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Van de voorzitter.
Beste PCOB leden,
Ik begin met een gedicht uit de Elisabeth Bode.
Zegenbede

`

Moge de baby van Bethlehem
je vrede geven.
Moge het kind van Nazareth
je vreugde geven.
Moge de man van Galilea
je kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha
je moed geven.
Moge de opgestane Heer
je hoop geven
en de opgevaren Christus
een voorsmaak van Zijn glorie.
Laat elke dag gevuld zijn
met de Messias
totdat Hij zelf terugkomt
als Koning op aarde.

Bestuurlijk is het nog steeds moeilijk nu ook Henny Hoogewoud haar bestuursfunctie als leider van de Lief en Leed
club heeft teruggegeven. Intussen heb ik een gesprek gehad met de dames die Lief en Leed verzorgen. Ook daar is
eigenlijk hier en daar wat vervanging nodig.
Het gaat om zo nu een dan een bezoekje brengen bij ziekte of bij verjaardagen of een kaartje in de bus doen.
We proberen als bestuur met ons drieën de zaak draaiende te houden.
Op 6 Juni ga ik nog een regio-bespreking bijwonen in Zeist. Waar de inleiding door de verenigingscoördinator dhr.
Benno de Jong gaat over:
a. het proces en tijdspad;
b. de actuele situatie van de afdelingen in onze provincie.

Voor het nieuwe seizoen zijn we druk aan het brainstormen. Alleen, hoe moet het straks verder, moeten
en kunnen we nog doorgaan? Als je geen kwaliteit kunt leveren en de druk op een paar bestuurders komt
te liggen. Dat bezwaart mij enorm.
Ik wens u allen een mooie zomer, en maak als het kan gebruik van de activiteiten van de Zomerschool.
Jan van der Werf.

Activiteiten.
We gaan alweer aardig naar de vakantietijd. De een vindt dat mooi, de ander ziet er tegen op dat
iedereen weg is en de verenigingen ook een periode gesloten zijn.
MAAR: Het boekje van de Senioren Zomerschool is bijgevoegd. Er staan weer leuke dingen in van
lezingen, reisjes, workshops enz. Maar wees er op tijd bij.
We sluiten dit seizoen af met een bijeenkomst met Artsen zonder Grenzen.
Op donderdag 14 juni. In het Wereldhuis. Aanvang 14.00 uur.
De gastsprekers van Artsen zonder Grenzen werken zelf als hulpverlener in het veld en vertellen hun
persoonlijk verhaal.
Ina Fortuin en Artha van der Werf gaan weer kaarten verkopen < opbrengst voor de afdeling >.
KBO 5 daagse reis naar Callantsoog van 11 Juni tot 15 Juni.
Speciaal voor PCOB-leden hierbij informatie over deze reis:
We verblijven in het Fletcherhotel, Abbestederweg 26, 1759 NB Callantsoog.
Internet: www.badhotelcallantsoog.nl
Prijs € 450,00 per persoon. Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag van € 100,00 dus dan
€ 550,00. Probeer samen op 1 kamer i.v.m. die 1-persoonstoeslag.
Inbegrepen: bus, hotel, lunches (behalve op maandag) koffie onderweg en diners, en ook: excursies
zoals: met de stoomboot van Medemblik naar Enkhuizen, Rondje Texel, en bezoek Zaanse Schans..
Wilt u deelnemen aan deze reis dan kunt u zich aanmelden via de mail: kovernooij@gmail.com
en het inschrijfgeld per bank voldoen. Banknr: NL96 RABO 0329 8952 30 t.n.v. KBO afd. Houten.
Rollators moeten van het inklapbare soort zijn i.v.m. opslagruimte onderin de bus.
Voor deze reis geldt een maximum van 60 personen, op volgorde van aanmelding.

Met vriendelijke groet: Ko Vernooij
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