
Beste leden, 

 

Hier is alweer de laatste uitnodiging voor onze 

Passageavond  van dit seizoen. 

Deze wordt gehouden op woensdag 15 april  in het 

Dorpshuis in Noordeloos.  Aanvang: 19.45 uur.  

Passage Giessenburg voert voor ons het toneelstuk 

'Volle bak' op. We hopen dat het  een ontspannen 

avond wordt voor ons allemaal. Breng dus gerust 

iemand mee! 

 

Wandelen 

Op woensdagmorgen 15 april (bij slecht weer op 22 april). We gaan wandelen in de 

omgeving van het Lingebos.  Vertrek om 9 uur bij het Dorpshuis in Noordeloos. 

Opgeven kan nog tot 11 april bij Riet Wallaard. Tel: 582238 of  

mail jpwallaard@hotmail.com 

 

Dagfietstocht 

We fietsen op donderdag 21 mei (bij slecht weer 28 mei) naar het Streekcentrum 

Alblasserwaard. Onderweg drinken we nog een keer koffie in Bleskensgraaf.  

Vertrek om 9.00 uur vanaf het Dorpshuis in Noordeloos. Op de terugweg nemen we nog 

een ijsje in Giessenburg. Opgeven kan op 15 april of tot 17 mei bij Riet Wallaard.  

Tel: 582238 of mail jpwallaard@hotmail.com 

 

Reisje Passage met ouderen  

Dinsdag 2 juni worden we om 9.00 uur verwacht bij “de Wegwijzer” in Noordeloos. 

Daar drinken we koffie en vertrekken met de bus om 9.30 uur. 

We rijden dan naar Drimmelen voor een rondrit per treintje door de Drunense Duinen. 

Daarna gaan we naar Waalwijk voor de broodmaaltijd. In Waalwijk is ook het 

schoenenmuseum. Hier krijgen we een demonstratie te zien. 

Na de koffie kunnen we er wat rond kijken. Op de terugweg is er nog een lekker diner 

voor ons in Sleeuwijk. Kosten zijn € 65,-. Thuiskomst in Noordeloos om  

ongeveer 20.30 uur. 

Opgeven kan op 15 april of bij Corrie de Jong Tel: 582667 of mail dejongkees@kliksafe.nl 

 

Avondfietstocht  

Dinsdagavond 16 juni (bij slecht weer 18 juni)  naar  IJsboerderij Den Boer te 

Giessenburg. Ook mogen we daar de emailleverzameling bekijken. 

We drinken daar tussendoor koffie met eventueel een ijsje voor de liefhebbers. 

Vertrek vanaf het Dorpshuis in Noordeloos om 19.00 uur. 

 

Expositie “Ontluikend licht” 

Op de paasavond heeft Ds. Anne-Marie van der Wilt verteld over de kunstwerken die zij 

maakt. Wij konden ze zien op het scherm. Maar bent u ook zo benieuwd hoe ze er in het 

echt uitzien? Van 29 april tot 23 mei exposeert ds. Van der Wilt in de Kruiskerk in 

Amstelveen. Op woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 – 17.00 uur. 

We bieden u de gelegenheid om daar te gaan kijken. U kunt zich 15 april daarvoor 

opgeven. Een datum is nog niet bekend. Die bepalen we met degene die meegaan.  

 

Rabobank Clubkas Campagne 

Vorig jaar heette dit nog  “Steuntje in de rug’'. 

Passage mag ook dit jaar meedoen aan deze actie van de Rabobank. Leden van de 

Rabobank ontvangen begin mei een stemkaart met een persoonlijke code. Voor elke 

uitgebrachte stem op Passage ontvangen wij een bedrag. 

Hoe meer stemmen hoe groter het bedrag dat wij ontvangen. 

Doe mee en stem op Passage Noordeloos!! 

 

Wie wil er mee helpen op de jaarmarkt? De opgavelijst ligt klaar…. 

 

Contributie 

We herinneren u eraan om de contributie te betalen op  

rek.nr. NL13RABO 034.63.25.226 t.n.v. Passage Noordeloos 

 

De hartelijke groeten van ons als bestuur,  Lies v.d. Ham 

Verslag van 25 maart en van de excursie naar tuincentrum Huiting  z.o.z. 
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