
 
 
Beste  leden, 
 
Voor de laatste keer in dit seizoen nodigen we u uit op 
onze Passageavond op D.V. woensdag 9 april in het 
Dorpshuis in Noordeloos. Aanvang: 19.45 uur. 

“De vrolijke noot “ 
Mevr. Lia Verheul komt ons op een ontspannen manier en 
met een vette knipoog  vertellen over de vele plichten van 
de vrouw en die van haar man. Zij vult dit aan met leuke, 
bekende liedjes. 
U mag gerust uw buurvrouw of kennis meebrengen naar deze gezellige avond! 
 
Wandelen op woensdagmorgen 16 april of bij slecht weer op woensdag 23 april. 
Dit keer gaan we in Arkel wandelen en drinken we koffie (voor eigen rekening) bij de Wereldwinkel. 
Ook niet leden zijn hartelijk welkom om met deze wandeling mee te doen. 
Opgeven op 9 april. Vertrek met de auto om 9.00 uur  bij het Dorpshuis in Noordeloos. 
 
Dagreisje op dinsdag 6mei  
Deze keer gaan we naar het Museum Catharijneconvent  in Utrecht.  ‘s Morgens bekijken we de 
tentoonstelling “Thuis in de Bijbel’, die i.s.m. het NBG is gemaakt. Lunch in Haarzuylen. ‘s Middags 
een rondvaart door de grachten van Utrecht. 
Ook hier geldt weer: Neem gerust iemand mee die het leuk vindt! 
Vertrek om 9.00 uur  bij de Chr. Geref. Kerk in Noordeloos.    
Opgeven kan nog tot 25 april bij Corla Kon.  Tel: 582170 of bas.kon@planet.nl  
Kosten zijn €52,-  Graag vóór 25 april betalen. Betaling o.v.v. Dagreis t.n.v. Passage Noordeloos  
rek. nr.  NL 13 RABO 034.63.25.226. 
Voor de thuisblijvers zijn we te bereiken op 06-49430580 Corla Kon, 06-48305906 Adrie v. 
Asperen. 
 
Avondfietstocht op dinsdag 20 mei of bij regen op donderdag 22 mei. 
We fietsen via een omweg naar de wijngaard “Domein Oosteind” van Fam. Kon aan de Zuidzijde in 
Goudriaan. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. 
Vertrek om 19.00 uur bij het Dorpshuis in Noordeloos.  
 
Dagfietstocht op dinsdag 12 juni of bij slecht weer op donderdag 19 juni. 
We fietsen naar Geofort in Herwijnen. Daar gebruiken we de lunch en krijgen een rondleiding. 
Daarna gaan we via Asperen weer huiswaarts.   Prijs met inbegrip van het pontje, de koffie, 
rondleiding en lunch is € 25,-. Opgeven kan tot 16 mei bij Corla Kon.  Tel: 582170 of 
bas.kon@planet.nl   Vertrek om 9 uur bij het Dorpshuis in Noordeloos. 
 
Jaarmarkt op zaterdag 2 augustus 
Ook dit jaar staat onze Passagekraam weer op de jaarmarkt met nieuwe en zelfgemaakte artikelen. 
De verloting en  natuurlijk ook een grabbelton. We hopen dat het weer een groot succes zal 
worden voor onze kas. 
Helpt u mee om er met elkaar wat moois van te maken? Half juli komen we bij u langs om 
eventueel wat spulletjes op te halen.  
U kunt zich op 9 april opgeven om mee te helpen om de artikelen te prijzen of om in de kraam te 
helpen.   
    
Koffiedames 
Wie vindt het  leuk  om in de pauze koffie /thee in te schenken? U kunt zich hiervoor opgeven op 9 
april. 
 
“Steuntje in de rug” van de Rabobank 
Passage Noordeloos mag dit jaar ook meedoen aan deze actie. Als je lid bent van de Rabobank kan 
je tussen 7 en 16 april op vijf verenigingen stemmen. 
Begin april ontvangen leden van de Rabobank een persoonlijke stemcode. Voor elke uitgebrachte 
stem op Passage ontvangen wij een bedrag. Dus hoe meer stemmen hoe groter het bedrag dat wij 
ontvangen. Zeg het voort! 
 
Contributie 
Wilt u ook nog aan de contributie van €43,- denken als u die nog niet betaald hebt ? 
Rek. nr. NL 13 RABO 034.63.25.226. t.n.v. Passage Noordeloos o.v.v. contributie. 

 
Wij wensen iedereen goede zomer maanden toe. We hopen elkaar in gezondheid in september 
weer op onze Passageavonden te ontmoeten of tijdens één van de activiteiten. 
 

Groeten namens het bestuur, Lies v. d. Ham.  Terugblik 19 maart z.o.z. 

 


