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Beste leden.
De laatste maand van 2017 is al weer ruim een week verstreken en we leven toe naar de
kerstdagen en de jaarwisseling.
Tijd van vrede en van lichtjes
Versierde bomen en blije gezichtjes
Voor anderen tijd van pijn en spijt
Van winterkou en eenzaamheid
De kerstbomen groen, de kleur van hoop
Een zalig Kerstfeest is niet te koop.
De beste Kerstwensen namens het bestuur
Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
Dat wensen we elkaar aan het einde van het jaar
En kijk ook eens over je schouder naar mensen met pijn en verdriet
Juist die hebben nu liefde nodig, maar geen mens die dat ziet
Maar zou het in de Kerstgedachte passen als je even omkijkt naar mensen met
verdriet en pijn?
Juist met deze dagen zal je dan een stuk gelukkiger zijn.

Het laatste KBO/PCOB magazine van dit jaar is weer verspreid. De trouwe bezorgers zijn wij
zeer erkentelijk dat zij steeds maar weer in weer en wind hun rondje lopen en daardoor de
portokosten besparen. Tijdens de decemberbijeenkomst zetten wij hen graag in het zonnetje.

Rijbewijskeuring.
Tot nu toe verrichte Dr. Di Maio in Houten rijbewijskeuringen voor de prijs van € 35,00. Hij
heeft ons laten weten dat zijn prijs is verhoogd naar € 55,00.
Als alternatief hebben we RijbewijskeuringsArts.nl gevonden. Deze landelijk werkende
organisatie biedt de keuring van 75-plussers nog steeds aan voor € 35,00.
Het landelijk telefoonnummer is 036-7200911.
De keuringen zijn mogelijk in:

Nieuwegein, Lensveldlaan 25 (Hoofdpraktijk)
De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 49b
Utrecht, St.Maartensdreef 1000
Wijk bij Duurstede, Gansfortstraat 4

Zie eveneens de folder in KBO/PCOB magazine van december.
Reiscommissie.
Er zijn nog enige plaatsen vrij voor zowel de 5-daagse reis naar N-Holland in juni volgend
jaar alsmede voor de dagtocht naar Z-Holland in april volgend jaar.
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Ko Vernooij, telefoonnr. 030-6371209.
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