
1 
 

 
 

  
Een kluut op de Marker Wadden (juni ‘22, ©T.H.) 

 

Flora en fauna 
 

De zomer is in volle gang, 
de nachten kort, de dagen lang, 
genieten, ongedwongen. 
 

Bloemen bloeien in geur en kleur, 
in onze tuinen om de deur, 
hoezeer kan dit bekoren. 
 

Ook bermen springen in het oog, 
regenbuien met de boog, 
die d' aarde doen verjongen. 
 
De vogels zingen erop los, 
in struikgewas en naaldhoutbos, 
een feest voor wie wil horen. 
 

Een zwaluw scheert gevaarlijk laag, 
wordt nimmer moe van het gejaag, 
op voedsel voor haar jongen. 
 

Al kwett'rend onder groot misbaar, 
maken musjes hun badje klaar, 
bij 't eerste ochtendgloren. 
 

De Heer bepaalde dag en nacht, 
elk jaargetij’ in volle pracht 
door velen reeds bezongen. 
 

Zo geeft de Schepper ook aan mij, 
flora en fauna, dit getij’, 
schoner als ooit tevoren! 
 
Aagje Lingen  

 

 
Aan de leden van onze PCOB-afdeling Huizen, 
 

Voor ons ligt nu de zomer van 2022. We hopen dat  
die een mooie periode van zon en blijdschap brengt.  
Als wij ouderen met vakantie gaan, is dat meestal voor 
of na deze periode, dan is het minder druk en het 
verblijf vaak goedkoper. Onze kinderen en kleinkin-
deren gaan er nu op uit en genieten waar mogelijk  
van hun zomervakantie. Het kan weer, gelukkig. Dat 
gunnen we ze van harte, al zien we hen daardoor nu 
misschien wat minder vaak dan we zouden willen. 
Vorige week bezochten wij de Marker Wadden, die nu 
in het voorjaar en de vroege zomer op zijn mooist zijn 
met heel veel bloemen en jonge vogels. Echt iets voor 
de liefhebbers van flora en fauna. Alles is nog in een 
stadium van ontwikkeling, maar bijzonder om te zien. 
De boot van Natuurmonumenten vertrekt uit de 
Bataviahaven in Lelystad (vooraf boeken). Je kunt op 
de wadden fijn wandelen op een stuk nieuw land. 
Geniet volop van de zomer en de natuur door de 
Schepper aan ons gegeven. 
     Teun Huisman 
 

Van het bestuur  

 

 
Blij met dit voorjaar 
 

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief voor de vakantie-
periode. Wat hebben we in vergelijking met de 
afgelopen twee coronajaren weer veel dingen kunnen 
doen en ondernemen. Kijk maar eens naar de busrei-
zen die er nu al zijn geweest. Wat hebben we daarvan 
genoten. Alle middagbijeenkomsten konden gewoon ‘ 
doorgaan. Zo ook het koffie drinken in ‘De Brassers-
hoeve’ en niet te vergeten het samen eten in ‘De Oude 
Pastorie’. Echter, als we de berichten horen en om ons 
heen kijken is corona niet weg. Daarom is het verstan-
dig voor ons als ouderen de bekende maatregelen 
zoveel mogelijk in acht te nemen. 
 

De middagbijeenkomsten 
 

Vanaf nu kunnen we voor onze bijeenkomsten niet 
meer terecht in ’t Visnet. We wijken uit naar de 
Meentkerk aan de Bovenmaatweg. Dat zal voor velen 
van ons wel wennen zijn. Maar toch hoopt ons bestuur 
dat deze nieuwe locatie geen belemmering zal zijn om 
de middagen te bezoeken. Wij zien er naar uit om deze 
middagen met elkaar tot een gezellig geheel te maken. 

      Afdeling Huizen    Juli en augustus 2022                18e jaargang, nr. 6 

 
 
 

https://www.gedichtensite.nl/component/comprofiler/userprofile/1575-aagje-lingen
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/varen/boot-naar-marker-wadden


2 
 

Vervoer voor de middagbijeenkomsten 
 

Aansluitend aan het voorgaande wil het bestuur een 
vervoersdienst in het leven roepen. Veel van onze 
leden zijn gewend de PCOB-middagen te bezoeken.  
Wij willen hen graag de mogelijkheid bieden dat te 
blijven doen. Daarvoor zoeken we een aantal leden die 
deze taak op zich willen nemen. Zie de oproep verder-
op in deze Nieuwsbrief. 
 

Busreizen 
 

Voor de busreizen van onze afdeling is zeer veel 
belangstelling. De busreis ‘Rondje IJsselmeer’ van  
22 september is volgeboekt. Er is al een wachtlijst.  
Als er voldoende belangstelling voor is, kan deze op 
dinsdag 4 oktober a.s. nog een keer gemaakt worden. 
Geef u dan snel op. Zie verderop in de Nieuwsbrief bij 
Busreizen. 
 

Zomer-middag-uitje 
 

Voor de de zomerperiode heeft de activiteiten- 
commissie twee zomeruitjes georganiseerd en wel op 
5 en 28 juli a.s. We bezoeken dan een kersenboom-
gaard en natuurlijk gaan we ook kersen eten in het 
Kromme Rijn gebied. 
Zie voor meer informatie het artikel Busreizen. 
 

Eten in ‘De Oude Pastorie’ 
 

Er was te weinig belanstelling voor lunchen op de 
woensdagmiddag. We hebben in overleg met de kok 
van ‘De Oude Pastorie’ besloten met deze activiteit te 
stoppen. We vinden dat jammer! De twee geplande 
avonden op de 2e donderdag en de 3e dinsdag van de 
maand gaan gewoon door. Deze activiteit is alleen 
bestemd voor onze leden. Zie verderop in deze 
Nieuwsbrief. 
 

PCOB - Interactief 
 

Op 12 juli a.s. hebben we onze eerste activiteit van 
PCOB – Interactief: een tapasavond in ‘Gasterij  
’t Nennetje’. 
De organisatoren hebben voor 24 augustus a.s. ook 
een leuke avond-bottertocht gepland. 
Deze activiteiten zijn bedoeld voor zowel leden als niet 
leden. Zie verderop de uitnodiging. 
 

Bloemetje voor Els Kok 
 

Tijdens een overleg van de activiteitencommissie 
hebben we haar nogmaals gefeliciteerd met haar 
koninklijke onderscheiding. We bedankten haar heel 
hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij als 
vrijwilliger doet. Het mee-organiseren van de 
busreizen, maar ook het ervoor zorgen dat deze goed 
verlopen en iedereen aanwezig is. Hiervoor overhan-
digden we haar een bloemetje. 
 

Aandacht voor elkaar 
 

Mocht u ergens hulp bij nodig hebben, voor wat dan 
ook, dan kunt u ons gerust bellen. We denken daarbij 

bijvoorbeeld aan het invullen van een formulier voor 
de gemeente of het aansluiten van een apparaat.  
En ook voor gewoon een keer boodschappen doen, 
omdat u het op dat moment niet kunt.  
Misschien heeft u behoefte aan een praatje of een 
bezoekje, meld het ons dan. Wij hebben een aantal 
dames die u met plezier een bezoekje brengen. 
 

Nieuwe leden 
 

Met vreugde begroeten we 2 nieuwe leden: 

• Mevr. L. van der Poel- Schaap, 
Ambonlaan 17 

• Mevr. B. Visser-Veerman, 
Plein 2000 - 83 

 

Overleden 
 

• Mevr. R.R. Koning-Werkman (86 jaar), 
Duiker 173 

 

We leven mee met de nabestaanden, maar ook met 
alle andere leden van onze vereniging die een geliefde 
moeten missen. Ook denken we aan de zieken die 
thuis of elders verblijven. We wensen u allen veel 
sterkte toe en beterschap. 
 

We hopen elkaar in september weer te ontmoeten en 
wensen u allemaal een goede zomer toe met de 
zegenbede “Ga met God en Hij zal met je zijn”. 
 

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

Oproep 
Vervoersdienst medeleden 
 

Binnen het bestuur is er gesproken over een vervoers-
dienst voor medeleden. Wij zouden het fijn vinden dat 
de leden die niet meer in staat zijn om zelfstandig naar 
de middagbijeenkomsten te komen en dat toch graag 
willen deze gelegenheid te bieden.  
 

Wij hebben daarbij uw hulp nodig!  
Leden die bereid zijn een of meer medeleden op te 
halen en na afloop weer thuis te brengen. Vooral nu de 
middagbijeenkomsten vanaf september in de 
Meentkerk aan de Bovenmaatweg worden gehouden. 
Juist voor de leden uit het oude dorp, die voorheen 
lopend naar ’t Visnet kwamen, hebben we vervoer 
naar de Meentkerk nodig. Als u zelf de middag niet 
bezoekt, maar wel een paar leden kunt ophalen en na 
afloop van de middag weer thuis brengen vragen wij 
om hulp. U bezorgt daarmee de oudere leden een veel 
plezier met een mooi en gezellig samenzijn, dat zij 
anders moeten missen!   
 

Wanneer u hieraan wilt meehelpen, meldt u zich dan 
bij Lies Grimbergen. Tel.: 06 5183 5651 of per mail: 
liesgrimbergen@ziggo.nl . 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.  
  

           Lies Grimbergen 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Verslagen 
 

Verslag van de busreis naar Zeeland op 31 mei jl. 
 

Met wel 82 mensen vertrekken we in 2 bussen naar 
Zeeland. Eemlandreizen, de busmaatschappij, kon 
geen grote bus leveren voor 62 mensen, zoals was 
afgesproken. Gelukkig wel twee kleinere bussen, 
zodoende kunnen nu ook de 14 mensen die op de 
wachtlijst stonden en nog enkele anderen met ons 
mee. 
We rijden richting Utrecht. Het is druk en we komen in 
een file. Wilma, onze chauffeur, blijft altijd positief en 
zegt dat die nooit lang duurt. Via Gorinchem rijden we 
richting Brabant, waar we in Dussen een prachtig 
verhaal te horen krijgen over boer Bertus en Maaike. 
Via de suikerstreek, met als bekende plaats Dinteloord, 
komen we in Wagenberg. In De Ruif genieten we van 
koffie met gebak.  

Daarna gaan we verder naar Zeeland, naar Sint 
Annaland. Daar kunnen we inschepen in de Frisia een 
prachtige salonboot met veel ruimte. We varen via de 
Krabbenkreek door een zijarm van de Oosterschelde, 
wat tegenwoordig zelfs een nationaal park is. Op het 
benedendek staan de tafels al gedekt en we genieten 
van een lekkere lunch, met broodjes, kroketten, 
verschillende soorten beleg en koffie of thee.  
Na de maaltijd kunnen we ook naar het tussendek en 
bovendek, zodat iedereen alles goed kan zien. 
Vooral in de buitenlucht is het heerlijk, het is zonnig en 
er is weinig wind. Het is zelfs warm. Velen hebben een 
jas meegenomen, maar die gaat snel uit. Het uitzicht is 
weids. In de verte is Zierikzee te zien en ook het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 

 

En… we hebben een echte zeehondensafari! Op een 
zandbank in het Nationaal Park Oosterschelde ligt een 
grote groep zeehonden te zonnen en de slapen.  

We kunnen tot heel dichtbij varen, de boot blijft een 
poosje liggen en draait daarna, zodat de mensen vanaf 
de andere kant foto’s kunnen maken.  
Om kwart over twee schepen we weer uit. Op de kade 
is een visser zijn netten aan het schoonmaken met een 
vernuftig apparaat; leuk om te zien. 
We hebben een lange terugreis voor de boeg, dus 
maken we onderweg nog een stop op de Grevelingen-
dam. In het zelfbedieningsrestaurant kiest men voor 
een koffie, sorbet, biertje of een wijntje. Op het terras 
vinden we een plaats in het zonnetje met een prachtig 
uitzicht, waar we nog even heerlijk van genieten. 
Sommigen wandelen een stukje en zien de mossel-
cultuur met drijvende tonnen. 
Om vier uur beginnen we aan het laatste stuk van de 
reis. Langs de weg zien we hectometerbordjes met 
blauwe rollers erbovenop. Wilma legt ons uit dat op 
deze manier voorkomen wordt dat de kerkuilen erop 
gaan zitten, terwijl ze loeren op muizen. Er werden er 
te veel doodgereden. Op iedere reis leer je zo wel iets. 
Er ontstaan donkere luchten en vlak bij Huizen zien we 
grote plassen op de weg. 
En wij, we hebben prachtig weer gehad, geen druppel 
regen. Het was een geweldige dag. 
 

    foto’s (ook op website) en tekst van Annemarie Huisman 
 

Voor u gelezen 
  

  

 
Vervoer voor ouderen  

 
 

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met 
hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer 
zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de 
bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. 
Versa Welzijn biedt ANWB AutoMaatje in Huizen. 
 

Hoe werkt het? 
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje belt 
uiterlijk twee werkdagen van tevoren met 
onderstaande telefoonnummers. De medewerker 
van Versa Welzijn koppelt de deelnemer aan een van 
de beschikbare vrijwilligers bij hen in de buurt en 
vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger 
komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De 
deelnemer rekent na afloop contant af met de 
vrijwilliger, of als u dat beiden wilt via een tikkie, op 
basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 35 
cent per kilometer gerekend. 
 

Huizen & BEL 
U lunt telefonisch een afspraak meken met Auto-
Maatje Huizen/BEL: 035 625 0005. Bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur. Er is geen 
voicemail. 
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Belbus – Huizen 
 

De Belbus biedt aanvullend vervoer voor ouderen en 
mensen met een beperking die woonachtig zijn in 
Huizen. 
 

Hoe werkt het? 
De Belbus rijdt op afspraak. De Belbus is geschikt voor 
individueel vervoer of kleine groepen (maximaal 6 
personen). Zo nodig worden ritten gecombineerd. De 
Belbus wordt gereden door vrijwilligers van Versa 
Welzijn. Rollators kunnen mee in de Belbus; rolstoelen 
alleen als deze goed opvouwbaar/inklapbaar zijn. Voor 
het gebruikmaken van de Belbus is geen pasje nodig! 
 

Waarheen rijdt de bus? 
De Belbus rijdt naar alle adressen in de gemeenten: 
Huizen, Blaricum, Laren, Naarden, Bussum, Eemnes en 
TerGooi Ziekenhuis. 
 

Prijzen per rit vanaf 1-4-2022 
€ 2,20 enkele rit binnen Huizen (retour € 4,40) 
€ 3,30 enkele rit buiten Huizen (retour € 6,60) 
€ 4,95 enkele rit naar TerGooi Ziekenhuis – Hilversum 
(retour € 9,90). 
De bijdrage dient gepast en contant aan de chauffeur 
te worden betaald. Wij adviseren u te betalen met 
tegoedbonnen die te koop zijn bij Versa Welzijn. 
 

Wanneer rijdt de Belbus? 
De Belbus rijdt op werkdagen: 
’s morgens van 8.30 – 12.00 uur 
’s middags van 13.00 – 16.45 uur 
 

Mag er een begeleider mee? 
Ja, en voor deze begeleider geldt geen 
leeftijdscriterium. 
 

Reserveren 
U kunt reserveren door te bellen naar 035 528 8266 
(maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 12.30 uur).  
Tijdig reserveren wordt aanbevolen, want er is maar 
één Belbus. 
 

Wmo pas 
 

Heeft u een beperking/handicap of bent u ouder dan 
75 jaar en lukt het niet om zelfstandig met het 
openbaar vervoer te reizen? Of is het vanwege 
psychische klachten onmogelijk voor u om u via het 
openbaar vervoer te verplaatsen? Dan kunt een Wmo 
pas aanvragen bij uw gemeente, dit is een vervoers-
voorziening. Na uw aanvraag bij het Wmo loket in uw 
woonplaats beoordeelt de gemeente of u een indicatie 
krijgt. Zo ja, dan krijgt u een Wmo vervoerspas. 
Als u 75-plus bent, kunt u meestal een Wmo pas 
aanvragen zonder dat er een indicatie nodig is. 
 

Wmo vervoerspas 
De Wmo pas zelf kost u niets. De Wmo pas geldt 
echter alleen voor lokaal vervoer in en rond Huizen. 
Het collectief vervoer is gratis. Persoonlijke ritten 
tegen een redelijke vergoeding. 

 
 

Met activiteiten die vooral bestemd zijn voor de 
jongere senioren 
 

Onze eerste activiteit gaat zeker 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.  
 

Wil je nog gezellig met ons meeëten, bel dan gerust 
met Annemarie Huisman, tel. 06 5127 6351. Dan laat 
zij u weten of er nog plaats is. 
Deze activiteit is zowel voor eigen leden als andere 
belangstellenden. Dus breng gerust iemand mee. 
  
 

We hebben al een volgende activiteit op het oog: 
Samen varen met een Huizer Botter. 
 

Heb je altijd al eens mee willen varen op een 
historische Huizer botter? Of vind je het gewoon leuk 
om het nog eens te doen? Dan is dit je kans. Ga mee 
op de ‘Opstaptocht’ op woensdag 24 augustus a.s. 
 

We verzamelen voor deze avondtocht om 18.30 uur bij 
het Havenkantoor en varen om 19.00 uur uit.  
We hopen de vaartocht af te sluiten met een prachtige 
zonsondergang. 

 

De kosten zijn € 30,00 p.p. 
 

Het is de bedoeling dat iedereen wat te eten of te 
drinken meeneemt om met elkaar te delen.  
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Neem een warme 
jas mee, het kan ’s avonds op het water snel afkoelen. 
 

Heb je zin om mee te gaan, meld je dan voor 16 juli 
a.s. aan bij Annemarie Huisman, tel.: 06 5127 6351  
of bij Hilly Vos, tel.: 06 8196 8553. 
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Busreizen in 2022  
 
 

Wegens grote belangstelling doen wij de 
bustocht van 22 september a.s. ‘Rondje om het 
IJsselmeer’ bij voldoende deelname ook op 
dinsdag 4 oktober! Zie verderop.                                                               
 

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. Deze reis is volgeboekt. 
 

Vertrek:           08.30 uur Prins Bernhardplein 
            08.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan 
 

 

Op dinsdag 4 oktober willen we bij voldoende 
belangstelling nog een rondje om het IJsselmeer 
maken met een bezoek aan Hindelopen en Urk. 
 

Lekker een nostalgisch dagje uit…. Ooit was het 
IJsselmeer de Zuiderzee. Rond deze zee 
ontstonden vele vissersstadjes en dorpen. Een 
tweetal van deze stadjes bezoeken we: Urk en 
Hindelopen staan op het programma! Maar 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 dat willen is een wandeling door 
de grillige straatjes en over de kleine bruggetjes 
dan beslist aan te bevelen. Een bezoek aan de 
demonstratie van de schilderkunst van Hinde-
lopen in het ‘Museum van Schaatsen en Schilder-
kunst’ 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, 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.  
 

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 toeristische 
tour en gaan genieten van een keuze uit meerdere 
stamppotten bij de Bijenmarkt in Veenendaal                                     
 

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 (ook op de website).  
Neem zo nodig uw stok of rollator mee!  
Voor alle busreizen geldt: Deo Volente. 
 

 
 

Gezellig, met elkaar… 
 

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden) 
 

Omdat er te weinig deelnemers zijn voor de lunch op 
woensdag, hebben we helaas moeten besluiten om 
hiermee te stoppen. 
 

Wel blijft mogelijk: de 2e donderdag en de 3e dinsdag 
in de maand om 18.15 uur. 
In juli eten we op donderdag 14 en dinsdag 19 juli, 
in augustus op donderdag 11 en dinsdag 16 augustus, 
en in september op donderdag 8 en dinsdag 20 sep-
tember. Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur.    
 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Kosten: € 16,50 voor het hele menu: 

• vers gemaakte soep,  

• hoofdgerecht,  

• nagerecht, inclusief 1 drankje en 

• koffie met bonbons van het huis na. 
 

Aanmelden of afmelden uiterlijk de vrijdag van te 
voren 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, uiterlijk de maandag van te 
voren voor de donderdag tel. 035 526 2261 of per  
e-mail trieneke.kruimer@gmail.com . 
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet meer aan te 
melden. (Alleen afmelden als men niet kan komen, 
uiterlijk vrijdag of maandag van te voren.).  
 

 
 

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.  
 

Welkom op woensdag 6 juli, 3 augustus en 7 sept a.s.  
De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35.  

 

 
 

Uitnodiging PCOB-middag 7 september a.s.                            
 

Het bestuur van onze PCOB afdeling Huizen nodigt u 
allen hartelijk uit voor de middagbijeenkomst op 
woensdag 7 september a.s. 
 

‘Curaçao, een stukje Nederland om lief te hebben!’ 
 

 

Flamingo’s, Curaçao (april ’22, A.H.) 
 

Annemarie Huisman zal die middag een boeiende 
presentatie geven over haar reis naar Curaçao.  
Afgelopen april/mei bracht zij daar samen met Teun 
haar vakantie door. Dat leverde hen beiden een 
prachtige serie foto’s op, die ze graag met u wil delen.  
 

Het programma begint om 14.30 uur. De zaal is open 
om 14.00 uur.  
In de pauze staan koffie en thee voor u klaar. 
 

Let op: De middag wordt gehouden in  
de Meentkerk aan de Bovenmaatweg 410. 
Iedereen is van harte welkom!  
Heeft u geen vervoer? Bus 100 stopt bij de voordeur. 
 

Ook thuis kunt u deze presentatie meebeleven via 
kerkdienstgemist.nl/stations/1606 . 
 

Iedereen is van harte welkom. 

 Colofon 
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Marianne Oor-van der Molen, voorzitter   
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E-mail: marianne@familieoor.com  
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E-mail: pcobhuizen@outlook.com  
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Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451 
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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:  
Ans Brands-Westland (juli)   
Huizermaatweg 36D, tel.: 035 525 4502 
E-mail: l-brands@versatel.nl 
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Opperweg 17, tel.: 035 525 5013 
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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,   
De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600   
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Website afdeling Huizen:  
www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief (september)  
Inleveren a.u.b. uiterlijk vrijdag 12 aug. a.s. 
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