
Nieuwsbrief van 4 juli 2022 
 
 
Beste bezoekers en vrijwilligers van de Huiskamer, 
 
Hierbij weer even een korte update van hetgeen er speelt in de Huiskamer. Voor vele mensen komt de 
vakantietijd eraan, dus zullen er ook wat vrijwilligers van een welverdiende vakantie gaan genieten.  

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat de Huiskamer nagenoeg klaar was na een forse opfrisbeurt. 
Inmiddels heeft iedereen zelf kunnen zien hoe mooi het geworden is, we kunnen er weer even tegen. 
Helaas is tijdens deze verbouwing de TV gesneuveld, dus we zijn ons aan het beraden als bestuur hoe 
en wanneer deze weer terug komt in de Huiskamer. We hebben wel een mooie meevaller in dit geheel 
want de nieuwe kookplaat is door “Goeden Doelen Nieuwkoop” geschonken. Het bedrag hebben we 
een aantal weken geleden officieel ontvangen en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Namens alle 
vrijwilligers in de huiskamer dank daarvoor. 

Wekelijkse activiteiten weten we allemaal weer te vinden en als extraatje in juni is er gevaren met het 
zonneveer. Dit uitje was volgeboekt en zoals altijd weer erg leuk om over de plassen te varen in ons 
mooie Noorden. Tijdens de maand juli even geen extra activiteit vanwege de vakantieperiode, maar in 
augustus staan de Oud Hollandse Spelletjes en het pannenkoeken eten op het programma. De exacte 
datum wordt door de dames van de activiteitencommissie nog doorgegeven.  

 

Verder is er een datum geprikt voor het vrijwilligers uitje. Dit gaat zaterdag 10 september worden. Het 
programma houden we nog even geheim en moet ook nog verder uitgewerkt worden. Zet deze datum 
alvast in jullie agenda!! 

Dit was het even van onze kant en heel veel plezier de komende maand met alles wat de Huiskamer u 
te bieden heeft. En voor allen die eropuit gaan de komende tijd een fijne vakantie gewenst. 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 

Mia, Sandra, Joost en John. 


