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De afgelopen periode brachten Annemarie en ik onze
vakantie door op Curaçao. Een bijzonder mooi
Nederlands eiland waar we nog nooit geweest waren.
We hebben er genoten van de kleuren, de mensen en
vooral de natuur. Je hoeft natuurlijk niet een verre reis
te maken. De natuur in ons eigen land is niet minder
mooi en een goede plaats om van het leven en Gods
schepping te genieten. Dat hopen wij nu te gaan doen
en wensen u dat ook toe.
Teun Huisman

Van het bestuur
Een voorbode van de zomer

Een violet tulpenveld in de Flevopolder (T.H.)

Wanneer u deze Nieuwsbrief leest ligt Pasen alweer
achter ons. Een aantal mooie lentedagen hebben we
gehad maar ook een aantal met veel regen wind en
hagel. Het oude gezegde “April doet wat hij wil” blijft
van kracht. Van welke kant u ons dorp ook binnenkwam, u zag overal prachtige bloeiende bloemen
staan. Nu lopen de bomen uit en krijgt het groen de
overhand. Wat een mooie voorbode van de
aankomende zomer! We zien daar naar uit.
De coronamaatregelen zijn opgeheven. We kunnen het
gewone leven weer oppakken. Maar let op, corona is
nog steeds onder ons. Blijf voorzichtig, was uw handen
extra vaak en houd waar het kan wat afstand.
Het is fijn dat er alweer twee busreizen zijn geweest en
dat er nog een aantal op stapel staan. Ook de andere
activiteiten zijn weer opgestart, zoals het eten in de
Oude Pastorie en het koffie drinken in De Brassershoeve.

Voorjaarsviolet
Een tulpenkoor zingt door de velden,
hoor je het opgetogen lied?
ze willen speels nieuw leven melden,
zijn troosters in verdriet.
Gedragen door het stevig blad
heffen ze zich naar boven
terwijl ze in een kleurenschat
hun goede Maker loven.
Onzichtbaar is hun Dirigent
maar zichtbaar is de maat
waarmee hij leven tot zich wendt,
de adem die ontstaat!
Hoor je het zingend tulpenkoor,
zie je het violet?
hun lied gaat elke lente door
en eindigt in gebed.

Jaarvergadering
De jaarvergadering die gehouden zou worden op
woensdag 16 maart 2022 kon helaas wegens ziekte van
enkele bestuursleden niet doorgaan. Daarom hebben
we op 13 april 2022 deze vergadering gehouden. In de
vergadering zijn aan u voorgesteld twee nieuwe
bestuursleden te weten: mw. Annemarie Huisman die
de functie Public Relations op zich neemt en dhr. Henk
Wiesenekker die de functie van 1e secretaris
overneemt van Hilly Vos. Tegelijkertijd hebben we
afscheid van Hilly genomen. Zij heeft de afgelopen acht
jaar deze functie met veel liefde en passie vervuld. Wij
wensen haar alle goeds, samen met haar man en allen
rondom haar heen. Een uitgebreid verslag van deze
vergadering treft u elders aan in deze Nieuwsbrief.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Aan onze zeer gewaardeerde PCOB-leden,
Nog net voor de Pasen schrijf ik dit stukje voor u.
Ondanks de sombere omstandigheden die ik de vorige
maand beschreef, mogen we nu toch weer opleven,
de opstanding van Jezus onze Verlosser kan en moet
ons vreugde brengen.
De zon schijnt langer, het groen komt weer aan de
bomen, bloemen bloeien, jonge dieren worden
geboren of komen uit het ei, alles leeft op! U ook?
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Busreizen

Vacatures

Dit jaar kunnen we gelukkig weer met elkaar op reis
gaan. Lies Grimbergen heeft met haar team een groot
aantal mooie busreizen uitgezocht en gepland in
samenwerking met de busmaatschappij. Voor deze
reizen is heel veel belangstelling. Voor de goede orde
hebben we bij deze Nieuwsbrief nog een ingekort
bewaarexemplaar bijgevoegd. BEWAAR DEZE GOED.
U vindt het uitgebreide exemplaar natuurlijk ook op
onze website (www.pcob.nl/uw-afdeling /huizen) in de
Nieuwsbrief van april jl. Een verslag van de busreis op
30 maart jl. leest u verderop in deze Nieuwsbrief.

We hebben er gelukkig twee nieuwe bestuursleden bij.
Toch zijn er nog twee vacatures en wel voor:
- een regiocoördinator en
- een algemeen adjunct.
Heeft u belangstelling voor een van deze functies,
neemt u dan contact met ons op.

Amaryllisbol
Onderstaande foto ontvingen wij van Jan Moll en zijn
vrouw. Zij hebben de amaryllisbol van vorig jaar
overgehouden en
opnieuw prachtig in bloei
gekregen. Misschien
hebben ook andere leden
de bol overgehouden en
in bloei gekregen. Dan
horen we dat graag.

Eten in de Oude pastorie
Voor het eerst na twee jaar hebben we weer met
elkaar gegeten in de Oude Pastorie. Wat was dat fijn
en gezellig. We hopen dat dit nog lang zo kan blijven.
Deze activiteit is echter alleen toegankelijk voor leden
van onze eigen PCOB-afdeling.

Omzien naar elkaar

Jubilarissen

Heeft u op wat voor een manier dan ook hulp nodig,
belt u dan gerust naar een van de bestuursleden. We
helpen u graag. Heeft u behoefte aan een praatje of
een bezoekje of weet u iemand in uw omgeving die dat
zou willen, laat het ons dan weten.
We hebben een aantal bezoekdames die u of een
ander een bezoekje willen brengen.

Vorig jaar hadden we twee leden die 35 en 30 jaar
lid waren van onze vereniging. Maar vanwege de
coronamaatregelen hebben we daar toen geen
aandacht aan besteed. Nu alles weer normaal begint te
worden willen wij deze leden alsnog in het zonnetje
zetten en hen een bloemetje aanbieden.
Mw. G. Kos-Vos, Tijm 16
is meer dan 35 jaar lid.
Zij kon helaas vanwege
haar gezondheid niet op
de vergadering aanwezig
zijn. Het bestuur heeft
haar thuis met het
bloemetje verrast.

Vervoersdienst
Voor de vervoersdienst heeft een lid zich beschikbaar
gesteld. Daardoor konden twee leden opgehaald
worden en bij de laatste middagbijeenkomst aanwezig
zijn. Wat fijn dat dit zo geregeld kon worden.
Wilt u hieraan ook meedoen? Meldt u dat dan bij Lies
Grimbergen. Er zijn natuurlijk altijd al meer leden die
een kennis of buur laten meerijden naar onze bijeenkomsten. Daar zijn we hen erg erkentelijk voor.

Dhr. A. Boomsma, Jan van
Brakelstraat 33 is meer
dan 30 jaar lid. Hij werd
toegesproken door de
voorzitter en zij overhandigde hem een bloemetje.
Hij kon het niet laten om
nog eens duidelijk te
zeggen welke belangrijke
functie de PCOB heeft.

Nieuwe leden
Met vreugde begroeten we drie nieuwe leden:
•
•
•

Mw. W. van Driesten,
De Sav. Lohmanlaan
17 is nu 30 jaar lid.
Ook zij kon vanwege
haar gezondheid niet
op de vergadering
aanwezig zijn en we
hebben haar een
bloemetje gebracht.

Mevr. T. C. van der Hulst-Westland,
Meentweg 40
Mevr. A. Vos-Rebel,
Crailoseweg 24
Dhr. H. Wiesenekker,
Twijg 12

Overleden
•
•
•
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Mevr. S. Veerman-Koeman (81 jaar),
Fok 44
Dhr. A. Rebel (93 jaar),
Kastanjelaan 8
Dhr. D. J Rebel (87 jaar),
voorheen wonend op Javalaan 1

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 toe en beterschap.

Tussen twee sluizen door was het telkens even
wachten tot het water weer het juiste peil bereikt had.
Soms lagen we naast heel grote vrachtboten! We
voeren op het Amsterdam-Rijnkanaal en de sluizen in
dat gebied hebben koninklijke namen zoals Prinses
Marijke-, Prinses Irene- en Prinses Beatrixsluis.
We voeren vanaf Vianen richting Jutphaas’.
Voor Jutphaas konden we niet verder en werd aan de
terugtocht begonnen. Eenmaal met de bus op weg
naar ‘t Gooi, gingen we bij Maartensdijk de grote
weg af en reden door Maartensdijk, de Lage Vuursche,
Soest en Baarn richting Huizen waar we rond half vijf
weer aankwamen. Het was in alle opzichten een mooie
tocht, met dank aan allen die hun steentje daaraan
bijgedragen hebben.

Afgelopen weken hebben we het Paasfeest gevierd
waar “De Heer is waarlijk opgestaan” geklonken heeft.
Een warme groet, mede namens het bestuur,
Iet van Saane.

Verslagen
De vijf sluizen bus-/boottocht – 30 maart 2022
Om kwart voor tien kwam de bus van Eemland bij de
Zenderkerk en groot was de verrassing dat Wilma onze
chauffeur was. Een van onze ‘oude trouwe’ chauffeurs
die we al een paar jaar gemist hadden. Dus zowel bij
ons als bij Wilma zat de stemming er meteen in. Na
langs het Prins Bernardplein de laatste leden
opgehaald te hebben, reden we richting Vianen. Zowel
Wilma als Lies heetten iedereen welkom en Lies begon
de dag met het gedicht: ‘De lente is gekomen’. Bij
Vianen gingen we de grote weg af en de Lekdijk op en
maakten een toer door de gemeente Vijfheerenlanden,
een samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen
en Zederik. De oorsprong van deze naam is te vinden in
de acties van 5 heren: Van Arkel, Ter Leede, Hagestein,
Everdingen en Vianen. Deze mannen namen in 1284
samen maatregelen tegen de wateroverlast uit de
Gelderse Betuwe door de aanleg van de Diefdijk.
Terwijl wij over de 23 km lange dijk reden vertelde
Wilma over de omgeving: de kasteeltjes, de sluizen, de
bunkers, de fruitboompjes (laagbouw), de ooievaars
die we zien en de prachtige bloesembomen.

Tekst en foto, ook de serie op de website, met de
hartelijke groeten van
Martha van Manen

Jaarvergadering van 13 april en Matthäus Passion
Marianne Oor heet ons allen hartelijk welkom op deze
uitgestelde jaarvergadering.
Zij opent met een gedeelte uit Psalm 31, David roept
de Heere om hulp, hij kwijnt weg van narigheid. Maar
hij spreekt toch zijn vertrouwen uit op God. Dat is ook
voor ons een goede les, vooral in de tijd waarin we nu
leven met pandemie en oorlog. Vervolgens gaat
Marianne voor in gebed.
De mededelingen begint ze met een positief bericht,
de lege post van 1e secretaris is, nu Hilly Vos’ periode
erop zit, weer gevuld.
Dan is er de vraag: Wie helpt Hilly met het organiseren
van PCOB-Interactief?
Het verslag van de jaarvergadering van 13-10-2021
wordt goedgekeurd.
Iet van Saane laat de highlights horen van het
afgelopen jaar. We weten het allemaal, het was een
somber jaar door de coronapandemie, met minder
busreizen, minder samenkomsten. We hebben
daardoor nogal wat leden verloren, door overlijden
en gebrek aan activiteiten.
Tijmen Bout geeft ons een toelichting op het financiële
jaarverslag. Ons eigen vermogen is gegroeid als gevolg
van de weinige activiteiten. De kascommissie heeft de
rekening goedgekeurd en voor 2022 wordt naast de
heer D. Kruiswijk de heer W. Nagtegaal benoemd in de
nieuwe kascommissie.

Aangekomen in Vianen (dus niet in Kerkdriel zoals eerst
de bedoeling was) lag de boot op ons te wachten. Op
de boot werd ons verteld dat een stukje tussen twee
sluizen niet bevaren kon worden op dit moment, dus
de vaarroute was aangepast. Ondertussen genoten wij
van een lekkere lunch: groentesoep, een broodje met
een grote kroket, broodjes kaas en krentenbolletjes.
Met daarbij drinken naar keuze.

Bestuurssamenstelling
Marianne spreek Hilly toe, na acht jaar neemt zij
afscheid. Zij noemt Hilly gedreven, aimabel en zeer
capabel en bedankt haar voor het vele werk verricht
voor onze afdeling. Hilly krijgt een bos bloemen en een
prachtig kunstwerkje cadeau als dank en waardering.
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Hilly bedankt vervolgens de
bestuursleden voor de
prettige samenwerking en
stimulans om het werk goed
te doen. Daarna bedankt ze
ook de leden van onze
afdeling voor het vertrouwen
in haar gesteld gedurende de
afgelopen acht jaren.

Bach was een
perfect architect,
de verhouding in
zijn patronen,
architectuur,
schilderijen en muziek kloppen allemaal bij zijn werk.
Meestal met terugkerende getallen, afmetingen en
volgens de gulden snede.
Het bekendste en indrukwekkendste gedeelte in de
Passion, ‘Erbarme dich’, wordt ruim toegelicht. Peter
laat het zien en horen, gezongen door een oude kennis
van hem, Aafje Heynis, begraven in Blaricum.
We krijgen door zijn uitleg
een beter beeld van Bachs
werk en het denken van
deze grote musicus. Het
verhaal was zeer boeiend
en we hebben nog maar een
stukje uitleg gekregen.
Nu eerst eens goed naar de
hele Matthäus Passion gaan
luisteren dit weekeinde.
2 meesters op 1 foto

Marianne stelt vervolgens
twee nieuwe bestuursleden voor aan de aanwezigen,
die daar met applaus mee instemmen: Annemarie
Huisman, zij zal zich met de public relations
bezighouden en Henk Wiesenekker, hij wordt de
nieuwe 1e secretaris. Beide nieuwe bestuursleden
stellen zich voor met een persoonlijk praatje over hun
herkomst en hun werkzaamheden voor hun pensioen.

Peter den Ouden wordt door Marianne hartelijk
bedankt voor zijn uitleg van dit boeiende werk.
Marianne geeft ons als slot de volgende woorden mee,
ook uit psalm 31: “Wees sterk, laat uw hart maar sterk
en moedig zijn en blijf altijd op de Here hopen.”
Daarna wenst ze ons wel thuis en gezegende
paasdagen.
Tekst en foto’s, ook die op de website, zijn van
Annemarie en Teun Huisman

Het deels nieuwe bestuur met rechts Henk en Annemarie

Na de pauze neemt Peter den Ouden ons mee in de
geheimen van de Matthäus Passion van Johan
Sebastiaan Bach. Die componeerde de Passion naast
zijn werk als componist van de wekelijkse cantates
voor de Thomaskirche in Leipzig, waarvoor ook zijn
beeld staat (zie foto van Piet van Saane).
De MP, waarvan twee
originele versies
bestaan, van 1727 en
van 1736, is nog steeds
actueel en heeft zelfs
zijn eigen glossy.
Tegenwoordig wordt er
veel reclame voor de
Passion gemaakt. Er zijn
meezingbijeenkomsten,
er is een kinderversie
van en zelfs twee
Nederlandse en een
Zweedse vertaling.
Peter vertelt verder
veel wetenswaardigheden over de Passion. Bijzonder is
de getallensymboliek in de opbouw door Bach. Deze is
onder te brengen in een kruisvorm, wat heel indrukwekkend is. Zijn zelfontworpen zegel van zijn initialen
met blaadjes toont zijn beeldende kunst.

Ingekomen
Themamiddag:
Veilig internetten
voor Senioren
1,5 miljoen mensen waren in 2021 slachtoffer van een
vorm van online criminaliteit. Daarom organiseert de
Brassershoeve binnenkort twee keer een themamiddag voor mensen die meer willen weten over het
veilig gebruik van een telefoon of computer. Tijdens de
2 middagen worden de volgende onderwerpen
behandeld:
1. Veilig werken met telefoon of tablet
Datum: woensdag 11 mei 2022
Tijd: 14.00 –16.00 uur
2. Veilig omgaan met PC of Laptop
Datum: woensdag 25 mei 2022
Tijd: 14.00 –16.00 uur
U wordt bijgepraat over de bedreigingen die er zijn
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 vrgen
zodat u goed geïnformeerd weer naar huis gaat.
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De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen
rekening.

Op 22 september maken we met de bus een rondje
om het IJsselmeer.
De reis is verzorgd met :
* koffie met gebak
* koffietafel met soep
* entree schaatsmuseum
Vertrek:
08.30 uur Prins Bernhardplein
08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan
Thuiskomst: + 18.00
Kosten: leden € 47,- (niet leden € 52,-)

U kunt zich 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
www.seniorweb.nl/huizen .
Wij begroeten u graag in ons gezellig
ontmoetingscentrum De Brassershoeve.

Op 26 oktober gaan we genieten van de dekselse
pannetjes bij Brasserie Kriebelz in Terwolde.
De reis is verzorgd met:
* koffie met gebak
* diverse soorten pannetjes met warme gerechten
* herfstkleurentocht
Vertrek:
08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan
09.00 uur Prins Bernhardplein
Thuiskomst: + 17.00 uur
Kosten: Leden € 39,- (niet leden € 44,-)

Busreizen in 2022
Op 31 mei vertrekken we om 08.45 uur met de bus
naar Zeeland. Op één van de zandbanken in de
Oosterschelde is een grote groep zeehonden
neergestreken. De boottocht begint in Sint Annaland
of in Zierikzee en duurt zo’n 2 uur.
De reis is verzorgd met:
* koffie met gebak
* koffietafel met soep
* boottocht 2 uur en Zeeland toer
Vertrek:
08.30 uur Prins Bernhardplein
08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan
Thuiskomst: + 18.00 uur
Kosten: Leden € 59,- (niet leden € 64,-)

Op 22 november maken we een tour en gaan genieten
met keuzen uit meerdere stampotten bij de
Bijenmarkt in Veenendaal
De reis is verzorgd met:
* stampotten festival
* toeristisch toertje
Vertrek:
10.30 uur Prins Bernhardplein
10.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan
Thuiskomst: + 16.00 uur
Kosten: Leden € 29,- (niet leden € 34,-)

Op 5 juli en 28 juli maken we 2 keer hetzelfde
zomer-middag-uitje. We gaan naar een kersenboomgaard langs de Kromme Rijn. Daarna maken we met de
bus een mooi toertje over de Langbroeker Wetering.
De reis is verzorgd met:
* kersen-excursie
* bakje kersen
* toertje Langbroeker Wetering
(Thuis gebruiken we de lunch)
Vertrek: Let goed op de tijden en vertrekplaatsen!
Op 5 juli:
12.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan
13.00 uur Prins Bernhardplein
Op 28 juli:
12.45 uur Prins Bernhardplein
13.00 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan
Thuiskomst: +17.30 uur
Kosten: Leden 28,- (niet leden € 33,-)

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 rekening
NL 63 RAB0 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. Huizen
met vermelding van reisdoel en data.
(Zie voor uitgebreide info het bewaarexemplaar in de
nieuwsbrief van maart.) Neem zo nodig uw stok of
rollator mee! Voor alle busreizen geldt: Deo Volente.

Uitnodiging
Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt
u opnieuw hartelijk uit voor de middagbijeenkomst op dinsdag 10 mei a.s.

Op 30 augustus gaan we naar een biologische
tomatenkwekerij in Brabant.
De reis is verzorgd met :
* koffie met zelfgemaakte appeltaart
* excursie biologische boerderij
* specialiteiten lunch
* toertje Brabant met pauze stop
Vertrek:
08.30 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan
08.45 uur Prins Bernhardplein
Thuiskomst: + 17.30 uur
Kosten: Leden € 49,- (niet leden € 54,-)

Annet Betsalel van de Joodse Synagoge in Bussum zal
een presentatie houden met de titel “Jonge
onderduiker in de Tweede Wereldoorlog”. Zij maakte
een film over Paul Joseph (84 jaar) die met zijn ouders
in 1936 Heidelberg ontvluchte.
Een ontroerend reisverhaal met ontmoetingen in vijf
landen: Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en
Zwitserland.
In de pauze staan koffie en thee voor u klaar.
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Colofon

Na afloop is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn
onder het genot van een hapje en een drankje.

Bestuur Afdeling Huizen:
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656
E-mail: marianne@familieoor.com
Henk Wiesenekker, 1e secretaris
Twijg 12, tel.: 035 526 8133
E-mail: pcobhuizen@outlook.com
Iet van Saane-Verhoeven, 2 e 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
Annemarie Huisman-Groenendijk, publ. rel.
De Regentesse 71, tel.: 06 5127 6351
E-mail: annemarie.huisman.gr@gmail.com
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-van der Eems (mei)
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

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 .

Gezellig, met elkaar…
Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden)
Op de derde dinsdag van de maand om 18.15 uur
(dus op 17 mei en 21 juni ) en de derde woensdagmiddag om 12.30 uur (dus op 18 mei en 22 juni!)
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 en koffie met bonbon toe
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 met pin

Nieuwe mogelijkheid
Bij voldoende deelname is het ook mogelijk op de
tweede donderdag van de maand om 18.15 uur 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.

Website afdeling Huizen:
www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen
Kopij volgende Nieuwsbrief (juni):
Inleveren a.u.b. uiterlijk vrijdag 13 mei a.s.

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’

Kolibri
op nest,
T.H.

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

Hato,
Curaçao

Dus op woensdag 4 mei en 1 juni a.s.
De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35 per kop.
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