
K B O – P C O B

Voorzitter:                                                  Tel.: 45 17 11                  Iet Bleijenberg-Huetink 
Secr./ledenadm.                                        Tel.: 06 14615284                    Leny Gijsbertsen
Penningm./ouderenadv./belastinginv.  Tel.: 45 42 21                                  Lammert Hol
    
         Bankrek.nr.: NL 31 RABO 0174 1669 74  t.n.v. PCOB afd. Leersum te Leersum

                                                                N I E U W S B R I E F
                           (Behorend bij “Magazine KBO-PCOB” van Dec. 2022/ Jan. 2023)

                                                                                                       Leersum, December 2022

Beste PCOB leden,

Dit wordt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2022.
Na twee moeilijke corona jaren hebben we nu weer een bijna normaal jaar achter
ons. Alleen de nieuwjaarsreceptie in het begin kon niet doorgaan, verder hadden
we een gevarieerd programma met gezellige middagen.

WAT WAS:
Donderdag 24 November hadden we weer onze ontmoetingsbijeenkomst.
We hadden deze middag Dhr. Brinkman te gast, een veiligheidsadviseur van het
hoofdkantoor die ons veel vertelde over situaties in en om het huis die soms heel 
gevaarlijk kunnen zijn en door ons over het hoofd worden gezien. Hij verduidelijkte
het met beeldmateriaal zodat het beter zou blijven “hangen”.
Dhr. Brinkman wilde ook een brochure hierover uitdelen maar die was nog niet
voorhanden en krijgt u nu bij dit magazine.  Het was een nuttige en leerzame 
middag met een heel mooie opkomst van de leden, namelijk 27. 
Ook Iet Bleijenberg en haar man, die door ziekte al een aantal maanden niet 
aanwezig konden zijn, waren er deze middag ook bij. Weer een blij weerzien. 

WAT KOMT:        KERSTDINER
Donderdag 15 December hopen we elkaar te ontmoeten bij het kerstdiner in de
“Serre”, Kersengaard te Woudenberg. Inmiddels voor ons een welbekend adres. 
Vanaf 17.00 uur wordt u daar verwelkomt met een drankje en om 17.30 uur gaan
we aan tafel om te genieten van een heerlijk kerstdiner. Er is een mooi en lekker
menu voor ons samengesteld en er wordt onderwijl nog één drankje geserveerd. 



Dit hele menu kost € 27,50. Dat is toch een meevaller in deze tijd van almaar 
stijgende prijzen. U bent allen van harte welkom om aan dit kerstdiner deel te 
nemen, eigenlijk rekenen we gewoon op u allemaal! En hoe meer zielen hoe meer 
vreugd: nodig u gerust uw buren, vrienden, familie of wie dan ook uit om ook deel 
te nemen. Laten we een ander ook laten genieten van onze gezelligheid.   U moet 
zich wel even opgeven bij Map Versteegh voor zaterdag 10 December.
Heeft u geen vervoer of ziet u er tegen op om in het donker te rijden, laat dat dan 
ook even weten bij uw opgave, dan kan er altijd wel wat geregeld worden.
Telefoonnummer van Map: 0343-452333 of mobiel: 06 11 43 10 82.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Donderdag 12 Januari 2023 bent u van harte welkom in de zaal van de Johanneskerk
aan de Lomboklaan om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. De zaal is om 14.00 
uur open voor koffie/thee en ontmoeting. Om 14.30 zullen we na de nieuwjaars-
opening, en onder het genot van een hapje en een drankje, een toost uitbrengen
op een goed verenigingsjaar. 

JANUARIBIJEENKOMST
Donderdag 26 Januari 2023 houden we weer onze “gewone”ontmoetingsmiddag.
Ook dan bent u allen weer van harte welkom in de zaal van de Johanneskerk, 
Lomboklaan. Aanvang 14.30 uur, de zaal is open vanaf 14.00 uur voor koffie/thee
en ontmoeting, en natuurlijk ook weer met buren, vrienden, familie. 

CONTRIBUTIE
Al diverse jaren is onze contributie gelijk gebleven. En zoals u zelf ook merk gaan de
prijzen van alles omhoog, zo ook van zaalhuur, sprekers, reiskostenvergoeding. 
We hebben als bestuur besloten om onze contributie nog een jaar zo te houden
maar houd u er rekening mee dat die hierna ook echt omhoog moet.

Namens het bestuur wil ik u allen alvast goede, gezellige maar bovenal Gezegende 
Kerstdagen toewensen en een goede jaarwisseling.

Hartelijke groet
Leny Gijsbertsen, secr. 

Ledenadministratie:  
Overleden 21-11-2022: Mevr. W.C.A. Kleinveld, Juffersland 39. 



                      

 

 


