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Herinnering aan onze tuin, mei 2015 (T.H.) 

 

Prachtige goudenregen 
 

Prachtige goudenregen 
ik zie je schitteren in de zon, 
met jouw gele kleuren 
'k wou dat ik je omschrijven kon! 
 
Je bent zó mooi, zó wonderschoon 
en jouw lange gouden bloemen 
bengelen in de lentewind, 
te mooi om op te noemen. 
 
Een blikvanger in mijn tuin ben jij, 
ik blijf er steeds naar kijken, 
verbazingwekkend ben je gemaakt 
je staat daar trots te prijken! 
 
Meesterhanden vormden jou, 
oh prachtige goudenregen, 
ik ben blij met jouw schoonheid, 
je bent voor mij een zegen! 
 
 
 
 

 
Elst Hengstman - 
van Olst 
12 mei 2022 

 
Voor de liefhebbers van gedichten staat hier de 
website waar ik vaak uit put: www.gedichtensite.nl . 

     

 
Beste medeleden van onze PCOB-afdeling Huizen 
 

Wat mogen we genieten van het mooie weer en de 
natuur die uit zijn voegen barst. Waar mogelijk gaan 
we er allemaal op uit om dat te ervaren. Wij ook, we 
wandelen en bezoeken mooie parken. Vooral nu, in de 
volle lentepracht. Dat doet ons de narigheid van 
oorlogen en ander geweld in de wereld even vergeten. 
We zoeken daarin naar rust en vrede, het gezicht van 
onze opgevaren Heer. Hij laat zijn vuur, wind en geest 
ook door onze huizen gaan. Soms zien we dat even 
niet, maar dan ineens kan een ‘gouden regen’ ons 
wakker schudden. 
Van de week bezochten wij de Floriade in Almere 
(invaliden met kaart parkeren daar gratis voor de 
ingang). Het is er prachtig, ook al is het een kunstmatig 
park, zeker als u ook van andere culturen houdt. Er is 
van alles te zien. De tocht met de kabelbaan mag u 
zeker niet missen. Rolstoelers kunnen ook mee en aan 
de overkant kunt u kaartjes voor de terugtocht kopen. 
 

Teun Huisman 

Van het bestuur 
 

Andere tijden 
 

Nu ik dit stukje voor de Nieuwsbrief schrijf is het 
alweer half mei. Pasen ligt achter ons en we zijn op 
weg naar Hemelvaartsdag en Pinksteren. Veel is 
veranderd in de wereld. De coronacrisis lijkt nu aardig 
op zijn retour, maar andere problemen dienen zich 
weer aan. Ik denk vooral aan de situatie in Oekraïne. 
We bidden voor de mensen daar en hopen dat er snel 
een ommekeer zal komen.  
Gelukkig kunnen wij hier ons redelijk gewone leven 
weer oppakken. Een aantal busreizen zijn er al 
geweest. Het verslag van de laatste busreis vindt u 
verderop. De reizen die nog komen kunt u ook vinden 
in de Nieuwsbrief.  
Op de eerste woensdag van de maand kunt u koffie-
drinken in De Brassershoeve. Een leuk moment om 
elkaar te ontmoeten. Het eten in de Oude Pastorie is 
opnieuw gestart. Veel leden van onze vereniging 
maken hier gebruik van en genieten van een heerlijk 
diner. Fijn dat dat weer kan en dat er ook een moge-
lijkheid is om tijdens het middaguur een heerlijke 
warme lunch te gebruiken.  
‘PCOB-Interactief’ heeft op 12 juli haar eerste avond 
gepland. Een nieuw initiatief, we kijken ernaar uit.  
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De afgelopen PCOB-middag van 10 mei was heel 
bijzonder. Mevr. Annet Betsalel van de Joodse 
Synagoge in Bussum gaf een filmpresentatie met als 
titel “Jonge onderduiker in de Tweede Wereldoorlog”. 
Heel bijzonder was op deze middag dat de hoofdper-
soon van deze film, dhr. Paul Joseph, zelf aanwezig 
was. Verderop vindt u een verslag van deze boeiende 
presentatie.  
 

Lintjesregen 
 

Mevr. Els Kok van de KBO heeft op 
Koningsdag een Koninklijke 
Onderscheiding gekregen.  
Het is niet gebruikelijk om een lid van een zusteror-
ganisatie hier te vermelden. Maar voor haar maken we 
graag een uitzondering.  

Els is namelijk zeer 
betrokken bij het 
organiseren van de 
busreizen en werkt 
nauw samen met Lies 
Grimbergen en haar 
Activiteitencommissie.  
Zij is altijd aanwezig bij 
het vertrekken van de 
bus bij de Zenderkerk. 
En ze helpt met instap-
pen en ziet erop toe 
dat alles goed 
verloopt. Ook contro-
leert zij of iedereen 
aanwezig is.  

Verder heeft Els Kok zich vele jaren als vrijwilliger 
ingezet voor de kerk, scholen, KBO en de Stichting 
Reanimatie.  
Wij feliciteren haar hartelijk met deze waardering voor 
het vele werk dat zij gedaan heeft voor Kerk en 
Maatschappij. 
 

Omzien naar elkaar 
 

Nogmaals brengen we u onder de aandacht dat, als u 
op welke manier dan ook hulp nodig heeft, u naar een 
van onze bestuurders kunt bellen. 
We helpen u graag met een boodschap of iets anders. 
Mocht u behoefte hebben aan een praatje of een 
bezoekje, of weet u iemand in uw omgeving die dat 
graag zou willen, geef het dan even aan ons door.  
We hebben bij onze PCOB in Huizen een groep van 
bezoekdames. Een ervan zal dan zo snel mogelijk 
contact met u opnemen voor een afspraak. 
 

Nieuw lid 
 

Met vreugde begroeten we als nieuw lid: 
 

Mevr. A. Vreedeveld-van Vliet, 
Plein 2000 nr. 115 
 

 
 

Tot slot 
 

We denken aan al onze leden die ziek zijn en degenen 
die elders moeten verblijven. Ook aan hen die een 
geliefde moeten missen. We wensen u beterschap en 
veel sterkte toe. 
Een mooi lied zegt: ”De Heere zegene u en doet zijn 
aanschijn over u lichten.” 
 

Een warme groet, mede namens het bestuur,  
Iet van Saane 
 

Even voorstellen 
 

Hallo allemaal, leuk dat ik al een aantal van jullie 
mocht ontmoeten op de PCOB-jaarvergadering van de 
afdeling Huizen. Tot mijn vreugde zag ik veel bekende 
gezichten; doelgroepers, hè? 
 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Henk Wiesenekker 
(67 jaar) en ben getrouwd met Corrie van der Poel.  
Wij hebben drie zonen, twee schoondochters en vier 
kleinkinderen.  
Ik ben Intensive care verpleegkundige en was o.a. 
werkzaam in ziekenhuis Zonnestraal te Hilversum en 
het AMC Amsterdam. Ook heb ik gewerkt op de 
kraamafdeling van het Sint Jan ziekenhuis te Laren. 
Op mijn dertigste heb ik de switch gemaakt naar de 
ouderenzorg, waarin ik als manager en directeur 
gewerkt heb. 
 

Van hobby’s heb ik er veel te veel. Ik houd van reizen 
maar dat kan ook een lekker fietstochtje door de 
Kennemer duinen zijn. Ik fotografeer graag en ben gek 
op beesten. We hebben van alles al in huis gehad, 
inclusief bijbehorende luizen, teken en vlooien. 
We hebben een groentetuin en ik schrijf verhalen, 
columns en gedichten. 
Corrie en ik zingen al ruim 40 jaar klassiek in een koor 
en op Goede Vrijdag zongen we in Gorinchem de 
Matthäus Passion. 
 

Ik heb ik altijd bestuurs- en vrijwilligerswerk gedaan bij 
verenigingen zoals o.a. Philadelphia en Vogelvreugd. 
Ook in de politiek met de invoering van de WMO. 
Verder deed ik mijn leven lang kerkenwerk. Zoals o.a. 
KV-leider, met kinderbijbelweek en als voorzitter van 
de kerkenraad. 
 

Mijn visie op ouderen en hun eventuele aanvullende 
zorg en begeleiding is heel simpel. Iedereen is een 
eigen persoon, los van leeftijd. Dus wat is oud en wat is 
jong? Daarom strijd ik al jaren tegen het fenomeen 
“senior 50 plus”. Ik was op mijn 50e echt geen oudere, 
want toen leidde ik twee verpleeghuizen, één in 
Amsterdam en één in Haarlem. 
 

Maar, en nu komt het…: Ik ben nog nooit secretaris 
geweest, dus misschien zal ik u en mezelf verrassen. 
Wie weet? 

    Henk Wiesenekker 
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Ingekomen 

 

Rijbewijskeuring 
 

Van een van onze leden kregen we het volgende 
bericht. 
 

Ik stuur je even een mail betreffende de rijbewijs-
keuring. Gisteren kreeg ik bericht dat ik gekeurd moet 
worden voor de verlenging van het rijbewijs. Ik had in 
de Nieuwsbrief het adres aan de Schoolstraat gelezen. 
Je kunt daar inderdaad alleen de eerste woensdag van 
de maand gekeurd worden.  
Mijn huisarts keurt ook niet meer zelf. Van de dokters-
assistente kreeg ik een centraal telefoon-nummer voor 
keuringsartsen: 085-0180800. 
Ik heb net gebeld en kan aankomende vrijdag al in 
Huizen gekeurd worden op Draaikom 2, een zijstraat 
van de Oostkade. 
Als je lid bent van de PCOB/KBO krijg je daar ook €10 
korting op de keuring. Ik denk dat ik dan ongeveer € 45 
kwijt ben. Ik wou je dit even laten weten. Misschien 
heb je er wat aan. 
 

Verder kunt u voor een keuring naar Versa Welzijn, die 
biedt rijbewijskeuringen aan voor 75+-ers tegen een 
gereduceerd tarief.  
De keuringen zijn op de 1e woensdag van de maand. 
Als u voor de aanvraag van het rijbewijs de daarvoor 
benodigde documenten compleet heeft, kunt u een 
afspraak maken. Doe dit tijdig. 
Het adres daarvoor 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. 
 

Ook de Rijbewijsdokter in Huizen biedt keuringen aan. 
Bent u lid van Vivium dan krijgt u daar een korting.  
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. 
Daarvoor heeft u natuurlijk ook de voor een 
rijbewijs benodigde documenten nodig. 
 

Verslagen 
 

Verslag busreis van 26 april naar Montfoort 
 

Met weer ‘onze’ Wilma als chauffeur vertrekken we 
om half tien vanaf de Zenderkerk richting Houten. 
Wilma laat een knap staaltje stuurkunst zien als we 
door de nauwe straten in Huizen nog iemand van de 
wachtlijst op mogen halen. 
We gaan op weg, Clara leest een mooi gedicht voor 
van de Emmaüsgangers die ook ‘op weg’ zijn. 
Het zonnetje schijnt en het groen is in een paar dagen 
uitbundig gegroeid, de natuur is erg mooi. Wilma laat 
ons genieten van haar verhalen o.a. dat van de 
snelweg voor de eekhoorns over de A27.  

Zo rijden we richting Houten. Daar genieten we in het 
oude dorp, naast de kerk bij restaurant De Engel, van 
koffie met gebak. 
Om elf uur gaan we verder richting Nieuwegein en 
Wilma vertelt over de fruitboomgaarden. Als er al 
bloesem aanwezig is en er komt vorst, dan worden de 
appel- en perenbomen beregend. Als het gesproeide 
water dan bevriest beschermt het ijs de bloesem.  
Bij kersenbomen zitten de vruchten te dicht op elkaar. 
Daar plaatst men vuurkorven tussen de bomen om de 
vorst te verdrijven. 

Via IJsselstein gaat 
de rit verder over 
Benschop, 
Polsbroekerdam 
en Polsbroek. Er 
wordt aan de weg 
gewerkt, maar 
Wilma kan er 
fluitend langs. 
De route is 
schitterend, langs 
prachtige boerde-
rijen en het 
riviertje de Vlist 
(zie foto). 

Verschillende leden beamen de melding van Wilma dat 
je daar ook geweldige fietstochten kunt maken. 
We rijden naar Haastrecht, waar de schaatsers al zo 
lang op de rotonde staan, dat ze inmiddels helemaal 
verroest zijn. Via Oudewater, waar destijds veel 
opnamen gemaakt zijn van de tv-serie Swiebertje, 
komen we in Montfoort. 
Hier krijgen we tot onze verrassing een complete 
warme maaltijd van drie gangen voorgeschoteld.  
Soep vooraf en pudding en/of ijstaart toe.  
Er is ruim voldoende en het smaakt voortreffelijk. 
Ondertussen zijn verschillende leden van het 
shantykoor ‘De IJsselzangers’ hun optreden aan het 
voorbereiden. Muziekstandaards worden neergezet 
met grote boxen erbij, dat belooft wat. 

Al voor het toetje begint hun optreden, begeleid door 
twee accordeons zingen ze als eerste het IJssellied. 

http://www.rijbewijsdokter.nl/
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We horen een paar minder bekende liederen, maar na 
de pauze kunnen we uit volle borst meezingen met o.a. 
Ketelbinkie en de Zuiderzeeballade. 
Wilma moet bij de bus blijven en deze ook nog 
proberen te keren. Een aantal auto’s staat fout gepar-
keerd op de parkeerplaats voor bussen. Dat is lastig.  
Ze krijgt het voor elkaar! En rond kwart voor vier rijden 
we terug richting Huizen waar we om half vijf aan-
komen. Het was een topdag. (Foto’s zijn van Clara Kos en 
Annemarie H., ook die op de website)  
             Annemarie Huisman 
 

Verslag van de PCOB-middag van 10 mei  
 

Marianne Oor heet ons allen hartelijk welkom, in het 
bijzonder mevrouw Annet Betsalel en de heer Paul 
Joseph en zijn vrouw. De zaal is weer mooi gevuld met 
belangstellenden. 

Daarna geeft Marianne het woord aan Tijmen Bout, die 
de opening verzorgt. 
Hij leest met ons enkele verzen uit Esther 4. 
Een boek over de trouw van God voor de Israëlieten 
en uiteindelijk ook voor ons. In een situatie van 
dreiging kan niemand aan de kant blijven staan. 
Soms zie je dwars door de gebeurtenissen heen de 
hand van God. Zo ook in dit verhaal, Esther wordt 
koningin en kan op deze manier veel voor haar volk 
betekenen. Tijmen gaat ons voor in gebed. 
 

Marianne heeft nog enkele mededelingen voor ons: 
- De volgorde voor deze middag is iets aangepast. We 
hebben de thee en koffie al gehad en er is geen pauze 
i.v.m. de filmvertoning die volgt. Daarna is er dit keer 
een gezellig samenzijn. 
- Op maandag 16 mei is er een themamiddag van de 
SOBH over de inmiddels verplichte rookmelders.  
- De eerstvolgende busreis gaat op 31 mei naar 
Zeeland, met o.a. een zeehondensafari. Deze reis is al 
volgeboekt. Op de volgende reizen, is nog plaats. 
- ‘PCOB <--> Interactief’, onder deze noemer komen er 
activiteiten voor de jongere ‘ouderen’ van 60 plus. 
De eerste activiteit wordt een tapasavond. Deze staat 
gepland op 12 juli, in de prachtig gelegen Gasterij Het 
Nennetje in Blaricum. De kosten bedragen € 35,00.  
Houdt u hierover de Nieuwsbrief in de gaten. 
 

Daarna krijgt Annet Betsalal van de Bussumse Syna-
goge het woord. Ze vertelt dat we de film ‘Het 
Eerbetoon’ gaan zien. Een filmproject van Annet over 
een “Jonge onderduiker in de Tweede Wereldoorlog” 
naar aanleiding van het dagboek van de vader van Paul 
Joseph. 
Zijn vader vluchtte met zijn vrouw en zoontje Paul in 
1943 vanuit Naarden naar Zwitserland. 
Met behulp van vele passeurs (mensensmokkelaars) 
werd een katholieke vluchtroute gevolgd. Die liep via 
Breda, Antwerpen, Parijs en zo naar de Zwitserse 
grens. Doordat deze reis van zijn familie zo minutieus 
in een dagboek is vastgelegd, kan Paul de reis op latere 
leeftijd ook nog precies zo maken. Hij vindt en spreekt 
vele zoons en dochters van de hulpverleners uit 1943. 
Dat levert hem veel bijzondere en ontroerende 
ontmoetingen op. Die zijn allemaal in de film te zien en 
te horen. Jozef vertelt zijn vaders verhaal. Sommige 
van de kinderen die hij ontmoet hebben nooit geweten 
dat hun ouders zoveel heldendaden verrichtten. Paul 
eert al die helden van toen door in Israël een boom 
voor hen te planten in het Yad Vashem plantsoen. Hij 
heeft voor hen ook de Yad Vashem onderscheiding 
aangevraagd en een ervan wordt deze week in de 
Bussumse Synagoge postuum uitgereikt. Dat is een 
hele eer voor de kinderen van die held. We zijn allen 
onder de indruk van de film.  
 

Annet en Paul 
beantwoorden na de 
film nog verschillende 
vragen uit de zaal, 
wat zeer op prijs 
wordt gesteld. 
Annet Betsalel heeft 
ook een boekje over 
de Joodse geschie-
denis in WO2 
geschreven voor de 
jeugd van plm. 14 
jaar: ‘De wereld van 
Max’.  
Dit boekje is te koop 
in de Synagoge. 
Leerlingen van scholen die groepsgewijs de Synagoge 
bezoeken krijgen het gratis, dankzij een sponsor. Annet 
nodigt ons hartelijk uit om daar ook eens op bezoek te 
komen. 
Marianne bedankt beide sprekers voor hun 
presentatie. 
 

De voorzitter sluit de middag af met de woorden van 
een lied van Sela: “Maak ons vrij van de wereld Heer”. 
Na afloop blijven we bijna allemaal nog wat napraten 
onder het genot van een hapje en een drankje.  
Het was een boeiende en gezellige middag. 
 

         Foto’s en tekst zijn van Teun en Annemarie Huisman 
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Verslag van de SOBH middag op 16 mei jl. 
 

Brandpreventie 

De voorzitter van de KBO, Joop Hartong, heet de 
aanwezigen welkom. De belangstelling voor deze 
middag is dit keer niet zo groot.  
De presentatie wordt verzorgd door dhr. Joost 
Schaapherder, wijkbrandweerman in Blaricum en 
Huizen van de Brandweer Gooi- en Vechtstreek. 
Hij geeft een uiteenzetting over het ontstaan van een 
brand. Hij toont ons beelden van een woning met oude 
materialen zoals hout en een woning met veel 
kunststoffen. De oudere panden branden minder snel 
dan de nieuwe. Dus is er ook een verschil in vluchttijd. 
Ook komen de elektrische apparaten, de laptop en de 
telefoons aan de orde. Wees voorzichtig met opladen.  
Doe dat niet ‘s nachts en zet dan alle apparatuur uit.   
Wees voorzichtig met snoeren en contactdozen. Rol 
een verlengsnoer altijd helemaal uit en kijk of er geen 
gebreken zijn aan de contactdozen. Hoe ga je om met 
de vlam in de pan. Blus die niet met water maar leg er 
een deksel op. Blijf altijd in de buur van het fornuis! 

Per 1 juli a.s. is het verplicht om een brandmelder in je 
huis te hebben! Daar moet u zelf voor zorgen! 
Het is wenselijk om op iedere verdieping één melder 
aan te brengen. Bijv. in de gang en op de overloop. 
Maak ook een vluchtplan en oefen dat. 
Controleer maandelijks de rookmelder, bijv. als op de 
eerste van de maand de sirene loeit. Hoe te handelen 
bij brand? Altijd zo snel mogelijk 112 bellen. 

Na de vragenronde sluit Joop Hartong de bijeenkomst. 
          Iet van Saane 
 

Busreizen in 2022  
 

Op dinsdag 31 mei a.s. gaan we met de bus naar 
Zeeland. Deze reis is al volgeboekt. 
Vertrek:            08.30 uur Prins Bernhardplein  

            08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan                                                   
Thuiskomst:  +18.00 uur 
 

Op dinsdag 5 juli en donderdag 28 juli maken we twee 
keer hetzelfde zomer-middag-uitje. We gaan kersen 
eten in een kersenboomgaard langs de Kromme Rijn. 
Daarna maken we met de bus een mooi toertje over de 
Langbroeker Wetering. 
 

De reis is verzorgd met: 
* kersenexcursie 
* bakje kersen 
* toertje Langbroeker Wetering 
     (Thuis gebruiken we de lunch) 
Vertrek: Let goed op de tijden en vertrekplaatsen! 
Op di. 5 juli:    12.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan 

            13.00 uur Prins Bernhardplein 
Op do. 28 juli: 12.45 uur Prins Bernhardplein 

            13.00 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan 
Thuiskomst:  +17.30 uur 
Kosten: Leden € 28,- (niet leden € 33,-)  

Op dinsdag 30 augustus gaan we naar een biologische 
tomatenkwekerij in Noord-Brabant. 
 

De reis is verzorgd met: 
* koffie met zelfgemaakte appeltaart 
* excursie biologische boerderij 
* specialiteitenlunch 
* toertje Noord-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,-)   
 

Op donderdag 22 september maken we met de bus 
een rondje om het IJsselmeer met een bezoek aan 
Hindelopen en Urk. 
 

De reis is verzorgd met : 
* koffie met gebak 
* koffietafel met soep  
* entree schaatsmuseum  

            08.30 uur Prins Bernhardplein                                              
             08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan                                                                                                                                                           
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.  
 

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,-) 
 

Op dinsdag 22 november maken we een tour en gaan 
genieten met keuze uit meerdere stamppotten bij de 
Bijenmarkt in Veenendaal.                                     
 

De reis is verzorgd met:                                                                
* stamppotten festival                                                                   
* toeristisch toertje                                                                              
Vertrek:           10.30 uur Prins Bernhardplein 
                          10.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan                           
Thuiskomst:  +16.00 uur                                                              
Kosten: Leden € 29,- (niet leden € 34,-) 
 

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 datum. 
  

Zie voor uitgebreide informatie het bewaarexemplaar 
in de nieuwsbrief van maart.  
Neem zo nodig uw stok of rollator mee!  
Voor alle busreizen geldt: Deo Volente. 

 
 

 

  
 

 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig, met elkaar… 
 

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden) 
 

Op de derde dinsdagavond van de maand om 18.15 
uur en de derde woensdag-middag om 12.30 uur 
kunnen we weer eten in De Oude Pastorie.  
Maar let op: In juni eten we op dinsdagavond 28 en 
woensdagmiddag 29 juni. In juli is het weer normaal 
op dinsdagavond 19 en woensdagmiddag 20 juli. 
 

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. 
 

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 
Er zijn voldoende aanmeldingen voor de tweede 
donderdag van de maand om ’s avonds om 18.15 uur 
te eten in De Oude Pastorie. Bij uitzondering is het de 
eerste keer in juni op de laatste donderdag, 30 juni en 
in juli weer gewoon op de 14e.  
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 1 juni en 
6 juli a.s. De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35.  
 

 

PCOB        <----->      Interactief 
 

Activiteiten die vooral bestemd zijn voor jongere 
senioren (60+). 
 

Onze eerste activiteit gaat door!! 
Een tapasavond op 12 juli a.s. om 19.00 uur  
in Gasterij ‘t Nennetje, Landalpark Gooise Heide, 
Woensbergweg 5, 1272 JP Huizen. 
 

Kosten € 35,00 p.p., inclusief 2 consumpties.  
 

Graag voor 15 juni a.s. telefonisch aanmelden bij 
Annemarie Huisman, tel. 06 5127 6351  
of Hilly Vos, tel. 06 8196 8553. 
Deze activiteit is zowel voor eigen leden als andere 
belangstellenden. Dus breng gerust iemand mee. 

 Colofon 
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:  
Joke Hiemstra-Mook (juni)   
Akkerweg 16, tel.: 035 526 4948 
E-mail: jr.hiemstra@planet.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 

  

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

Kopij volgende Nieuwsbrief (juli/augustus)  
Inleveren a.u.b. uiterlijk vrijdag 17 juni a.s.

Zo vierde Marken Kongingsdag 2022 (T.H.) 
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