
1 
 

 
 

Vliegenzwam (T.H.) 

 

 
Herfstimpressie in ‘t bos 

 
De zon werpt gouden stralen op mijn pad. 
Ik zet mijn voet op 't afgevallen blad 
en struin behoedzaam voort. 
Geen mens die mij hier stoort. 
Het is zo stil, zo stil hier om mij heen. 
Ik waan mij in dit sprookjesbos alleen. 
 
Een rood-met-witte-stippen paddenstoel 
geeft een welhaast euforisch herfstgevoel. 
Het haast volmaakte kleurpatroon, 
in volle pracht aan mij getoond, 
in goud en groen, in rood en bruin; 
het is één grote najaarstuin. 
 
Heeft onze Schepper met zijn verfpalet, 
voor míj die toverkleuren neergezet? 
Het bladerpad dat knispert en dat kraakt: 
De zomer, die een laatste zucht nog slaakt: 
Het is voorbij, de zomer, 't is voorbij. 
Maar déze fraaie dag, 
die krijg je nog van mij. 
Ja, zelfs die achttien graden, 
die krijg je er nog bij! 

 
Jelly Verwaal 
(kortgeleden overleden, 14-09-2022) 

 
 
 

 
 

 
Zeer gewaardeerde medeleden van de PCOB, 
 

‘De klok’ wordt a.s. zondagmorgen 30 oktober om 
03.00 uur een uur teruggezet. Gelukkig hoeft u er niet 
het bed voor uit. De meeste mensen zetten die 
meestal de avond ervoor of de morgen erna achteruit.  
Ik vind het altijd een heel gedoe: drie klokken, twee 
wekkers, onze horloges en die van de verwarming niet 
te vergeten. 
Teruggaan in de tijd is een ander verhaal. Dat kan 
alleen in onze gedachten. Wie zou er niet eens terug 
willen om iets goed te doen waar het vroeger fout 
ging. Of om met een ander iets goed te maken 
waarover we ons nu schuldig voelen. Kon dat maar.  
Of kan het misschien nog wel, maar doen we het niet?  
Gelukkig kan God dat allemaal wel, voor Hem bestaat 
geen tijd. Hij kan alles altijd goed maken en vergeven. 
 

     Teun Huisman 

Van het bestuur 
 

Afscheid van de zomer met veel activiteiten 
 

Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik achter in de tuin in de 
zon nog te genieten van de mooie dagen die we 
hebben. De nachten worden kouder dus kleuren de 
bladeren en krijgen zij de prachtige herfsttinten.  Het is 
genieten zowel in het dorp als daarbuiten.  
 

Op 11 oktober jl. hebben we onze middagbijeenkomst 
gehad in de vernieuwde Zenderkerk. Het was fijn en 
gezellig om elkaar weer te ontmoeten en te luisteren 
naar het bijzondere verhaal van Wendy van Noppen 
over haar familie.  
Omdat er zo veel belangstelling was voor de busreis 
van 22 september is er nog eenzelfde busreis gemaakt 
op 4 oktober. Wat was het rondje langs het IJsselmeer 
prachtig met de hoogtepunten Hindelopen en Urk.  
Op 7 oktober was er in het kader van de landelijke 
Seniorendag een gezellige middag georganiseerd door 
de SOBH en de Gemeente Huizen.  
Deze middag werd heel goed bezocht en we hebben 
samen genoten van het optreden van het zangduo 
‘The Dutch Vocals’. Verslagen van deze activiteiten ziet 
u verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

Middagbijeenkomst in november 
 

De eerstvolgende middagbijeenkomst zal gehouden 
worden op dinsdag 15 november. 
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Dat is dan de laatste van dit jaar. Deze bijeenkomst zal 
gehouden worden in de gemeentezaal van de Zender-
kerk aan de Borneolaan. Het is nog wel even wennen 
aan de nieuwe locatie maar het komt vast goed. 
 

Vervoer voor de middagbijeenkomsten 
 

Heeft u geen vervoer en u wilt toch graag naar de 
middagbijeenkomsten komen? Dan kunt u dit melden 
bij Lies Grimbergen. Zij regelt dan dat u thuis wordt 
opgehaald en ook weer teruggebracht. Wij hebben een 
aantal medeleden die deze taak op zich willen nemen, 
zodat u een fijne en gezellige middag heeft. Veel dank 
aan hen. 
 

Busreizen 
 

Als deze Nieuwsbrief bij u in de brievenbus valt is de 
herfsttocht van oktober naar Terwolde al vertrokken.  
Op dinsdag 22 november maken we onze laatste 
busreis. Dan gaan we naar Veenendaal om te genieten 
van een stamppottenfestival en een mooie rit door 
Zuid-Gelderland. 
Lies en haar team zijn al druk op zoek naar mooie 
bestemmingen voor de busreizen van volgend jaar. 
 

Samen eten en koffiedrinken 
 

Eten in ‘De Oude Pastorie’ is alleen voor onze leden op 
de 2e donderdag en de 3e dinsdag van de maand. 
Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’ is voor iedereen 
op elke 1e woensdag van de maand. 
Verdere informatie hierover vindt u op de achterzijde 
van deze Nieuwsbrief.  
 

PCOB  <—> Interactief  
 

Op 21 oktober hebben we de wijnproeverij gehad. Het 
verslag volgt in de volgende Nieuwsbrief. 
Voor donderdagmiddag 24 november a.s. staat het 
maken van engeltjes van lontwol op het programma.  
Zie de advertentie daarvan verderop in deze 
Nieuwsbrief.  
Nog meer leuke activiteiten zijn in voorbereiding. Deze 
activiteiten zijn ook voor niet-leden, neem dus gerust 
iemand mee.  
 

Themamiddag SBOH 
 

Op maandag 21 november organiseert de SBOH weer 
een themamiddag in de Thomaskerk aan de Huizer-
maatweg. De ‘Stichting Ambulance Wens’ zal deze 
middag vullen. Zij zullen vertellen over het werk dat zij 
doen en wat dat eventueel voor u kan betekenen.  
Het belooft een bijzondere middag te worden.    
Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom. 
 

Rabo ClubSupport 
 

Heel blij zijn we u te kunnen berichten dat we een 
mooi bedrag van de Rabobank mogen ontvangen en 
wel € 1.017,01. Dit bedrag hebben wij bestemd voor 
de aanschaf van een geluidsinstallatie met toebehoren.  

Dank aan alle 
leden die op ons 
gestemd hebben. 
Ook willen wij de 
Rabobank harte-
lijk bedanken 
voor het bedrag 
dat we hebben 
ontvangen. 

 

Contributie 2023 
 

We zijn blij dat we nu weer kunnen melden dat we de 
contributie in 2023 niet hoeven te verhogen, gelet op 
de aanwezige financiële buffer. 
 

Afscheid Wil Post Activiteiten-/reiscommissie 
 

Na 7 jaar deel uitgemaakt te hebben van de  
Activiteiten-/reiscommissie 
hebben wij afscheid 
genomen van Wil Post in 
deze functie. Wij zijn haar 
dankbaar voor het werk dat 
zij hiervoor gedaan heeft. 
Tijdens de middagbijeen-
komst van 11 oktober jl. 
bedankte Marianne Oor 
haar hiervoor namens de 
leden en overhandigde 
haar een cadeaubon.  
Verheugd laten wij u weten dat Annemarie Huisman 
haar plaats inneemt. Zij zal samen met Trieneke 
Kruimer, Clara Kos en Lies Grimbergen voor het jaar 
2023 weer mooie activiteiten organiseren, zoals de 
 prachtige busreizen, middagbijeenkomsten e.d.  
 

 

70-jarig Huwelijksjubileum 
 

In de afgelopen middagbijeenkomst hadden we onze 
leden de heer en mevrouw Dekker-Brandse in ons 
midden. Zij vierden op 16 oktober jl. hun 70-jarige 
huwelijksjubileum. Wat bijzonder!  
Zij werden hiermee van harte gefeliciteerd en ontvin-
gen een prachtige bos bloemen van onze PCOB-
afdeling. Marianne wenste hen met allen die hun lief 
en dierbaar zijn nog een goede tijd samen, maar 
bovenal de zegen van onze God.  
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Aandacht voor elkaar 
 

Zit u ergens mee, heeft u een vraag, een boodschapje 
of een klein klusje? Belt u dan gerust een van onze 
bestuursleden. Wij helpen u met plezier. Wilt u graag 
een keer bezoek ontvangen? Er is een aantal 
bezoekdames die u een bezoekje kunnen brengen. 
Geef het even, door dan nemen we contact op. 
 

Overleden 
 

In de afgelopen periode zijn 2 leden overleden: 
 

• Mevr. K. Klein-Veerman (86 jaar), 

Oranje Nassauplein 198 

• Mevr. J. Kos-van den Berg (90 jaar), 

Burg. Fonteinlaan 1 
 

We leven mee met de nabestaanden en wensen hen 
veel sterkte en alle goeds voor de komende tijd. We 
denken ook aan alle leden van onze vereniging die 
langer of korter geleden een geliefde hebben moeten 
missen. We wensen alle zieken die thuis of elders 
verblijven veel kracht en beterschap. De Here Jezus 
heeft een oog voor zieke en zwakke en Hij zegt “Ik ben 
met U alle dagen”. 
 

We zien uit naar de volgende middagbijeenkomst op 
15 november a.s.in de Zenderkerk. 
 

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

Verslagen 
 

Rondje IJsselmeer op 22 september 2022 
 

Net voor negen uur vertrekken we met mooi zonnig 
weer. Wilma, onze chauffeur heet ons namens 
Eemland-Reizen welkom en Els Kok namens de PCOB 
en KBO. We rijden richting Urk, langs de stenen 
olifanten bij Almere en gaan verder langs de 
Oostvaardersplassen en het ‘Bos der Onverzettelijken’ 
richting Lelystand. We passeren de Knardijk. Ontelbaar 
veel boten liggen in de haven, ook zien we het gemaal. 
We komen bij het IJsselmeer en rijden in een stralende 
zon langs mooi stil water. Onderweg zien we volop 
omgekeerde Nederlandse vlaggen staan, als teken van 
het boerenverzet. De Ketelbrug staat open voor 
passerende boten. Leuk om te zien. Om kwart over 
tien komen we in Urk aan waar we bij restaurant ‘Het 
Achterhuis’ onze koffie met gebak nuttigen. We zitten 
daar op de tweede verdieping en genieten van het 
mooie uitzicht op de haven. Daar ligt ook een groot 
schip met de letters URK erop in geel en blauw.  
Hierin worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.  
Even na elf uur vertrekken we voor een prachtige rit 
door de Noordoostpolder. Wilma vertelt over Nagele. 
Om kwart voor twaalf passeren we Emmeloord en 
komen daarna bij Lemmer in Friesland aan.  
Rond twaalven zijn we bij restaurant ‘’t Haske’.  

Het is gesloten, maar alleen voor onze groep wordt de 
lunch geserveerd. We genieten van een heerlijke 
broodmaaltijd. Er waren twee soepen vooraf en verder 
diverse soorten brood met een supergrote kroket en 
veel beleg. Het was heerlijk. Om kwart voor twee 
vertrekken we naar Hindeloopen waar we om half drie 
aankomen. We bezoeken daar het bijzondere 
Schaatsmuseum met Hindelooper schilderwerk. 

  Foto van Martha van Manen, zie de rest op onze website. 
 

Daarna bekijken we een video van diverse Elfsteden-
tochten uit vroeger jaren. Volop genieten dus!  
Een aantal maakt nog een wandeling door de smalle 
straatjes van het stadje. Om vier uur gaan we naar de 
bus, die klaar staat om ons via de Afsluitdijk naar  
‘t Gooi te brengen. Nog steeds in volop zonneschijn. 
Om vijf uur verlaten we de Afsluitdijk en gaan via de 
kop van Noord-Holland richting Amsterdam. We 
komen om zes uur in Huizen aan. Het was een gezellige 
en mooie dag waar we met plezier op terug kijken. 
  

                                                                              Lies Grimbergen 
 

2e Rondje om het IJsselmeer op 4 oktober 2022 
 

Om negen uur vertrekken we uit Huizen. Wilma is 
opnieuw onze chauffeur en ook de zon begeleidt ons 
de hele dag. Een kwartier later passeren we bij Almere 
de stenen olifanten die 40.000 kilo per stuk wegen.  
We komen langs de gevangenis, die dicht is. Alleen de 
bushalte is er nog. We rijden langs het Markermeer en 
via de Knardijk bereiken we Lelystad, daar zien we het 
werkeiland met de kleine arbeidershuisjes. Om even 
over tienen komen we in Urk aan voor de koffie met 
gebak bij restaurant ‘Het Achterhuis’. URK is altijd 
mooi!! Om elf uur gaan we verder naar het noorden. 
We zien heel veel bouwland en weiden om ons heen 
en genieten van het zeer weidse uitzicht. Bij Schokland 
vertelt Wilma over het voormalige langgerekte eiland, 
dat door de jaren heen wel anderhalve meter is gezakt.  
Rond half elf gaan we de A6 op richting Joure.  
Net in Friesland zijn er wegwerkzaamheden, maar we 
kunnen gelukkig doorrijden. Om twaalf uur komen we 
bij ‘’t Haske’ (haas) aan waar we uitgebreid en prima 
lunchen. We verlaten Joure en de geboren Fries Anne 
Boomsma in ons midden kan het vanzelfsprekend niet 
laten veel over zijn Friesland te vertellen.  
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Bij Sloten wijst Wilma ons op het kanon op de dijk en 
de skûtsjes in de haven. Dan komen we rond kwart 
over twee in Hindeloopen aan. Hier worden alle 
rollators uitgeladen, want we gaan het stadje in.  
 

 
          Foto van Clara Kos, zie de rest op onze website. 
 

Al wandelend bezoeken we het Schaatsmuseum met 
veel Hindelooper schilderkunst, drinken wat en nemen 
een kijkje in de kerk, waarachter bij de dijk de bus op 
ons wacht. Iedereen is tevreden als we om vier uur 
weer gaan rijden. Wilma wijst ons nog op de stolp-
boerderij die op zijn kop is gebouwd, net buiten 
Hindeloopen. Er zitten zeven appartementen in. Bij 
Workum beleven wij voor het eerst, wat de vorige reis 
meermalen gebeurde, dat een brug open is. Via de 
Afsluitdijk komen we Noord-Holland in en gaan via 
Hoorn over de A 7 naar Amsterdam en dan huiswaarts. 
Rond zes uur rijden we Huizen binnen met een bus vol 
blijde en dankbare mensen. 
                                                                                  Clara Kos 
   

Seniorendag met de ‘Dutch Vocals’, 7 oktober jl. 
 

Op deze stralende vrijdagmiddag liep de zaal snel vol 
met belangstellenden voor een optreden van de 
‘Dutch Vocals’, een Volendams zangduo (Peter en 
Anja). Peter opende het optreden met ‘Raindrops keep 
falling on my head’. Gevolgd door een scala van Engels- 
en Spaanstalige ‘evergreens’. Herkenbaar en de 
aanwezigen neurieden voorzichtig mee.  

        Foto: Vrijwilligers Centrale, ter plaatse gemaakt. 

Na de pauze werden we verrast door Peter die als 
‘Dorus’ nog steeds last had van ‘Motten in z’n oude 
jas’. Waarna Anja de mensen vermaakte met een 
sketch als Amsterdamse vrouw op zoek naar haar man 
die wel in de kroeg zou zitten. Zij zong ‘Wordt nooit 
verliefd, want dan ben je verloren’.  

Manlief kwam al zwalkend binnen en, na een 
reprimande, gaf het duo een aantal meezingers ten 
beste: ‘O, Johnny’, ‘Aan de Amsterdamse grachten’ en 
‘Tulpen uit Amsterdam’.  
Het was een geslaagde middag!                         Hilly Vos   
                                                                            
 

Verslag van de PCOB-middag van 11 oktober jl. 
 

Onze voorzitter, Marianne Oor, opent de middag. Zij 
heet alle aanwezigen heel hartelijk welkom. Een 
bijzonder welkom aan Wendy van Noppen, die ons 
vandaag iets zal vertellen over haar familie. 
Het is fijn om elkaar weer met zovelen te ontmoeten. 
Nadat we de vorige keer onze middagbijeenkomst 
gehad hebben in de Meentkerk zijn we nu uitgeweken 
naar de vernieuwde Zenderkerk. Alles is nog niet klaar. 
De gordijnen ontbreken nog en er is geen geluidsin-
stallatie. Gelukkig hebben we een heel mooi bedrag 
gekregen van de Rabobank waarvoor we een eigen 
geluidsinstallatie konden kopen. Die hebben we hier 
voor het eerst gebruikt.  
Daarna geeft Marianne het woord aan Clara Kos.  
Zij gaat ons voor in gebed en leest daarna uit de Bijbel 
Filippenzen 4: 4-9. Zij geeft in enkele woorden weer 
wat er in het stukje staat en wat dat voor ons 
betekent: “Verblijd u in de Heere te allen tijde”.  
Hierna doet Marianne nog enkel mededelingen van het 
bestuur. Zij verwijst naar het eten in de ‘Oude Pastorie’ 
wat alleen bestemd is voor leden en het koffie drinken 
in de ‘Brassershoeve’. Dat is ook bestemd voor niet 
leden. Dus gaat u koffiedrinken, neem dan gerust 
iemand mee. Het is altijd heel gezellig. Vanmiddag is er 
een jubilerend echtpaar in ons midden, de heer en 
mevrouw Dekker-Brandse. Zij zijn 70 jaar getrouwd. 
Marianne feliciteert hen met dit jubileum en over-
handigd hen een prachtige bos bloemen.  
Wil Post is gestopt met haar werkzaamheden voor de 
Busreizen-/Activiteitencommisie. Zeven jaar heeft zij 
dit werk gedaan samen met Lies en haar team. 
Marianne bedankt haar heel hartelijk voor het vele 
werk en overhandigt haar als blijk van waardering een 
cadeaubon. Heel blij zijn wij u te kunnen mededelen 
dat Annemarie Huisman haar plaats inneemt in deze 
commissie. Fijda van der Pluijm, lid van de redactie van 
de Nieuwsbrief, werd aan de leden voorgesteld. Fijn 
dat velen haar nu kennen. 
 

Voor de pauze start Wendy 
van Noppen met het eerste 
gedeelte van haar presentatie 
over de familie van haar 
moeder, de familie Smit. Die 
kwam op een bijzondere wijze 
vanuit Amsterdam in Huizen 
wonen. Ze vertelt haar verhaal 
aan de hand van veel foto’s, 
brieven en documenten die 
bewaard zijn gebleven. 
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Zij laat ons prachtige oude foto’s zien van haar 
grootvader en grootmoeder die via internationale 
correspondentie met elkaar in aanraking zijn gekomen. 
Daaruit is hun huwelijk ontstaan.  
Zij gingen eerst in Amsterdam wonen. Haar grootvader 
werkte bij rederij Goedkoop. In die tijd kwamen zij in 
contact met Kees Grootveld. Hij is later nauw betrok-
ken geweest bij de familie. Na zijn avontuurlijke 
omzwervingen door Amerika kwam hij weer terug in 
Nederland.  
Na de pauze vervolgt zij haar presentatie.  
In 1927 is er een stuk grond aangekocht aan de Lage 
Laarderweg in Huizen. Bij een Weense firma werd een 
houten woning als bouwpakket besteld. We kregen 
inzicht in de tekening daarvan maar ook de rekening. 
Alles is zorgvuldig bewaard. Toen het huis klaar was, 
ging de familie er wonen. Samen met Kees Grootveld 
werd er achter het huis aan de Lage Laarderweg een 
hoenderpark gebouwd. Later werden er ook 
fruitbomen geplant.  De zaken gingen kennelijk goed 
want in 1932 werd er een auto aangeschaft, Wendy’s 
grootmoeder had zelf een rijbewijs. Heel bijzonder 
voor die tijd. Zij hadden voor hun bedrijf ook personeel 
nodig. In het kasboek is de financiering daarvan 
allemaal terug te vinden, met naam en toenaam. Later 
is de familie aan de Brede Englaan gaan wonen.  
Van al het bewaarde schriftelijk materiaal van haar 
familie (vele dozen vol) is Wendy een boek aan het 
schrijven in drie of misschien wel vier delen. Het eerst 
deel is af en met de tweede is ze bezig.  
Marianne bedankt Wendy dat zij deze bijzondere 
geschiedenis met ons wilde delen. Zoals gewoonlijk 
krijgt zij een pak speculaas.  
Als afsluiting zingen we met elkaar “Beveel gerust uw 
wegen”. Daarna wenst Marianne ons allen wel thuis en 
tot de volgende keer.          

Iet van Saane 
 

Ingekomen 

 

Veel vakantiefoto’s, wat ga je ermee doen? 
 

We zijn terug van vakantie en hebben vaak heel veel 
foto’s gemaakt. Dat gaat zo gemakkelijk met onze 
slimme telefoons. De vraag is nu wat ga je ermee doen 
en hoe krijg je de foto’s bijvoorbeeld op je computer. 
Bij het leercentrum van het ‘Seniorweb De Brassers-
hoeve’ leert men u om foto’s te verplaatsen naar uw 
computer of geheugenstick, deze te organiseren en te 
bewerken.  
Met deze kennis hebt u meer plezier van uw foto’s. 

Naast deze fotocursus bieden we ook andere 
trainingen en cursussen. Kijk hiervoor op de website: 
www.debrassershoeve.nl/cursussen. 
 

Komt u er even niet uit, dan is deskundige hulp 
beschikbaar van onze helpdeskmedewerkers: 
Maandag tussen 10.00 en 12.00 uur in de Bibliotheek 
als gratis inloop. 
Dinsdag en Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij 
de helpdesk van ‘De Brassershoeve’ aan de 
Waterstraat. Tarief is hier € 4,- per bezoek. 
 

Heeft u interesse, kom langs in ‘De Brassershoeve’ aan 
de Waterstraat in Huizen. Ook kunt u voor meer 
informatie en aanmelden terecht bij Geert Vedder, 
coördinator van de cursussen, tel. 06 1141 9308 of per 
e-mail: cursussen@debrassershoeve.nl . 
Hij helpt u graag verder. 
 
 

 
Met het oog op de jongere senioren 
 

Engeltjes van lontwol maken 
 

Vind je het leuk om je huis in de decembermaand extra 
gezellig te maken? Geef je dan op voor onze nieuwe 
activiteit.  
We gaan op donderdagmiddag 24 november a.s. 
engeltjes van lontwol maken. De kosten bedragen 
€ 10,- en dat is inclusief materiaal en een consumptie. 
 

We doen dat in gebouw Silo, Keucheniusstraat 36. 
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur. Parkeerruimte is beperkt. 
 

Je kunt je hiervoor vóór 10 november opgeven bij  
Hilly Vos: 035 525 1178, of Annemarie Huisman:  
06 5127 6351. Neem gerust een vriend(in) mee. 
 

Busreizen in 2022 
 

Op dinsdag 22 november a.s. maken we onze laatste 
busreis van dit jaar. Een toeristische tour en 
stamppotten eten bij de Bijenmarkt in Veenendaal. 
 

De reis is verzorgd met:  
Stamppottenfestival en een toeristisch toertje.                                                                              
 

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

 

U kunt zich opgeven bij Lies Grimbergen. 
Per telefoon: 06 5183 5651 (tussen 17.00 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. 
  

Neem zo nodig uw stok of rollator mee!  
Ook voor deze laatste busreis geldt: Deo Volente. 
 

http://www.debrassershoeve.nl/cursussen
mailto:cursussen@debrassershoeve.nl
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 van de maand, om 18.15 uur. 
Dus op donderdag 10 en dinsdag 15 november. 
Inloop tussen 18.00 en 18.15 uur. 
 

Over het eten in december zal in de volgende 
Nieuwsbrief meer worden vermeld. 
 

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 2 november en 7 december.  
De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35.  

 

 

Uitnodiging PCOB-middag 15 november a.s.  
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt u 
allen hartelijk uit voor de middagbijeenkomst op 
dinsdag 15 november a.s. in de Zenderkerk. 
 

Kees Schipper zal een muzikale quiz verzorgen.  
 

O.a. zal er met beeld en geluidsopnames muziek ten 
gehore worden gebracht waarover de vragen zullen 
gaan. U kunt hier actief aan deelnemen. 
 

Het belooft een mooie muzikale 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). 
 

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 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 
 

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 (november)   
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   
De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600   
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl 

  

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

Kopij volgende Nieuwsbrief (dec./jan.)  
Inleveren a.u.b. uiterlijk op vrijdag 18 nov. 
 

 

 
Bekermos 
op de Huizer 
Tafelberg-
heide (T.H.) 
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