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Nieuwsbrief december 2021
Beste  leden, 
 
Zoals elk jaar ook deze keer weer een kleine overpeinzing van uw voorzitter. 
Helaas is ons leven ook ditmaal nog steeds niet zoals we dat gewend waren. 
 
Laten we alstublieft hopen dat  2022 wat meer naar de realiteit gaat buigen. 
Een realiteit zonder lockdown periodes,  zonder mondkapjes maar met horecagelegenheden 
die ook na 5 uur 's middags open zullen zijn ! 
En dat we zonder beperkingen bezoek mogen ontvangen van onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Met deze wensen in gedachten hoop ik voor u allen op fijne kerstdagen , een goede jaarwisseling 
en een voorspoedig  Nieuwjaar! 
Een Nieuwjaar waarin we weer allerlei  activiteiten kunnen ontplooien ! 
 

Hans van Leeuwen 
 

Activiteiten 

Het Klaverjassen gaat tijdens de kerstperiode 2 weken dicht. Het klaverjassen begint weer op 

vrijdag 7 januari 2022.  

Spellenmiddag PUK gaat voorlopig niet door. Dagtocht Kerstmarkt Orchideeënhoeve is helaas 

geannuleerd. Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden en er meer mogelijk is, zullen we 

weer leuke gezellige activiteiten op de agenda zetten.  

 

Terugblik dagtocht Varen op de Vecht 

In prachtig weer vertrok de bus via 3 opstapplaatsen richting Maarssen waar de boot klaar lag voor 

een vaartocht met lunch en muzikale bingo. Het instappen in de boot verliep soepel omdat alle 

deelnemers een coronatoegangsbewijs bij zich droegen. Dank daarvoor! Na de lunch ging een deel 

van het gezelschap boven op de boot van de zon genieten, het andere deel ‘genoot’ van de 

muzikale bingo. Het muzikale duo bleek invallers te zijn. Het snapte niets van het bingospelletje en 

de zangkwaliteiten vielen enigszins tegen. Gelukkig zagen de aanwezigen er de humor van in.  Hier 

onder een foto impressie van de dag.   
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Jarigen 
De bijzondere jarigen van de maanden november en december zijn: 

 

Mevrouw D.C. Bos – Tukker   - 85 jaar 

Mevrouw M.C.M. Keur – Duijn   - 75 jaar 

Mevrouw G. Pannevis – Schriever - 90 jaar 

Mevrouw N. v.d. Meulen  - 85 jaar 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Bestuur 
Hans van Leeuwen, Voorzitter. Tel.nr. 023-5388593  

Margret de Graaf, Secretaris. Tel.nr. 06-55847976   

Cock Reiff, Penningmeester. Tel.nr. 023-5389959  

Minke Uytendaal, Bestuurslid. Tel.nr. 06-40841152   

Janneke van de Pol, Bestuurslid.Tel.nr. 023-5388593  

 
Belastingservice 
De heer Hugo Huneker 
hugohuneker@gmail.com  

Tel.nr. 06-50292437        
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