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Hemellicht bij middernacht (T.H. juni 2019)   
 

Licht 

Als een kind van ongeveer acht 
keek ik met vader naar de sterrenpracht 
duizenden sterren waren te zien 
nu zie ik er maar hooguit tien. 
 

Melkweg, grote en kleine Beer 
zie ik gewoonweg niet meer 
het vele kunstlicht dat is gekomen 
heeft het zicht hierop weggenomen. 
 

Eens op een vakantie in de nacht 
zag ik weer die sterrenpracht 
ik voelde me toen heel klein 
en bewust ze zullen er altijd zijn. 
 

Soms in het leven verlies je het zicht 
op Licht dat God op je richt 
maar al die tijd was het er wel 
bij tegenslag vergeet je dat snel. 
 

Laat daarom Gods Licht stralen 
in de praktijk en in je verhalen 
wees een licht in deze donkere tijd 
STRAAL! zodat een ander zich verblijdt. 

 

Anita den Boer-Kosmeier 
 
 

Gedichtensite 
 

Dit gedicht komt van www.gedichtensite.nl, u kunt 
daar ook zelf zoeken naar mooie gedichten.  
De gedichten mogen we vanzelfsprekend alleen 
publiceren met vermelding van de naam van de maker. 
Wij maken jaarlijks een bedrag over voor het onder-
houd van de site.  
 

 
 
 

 

Aan de leden van onze PCOB-afdeling,  
 

Na een mooie ijsweek voor jong en oud in de kerst-
vakantie en een bijna zomerse jaarwisseling beleven 
we nu een lange regenperiode. Het is vaker donker 
buiten, dat is niet prettig en dat maakt ons zelf soms 
ook een beetje somber. Gelukkig zijn er de PCOB-
bijeenkomsten en -busreizen. Daar kunnen we best blij 
van worden, we hopen er velen van u te ontmoeten. 
Hoort zegt het voort. 
Hiernaast ziet u een foto van de Zomerkade eind juni 
bij nacht en toch is er licht in de lucht. Dat komt door 
de zon die van achter de aarde schijnt op ijskristallen 
op grote hoogte, tot wel 85 km. Dat noemen we 
lichtende nachtwolken. Een ander hemels licht 
beschrijft het gedicht hiernaast. Dat Licht schijnt ieder 
uur en verlicht ons hart.  

     Teun Huisman 

Van het bestuur 
 

Een nieuw jaar, veel nieuwe plannen 
 

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2023. 
Terugkijkend op vorige jaar is het toch een goed jaar 
geweest voor onze vereniging. Aan het begin hadden 
we nog te maken met strengere coronamaatregelen. 
Daarna gelukkig niet meer. De grootste verandering 
voor ons was dat jaar, dat we niet meer bijeen konden 
komen in ’t Visnet. Eerst zijn we in de Meentkerk 
geweest en later in de geheel vernieuwde Zenderkerk. 
Dat was wel even wennen maar het lukt zeker. Alle 
andere activiteiten konden gewoon doorgaan. Zoals 
koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’, eten in ‘De Oude 
Pastorie’ en niet te vergeten de busreizen. Voor dit jaar 
zijn alweer de nodige activiteiten gepland (zie 
verderop in deze Nieuwsbrief).  
Wij hopen dat 2023 een goed jaar zal worden en dat 
we elkaar bij allerlei activiteiten kunnen ontmoeten. 
 

Busreizen 
 

Lies Grimbergen en haar team hebben in overleg met 
de Busmaatschappij voor 2023 prachtige busreizen 
uitgezocht. De eerste 2 busreizen zijn gepland in de 
maanden maart en april, zie verderop in de Nieuws-
brief. We maken een prachtige tocht door Kennemer-
land en bezoeken ‘De eeuw van Koningin Juliana’ en 
ook gaan we met bus en boot door het Groene Hart 
van Nederland en de Kagerplassen. 
We hopen dat deze reizen doorgaan en we kunnen 
genieten van ons land in al zijn variëteiten.  
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Koffiedrinken 
 

Op de 1e woensdag van de maand kunt u koffie-
drinken in ‘De Brassershoeve’. Het is er altijd heel 
gezellig. Bent u er nog nooit geweest? Kom dan eens 
een keertje kijken. 
 

Eten in ‘De Oude Pastorie 
 

Op de 2e donderdag en de 3e dinsdag van de maand 
kunt u eten in ‘De Oude Pastorie’. 
De kok maakt voor ons een heerlijk 3-gangen diner 
met koffie toe. Deze activiteit is alleen voor leden van 
onze vereniging. Echt een aanrader! 
 

PCOB-middag 
 

De eerstvolgende PCOB-middag zal gehouden worden 
op dinsdag 14 februari in de Zenderkerk. Kees Terlouw 
toont die middag dia’s van zijn reis door Iran. 
Zoals altijd bent u hiervoor van harte uitgenodigd. 
 

Vervoer 
 

Wilt u naar de PCOB-middagen en u heeft zelf geen 
vervoer, meldt dat dan bij Lies Grimbergen. Zij zorgt 
ervoor dat u wordt opgehaald en teruggebracht.  
Een aantal medeleden willen dat voor u doen en u zo 
een fijne en gezellige middag bezorgen. Meldt u zich 
daar tijdig voor aan, want vol is vol. 
 

PCOB ------→ Interactief 
 

Annemarie Huisman en Hilly Vos bedenken elke keer 
leuke activiteiten vooral voor jongere senioren. 
Op 24 januari jl. hebben we met elkaar een middagje 
gezellig samen gezongen. Het verslag volgt komende 
maand. Op donderdag 9 maart willen we samen gaan 
bowlen. Zie daarvoor de uitnodiging in dit blad. 
 
 

Belastingservice 
 

 

Evenals vorige jaren zijn de heren Wim Nagtegaal en 
Tijmen Bout weer bereid om leden met een klein 
inkomen te helpen bij het invullen van de belasting-
aangifte. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u 
contact opnemen met een van de beide heren.  
Wim: tel. 035 523 1118, of wenagtegaal@hetnet.nl 
Tijmen: tel. 035 525 4812, of tijmen.bout@ziggo.nl 
 

Jaarinfo  
 

In het verleden ontving u bij de Nieuwsbrief van 
februari de jaarinfo van onze afdeling. Omdat er nog 
een aantal onzekerheden zijn ontvangt u deze info bij 
de Nieuwsbrief van maart. 

 

Contributie 2023 
 

De acceptgiro verdwijnt als betaalmiddel. Daarom 
ontvangt u vanaf nu geen acceptgiro meer van ons.  
In de bijgevoegde brief kunt u lezen op welke manier u 
nu de contributie kunt overmaken. Ook dit jaar is het 
niet nodig de contributie te verhogen.  
De contributie is voor individuele leden € 35,00 
en voor echtparen/leefverbanden € 55,00. 
 

Vrijwilligersbijeenkomst 
 

Op zaterdag 25 maart wil het bestuur van 15.30 - 17.00 
uur met de vrijwilligers bijeenkomen voor een gezellig 
samenzijn in ‘De Brassershoeve’.  
Wij zijn erg dankbaar voor de enorme inzet van 
zovelen.  
U ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. 
 

Nieuwe leden 
 

Heel blij zijn we drie nieuwe leden te mogen 
verwelkomen: 
 

• Dhr. E. Wolswinkel en Mevr. A.M. Wolswinkel-
Cirkel, 
Laarderweg 184, Bussum 

• Mevr. W. Bast-v.d. Hooff, 
Ree 8 

 

Overleden 
 

• J. Visser (96), 
Oranje Nassauplein 170 

• G. Zwart-Bakker (91), 
Studiostraat 12 

• Mw. G. Veerman-Pol (87), 
Graaf Wichman 5, app 153 

• Mw. A. Hopster-Sloots (90), 
Jufferlaan 2, Villa Florian app 0.2, Blaricum 

 

We leven mee met de nabestaanden en met de leden 
van onze vereniging die in de afgelopen periode een 
geliefde hebben moeten missen. Ook denken we aan 
hen die in de afgelopen tijd ziek waren of nog ziek zijn. 
Onze gedachten gaan ook uit naar de leden die niet 
meer thuis kunnen zijn, maar elders verblijven.  
We wensen u van harte beterschap en veel sterkte 
onder de zegenende handen van onze God. 
 

Aandacht voor elkaar 
 

Heeft u behoefte aan een praatje of heeft u hulp nodig 
in welke vorm dan ook, dan kunt u altijd bellen naar 
een van onze bestuursleden. We helpen u graag. 
 

Bijlage bij de Nieuwsbrief 
 

- Contributiebrief 2023 
 

Rest ons nog u een hoopvol en zegenrijk jaar toe te 
wensen.  
 

Met warme groeten, mede namens het bestuur,  
Iet van Saane 
 

mailto:wenagtegaal@hetnet.nl
mailto:tijmen.bout@ziggo.nl
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Verslagen 
 

Verslag van de bustocht op dinsdag 22 november 
 

Rond kwart voor 11 vertrekken we, het is gelukkig 
droog maar wel waterkoud. Martha van Maanen 
leest een gedicht voor over de mooie herfst. 
Wilma, onze chauffeur, gaat al vlug van de snel-
weg af en kiest de mooiste weggetjes binnendoor. 
Via Baarn, Lage Vuursche en Zeist gaan we richting 
de Amerongense Berg. We horen prachtige 
anekdotes van haar over de ‘Soester knollen’ en 
de ‘blauwkousen’ uit Veenendaal. 

Deze foto en die op de website zijn van Annemarie 
 

De Bijenmarkt is een modern restaurant op een 
plaats waar vroeger inderdaad een grote bijen-
markt werd gehouden. Volgens zeggen de groot-
ste van de wereld, die soms wel een week duurde. 
We bestellen een drankje en dan wordt het 
stamppottenbuffet gereedgezet: boerenkool, 
hutspot en zuurkool, met worst, spek, uitjes en 
mosterd. Het ziet er heerlijk uit en het smaakt ook 
zo. Er is genoeg en sommigen scheppen dus nog 
een tweede keer op. 
De PCOB trakteert ons op het toetje, ijs, al dan 
niet met slagroom. Ook dat gaat er goed in. 
Rond kwart voor drie stappen we weer in de bus. 
De route gaat over de Veluwe terug. Wilma vertelt 
een verhaal van het echtpaar Kröller-Müller.  
Via Wekerom en Barneveld, mijn vroegere woon-
plaats, rijden we het laatste stuk over de snelweg 
naar huis. We kijken terug op een fijne middag. 
 

Annemarie Huisman 
 

Verslag PCOB <--> Actief-middag op 25 november 
 

Om twee uur komen we met een groepje bij 
elkaar in gebouw Silo en maken kennis met Karin 
Wisse. Zij heeft grote strengen lontwol bij zich in 
wit, rood en groen. Zij doet ons voor hoe we daar 
engeltjes van kunnen maken of een ster. 

Dat gaat ons best goed af en snel is er al resultaat 
te zien. Een touwtje erin en het engeltje is klaar. 
 

Het was een 
leuke middag 
en thuis kon-
den we nog 
wekenlang 
genieten van 
ons handwerk. 

          Zie meer foto’s op onze website, T.H. 

              Annemarie Huisman 
 
 

Verslag PCOB-middag 10 januari 2023 
 

Op een zeer regenachtige middag komen we bij elkaar 
om onze nieuwjaarsbijeenkomst te houden. 
Onze voorzitter, Marianne Oor, heet alle aanwezigen 
heel hartelijk welkom. Wat fijn dat we met zoveel 
leden zijn samengekomen. Een volle zaal.  
Omdat de zaal om energie te sparen maar verwarmd 
wordt tot 16 graden, zijn er een aantal dekentjes 
uitgedeeld waarvan we gebruik kunnen maken. Wat 
ook veelvuldig wordt gedaan. 
Zij leest met ons 2 Kor. 4: 8 en 9, 2 Kor. 4: 16-18 en  
Ps. 10: 17 uit de basisbijbel. Heel duidelijk komt hierin 
naar voren dat als wij in moeilijkheden zitten God ons 
nooit in de steek laat. Zijn Geest is iedere dag bij ons 
en sterkt ons. Zij sluit af met een lied van Sela: “Een 
weg naar U”. 
Dan hebben we pauze met koffie/thee en een heerlijke 
soes. Na de pauze laat Harry Oor ons een 
videocompilatie zien, van de feestmiddag van het 35-
jarig bestaan van onze vereniging. In maart alweer 4 
jaar geleden. Vanwege de coronatijd heeft dit lang op 
zich laten wachten.  
De” juf, de bakker en de dominee” passeren de revue 
met liedjes en wat erbij komt kijken.  
 

Het was een geslaagde en gezellige middag met als 
afsluiting nog een hapje en een drankje.  
Heel fijn om ons verenigingsjaar zo te beginnen en met 
zoveel aanwezigen leden. 

    Iet van Saane 
 

Samen brengen we een toost uit op het nieuwe jaar. 
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Ingekomen 
 
 

 

Computerles volgen in ‘De Brassershoeve’ 

 

Groepslessen zijn weer gestart 
Eind januari zijn we weer gestart met het organiseren 
van computerlessen in de Brassershoeve. Deze lessen 
zijn speciaal voor mensen die meer willen weten van 
wat je met een computer kunt doen. Het is gezellig is 
om dit samen in een klein groepje te doen. Wil je ook 
deelnemen aan een groepje, laat het ons weten! 
 

Individuele lessen meer in trek 
We zien al een tijd een ontwikkeling dat mensen meer 
behoefte hebben aan individueel les op een computer, 
telefoon of tablet. Het accent ligt dan ook op zelfred-
zaamheid. Je oefent met zaken waar je dagelijks mee 
te maken hebt. Zo ontwikkel je vertrouwen om je te 
kunnen bewegen in de digitale wereld. Samen met de 
docent bepaal je zelf je leerdoelen. Je werkt en oefent 
in een tempo dat bij je past. Heb je moeite om naar de 
Brassershoeve te komen, dan is hulp aan huis ook een 
optie. Laat je informeren over de mogelijkheden! 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.debrassershoeve.nl/cursussen. 
 

Hulp bij problemen. 
Kom je er even niet uit, dan is deskundige hulp 
beschikbaar van en van onze helpdeskmedewerkers. 
Op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur gratis in de 
Bibliotheek. 
Op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur  
bij de helpdesk van ‘De Brassershoeve’  
 

Heb je interesse, kom dan eens langs in ‘De Brassers-
hoeve’ aan de Waterstraat in Huizen. Voor meer infor-
matie en aanmelden kun je terecht bij Geert Vedder, 
coördinator van de cursussen, tel. 06 1141 9308 of per 
e-mail: cursussen@debrassershoeve.nl . 
Hij helpt je graag verder. 
 

Kinepolis CinePlus-voorstellingen  
 

Tijdens de Kinepolis CinePlus-
voorstellingen zie je prachtige 
kwaliteitsfilms tegen een voordeling tarief van €7,50. 
Voor aanvang van de film word je getrakteerd op een 
gratis kopje koffie of thee mét wat lekkers.  
Neem plaats in de heerlijke ruime stoelen en geniet 
van de film in het beste beeld en geluid. 
De films beginnen om 14.00 uur. Inloop 13.30 uur in 
Kinepolis Huizen, Plein 2000 nr. 5, tel.: 035 588 0633.  

Voor meer informatie over de Cineplus-films, de 
aanbieding van een gratis kaartje of goedkoper 3 in 1 
kaartje, kunt u tijdens openingstijden terecht aan de 
balie of op het internet: www.kinepolis.nl/cineplus. 
 

Ook de live opera- en balletvoorstellingen die op het 
grote filmdoek worden geprojecteerd zijn de moeite 
waard. Daarover vindt u meer informatie op internet 
bij www.kinepolis.nl/opera of www.kinepolis.nl/ballet. 
 

De volgende films zijn te zien t/m juni 2023: 
 

2 februari Living 
16 maart  Rose 
30 maart The lost King 
13 april  Case Coco 
11 mei  Fisherman’s Friends: One and All 
25 mei  Good Luck To You Leo Grande 
8 juni  Emily 
22 juni  Piece of My Heart 
 

 

Uitnodiging SOBH 
 

Themamiddag ‘Positieve Gezondheid’ 
 

De samenwerkende ouderenbonden in Huizen nodigen 
u uit voor de bijeenkomst op maandag 
13 februari a.s. over positieve gezondheid. 
 

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet-ziek-zijn’. 
Het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar 
een betekenisvol leven is net zo belangrijk. 
 

Op deze themamiddag wordt u nader geïnformeerd 
over de brede blik op gezondheid, geheten ‘positieve 
gezondheid’, die door arts/wetenschapper Machteld 
Hüber geïntroduceerd is.  
Positieve gezondheid wordt op steeds meer plekken 
gehanteerd. Vooral bij ouderen. De focus ligt niet zo 
zeer op problemen en beperkingen, maar spreekt de 
mogelijkheden en veerkracht van mensen aan.  
Het geeft u meer handvatten om vitaal ouder te 
worden.  
 

Mevr. drs I. Lameris   
 

De Projectleider Positieve 
Gezondheid GGD Gooi en 
Vechtstreek komt u vertellen 
hoe u daar zelf ook een 
bijdrage aan kunt leveren. 
 
Datum:  maandag 13 februari 
Tijd:  14.30 – 16.30 uur 
Zaal open: inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee 
Plaats:  Thomaskerk, Huizermaatweg 61 
 

Er is ringleiding aanwezig.  
 

De Belbus kan u brengen, tel.: 035 528 8266. 
 

Wij rekenen op uw komst. Ook niet leden zijn welkom. 

http://www.debrassershoeve.nl/cursussen
mailto:cursussen@debrassershoeve.nl
http://www.kinepolis.nl/cineplus
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Uitnodiging   

voor de PCOB-middag in februari 
 

Het bestuur nodigt u uit op dinsdag 14 februari 
2023 in de Zenderkerk voor een gezellig samenzijn 
met een interessant programma. 
 

Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 
 

Kees Terlouw, enthousiast reiziger en fotograaf, 
verzorgt deze middag een diapresentatie met als 
onderwerp: Iran, ‘een blik achter de sluier’.  
 

 

Van de 6 weken, die hij kriskras door Iran reisde, maak-
te hij een indrukwekkende diapresentatie van het land, 
de cultuur en de bevolking, die bij ons onvergetelijke 
indrukken zullen achterlaten. 
 

In de pauze wordt koffie en thee gepresenteerd. 
(Er wordt tot 16 graden verwarmd in de zaal, dus kleed 
u warm aan!) 
 

Als u niet in staat bent op eigen gelegenheid te komen, 
is een aantal vrijwilligers bereid u op te halen en na 
afloop thuis te brengen. U kunt hiervoor contact op 
nemen met Lies Grimbergen tel. 06 5183 5651.  
Wacht niet te lang want vol is vol. 
 

Allen hartelijk welkom! 
 

 
 

We willen in maart gezellig samen gaan bowlen. 
Ga je mee? 
 
 

Op donderdag 9 maart a.s. 
van 15.00 – 16.00 uur in 
Bowlingcentrum Huizen  
op Plein 2000  
 

Kosten: € 10,- inclusief  
2 drankjes 
 

Opgeven bij Annemarie Huisman, tel.: 06 5127 6351  
of bij Hilly Vos, tel.: 035 525 1178. 
 

Neem gerust een vriend of vriendin mee. 

Busreizen in 2023 
 

Op woensdag 22 maart maken we een bustocht naar 
Kennemerland en bezoeken we daarna de tentoon-
stelling ‘De Eeuw van Koningin Juliana’ in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam. 
 

Vertrek: 9.30 uur Zenderkerk 
   9.45 uur Prins Bernhardplein 
Thuiskomst: ± 16.00 uur  
Kosten: Leden € 56,- (niet leden € 61,-) 

Een molen in de Kaag (T.H., zomer 2009) 
 

Op donderdag 20 april gaan we een prachtige bus- en 
boottocht maken door het Groene hart van Nederland 
en over de Kager Plassen. Aan boord van een geriefe-
lijke salonboot zult u Holland op z’n mooist ervaren.  
U vaart o.a. langs het Kaageiland en zo’n 14 gerestau--
reerde molens. De kapitein zal u uitgebreid infor-
meren over datgene wat aan u voorbijtrekt. 
 

De reis is verzorgd met: 

• Boottocht van 3 uur 

• Broodjeslunch met soep aan boord  

• Toertocht Groene Hart  

Vertrek :  10.15 uur Prins Bernhardplein  
10.30 uur Zenderkerk 

Thuiskomst:   ± 17.00 uur 
Kosten: Leden € 61,- (niet leden €66,-) 
 

 

In één van de volgende Nieuwsbrieven verwachten wij 
u de bestemming van de onderstaande data van 
busreizen aan te bieden. Er is van maart t/m november 
voor iedere maand een busreis gepland.  
Reserveer de data: woensdag 22 maart, donderdag  
20 april, dinsdag 23 mei, woensdag 21 juni, donderdag 
20 juli, dinsdag 22 augustus, woensdag 20 september, 
donderdag 19 oktober en dinsdag 14 november.  
 

U kunt 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 van elke reis betalen op 
bankrekening: NL 63 RAB0 0329 9666 34 t.n.v. PCOB 
afd. Huizen met vermelding reisdoel en datum.  
 

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

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

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden) 
 

Op de 2e donderdag en 3e dinsdag van de maand om 
18.15 uur.  Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur, dus 
op donderdag 9 en dinsdag 21 februari en  
op donderdag 9 en dinsdag 21 maart. 
 

Kosten: € 18,50 voor het hele menu: 

• Vers gemaakte soep 

• Hoofdgerecht, inclusief een drankje 

• Nagerecht 

• Koffie met een bonbon van het huis 

Aanmelden of afmelden uiterlijk op 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, uiterlijk de maandag van te voren 
tot 11.00 uur 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 u niet kunt komen, 
uiterlijk de vrijdag of maandag vantevoren) 
 

Betalen: bij voorkeur met pin 
 

 
 

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’  
 

U bent altijd van harte welkom op de eerste woensdag 
van de maand vanaf 10.30 uur. Dus op 1 februari en  
1 maart a.s.  
 

De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35. 
 

KBO PCOB onderzoekt 
 

We vinden het belangrijk dat de stem van de senior 
wordt gehoord. Daarom hebben we het Nationaal 
Seniorenpanel opgericht. In dat panel onderzoeken we 
wat u bezighoudt. We houden vijf keer per jaar een 
groot onderzoek onder de leden over onze thema’s. 
Ook houden we korte flits-onderzoeken over actuele 
onderwerpen. De uitkomsten gebruiken we in onze 
belangenbehartiging en in de pers. Zo komt uw stem 
goed door! 
 

Aanmelden panel 
Wilt u meewerken aan onze onderzoeken? Meld u dan 

aan voor het panel. Als panellid krijgt u automatisch 
een berichtje per e-mail als er een nieuw onder-
zoek voor u klaarstaat! Bel naar tel.: 030 340 0600 

 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.: 06 1085 2987 
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, PR 
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 (februari)   
Naarderstraat 66 H, 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   
De Regentesse 71, tel.: 06 5428 1681   
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl  

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

Kopij volgende Nieuwsbrief (maart 2023)  
Inleveren uiterlijk op vrijdag 17 februari. 

   

T. H.   
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