbrug met een wijds uitzicht en 
veel activiteit op het water is een belevenis. 

De reis is verzorgd met:  
- koffie met gebak 
- koffietafel met soep 
- boottocht van 2 uur 
- Zeelandtoer 

Vertrek:  08.30 uur Prins Bernhardplein 
  08.45 uur Zenderkerk 
Thuiskomst: + 18.00 uur 
Kosten:  leden € 59,- (niet-leden € 64,-) 

Op dinsdag 5 juli én op donderdag 28 juli maken we 
twee keer hetzelfde zomermiddaguitje. 
Heeft u nog van die mooie herinneringen aan de tijd 
dat u kersen ging eten in de boomgaard? Wel, deze 
fijne tijd gaat u opnieuw beleven wanneer u met ons 
meegaat naar een boomgaard langs de Kromme Rijn.  
U wordt ontvangen met koffie en gebak en krijgt een 
interessant verhaal te horen over kersen en het telen 
ervan. Het bakje kersen wat u daarna krijgt zal daarom 
extra lekker smaken. Daarna maken we met de bus 
een mooi toertje over de Langbroeker Wetering .  
 

De reis is verzorgd met (Thuis gebruiken we de lunch.):  
- Kersenexcursie 
- Bakje kersen 
- Tocht Langbroeker Wetering 

Vertrek: LET OP 
  - op 5 juli:  12.45 uur Zenderkerk  

13.00 uur Prins Bernhardplein 
  - op 28 juli:  12.45 uur Prins Bernhardplein 

13.00 uur Zenderkerk   
Thuiskomst:  +17,30 uur 
Kosten:  leden € 28,- (niet-leden € 33,-) 
 

Op dinsdag 30 augustus gaan we met de bus naar een 
tomatenkwekerij in Brabant. 
Tomaten zijn heerlijk en gezond! Helemaal als ze ook 
nog eens geheel biologisch worden gekweekt, zoals bij 
de familie Van den Hoek in het Brabantse land.  
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Tijdens ons bezoek neemt u een kijkje in de kas en zal  
Henriëtte u tal van leuke weetjes vertellen over de 
tomaat. U zult versteld staan van de gezondheids-
voordelen van deze tomaten. De lunch wordt hier 
geserveerd met, hoe kan het ook anders, zelfgemaakte 
tomatensoep en een salade. Hoogtepunt is een “live 
cooking”, waarbij de eigenaresse een heerlijk tomaat-
gerechtje met roerei op tafel tovert.  
Na de lunch maken we nog een rondrit met een 
pauzestop in het Brabantse land.  
 

De reis is verzorgd met: 
- koffie met zelfgemaakte appeltaart 
- excursie biologische boerderij 
- specialiteitenlunch 
- tochtje Brabant met pauzestop 

Vertrek:  08.30 uur Zenderkerk  
08.45 uur Prins Bernhardplein  

Thuiskomst:  + 17.30 uur 
Kosten:  leden € 49,- (niet-leden € 54,-)  

T.H
.. 
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Op donderdag 22 september maken we met de bus 
een rondje om het IJsselmeer. Lekker een nostalgisch 
dagje uit…. Ooit was het IJsselmeer de Zuiderzee. Rond 
deze zee ontstonden vele vissersstadjes en dorpen. 
Een tweetal van deze plaatsen bezoeken we, Urk en 
Hindelopen staan op het programma!  

 
Ook de Afsluitdijk, die het definitieve einde van de 
Zuiderzee betekende, is in de route opgenomen.  
In Hindelopen maken we een ruime stop. Voor 
degenen die het willen is een wandeling door de 
grillige straatjes en over de kleine bruggetjes beslist 
aan te bevelen. Een demonstratie van de schilderkunst 
van Hindelopen in het Museum van Schaatsen en 
Schilderkunst mag op deze dag niet ontbreken. 
 

De reis is verzorgd met: 
- koffie met gebak 
- koffietafel met soep 
- entree Schaatsmuseum 
- toertocht IJsselmeer 

Vertrek:  08.30 uur Prins Bernhardplein 
08.45 uur Zenderkerk 

Thuiskomst: + 18.00 uur 
Kosten:  leden € 47,- (niet-leden € 52,-) 
 

Op woensdag 26 oktober gaan we genieten van  
de ‘dekselse pannetjes’ bij Brasserie Kriebelz in 
Terwolde. Maar eerst maken we in de ochtenduren 
een prachtige herfsttocht met een stop voor een  
kopje koffie met gebak in Woudenberg.  
 

De reis is verzorgd met: 
- koffie met gebak 
- diverse soorten dekselse pannetjes  
   met warme gerechten 
- herfstkleurentocht 

Vertrek:  08.45 uur Zenderkerk 
09. 00 uur Prins Bernhardplein 

Thuiskomst: + 17.00 uur 
Kosten:  leden € 39,- (niet-leden € 44,-) 

Op dinsdag 22 november maken we een mooie 
toeristische tour en gaan genieten van een heerlijk 
stamppottenfestival. 
U kunt bij De Bijenmarkt in Veenendaal een keuze 
maken uit meerdere winterse stampotten  
 

De reis is verzorgd met: 
- stamppotten 
- toeristische toer  

Vertrek:  10.30 uur Prins Bernhardplein 
10.45 uur Zenderkerk 

Thuiskomst: + 16.00 uur 
Kosten:   leden € 29,- (niet-leden € 34,-) 
 

 

U mag u opgeven bij Lies Grimbergen,  
per telefoon: 06 5183 5651 (tussen 17.00 en 20.00 
uur), of per e-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl .  
 

U dient uiterlijk 10 dagen voor vertrek te betalen  
op IBAN-nummer NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. 
PCOB afd. Huizen, met reisdoel en datum. 
 

Neemt u zo nodig uw stok of rollator altijd mee!  
Voor alle busreizen geldt: Deo Volente. 
 

Uitnodiging  
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt haar 
leden opnieuw hartelijk uit voor de Jaarvergadering 
op woensdag 13 april a.s. 
 

Het eerste deel van de vergadering is het huishoudelijk 
gedeelte en bestaat uit de behandeling van de jaarver-
slagen die u bij de vorige Nieuwsbrief heeft ontvangen. 
Ook wordt er dan officieel afscheid genomen van onze 
eerste secretaris Hilly Vos-Wiesenekker. 
 

In de pauze staan de koffie en thee met wat lekkers 
voor u klaar.  
 

Daarna zal Harry Oor de film laten zien van zijn 
opnamen tijdens de viering van het 35-jarig jubileum. 
 

Na afloop is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn 
onder het genot van een hapje en een drankje.  
We hopen velen van u te kunnen ontmoeten. 
 

Het programma begint om 14.30 uur in ’t Visnet,  
De Ruyterstraat 7 te Huizen. Zaal open om 14.00 uur. 
 

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

T.H. 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/367
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Ingekomen (vervolg) 
 

Telefooncirkel Huizen 
 
 

 

Met de Rode Kruis telefooncirkel blijft u niet onopge-
merkt. Als u deelnemer wordt van de cirkel, hoort u bij 
een groep mensen uit uw omgeving, die op elkaar 
letten. Elke dag neemt dezelfde persoon kort contact 
met u op om te informeren of alles goed gaat. Wordt 
er niet gereageerd, dan komt er altijd even iemand 
kijken. U wordt dus niet zomaar vergeten. Dat geeft 
een veilig gevoel. 
 

Telefooncircels 
Wanneer u alleen woont is het een prettig idee als 
iemand u elke dag even belt. En omdat u vervolgens 
zelf iemand belt, ontstaat er een circuit. 
 

Dagelijks contact 
De telefooncirkel is voor iedereen die behoefte heeft 
aan regelmatig contact. Bijvoorbeeld uit veiligheids-
overwegingen. Of omdat u minder mogelijkheden hebt 
om anderen te ontmoeten door uw leeftijd, handicap 
of ziekte. Het geeft een gevoel van zekerheid als 
iemand regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral 
als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt. 
Bovendien is het gewoon gezellig als er iemand belt. 
 

Informatie 
Als u hier belangstelling voor heeft zult u vast en zeker 
meer informatie willen ontvangen over het hoe en wat. 
Daarvoor kunt u dan het beste telefonisch contact 
opnemen met Geertje de Oude: 035 525 1889, of met 
Veronica van Eick: 035 525 2797 (Rode Kruis vrijw.) 
 
Gebedshuizen in Huizen  
 

Onlangs heeft Kerk & Co de Kerkenvisie 
Gebedshuizen in Huizen opgeleverd.  
 

In dit rapport beschrijven we 21 gebedshuizen en 27 
geloofsgemeenschappen die de gemeente Huizen rijk 
is. We hebben ze in beeld gebracht, zowel de 
gemeenschappen als de gebouwen.  
 

Er zijn twee exemplaren met prachtige foto’s en 
informatie over het bouwkundig aspect, de geloofs-
gemeenschap en het cultuurhistorisch belang van de 
kerken. Beide exemplaren zijn zeer de moeite waard 
om te lezen en/of te beluisteren. Ze zijn op internet 
gezet en nu voor iedereen beschikbaar.  
 

Hieronder vindt u de links naar 
beide rapporten. 
U kunt ze bekijken door met 
de muis of vinger op het 
scherm op en neer te 
schuiven. Ook kunt u de 
teksten laten voorlezen door 
bovenaan het scherm op ‘Lees 
voor’ te klikken.  

 

Gebedshuizen in Huizen 

(PDF, 3,8 MB) 

Lees voormet ReadSpeaker docReader 
 

Gebedshuis in beeld Huizen 

(PDF, 2,7 MB) 

Lees voormet ReadSpeaker docReader 
 

Wilt u liever een papieren versie van dit verslag, neem 
dan contact op met mevr. A. Hogenbirk-de Jong via  
e-mail: a.hogenbirk@huizen.nl . 
 

Delen 
 

De Verhalenark – Laatste week 

De Ark van Noach in de haven van Huizen      T.H. 
 

Gisteren bracht ik een bezoek aan de Verhalenark.  
Dit 70 m lange houten schip ligt nog tot 31 maart a.s. 
in de haven van Huizen. De toegangsprijs is € 13,-. 
 

Wat was ik verrast! 
De Verhalenark neemt me mee langs de bekende 
verhalen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Mozes 
enzovoort tot aan het Nieuwe Testament. De ‘boom 
des levens’ die door de hele ark groeit, verbindt de 
verhalen. Je komt ogen te kort om al het moois te zien: 
prachtige figuren, gebruiksvoorwerpen uit hout gebei-
teld en kleine, mooi gevormde woestijnrozen. 
Soms heb je het gevoel in het Middenoosten te lopen, 
dan weer in een woud, tot in de kleinste details 
gemaakt van hout. 
De bedenker van dit alles is Aad Peters, ook bekend 
van de Zandverhalen in Elburg. Ik kan het iedereen 
aanraden: Ga nog snel kijken, het is heel bijzonder! 
    Annemarie Huisman 

 

https://www.huizen.nl/_flysystem/media/gebedshuizen-in-huizen-gecomprimeerd_0.pdf
https://www.huizen.nl/_flysystem/media/gebedshuizen-in-huizen-gecomprimeerd_0.pdf
https://www.huizen.nl/_flysystem/media/gebedshuizen-in-huizen-gecomprimeerd_0.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bqmzq&lang=nl&url=https%3A%2F%2Fwww.huizen.nl%2F_flysystem%2Fmedia%2Fgebedshuizen-in-huizen-gecomprimeerd_0.pdf
https://www.huizen.nl/_flysystem/media/gebedshuis-in-beeld-huizen-gecomprimeerd.pdf
https://www.huizen.nl/_flysystem/media/gebedshuis-in-beeld-huizen-gecomprimeerd.pdf
https://www.huizen.nl/_flysystem/media/gebedshuis-in-beeld-huizen-gecomprimeerd.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bqmzq&lang=nl&url=https%3A%2F%2Fwww.huizen.nl%2F_flysystem%2Fmedia%2Fgebedshuis-in-beeld-huizen-gecomprimeerd.pdf
mailto:a.hogenbirk@huizen.nl
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Gezellig, met elkaar… 
 

Eten in De Oude Pastorie 
 

Op de derde dinsdag van de maand om 18.15 uur (dus 
op 19 april en 17 mei) en de derde woensdagmiddag 
om 12.30 uur (dus op 20 april en 18 mei) kunnen we 
weer eten in De Oude Pastorie. 
 

De inloop is tussen 18.00 uur en 18.15 uur en tussen 
12.15 uur en 12.30 uur, niet eerder!  
 

De kosten zijn € 16,50 voor het hele menu:  
- vers gemaakte soep  
- hoofdgerecht  
- nagerecht 
- inclusief 1 drankje, koffie met bonbons van  
   het huis na. 

 

 
 

Aanmelden of afmelden uiterlijk de vrijdag van tevoren 
tot 11.00 uur bij Annie van As voor de dinsdag:  
Tel. 035 526 9780 of per e-mail anvanas@planet.nl                                          
en bij Trieneke Kruimer, voor de woensdag: tel. 035 
526 2261 of per e-mail trieneke.kruimer@gmail.com  
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet meer aan te 
melden. Alleen wél afmelden als u niet kunt komen, 
uiterlijk de vrijdag van tevoren bij Annie of Trieneke.  
 

Mocht u door onvoorziene omstandigheden niet 
aanwezig kunnen zijn en u hebt zich niet tijdig 
afgemeld, zullen wij u wel de helft van de kosten in 
rekening brengen. 
 

BETALEN: BIJ VOORKEUR PER PIN! 
 

Nieuwe mogelijkheid 
 

Bij voldoende deelname is het ook mogelijk op de 
tweede donderdag van de maand om 18.15 uur (dus 
12 mei) te eten in De Oude Pastorie. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Annie van As of Trieneke Kruimer. 
Als u zich voor de donderdag heeft aangemeld wordt u 
teruggebeld of het door kan gaan.  
 

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’  
 

Komt u ook gezellig koffiedrinken met uw medeleden? 
U bent van harte welkom op elke eerste woensdag van 
de maand vanaf 10.30 uur. 
 

Dus op woensdag 6 april en 4 mei a.s. 
De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35 per kop. 
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Weer thuis: grutto’s in de Eempolder    T.H. 
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