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Onze boeren 
 

De Bijbel is geschreven 
in een agrarische maatschappij, 
je kunt het in Jesaja lezen 
en dát maakt mij heel erg blij! 
 
Ze kregen passie en veel kennis 
en God gaf boeren vakmanschap, 
maar hoe men vandaag naar hen kijkt 
is voor de meesten een grote klap! 
 
Want Gods diepe betrokkenheid 
is voor hen praktisch en reëel, 
Hij is bekend op elk niveau 
en dat is echt heel veel! 
 
God geeft de boeren weidegrond 
voor hun runderen en vee, 
maar rijken buiten hen echter uit 
en nemen hun toekomstdromen mee. 
 
Dat onze boeren mogen leven 
in een land vol levensvreugd, 
vol ondersteuning en vol passie 
in een land dat Gods hart verheugt! 
 

Els Hengstman-van Olst 
Jesaja 28:23-29 
2 Kronieken 32:27-29 

 
 

 
 

Beste medeleden van onze PCOB-Huizen, 
 

Na een zomer waar geen eind aan leek te komen zijn 
we nu bijna ongemerkt in de herfst beland. De kleuren 
zullen binnenkort veranderen en een geweldig 
schouwspel van bruin, rood en geel zal te zien zijn.  
Een paar jaar geleden noemde ik hier al eens het  
‘Von Gimbornpark’ aan de Velperweg 13 in Doorn.  
Dit Nationale Bomenmuseum is de grootste 
bomentuin van Nederland. Als de bomen goed 
beginnen te kleuren is het daar op zijn mooist. Het 
park is bovendien prima toegankelijk voor rolstoelen 
en rollators. Afgelopen jaar maakte ik daar mijn foto’s 
voor de Nieuwsbrief van december. Het is een echte 
aanrader voor iedereen die er op uit wil in de herfst, 
als de natuur met hemelse pracht overgaat in de 
winterse ruststand. De toegangsprijs is € 6,50 op de 
pinautomaat van het hek. Wilt u meer weten over het 
park en de toegangstijden, dan vindt u dat op de 
volgende website: www.bomenmuseum.nl .  
 

 
Ik wens u allen een mooie herfst, Teun Huisman 
 

Van het bestuur 

 

Het najaar meldt zich 
 

Zo om ons heen kijkend zien we dat de herfst in 
aantocht is. De bladeren beginnen te verkleuren en af 
te vallen. De dagen worden korter en dus is het al snel 
wat vroeger donker. 
Dit alles neemt niet weg dat we van dit seizoen met 
volle teugen kunnen genieten. Op 7 september jl. 
hebben we onze eerste middagbijeenkomst gehad na 
de zomerperiode. Wat was het fijn en gezellig om 
elkaar weer in zo’n grote groep te kunnen ontmoeten.  
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En wat hebben we genoten van de presentatie van 
Annemarie Huisman over het mooie stukje Nederland 
dat Curaçao heet. Op 30 augustus 2022 was de busreis 
naar Brabant. Een verslag daarvan ziet u elders in de 
Nieuwsbrief. Op 12 september 2022 was de SOBH-
themamiddag “Valpreventie”. Een onderwerp dat zeer 
de moeite waard is gezien de vele valpartijen bij 
ouderen. Een verslag van deze bijeenkomst ziet u 
verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

Middagbijeenkomst 
 

De eerstvolgende middagbijeenkomst wordt 
gehouden op 11 oktober a.s. in de Zenderkerk aan  
de Borneolaan. De vorige bijeenkomst was in de 
Meentkerk. Het is voor ons allemaal wel even 
wennen. Maar als bestuur hopen we toch dat deze 
locatie geen belemmering voor u is om de 
bijeenkomsten bij te wonen.  
 

Vervoer voor de middagbijeenkomsten 
 

Heeft u geen vervoer en u wilt toch graag naar de 
bijeenkomsten komen? Meldt u dat dan bij Lies 
Grimbergen. Zij zorgt er voor dat u thuis opgehaald 
wordt en weer teruggebracht. Er zijn een aantal 
medeleden die deze taak op zich willen nemen, zodat 
u een fijne en gezellige middag heeft. We zijn hen 
daarvoor zeer dankbaar. 
 

Seniorendag, vrijdag 7 oktober 
 

 De SOBH organiseert voor alle 
senioren van Huizen een gezellige 
middag in de Thomaskerk aan de 
Huizermaatweg. Deze middag 
treden ‘The Dutch Vocals’ uit 
Volendam voor u op. Wel moet u 
zich hiervoor aanmelden in verband 
met de ruimte in de kerk, vol is vol.  

 

Busreizen 
 

Er is altijd veel belangstelling voor de busreizen. 
Omdat de busreis van 22 september al heel vlug 
volgeboekt was, heeft Lies Grimbergen deze busreis 
nogmaals georganiseerd op 4 oktober a.s. 
Het is een rondje om het IJsselmeer. Op 26 oktober 
a.s. staat er een busreis gepland naar Terwolde, waar 
we heerlijk gaan eten. Daaraan voorafgaand maken 
we een prachtige herfsttocht en kunnen we genieten 
van de mooie kleurenpracht. Mocht u belangstelling 
hebben voor een of beide reizen. Neemt u dan 
contact op met Lies Grimbergen. Meer informatie 
vindt u in deze Nieuwsbrief. 
 

Eten in ‘De Oude Pastorie’  
 

Op de 2e donderdag en op de 3e dinsdag van de 
maand kunt u eten in ‘De Oude Pastorie’. 
Let wel: dit is alleen voor leden van onze vereniging.  
U kunt u hiervoor aanmelden bij Annie van As en 
Trieneke Kruimer. Zie daarvoor de achterpagina. 

Koffie drinken in ‘De Brassershoeve’ 
 

Iedere 1e woensdag van de maand is er koffie drinken. 
De eerstvolgende koffieochtend is op 5 oktober a.s. 
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom.  
 

PCOB—Interactief 
 

Op 21 oktober a.s. hebben we onze volgende 
bijeenkomst en wel een wijnproeverij. 
Voor deze activiteit kunt u zich opgeven bij Hilly Vos. 
Meer informatie daarover vindt u in deze Nieuwsbrief. 
 

Rabo ClubSupport 2022 
 

We hopen dat u er nog aan gedacht heeft uw stem uit 
te brengen. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat. 
 

Aandacht voor elkaar 
 

Heeft u een vraag of heeft u ergens hulp bij nodig, belt 
u dan gerust een van de bestuursleden. Wij helpen u 
graag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van 
formulieren, het doen van een boodschapje of het 
aansluiten en in werking stellen van een apparaat. 
Ook zijn er een aantal bezoekdames die u kunnen 
bezoeken als u dat wenst. 
 

In memoriam 
 

Op 17 augustus jl. is Jan Schram overleden op de 
leeftijd van 79 jaar. Jan heeft zich vele jaren met grote 
liefde en passie ingezet voor onze vereniging. Hij was 
een lange tijd bestuurslid, lid van de redactie van de 
Nieuwsbrief en ook webmaster.  
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte voor de komende tijd maar bovenal Gods 
zegen en nabijheid. 
 
 

Nieuwe leden 
 

Met vreugde begroeten we drie nieuwe leden: 
 

• Mevr. A. van der Vijver-Bos, 

Duiker 65 

• Dhr. P. van Slooten en Mevr. R. van Slooten-van 

den Brink, 

De Regentesse 59 
 

Overleden 
 

• Dhr. J H. Schram (79 jaar), 

Ambonlaan 41 

• Mevr. Chr. Schaap-Noordergraaf (92 jaar), 

De Savornin Lohmanlaan 35 

• Dhr. P. Kruijmer (78 jaar), 

De Regentesse 84 

• Dhr. L. Kruijning (92 jaar), 

Driftweg 151 
 

Wij leven mee met de nabestaanden en wensen hen 

veel sterkte voor de komende tijd. 

We denken ook aan alle andere leden van onze 

vereniging die een geliefde moeten missen. 
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Ook wensen we alle zieken die thuis of elders 

verblijven veel kracht en beterschap. 

De Heere Jezus zei: “Komt allen tot mij die vermoeid 

en belast zijn en ik zal u rust geven.” 
 

We zien uit naar de volgende middagbijeenkomst in 
oktober en dan in de Zenderkerk. 
 

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

Verslagen 
 

Verslag van de bustocht naar de tomaten-
kwekerij in Noord-Brabant op 30 augustus jl.  
 

We vertrekken ’s morgens op tijd vanaf beide locaties 

om al meteen als we de A1 opgaan in een file te 

komen. Tja, volop in de spits want…. er rijden geen 

treinen, dus velen hebben de auto gepakt. Maar 

chauffeuse Wilma, creatief als altijd, neemt niet de 

A27 naar Utrecht, maar de A28 over Amersfoort en 

dat gaat voorspoedig. Clara heet ons allen welkom in 

de bus en opent de dag met het gedicht ‘Bloedrood’ 

dat memoreert aan het bloed van Christus, maar ook 

aan de tomaatjes waar we naar onderweg zijn. We 

rijden richting Gorinchem en Breda, over het 

Amsterdam-Rijnkanaal en de Boven-Merwede richting 

Dongen waar ook de Coca-Cola fabriek en de 

leerlooierij van Ecco staan. Daar worden we op de 

biologische kwekerij van Alfons en Henriëtte van den 

Hoek hartelijk welkom geheten door Henriëtte zelf 

met koffie en appeltaart. Na de koffie krijgen we een 

enthousiast verhaal te horen over de eenjarige 

producten die gekweekt worden in de kassen zoals 

verschillende soorten tomaten, maar ook courgettes, 

paprika’s, komkommers enz. Naast genoemde kassen 

is er ook een theeplantage en buiten is er een 

boomgaard met appels, peren, pruimen, bramen, 

bessen en een aantal notenbomen. Zelfs een hoekje 

voor bloemisten en een moestuin ontbreekt niet. 

Tijdens deze uiteenzetting krijgen wij de gelegenheid 

de zelfgemaakte producten te proeven, zoals de 

chutney en de door de dochter bereide hapjes.  

We vinden het een feestje! Daarna volgt een 

rondleiding door de kassen.   

Zie ook de foto’s van Clara en Martha op onze website. 

Degenen die naar buiten willen, kunnen ook door de 

boomgaard en in het voedselbos lopen of bij de 

kippen een kijkje nemen. Tenslotte komen we in de 

landwinkel, waar Henriëttes basissaus en andere 

tomatenproducten uit de eigen kwekerij te koop zijn.  

Met de middag gaan we aan tafel en genieten met 

elkaar van een heerlijke lunch, bestaande uit een 

verrukkelijke tomatensoep en een slaatje! 

Rond twee uur gaan we via Zaltbommel terug richting 

Beesd, maar files alom, dus besluit Wilma van de 

grote weg af te gaan en de route aan te passen. Dat 

was een goede keuze, want we willen ook nog graag 

even een stop maken in Beesd, bij Mariënwaerdt. Het 

verloopt allemaal voorspoedig en ook daar kunnen we 

de landwinkel in en nog iets lekkers nuttigen. Weer op 

de grote weg kunnen we ondanks de vele files redelijk 

doorrijden om zo op de afgesproken tijd op het Prins 

Bernardplein en de Gemeenlandslaan aan te komen.  

Het was een mooie dag met prachtig weer, een 

gezellige chauffeur, een fijn gezelschap en niet te 

vergeten een heel leuke en lekkere excursie naar het 

ambachtelijk bedrijf van Alfons en Henriëtte van den 

Hoek.  

                                                          Martha van Manen 
 

Verslag van de PCOB-middag op 7 september jl. 
met de fotopresentatie over Curaçao 
 

Onze voorzitter, Marianne Oor, opent deze middag.  
Zij heet alle aanwezigen heel hartelijk welkom. 
Het is fijn om elkaar na de zomerperiode weer met  
zo velen te ontmoeten. Nu we geen gebruik meer  
kunnen maken van ’t Visnet zijn we voor deze bijeen-
komst uitgeweken naar de Meentkerk.  
Daarna geeft zij het woord aan Henk Wiesenekker die 
met ons enkele gedeelten uit de Bijbel leest en wel 
Jesaja 26: 12-15, Ezechiël 27:3-11 en Johannes 4:7-11. 
Deze bijbelgedeelten brengt hij in verband met de 
komende ‘Vredesweek’ en wat de Wereldraad van 
Kerken er over zegt. Hij sluit af met het lezen van het 
laatste vers van het lied “Geef vrede Heer, geef 
vrede”. 
Hierna doet Marianne nog enkele mededelingen van 
het bestuur. De volgende PCOB-middag, op 11 okto-
ber a.s., zal gehouden worden in de Zenderkerk. 
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Ze doet nog een oproep aan de aanwezigen voor onze 
PCOB te stemmen bij de Rabo ClubSupport actie. Ook 
brengt zij de bijeenkomsten georganiseerd door de 
SOBH onder de aandacht, van 12 september en  
7 oktober a.s. Beide in de Thomaskerk. 
  

Voor de pauze start Annemarie Huisman met het 
eerste gedeelte van haar presentatie over het eiland 
Curaçao. Zij doet dit aan de hand van de foto’s die zij 
en haar man gemaakt hebben tijdens een vakantie 
begin dit jaar. Ze laat ons een foto van het eiland en 
de vlag zien. De vlag bestaat uit 2 kleuren, geel en 
blauw met 2 sterren. De 2 sterren staan voor Groot en 
Klein Curaçao. Ze zijn op het grote eiland geweest en 
zullen ook het kleine eiland bezoeken. Veel mooie 
dieren en bloemen, maar vooral de doorkijkjes en de 
zonsondergangen komen aan bod. 
In de pauze genieten we van een heerlijk kopje koffie 
of thee met zelfgebakken cake. Daarna vervolgt 
Annemarie de presentatie. Prachtige landhuizen 
krijgen we te zien maar ook kleine hutjes van de 
landarbeiders. En ook de mooie gekleurde huizen en 
niet te vergeten de pontbrug in Willemstad.  

Heel bijzonder was de kerkgang op zondag. Van hun 
reis naar klein Curaçao zien we prachtige foto’s. De 
tocht is 2 uur varen heen en natuurlijk ook weer terug 
met de nodige schommelingen en overstap in een 
kleine rubberboot voor het aan land gaan. 
Samengevat is het een prachtige presentatie.  
Hierna zingen we als afsluiting samen alle vier de 
verzen van het lied “Geef vrede Heer, geef vrede”. 
Marianne wenst alle aanwezigen wel thuis. 
 

     Iet van Saane 
 

Verslag van de SOBH-middag over Valpreventie 

op maandag 12 september jl. 
 

We zijn te gast in de Thomaskerk voor een middag 

over vallen of eigenlijk juist niét vallen. Voorzitter 

Hartong van de KBO-afdeling Huizen heet ons hartelijk 

welkom en wenst ons een leerzame middag. 

Fysiotherapeut Thijs Maassen neemt ons die middag 

bij de hand door het land van de grote gevaren voor 

ouderen: Vallen. Thijs, een charismatische jongeman 

met lang haar, gaat met ons op pad om ons vooral zelf 

te laten ontdekken wat de gevaren zijn en wat we 

vooral moeten doen en waarop we juist wel moeten 

letten om niet te vallen. Hij stelt vragen en laat ons 

oefeningen doen om zelf te ervaren wat hij bedoelt.  

Vragen uit de groep worden opgepakt en meteen van 

antwoord voorzien.  

Hij laat mensen aan het woord om zelf hun problemen 

te benoemen. Iedereen kan en mag meedenken. 

We moeten vooral alle gevaren uit ons huis weghalen, 

zoals losse kleden en kleedjes. Verder losse obstakels 

verwijderen en gladde plaatsen in bad en douche 

voorzien van antislipmatjes of -laagjes om uitglijden te 

voorkomen. Verder is het belangrijk dat je alles goed 

kunt zien, dus licht op de juiste plaatsen en ook op de 

vloer, zodat we niet struikelen. 

Verder is het van wezenlijk belang dat we veel 

bewegen. Liefst 5 keer per week een half uur lopen of 

fietsen als lichte inspanning. Daarnaast is het goed om 

een paar keer in de week een tijdje je kracht te 

oefenen om je hart sneller te laten kloppen. Mensen 

met klachten over het opstaan adviseert hij dagelijks 

daarmee te oefenen, zodat de beenspieren wat 

sterker worden. Dat bevordert ook uw balans. 

Oudere mensen die vallen hebben vaak hersenletsel, 

gebroken polsen of heupen. Ook de angst na een val 

kan het opnieuw gaan lopen negatief beïnvloeden. 

We hebben veel geleerd, nu is het zaak daar ook wat 

mee te doen. Op straat, thuis, op een valcursus voor 

senioren of door oefeningen bij de fysiotherapeut. 

Met dank aan Thijs voor zijn prima verhaal. 

               Teun Huisman 
 

Om de presentatie nog eens in beeld terug te zien  
en beter te onthouden kunt u een aantal van de 
gebruikte teksten op onze website terugzien.  
Ook voor de leden die niet aanwezig waren is dit 
misschien wel een goed idee om uw voordeel mee  
te doen: www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen . 
 

 

SOBH                                 
Themamiddag 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen
http://www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen
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Seniorendag 2022 met ‘The Dutch Vocals’ 
 

Ter gelegenheid van de Seniorendag biedt de 
SOBH in samenwerking met de Gemeente 
Huizen alle senioren van Huizen op vrijdag  
7 oktober een gezellige middag aan.  
 

Daaraan werken ‘The Dutch Vocals’ mee, een 
veelzijdig duo uit Volendam. Zij zingen live de mooiste 
duetten van wereldfaam, waaronder: Andrea Bocelli 
& Celine Dion, Michael Bublé & Laura Pausini en José 
Carreras & Sarah Brightman, afgewisseld met 
meezingers en leuke acts. 
DE TOEGANG IS GRATIS maar VOL=VOL! 
 
 

Datum:      vrijdag 7 oktober van 14.00 tot 16.30 uur 
Inloop:      vanaf 13.30 uur  
Plaats:       Thomaskerk, Huizermaatweg 61 
In de pauze staat de koffie en thee gereed. 
 

 

Meldt u zich voor deze middag aan bij Hilly Vos. 
Per e-mail: hillyvos@hotmail.com of tussen  
17.00 en 19.00 uur per telefoon: 035 555 1178. 
 

 

De belbus kan u rijden, tel. 035 528 8266, reserveren 
op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. 
 
 

 
 
 

Met het oog op de jongere senioren 
 
 

 
 
Wijnproeverij 
‘ 

Eén van onze ‘Vrienden van de PCOB” zijn Gary en 
Greet Geenen van ‘Lifestyle Kaas-Wijn en Delicatessen 
in de Oostermeent. Zij stellen hun zaak open voor een 
wijnproeverij. Neem je kans waar om kennis te maken 
met een kleine selectie aan wijnen (rood, wit en 
dessert) van uitstekende kwaliteit. Wijnen die 
geselecteerd worden op hun vaak bijzondere 
eigenschappen, kleine oplages en fantastische 
prijs/kwaliteitsverhoudingen. 

Gary Geenen zelf is actief als wijnmaker en zal je veel 
over de wijn kunnen vertellen. Misschien ook een 
mooie gelegenheid om je eigen wijnvoorraad aan te 
vullen!? De proeverij is voor maximaal 12 personen. 
 

Wanneer:  Vrijdag 21 oktober (vol is vol) 
Tijd:   20.00 uur 
Waar:   Oostermeent Oost 3, 1274 SJ, Huizen 
Kosten:  € 22,50 p.p. 
 

Aanmelden bij Annemarie Huisman (06 5127 6351) of 
Hilly Vos (035 525 1178), graag voor 30 september. 
 
 

Busreizen in 2022  
 

Dinsdag 4 oktober: Rondje Ijsselmeer (extra reis) 
Woensdag 26 oktober: Kriebelz Terwolde 
Dinsdag 22 november: Stamppottenfestival 
 

Op dinsdag 4 oktober maken we met de bus nog een 
extra rondje om het IJsselmeer. 
 

De reis is verzorgd met: 

• koffie met gebak,  

• koffietafel met soep,  

• entree schaatsmuseum, en  

• toertocht rond 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.  
 

De reis is verzorgd met: 

• Koffie met gebak,  

• diverse soorten dekselse pannnetjes (warm) en 

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

De reis is verzorgd met:  
• Stamppottenfestival en  

• toeristisch toertje.                                                                              
 

Vertrek:         10.30 uur Prins Bernhardplein 
                        10.45 uur Zenderkerk, Gemeenlandslaan                           
Thuiskomst: +16.00 uur                                                              
Kosten: Leden € 29,- (niet leden € 34,-) 
 

 

U mag zich opgeven bij Lies Grimbergen. 
Per telefoon: 06 5183 5651 (tussen 17.00 uur en 20.00 
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, 
of op de website.  
 

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

 

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

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden) 
 

U bent weer hartelijk welkom op de 2e donderdag en 
de 3e dinsdag in de maand om 18.15 uur. 
Dus op donderdag 13 en dinsdag 18 oktober en 
donderdag 10 en dinsdag 15 november.  
Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur.    
 

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 
tevoren 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 tevoren).  
Bij voorkeur betalen met pin! 
 

 

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 5 oktober en 2 november a.s.  
De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35.  

 

 

Uitnodiging PCOB-middag 11 oktober a.s.  
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt u 
allen hartelijk uit voor de middagbijeenkomst op 
dinsdag 11 oktober a.s. in de Zenderkerk. 
 

Wendy van Noppen zal dan een foto-presentatie 
verzorgen over haar moeders bijzondere familie: 
  

     ”Hoe de familie Smit uit Amsterdam in 1927 
    verzeild raakte in Huizen”  

 

Het belooft een zeer boeiende middag te worden! 
 

In de pauze staan koffie en thee voor u klaar. 
Het programma begint om 14.30 uur. De zaal is open 
om 14.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom! 
LET OP: De middag wordt gehouden in de Zenderkerk, 
Borneolaan 30 in Huizen (via de Gemeenlandslaan). 
 

Nieuwe mogelijkheid: Als u niet in staat bent op eigen 
gelegenheid te komen, is een aantal vrijwilligers 
bereid u op te halen en weer thuis te brengen.  
U kunt hiervoor zo nodig contact opnemen met Lies 
Grimbergen. U kunt haar bellen tussen 17.00 uur en 
20.00 uur: tel. 06 5183 5651.  
Wacht niet te lang, want vol is vol.  

Colofon 
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