
 
 
Beste leden, 
 
 
Zoals gebruikelijk willen wij u weer uitnodigen voor onze  

jaarvergadering op  
D.V. 17 februari in het Dorpshuis in Noordeloos. 
Aanvang:  19.45 uur. 
Voor de pauze zullen de jaarverslagen van onze secretaris en penningmeester 
voorgelezen worden. Daarna zullen we een vrije verkiezing houden omdat het nog niet gelukt is om 
een nieuw bestuurslid te krijgen i.p.v. Irma de Jong. 

Verder hebben we als thema: “Wat kunnen wij doen voor een ander?” 
Dit kunnen we bereiken door één of meerdere producten mee te brengen voor de  
Voedselbank (lang houdbare en geen alcoholische dranken en bonbons) 
We hopen op een volle kar! 
Iemand van de Voedselbank zal ons na de pauze een presentatie geven van wat er allemaal 

gebeurd bij de Voedselbank met onze boodschappen. 
 

Zwemmen 
Omdat wij de volgende maand ‘s morgens naar Anna van Toor gaan hebben we besloten om dit 
keer geen voorjaarswandeling te doen. 
We dachten dat het wel leuk was om een keer sportief met elkaar te gaan zwemmen. 
We willen naar het Caribabad in Gorinchem gaan. Op dinsdagavond 1 maart 
Vertrek: 19.00 uur vanaf het Dorpshuis in Noordeloos. 
De kosten zijn voor eigen rekening. 

Opgeven kan op 17 februari of tot 27 februari bij Corrie Bikker Tel: 581833 of mail 
jck.bikker@gmail.com 
 
Anna van Toor 
Op 16 maart hopen we ‘s morgens naar het distributiecentrum van  Anna van Toor in Meerkerk te 

gaan. Opgavelijst is er op 17 februari. 

 
Gewestelijke ledenjaarvergadering  
In Dordrecht op donderdag 7 april in de Pauluskerk, Nassauweg 1. 
10.00-10.30 ontvangst met koffie/thee. Daarna de jaarverslagen . 
12.30-13.30 lunchpauze. 
‘s Middags spreekt mevr. Marja Haas over psalm 62:1   Marja is begeleidster van de kunstkaravaan 
in Gouda geweest. 15.00 uur sluiting. 

Kosten zijn €10,-.  Opgeven kan op 17 februari of tot 2 april bij Adrie v Asperen TeL: 581979 of 
mail jcvanasperen@hetnet.nl   
Alle leden zijn uitgenodigd. Ook best leerzaam om te horen wat er zich afspeelt op gewestelijk 
niveau. 

 
Gezamenlijke reis o.l.v. Annie de Kuiper  
Veel afdelingen krijgen geen bus meer vol om een dag uit te gaan. Onze regiovrouw Annie de 
Kuiper heeft een gezamenlijke reis georganiseerd voor de schakel Vijfheerenlanden. 
Datum: dinsdag 12 april. Vertrek: 8.30 uur Tulip Inn, (AC) Meerkerk. De kosten zijn € 65,- p.p.   
 
De reis gaat naar de Simone Hoeve in Katwoude (NH). Daar krijgt u een rondleiding en een 

proeverij van kaas en koek. Een Hollandse lunch wordt daar genuttigd. Daarna vertrekt u naar de 
Zaanse Schans voor een rondleiding met een gids, waarbij u een bezoek brengt aan een verf-, olie- 
en houtzaagmolen en kunt u oude ambachten bekijken.  
Diner in Vleuten. Thuiskomst tussen 20.00 en 21.00 uur. 
U kunt zich hiervoor opgeven op 17 februari of t/m 25 maart bij Irma de Jong Tel: 351097 of mail  
gj.de.jong@solcon.nl 

Om misverstanden te voorkomen: Dit staat los van onze gezamenlijke reis met de ouderen van 
Noordeloos. 

 
Alvast voor de agenda: 
Woensdagmorgen 20 april: voorjaarsexcursie bakkerij Van der Grijn, Groot-Ammers. 

Donderdag 25 mei of 1 juni:  dag fietstocht  
Dinsdag 7 juni: gezamenlijke reis met de ouderen naar Middelburg 
Dinsdagavond 21 of 28 juni:  avondfietstocht   

 
Groeten namens het bestuur, Lies van der Ham 

 
Verslag ledenavond januari z.o.z. 
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